บริษัท จี สตีล จำกัด (มหำชน)
G Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107538000746

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์
เลขที่ 99 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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กรรมการและที่ปรึกษาของบริษทั ที่เข้าประชุม
1. นายยรรยง
2. ดร. สมศักดิ์
3. นายธีระพล

คุโรวาท
ลีสวัสดิ์ตระกูล
ปุสสเด็จ

4. ผศ. ดร. ธีรชัย
5. นายชัยณรงค์

อรุณเรืองศิริเลิศ
มนเทียรวิเชียรฉาย

6. คุณหญิงปัทมา
7. นายริวโซ
8. นายสมชัย

ลีสวัสดิ์ตระกูล
โอกิโน
ลีสวัสดิ์ตระกูล

9. นางสาวสุนทรียา

วงศ์ศิริกุล

10. นางจุไรรัตน์
11. ผศ. โกมล
12. นางสาวเมธิกานต์

ปันยารชุน
วงศ์อภัย
ชุติพงศ์สิริ

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ
กรรมการ และ Deputy Chief Executive Officer - Strategy and
Business Planning
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านปฏิบตั ิการ

โรจนวานิช

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พราสาด ชาวดรี
วิสิทธิกมลโยธิน
ชวาเวิ๊ด
ฟาซา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี

กรรมการผู้ลาประชุม
1. ศาสตราจารย์ไพจิตร
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายอัมเรนดรา
นายทนุ
นายราจีฟ
นางสิริมา
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวเยาวโรจน์
นายธีรศักดิ์
นางสาววริษา
นางสาวนันทนา

กลิ่นบุญ
เพ็ชรไพบูลย์
โสภณพิศ
ธรรมเทิดไท

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด

ที่ปรึกษาการเงินที่เข้าร่วมประชุม
1. นายยรรยง
2. นางสาวกนิษฐา

ตันติวิรมานนท์
โรจน์เด่นดวง

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด

ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม
1. นายโชษิต

เดชวนิชยนุมัติ

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จากัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.
นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม ”) ได้ชี้แจงขอแก้ไขข้อความใน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ และสิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดดังนี้
1.

จานวนภาระหนี้สินที่จะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน คานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2562 โดยขอทาการแก้ไขเอกสารดังต่อไปนี้
1.1

ในตารางหน้ า 23 ของสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 4 โครงการแปลงหนี้ เ ป็ น ทุ น ของบริ ษั ท จี สตี ล จ ากั ด
(มหาชน) ในช่องรวมยอดหนี้ที่ปรับโครงสร้างทั้งสิ้น จากจากจานวน 9,226,822,001.05 บาท เป็น
จานวน 9,226,822,000.59 บาท:

ก่อนแก้ไข
ราย
ที่

ชื่อเจ้าหนี้

รวมยอดเงินต้นที่
แปลงเป็นทุนและ
ปลดหนี้ (บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

ดอกเบี้ยค้างชาระที่
ได้รับการปลดหนี้
คานวณถึง 30
มิถุนายน 2562 (บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค้างจ่ายที่จะได้รับ
การปลดเนื่องจาก
การปลดหนี้
ดอกเบี้ย (บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

รวมยอดหนี้ที่ปรับ
โครงสร้างทั้งสิ้น
(บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

1

เอ็ม พาวเวอร์

868,508,396.30

4.61%

326,725,720.19

1.73%

0.00

0.00%

1,195,234,116.55

6.35%

2

ดีสินชัย

107,550,769.98

0.57%

-

0.00%

0.00

0.00%

107,550,769.99

0.57%

3

นางวนิดา

10,000,000.00

0.05%

3,570,411.01

0.02%

630,072.53

0.00%

14,200,483.54

0.08%

4

นางเบญจมาศ

15,000,000.00

0.08%

18,554,794.59

0.10%

0.00

0.00%

33,554,794.59

0.18%

5

นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล

107,789,412.98

0.57%

-

0.00%

0.00

0.00%

107,789,412.99

0.57%

6

นายธนูชัย

6,000,000.00

0.03%

2,065,534.08

0.01%

364,506.02

0.00%

8,430,040.10

0.04%

7

ซูพีเรียร์

332,399,470.43

1.76%

289,461,142.25

1.54%

0.00

0.00%

621,860,612.71

3.30%

8

ACO I

2,747,682,999.87

14.59%

3,731,940,954.81

19.82%

658,577,815.55

3.50%

7,138,201,770.58

37.90%

4,194,931,049.56

22.27%

4,372,318,556.93

23.22%

659,572,394.10

3.50%

9,226,822,001.05

48.99%

รวมทั้งสิ้น
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หลังแก้ไข
ราย
ที่

ชื่อเจ้าหนี้

รวมยอดเงินต้นที่
แปลงเป็นทุนและ
ปลดหนี้ (บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

ดอกเบี้ยค้างชาระที่
ได้รับการปลดหนี้
คานวณถึง 30
มิถุนายน 2562 (บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค้างจ่ายที่จะได้รับ
การปลดเนื่องจาก
การปลดหนี้
ดอกเบี้ย (บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

รวมยอดหนี้ที่ปรับ
โครงสร้างทั้งสิ้น
(บาท)

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ
30 มิ.ย. 62
ตามงบ
การเงินเฉพาะ
กิจการ

1

เอ็ม พาวเวอร์

868,508,396.30

4.61%

326,725,720.19

1.73%

0.00

0.00%

1,195,234,116.55

6.35%

2

ดีสินชัย

107,550,769.98

0.57%

-

0.00%

0.00

0.00%

107,550,769.99

0.57%

3

นางวนิดา

10,000,000.00

0.05%

3,570,411.01

0.02%

630,072.53

0.00%

14,200,483.54

0.08%

4

นางเบญจมาศ

5

นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล

6

นายธนูชัย

7

ซูพีเรียร์

332,399,470.43

1.76%

289,461,142.25

8

ACO I

2,747,682,999.87

14.59%

3,731,940,954.81

4,194,931,049.56

22.27%

4,372,318,556.93

23.22%

รวมทั้งสิ้น

15,000,000.00

0.08%

18,554,794.59

0.10%

0.00

0.00%

33,554,794.59

0.18%

107,789,412.98

0.57%

-

0.00%

0.00

0.00%

107,789,412.99

0.57%

6,000,000.00

0.03%

2,065,534.08

0.01%

364,506.02

0.00%

8,430,040.10

0.04%

1.54%

0.00

0.00%

621,860,612.71

3.30%

19.82%

658,577,815.55

3.50%

7,138,201,770.58

37.90%

659,572,394.10

3.50%

9,226,822,000.59

48.99%

1.2

2.

ในข้อ 2. ของหน้า 41 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด:
ก่อนแก้ไข

“จ ำนวนภำระหนี้ สิ น ที่ จ ะได้ รั บ กำรปลดเปลื้ อ งจำกโครงกำรแปลงหนี้ เ ป็ น ทุ น
คำนวณถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,317,099,697.72 บำท”

หลังแก้ไข

“จ ำนวนภำระหนี้ สิ น ที่ จ ะได้ รั บ กำรปลดเปลื้ อ งจำกโครงกำรแปลงหนี้ เ ป็ น ทุ น
คำนวณถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บำท”

ชื่ อ และประวั ติ ข องที ม งานจาก Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”)
ที่ได้เข้ามาให้คาปรึกษาแก่คณะผู้บริหารของบริษัท ฯ ในข้อ 3) หน้า 25 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ในข้อ 3) หน้า 25 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) จาก “นายทูสซา คานที ซาฮู” เป็น “นายสุนีล
คุมาร์ คีซาเค็บอารามบิล”
ก่อนแก้ไข

“นำยทูสซำ คำนที ซำฮู ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรค้ำ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยกำรค้ ำของบริ ษี ท จี เจ สตี ล จ ำกั ด (มหำชน) ด้ วย) โดยเป็ น
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรค้ำและกำรตลำดในอุตสำหกรรมเหล็ก และมีประสบกำรณ์ด้ำนดังกล่ำว
มำนำนกว่ำ 38 ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็น Executive Director ของ Steel Authority of
India Limited (SAIL) ดูแลด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ”

หลังแก้ไข

“นำยสุนี ล คุ มำร์ คี ซำเค็บ อำรำมบิล " ซึ่ งด ำรงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริห ำรด้ำ น
กำรตลำดของบริษัทฯ และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) โดย“นำยสุนีล คุมำร์ คีซำ
เค็บอำรำมบิล” เป็นเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรค้ำและกำรตลำดในอุตสำหกรรมเหล็ก และมี
ประสบกำรณ์ด้ำนดังกล่ำวมำนำนกว่ำ 38 ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็น Executive Director
ของ Steel Authority of India Limited (SAIL) ดูแลด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศกำรขำย
กำรบริหำรจัดกำรกำรจัดส่งสินค้ำและ Supply Chain และกำรพัฒนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์
มำนำนกว่ำ 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด และหัวหน้ำ
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ประจำภูมิภำคฝ่ำยต่ำงๆ ที่ ArcelorMittal อีกทั้งมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนให้กับบริษัท
ชั้นนำ หลำยแห่ง อำทิเช่น Tata Motors และ Essar Steel”
3.

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่ปรากฏในหน้า 11 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) จากเดิมที่ระบุให้ดาเนินการภายใน 30 ตุลาคม 2562 เป็นภายในวันที่
30 ตุลาคม 2562 หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการกาหนด

4.

กาหนดการขาย ซึ่งปรากฏในข้อ 1.5 หน้า 18 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด จากเดิมที่ระบุให้กาหนดการขาย
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการกาหนด

5.

สกุลเงินของจานวนเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ซึ่งปรากฏ ในข้อ 3) หน้า 31
ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจากัด จากจานวน 5,000,000 บาท เป็น 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อมา ผู้ดาเนินการประชุม กล่าวแนะนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท ผู้สอบบัญ ชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าประชุม รวมถึง ขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนและตรวจนับผล
คะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงไว้เพื่อ เป็นหลักฐาน และได้มอบหมายให้ นางสาวนันทนา
ธรรมเทิดไท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (“หนังสือเชิญ
ประชุม”) ของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าประชุมทั้งสิ้น 8,103 ราย รวมจานวนหุ้น 6,850,180,964 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,041 ราย รวมเป็นจานวน
6,445,897,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.10 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 62 ราย รวมเป็นจานวน 404,283,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.90
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น ดังนี้
เข้าประชุมด้วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

221
148
95
464
54.7931

ราย นับจานวนหุ้นได้
ราย นับจานวนหุ้นได้
ราย นับจานวนหุ้นได้
ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด

761,852,726
1,278,670,121
1,712,901,739
3,753,424,586
6,850,180,964

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ได้กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจานวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ แล้ว
จากนั้น นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอนการพิ จ ารณาวาระการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 2/2562 ว่ า จะพิ จ ารณา
เรียงลาดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 12 สาหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผล
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัฯ ข้อที่ 40 กาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น
มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กรณีปกติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีอื่น : ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้
เป็นไปตามที่กาหนดนั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้ง
ชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนาเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญท่านผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ
4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงหรือไม่

สาหรับผู้ที่เห็นด้วย : ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทฯ
จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง : ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนน โดยทาเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนั กงาน
ของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน

ในการประชุม บริษัท ฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนั บคะแนนระบบจะทาการเท
คะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด

สาหรับผู้รับมอบฉั นทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

สาหรับ ผู้รับ มอบฉั นทะที่ผู้ ถือหุ้ นไม่ไ ด้ระบุก ารออกเสี ยงลงคะแนน ผู้รั บมอบฉั นทะจะต้อ งออกเสีย ง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
5. กรณีที่มีผลทาให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มีดังนี้

บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

ผู้ลงคะแนนไม่ทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน

บัตรลงคะแนนทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี ของผู้มอบฉันทะเป็น
คัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้

บัตรลงคะแนนชารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ

กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น ประธานฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนน
เสียงของวาระนั้นทันที

กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยจะแจ้งและ
สรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง

ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการ
มอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์ออก
คะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทฯ จะทาการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทาการ
ถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ที่ประชุ มรั บทราบวิ ธีปฏิบั ติ ในการลงคะแนนเสียง การนั บคะแนนเสี ยง และการแจ้ งผลการนั บคะแนนเสี ยง
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในรูปแบบ QR
Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

3,852,380,220
0
963
0
3,852,381,183

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม จำนวน 98,956,597 หุ้น
คิดเป็น 98,956,597 เสียง ทำให้ในวำระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด
จำนวน 3,852,381,183 เสียง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกั บ หนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยในวาระนี้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุ นทรี ยา วงศิ ริ กุ ล
(“นางสาวสุนทรียาฯ”) กรรมการ และ Deputy Chief Executive Officer - Strategy and Business Planning เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดสาหรับวาระนี้
นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสาหรับรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2561 ว่า โรงงานดาเนินการผลิตภายใต้สัญญารับจ้างผลิต เพราะบริษัทอยู่ภายใต้การพิจารณาคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ของศาลล้มละลายกลาง ทาให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอสาหรับผลิตและขายด้วยตนเอง จึงได้รับจ้างผลิต เพื่อให้
เหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียนที่มีจากัด การใช้จ่ายในรูปแบบของการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมถึงการดาเนินโครงการการลดต้นทุนควบคู่กันไป เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน
นอกจากนี้ นางสาวสุนทรียาฯ ได้รายงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดของปริมาณการผลิต ยอดขาย การผลิ ต
สินค้าเหล็กที่มีมูลค่าเพิ่มสาหรับปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 และปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอใน
ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็น
และสอบถาม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานการณ์การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในบัจจุบันของบริษัทฯ
ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดกาไรและรายได้มากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อโครงการแปลงหนี้เป็นทุนสาเร็จลุล่วงลง บริษัทฯ จะยังคงผลิตสินค้า
ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคาสั่งผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวอยู่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการพัฒนาเครือ่ งจักรที่ใช้ผลิตสินค้าที่มีมลู ค่าเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาโดยตลอด
ดังนั้น หากบริษัทฯ ยังได้รับคาสั่งผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ พร้อมที่จะดาเนินการผลิตสินค้า
ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ รอบบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรียาฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ รายงานต่อ
ที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทา
งบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและ
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงขอนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
30,632,442,431 บาท
20,531,922,114 บาท
10,100,520,317 บาท

ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น

งบการเงินรวม
30,341,330,477 บาท
(1,662,467,063) บาท
(0.24) บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็น
และสอบถาม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางในการแก้ปัญหาผลประกอบการขาดทุนของบริษัทฯ
ภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุนสาเร็จ เนื่องจากที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทฯ จะดาเนินการผลิตด้วยตนเองหรือจ้างผู้อื่นผลิต
บริษัทฯ ก็มีผลประกอบการขาดทุน
นางสาวสุ น ทรี ย าฯ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ส าหรั บ การขาดทุ น ของบริ ษั ท ฯ ในช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมาเกิ ด จาก
สถานการณ์พิเศษ กล่าวคือ ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการผ่านกระบวนการศาลล้มละลาย ทาให้บริษัทฯ อยู่
ภายใต้ส ภาวะการพั กชาระหนี้ (Automatic Stay) และไม่ส ามารถผลิ ตสิ นค้ า ตามการด าเนิน ธุร กิ จปกติ ของบริ ษัท ฯ ได้
เนื่องจากคู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) และลูกค้าของบริษัทฯ ต่างชะลอพิจารณาสถานะของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ ว่าบริษัทฯ
จะไม่สามารถดาเนินการผลิตได้ แต่บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายสาหรับการบารุงรักษาเครื่องจักร ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงไม่อาจสะท้อนความสามารถในการบริหารที่แท้จริง และศักยภาพในการผลิตของบริษัทฯ
ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท (“ดร. สมศักดิ์ฯ”) ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงถึงสองครั้ง ครั้งแรก ผลกระทบจากวิกฤตการณ์
การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือ วิกฤตต้มยากุ้ง (Tomyam Kung Crisis) ซึ่งค่าเงินบาทลดลงอย่างมาก สาหรับครั้งที่สอง
ผลกระทบจากวิกฤติซับไพรม์ (Subprime Crisis) บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กที่มีความผันผวน และปัจจุบัน บริษัท
ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน (The US-China Trade War) ทาให้ประเทศจีน
ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์เหล็กไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ จึงมีการนาเข้าสินค้าเหล็กจากประเทศจีนมายังประเทศไทยมากขึ้น
วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดทุ นของบริ ษัทฯ สามารถแบ่ งออกได้ กล่าวคื อ
(1) การแก้ปัญหาเรื่องงบการเงิน หนี้ที่เกิดจากผลกระทบของวิกฤติซับไพรม์ (Subprime Crisis) โดยแก้ไขงบการเงินของ
บริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นโดยการแปลงหนี้ดังกล่าวเป็นทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้หนี้ของ ACO I จานวน 2,747,682,999.87 บาท
หายไปจากงบการเงิน รวมทั้งการปลดหนี้จาก ACO I จานวน 3,731,940,954.81 บาท ทาให้งบการเงินของบริษัทฯ มีผล
ขาดทุนน้อยลง และดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจการค้าได้ตามปกติ และมีความสามารถใน
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การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่าลง รวมถึงทาให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ดีขึ้น (2) เมื่อ ACO I เข้ามา
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากผลประกอบการของบริษัทฯ จะทาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความ
มุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาบริษัทฯ ให้ดีขึ้น และ (3) ที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามเข้าเจรจาและชักจูงให้
รัฐบาลเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทุกรัฐบาลของแต่ละประเทศทั่วโลกต่างเข้ามาแทรกแซงและ
พยายามปกป้องมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กภายในของแต่ละประเทศ ถูกแทรกแซงจากการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่ยุติธรรม และป้องกันมิให้เกิดการนาเข้าได้อย่างง่ายดาย ผู้บริหารจึงพยายามให้
รัฐบาลเข้าใจและช่วยเหลืออุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งนี้ ผลความคืบหน้าของการเจรจาที่
ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลดาเนินการออกมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ เพื่อตอบโต้การหลบ
เลี่ยง (AntiCircumvention: AC) ให้แก่วงการอุตสาหกรรมเหล็กไทย และปิดช่องโหว่ รวมทั้งขยายขอบเขตของมาตรการการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) และภาษีการตอบโต้การอุดหนุน (CVD)
นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กาลังใจคณะกรรมการบริษัทในการดาเนินการแก้ปัญหาที่ผ่านมา
พร้อมสอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีที่บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (“GJS”) ซึ่งเป็นเสมือนลูกของบริษัทฯ ว่าปัจจุบันสามารถ
ผลิตและจาหน่ายได้จนกลับมามีกาไร บริษัทฯ มีแผนการในการดาเนินการอย่างไรเพื่อมิให้บริษัทฯ ขาดทุน
ดร. สมศักดิ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กรณีของ GJS ที่สามารถกลับมาดาเนินการค้าได้ตามปกติอีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากโครงการแปลงหนี้ซึ่งเป็นผลกระทบจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นทุน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 มีมติ
อนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว ทาให้สถานะทางการเงินของ GJS ดีขึ้น ดังนั้น การได้รับอนุมัติให้ดาเนินการโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาหนี้ในอดีตที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็น
ระยะเวลานาน
ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ ปรากฏในงบการเงินเกิดขึ้นจากสิ่งใด
นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ โดยหลักมาจากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร
และค่าเสื่อมราคาบางส่วนในอัตราประมาณร้อยละ 10 มาจากค่าเสื่อมของอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ
นายฮั้ งไช้ อัค ควั สกุ ล (“คุ ณฮั้ งไช้ ฯ ”) ในนามชมรมผู้ ถือ หุ้ น ไทย ภายใต้ส มาคมผู้ ถื อ หุ้น ไทย กล่ าวชื่ น ชม
ดร. สมศักดิ์ฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมกล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอความ
ร่วมมือร่วมใจช่วยกันสนับสนุนโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้ต่อไป ซึ่งหากธุรกิจของ
บริษัทฯ จะต้องยุ ติลง จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะไม่ได้รับส่วนแบ่ง หรือ
ค่าตอบแทนใดๆ จากการชาระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะต้องชาระให้แก่เจ้าหนี้เป็นลาดับแรก และอาจส่งผลกระทบต่อ
การสูญเสียอุตสาหกรรมหนักของประเทศไป
ประธานฯ กล่ า วขอบคุ ณ ส าหรั บ ก าลั ง ใจ และการสนั บ สนุ น เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดมี ข้ อ ซั ก ถามหรื อ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรูปแบบ QR Code ทีบ่ ริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,033,771,984
0
1,174,000
0
4,034,945,984

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม จำนวน 182,564,801 หุ้น
คิดเป็น 182,564,801 เสียง ทำให้ในวำระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด
จำนวน 4,034,945,984 เสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติการงดจั ดสรรก าไรเป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงิ นปั นผลส าหรับผลการ
ดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรียาฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ กล่าวว่าตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กาหนดว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให้แบ่งเงินปนผล โดยจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ 27,649,331,847 บาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การงดจัดสรรเงินกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,035,420,641
0
23,627
0
4,035,444,268

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุมจำนวน 498,284 หุ้น
คิดเป็น 498,284 เสียง ทำให้ในวำระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด
จำนวน 4,035,444,268 เสียง
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บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรียาฯ และนางสาวกนิษฐา โรจน์เด่นดวง ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ
จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้
นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุ มว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะดาเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ตามที่กล่าวในวาระที่ 6 บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ (1) รองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ (2) รองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (GSTEEL-W3) (“GSTEEL-W3”) อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) มาตรา 136 กาหนดว่า ในการเพิ่มทุน
โดยการออกหุ้นใหม่จะกระทาได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยัง
ออกจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 หมดอายุลงในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจาเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับ GSTEEL-W1
จานวน 1,135,237,165 หุ้น และ GSTEEL-W2 จานวน 269,730,617 หุ้น รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,404,967,782 หุ้น เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจานวน 41,750,904,820 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 8,350,180,964 หุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จาเป็นต้องการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

41,750,904,820 บาท

แบ่งออกเป็น

8,350,180,964 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ

5.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

-

8,350,180,964 หุ้น
หุ้น

(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่พัน
แปดร้อยยี่สิบบาท)
(แปดพันสามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
เก้าร้อยหกสิบสี่หุ้น)
(ห้าบาท)
(แปดพันสามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
เก้าร้อยหกสิบสี่หุ้น)
(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทาการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
อนึ่ง บริษัทฯ มีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จานวนทั้งสิ้น 1,500,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ GSTEEL-W3 จานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ซึ่งจะหมดอายุ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจาเป็นต้องลดทุนด้วยโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้
หรือที่ยังมิได้นาออกจาหน่าย ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด เนื่องจากหุ้นที่ยังจาหน่ายไม่ครบที่เหลืออยู่
เป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

3,474,705,271
207,800
0
0
4,035,444,271

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9940
0.0060
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุมจำนวน 3 หุ้น คิดเป็น 3 เสียง
ทำให้ในวำระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,035,444,271
เสียง
ก่อนการพิจารณาในวาระที่ 6 นางสาวสุนทรียาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 12 เป็น
วาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงกาหนดให้การพิจารณาวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 12 มีเงื่อนไข
การพิจารณาดังต่อไปนี้
(1)

เนื่องจากวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และวาระที่ 7 วาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.8
วาระที่ 9 วาระที่ 10.1 ถึงวาระที่ 10.2 วาระที่ 11 และวาระที่ 12.2 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
แปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้นในกรณีที่วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 บริษัทฯ จะไม่นาเสนอวาระที่ 7 วาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.8
วาระที่ 9 วาระที่ 10.1 ถึงวาระที่ 10.2 วาระที่ 11 และวาระที่ 12.2 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอีกต่อไป เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

(2)

บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.8 เป็น
รายวาระ ซึ่งหากวาระที่ 8.7 และ/หรือ วาระที่ 8.8 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
ซูพีเรียร์ และ/หรือ ACO I ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 บริษัทฯ จะไม่
นาเสนอวาระที่ 9 วาระที่ 10.1 ถึงวาระที่ 10.2 วาระที่ 11 และวาระที่ 12.2 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอีกต่อไป และให้ถือว่าวาระที่ 6 โครงการแปลงหนี้เป็นทุน วาระที่ 7 เรื่องการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.7 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย และ
ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นอันยกเลิ กไปไม่ได้รับอนุมัติ จากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ น
ครั้งที่ 2/2562 แต่ประการใดเช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนทั้งหมด

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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ทั้งนี้ ในการกาหนดให้การเข้าร่วมโครงการของ ซูพีเรียร์ และ ACO I เป็นเงื่อนไขของกันและกันและ
กาหนดว่า หากการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ทั้ง 2 รายดังกล่าวไม่สาเร็จลุล่วงลง ก็จะถือว่าเป็นการยุติ
การทาโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทฯ ของเจ้าหนี้รายย่อยทั้งหมด เนื่องจากเจ้าหนี้ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนรายย่อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ทั้ง 2 รายดังกล่าวเป็น
โครงการที่จะทาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น หากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ
เจ้าหนี้ทั้ง 2 รายดังกล่าวไม่สาเร็จ เจ้าหนี้รายย่อยดังกล่าวจึงไม่มีความประสงค์จะทาโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนอีกต่อไป อนึ่ง เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพี
เรียร์ และ ACO I ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันระหว่างกันตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน แต่อย่างใด
(3)

หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 มีมติ ไม่อนุมัติวาระที่ 10.1 สาหรับการเข้าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับ ซูพีเรียร์ บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนทั้งหมด และให้ถือว่าวาระที่ 6 โครงการแปลงหนี้เป็นทุน วาระที่ 7 เรื่อง
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. วาระที่ 8.1 ถึง
วาระที่ 8.8 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา
นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
และวาระที่ 9 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ของบริษั ทฯ เป็น อัน ยกเลิกไปไม่ ได้รั บอนุมัติ จากที่ประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 2/2562 แต่
ประการใด โดยบริษัทฯ จะไม่นาเสนอวาระที่ 10.2 วาระที่ 11 และวาระที่ 12.2 ให้ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอีกต่อไป

(4)

หากที่ประชุม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 2/2562 มีม ติไม่ อนุ มัติว าระที่ 10.2 เรื่ องการเข้า ทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับ ACO I หรือ วาระที่ 11 เรื่อง การผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) หรือ วาระที่ 12.2 การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัทฯ
จานวน 5 ท่าน วาระใดวาระหนึ่งแล้ว บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนทั้งหมด และให้ถือว่าวาระที่ 6 โครงการแปลงหนี้เป็นทุน วาระที่ 7 เรื่อง
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. วาระที่ 8.1
ถึงวาระที่ 8.8 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา
นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
วาระที่ 9 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ และวาระที่ 10.1 เรื่อง การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับซูพีเรียร์ เป็นอัน
ยกเลิกไปไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 แต่ประการใด

(5)

ในกรณีหาก เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล และ/หรือ นายธนูชัย
รายใดรายหนึ่ ง หลายรายรวมกั น หรื อ ทั้ ง หมด ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ า กที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั้งที่ 2/2562 บริษัทฯ จะปรับลดจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ ACO I เพื่อให้
ACO I ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ACO I จะได้รับ
จากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะมีจานวนไม่เกิน 14,461,489,473 หุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการ
ปรับลดจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ ซูพีเรียร์ ด้วย ในสัดส่วนเดียวกับการปรับ
ลดลงของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ ACO I
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(6)

วาระที่ 6

ในกรณีหาก (ก) ซูพีเรียร์ รวมทั้งการเข้ารายการตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเป็น
เงื่อนไขของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ/หรือ (ข) ACO I รวมทั้งการ
เข้าทารายการตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัดภายใต้ประกาศ ทจ. 72/2558 การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิจการ (Whitewash) และการแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อโดย ACO I เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
จานวน 5 ท่าน อันเป็นเงื่อนไขของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ไม่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 บริษัทฯ จะไม่ดาเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกต่อไป

พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรียาฯ และนางสาวกนิษฐา โรจน์เด่นดวง ที่ปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอีย ดในวาระนี้น างสาวสุน ทรีย าฯ ชี้ แ จงต่อ ที่ป ระชุ มว่ า จากการที่ใ นอดี ต บริ ษัท ฯ ต้ องประสบกับ ปัญ หา
ภาวการณ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการดาเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การประสบปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่ในช่วง
ปี 2551 ทีส่ ่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องหยุดผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนเป็น
เวลาประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จนเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่มี
ความสามารถชาระหนี้สินจานวนมากได้ตามกาหนด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้
หลายครั้ง อย่างไรก็ดี แม้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ
ยังคงประสบกับภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในช่ วงต้ นปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับการติ ดต่อ จากกลุ่ม SSG (กลุ่ม SSG ประกอบด้ว ย Capital Holdings
Limited (“SSG CH”) SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) ที่แสดงความ
จานงในการให้ความช่วยเหลือ ในการปรับ โครงสร้า งหนี้ กับ บริ ษัทฯ อย่างจริ งจังและได้ เริ่ มกระบวนการสอบทานธุ รกิ จ
(Due Diligence) ในด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ซึ่งกลุ่ม SSG พบว่าผลการสอบทานข้อมูลดังกล่าวเป็นที่น่า
พอใจและเชื่อมั่นว่าสามารถเข้ามาและปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทางกลุ่ม SSG จึงเริ่มดาเนินการเจรจากับเจ้าหนี้การค้า
ต่างประเทศรายใหญ่จานวน 7 ราย และได้เข้าซื้อหนี้จากเจ้าหนี้ดังกล่าว ซึ่งต่อมาในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้มีความพยายาม
ในการแปลงหนี้เป็นทุนกับ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกลุ่ม SSG เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ แต่การดาเนินการในครั้งนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่บางรายของบริษัทฯ ทาให้การแปลงหนี้เป็นทุนกับ ACO I ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ
ยังคงมีหนี้การค้าสุทธิกับ ACO I จานวน 226,331,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่งเป็นเงินต้น
จานวน 127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,413,227,620.09 บาท และเป็นดอกเบี้ยจานวน 98,446,192 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,397,301,516.66 บาท)
ในการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรก บริษัทฯ ได้พยายามแปลงหนี้เป็นทุนจานวน 4,275,683,281.33 บาท กับ
ACO I คิดเป็นสัดส่วนหนี้ร้อยละ 23.08 จากหนี้ทั้งหมดจานวน 18,527.27 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อย่างไร
ก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมัติการเข้าทารายการในครั้งนั้น
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หมายเหตุ: เฉพำะอัตรำแลกเปลี่ยนข้ำงต้น เป็นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนำคำรพำณิชย์ใช้ซื้อขำย
กับลูกค้ำตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2560 ถึง 26 พฤษภำคม 2560 ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในกำรคำนวณในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 สำหรับอัตรำแลกเปลี่ยนที่
เหลือในสำรสนเทศฉบับนี้ เป็นอัตรำขำยถัวเฉลี่ยที่ธนำคำรพำณิชย์ใช้ซื้อขำยกับลูกค้ำ ณ วันที่ 28 มิถุนำยน
2562 ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นอัต รำแลกเปลี่ยนที่ใ ช้ในกำรคำนวณในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งอัตรำขำยถัวเฉลี่ยสำหรับเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐในวันดังกล่ำวเท่ำกับ
30.9152 บำท ต่อดอลลำร์สหรัฐ
ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติไม่อนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรกกับ ACO I
บริษัทฯ ได้พยายามหาแหล่งเงินทุนเพื่อนามาชาระหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามหานักลงทุนรายใหม่ แต่เนื่องจากจานวนหนี้ของบริษัทฯ
มีจานวนที่สูงมาก ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก จึงทาให้ไม่มีนักลงทุนรายใดให้ความ
สนใจ หรือการหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบัน แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนจากการ
ดาเนินธุรกิจปกติมาโดยตลอด และมีกระแสเงินสดจากการดาเนินกิจการในงวดในระดับต่ามากเมื่อเทียบกับหนี้สินรวม
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากบรรดาเจ้าหนี้อื่นๆ เช่น ACO I จึงเป็นข้อจากัดสาหรับบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินกิจการ ด้วยเหตุดังกล่าวทาให้บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่เข้า
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นการดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสภาวะล้มละลายและเป็นการรักษาสิทธิ
และสถานะของผู้ถือหุ้น (โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่อาจจะต้องสูญเสียเงินลงทุน
ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาลล้มละลายมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ศาลล้มละลาย
กลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ณ วันที่
14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ตามงบการเงินระหว่างกาลของ
บริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น ความปรากฏว่า สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ประมาณ
373 ล้านบาท จึงไม่ถือว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กรณีนี้ไม่ได้เป็นไปตาม มาตรา 90/3 1 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 (ฉบับที่มีผลใช้บังคับขณะที่มีการยื่นคาขอ) ศาลล้มละลายกลางจึงไม่อาจให้ฟื้ นฟูกิจการได้ ซึ่งส่งผลให้แผนฟื้นฟู
กิจการและแนวทางการแก้ไขสภาพคล่องของบริษัทฯ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน การขยายระยะเวลา
การชาระหนี้ออกไป การขอลดหนี้ในส่วนของเงินต้นบางส่วน และ/หรือดอกเบี้ยค้างชาระ การขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ที่ผิดนัด เป็นต้น ที่จะดาเนินการในช่วงระหว่างการฟื้นฟูกิจการต้องยุติลง ทาให้บริษัทฯ กลับสู่สถานะเดิมไม่ได้รับประโยชน์
จากสภาวะการพักชาระหนี้และความคุ้มครองจากการถูกฟ้องร้องบังคับคดีในทางแพ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดและ
ต้องกลับมาดาเนินธุรกิจโดยมีภาระหนี้สินสูงถึง 17,518.15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนปี 2562 บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตสินค้าทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาจ้างผลิต 2 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดเงินทุนหมุนเวีย นอย่างรุนแรง บริษัทฯ
ได้ใช้ความพยายามในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญากู้ยืมเงิน
ฉบั บ ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2562 และฉบั บ แก้ ไ ข ลงวั น ที่ 22 กรกฎาคม 2562 กั บ Link Capital I (Mauritius) Limited
1

มาตรา 90/3 เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนด
ชาระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/4 อาจยื่นคาร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟู
กิจการได้
2
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบและเพื่อเป็นการรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีการผลิตต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับจ้างบริษัท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน) ผลิตสินค้าตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการจ้างผลิตเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
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(“Link Capital I”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม SSG เช่ น เดี ย วกั น โดยมี จ านวนวงเงิ น กู้ ร วม 84,100,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
ประกอบด้วยวงเงินกู้ A จานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ วงเงินกู้ B จานวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และวงเงินกู้ C
จานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักรเป็นประกันหนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ
มีเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้สามารถกลับมาดาเนินการผลิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี การกู้เงินเพื่อให้บริษัทฯ
มีเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ
จึงยังคงใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะต้องการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ เพื่อลดหนี้จานวนมากที่มีอยู่ และทาให้
บริษัทฯ สามารถกลับมาดาเนินการผลิตได้ตามปกติและมีความยั่งยืน
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่เป็นจานวนมากของบริษัทฯ
อาจดาเนินการได้ 2 วิธี คือ 1. การยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หรือ 2. การดาเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 90/53 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปัจจุบัน) บริษัทฯ
ไม่สามารถยื่นคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการได้อีกครั้ง เนื่องจากศาลได้เคยมีคาสัง่ ยกคาร้องขอฟื้นฟูกิจการภายในระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนที่จะยื่นคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการครั้งใหม่ อีกทั้งแนวทางการฟื้นฟูกิจการต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการและมีค่าใช้จ่าย
จานวนมากในการจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กระบวนการในการฟื้นฟูกิจการยังมีระยะเวลาและขั้นตอนตามกฎหมาย
ที่มีระยะเวลายาวนานซึ่งอาจทาให้แผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ต้องล่าช้าออกไปอีกซึ่งบริษัทฯ มีความจาเป็น
ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ และหากไม่ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจ
ติดลบมากขึ้นและส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ข้อสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้ าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการยังมีความไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลล้มละลาย ดังนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
หากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดาเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จะสามารถลดภาระหนี้สินให้แก่
บริษัทฯ ได้เป็นจานวนมาก มีขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากและประหยัดเวลาในการดาเนินการได้อย่างมากเมื่อเทียบกับ
การฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายทาให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้ทันท่วงที และทาให้
บริษัทฯ สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดาเนินการกิจการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ยังมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการฟื้นฟูกิจการ
บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจานวนมาก
ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่องบการเงินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ และจะทาให้บริษัทฯ กลับมา
อยู่ในสภาพที่จะสามารถประกอบธุรกิจได้และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทาให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจาก
นักลงทุนและสถาบันการเงินได้อีกด้วย ดังนั้น การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นหนทางที่ดีสุดที่บริษัทฯ ตัดสินใจดาเนินการซึ่งจะทาให้
บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นกลับมาทาธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง บริษัทฯ จึงได้เริ่มดาเนินการตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนอีกครั้ง โดยได้เริ่มเจรจากับเจ้าหนี้อีกครั้ง
บริษัทฯ ได้ตัดสินใจคัดเลือกเจ้าหนี้เข้าโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับ ACO I ตั้งแต่ต้น
ปี 2562 ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ
ที่ได้เคยแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนมาแล้วตั้งแต่ปี 2560 และยังคงมองเห็นโอกาสและศักยภาพ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับเจ้าหนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องบริษัทฯ
และมีคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดตัดสินให้บริษัทฯ ต้องชาระหนี้แล้ว เป็นจานวนทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ (1) M-Power TT Limited

3

มาตรา 90/5 บุคคลตามมาตรา 90/4 จะยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ศาลได้มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
(2) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีคาสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุ
อื่น ทั้งนี้ไม่ว่าการชาระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่
(3) ศาลได้เคยมีคาสั่งยกคาร้องขอยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคาร้องขอ
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(“เอ็ม พาวเวอร์”) (2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จากัด (“ดีสินชัย”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ
พิ ทั ก ษ์ ธ รรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริ ษั ท นิ ว เวิ ล ด์ อิ น เตอร์ เ มทั ล จ ากั ด (“นิ ว เวิ ล ด์ อิ น เตอร์ เ มทั ล ”)
(6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชัย”) (7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จากัด (“ซูพีเรียร์”) (8) เจ้าหนี้
บุคคลธรรมดารายหนึ่ง (9) เจ้าหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่ง และ (10) บริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้ง 10 รายดังกล่าว
เป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา (รวมเรียกว่า “เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา”)4 ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษารายใดรายหนึ่งดังกล่าวได้ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาดังกล่าวย่อมสามารถฟ้องร้องให้ยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี
และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว และจะทาให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ สามารถฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลาย ซึ่งหากศาลได้ใช้ดุลยพินิจ
พิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยุติกิจการและต้องเลิกบริษัทฯ ในท้ายที่สุด การล้มละลายจะส่งผล
เสียอันประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม
อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้แสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจานวน 7 ราย จาก 10 ราย
ได้แก่ (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย และ (7) ซูพีเรียร์
เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย เห็นว่า ACO I ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ และเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทาให้เจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย มีความเชื่อมั่นในโอกาสที่การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะพลิกฟื้น
บริษัทฯ ให้กลับมาดาเนินกิจการได้อย่างเช่นปกติ
โดยสรุป จากการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อการแปลงหนี้เป็นทุน มีเจ้าหนี้รวมทั้งสิ้น 8 ราย ที่แสดงความจานงที่จะให้
ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน ได้แก่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาประกอบด้วย (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
(6) นายธนู ชั ย (7) ซู พี เ รี ย ร์ และเจ้ า หนี้ ก ลุ่ ม ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หนี้ ท างการค้ า ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง กล่ า วคื อ ACO I
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
การปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เจ้าหนี้รวมจานวน 8 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ประเภทเจ้าหนี้
รายชื่อ
1. เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา 1) M-Power TT Limited

มูลหนี้เดิม
ค่ า กระแสไฟฟ้ า และค่ า ใช้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญา
ให้บริการพลังงานไฟฟ้า
2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จากัด
ค่าสินค้าและบริการ
3) นางวนิดา ยมจินดา
หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจานา
4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม
หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจานา
5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จากัด หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน และหนี้ค่าสินค้าและ
บริการตามคาพิพากษา
6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์
หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้
7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี ์
หนี้จากการถูกบังคับจานาหุ้นสามัญของซูพีเรียร์
(ประเทศไทย) จากัด
เนื่องจากผิดนัดขาระหนี้ต่อผู้ให้กู้
2. เจ้ า หนี้ ท างการค้ า ตาม Asia Credit Opportunities I
หนี้ทางการค้า ซึ่งซื้อมาจากเจ้าหนี้การค้าเศษเหล็ก
บันทึกข้อตกลง
(Mauritius) Limited
ต่างประเทศรายใหญ่จานวน 7 ราย
4

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาผู้เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของ
บุคคลภายนอกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้รายดังกล่าว

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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จานวนหนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ หนี้ของดีสินชัย หนี้ของนางวนิดา หนี้ของนางเบญจมาศ หนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์
เมทัล หนี้ของนายธนูชัย หนี้ของซูพีเรียร์ และหนี้ของ ACO I ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน (“หนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน ”) คิดเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 4,194,931,048.92 บาท (“จานวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน”) โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะชาระหนี้ที่จะแปลงหนี้
เป็นทุน จานวน 4,194,931,048.92 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
จานวน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน สาหรับจานวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขาย
จะทาให้เกิดเป็นเศษหุ้นรวมเป็นจานวน 0.64 บาท ได้รับการปลดหนี้ และดอกเบี้ยค้างชาระที่ได้รับการปลดหนี้คานวณถึงวันที่
30 มิถุนายน 2562 อีกจานวน 4,372,318,556.93 บาท รวมจานวนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ปลดภาระได้ คานวณถึงวันที่
30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 8,567,249,606.49 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้
รายที่

ชื่อเจ้าหนี้

ยอดหนี้เงินต้นที่
แปลงเป็นทุน
(บาท)

1 เอ็ม พาวเวอร์
868,508,396.18
2 ดีสินชัย
107,550,769.96
3 นางวนิดา
9,999,999.82
4 นางเบญจมาศ
14,999,999.92
5 นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 107,789,412.81
6 นายธนูชัย
5,999,999.93
7 ซูพีเรียร์
332,399,470.43
8 ACO I
2,747,682,999.87
รวมทั้งสิ้น
4,194,931,048.92

ยอดเงิน
ต้นที่ปลด
หนี้ให้
(บาท)

รวมยอดเงินต้นที่
แปลงเป็นทุนและ
ปลดหนี้ (บาท)

0.12
868,508,396.30
0.02
107,550,769.98
0.18
10,000,000.00
0.08
15,000,000.00
0.17
107,789,412.98
0.07
6,000,000.00
332,399,470.43
- 2,747,682,999.87
0.64 4,194,931,049.56

ดอกเบี้ยค้างชาระที่ จานวนหุ้นสามัญ
ได้รับการปลดหนี้
ที่จัดสรรเพื่อ
คานวณถึง
ชาระคืนเงินต้น
30 มิถุนายน 2562
(หุ้น)
(บาท)
326,725,720.19 4,571,096,822
566,056,684
3,570,411.01
52,631,578
18,554,794.59
78,947,368
567,312,699
2,065,534.08
31,578,947
289,461,142.25 1,749,470,897
3,731,940,954.81 14,461,489,473
4,372,318,556.93 22,078,584,468

นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ ข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับ
ดอกเบี้ยที่ต้องชาระให้แก่ ACO I ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ เคยตกลงกับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเดิม ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้อง
ชาระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ACO I และนางวนิดากับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความฉบับแรก ดังนั้น การปลด
ภาระดอกเบี้ ยข้ างต้น ท าให้ บริ ษัท ฯ ไม่ต้ องรับ ภาระภาษี หัก ณ ที่จ่ าย ค านวณถึ งวั นที่ 30 มิ ถุน ายน 2562 โดยปริย าย
อีกจานวน 659,572,394.10 บาท รวมภาระหนี้สินที่จะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้ คานวณถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท
อนึ่ง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หากบริษัทฯ ดาเนินการแปลงหนี้เป็นทุนและดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
บริษัทฯ จะมีจานวนหนี้คงค้างกับเจ้าหนี้รายต่างๆ ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้
หลังการปรับโครงสร้างหนี้
ล้านบาท
958.84
958.84
91.70
91.70
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เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้
หลังการปรับโครงสร้างหนี้
6,582.50
2,387.57
5,667.22
635.33
668.28
668.28
2,467.28
2,467.28
16,435.82
7,209.00
2,397.12
2,397.12
18,832.94
9,606.12

รายละเอียดของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สารสนเทศ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
นางสาวขนิษฐา โรจน์เด่นดวง ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปรายละเอียดของโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการแปลงหนี้เป็นทุน รวมถึงเงื่อนไขการเข้าทารายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุมพิจารณาบริษัทฯ
จึงเห็ นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ พิ จารณาอนุมั ติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอี ยดที่เสนอข้ างต้น ทั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่ถือเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสียในการทารายการซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสีย
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี ์ (ประเทศไทย) จากัด
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล
น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
น.ส. สุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางปทุม เจียจวบศิลป์
นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์

จานวนหุ้น
275,776,000
273,095,200
5,000,000
5,000,000
1,580,000
80,000

ร้อยละ
4.0258
3.9867
0.0730
0.0730
0.0231
0.0012

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็น
และสอบถาม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ภายหลั ง จากการแปลงหนี้ เ ป็ น ทุ น และหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ถู ก ปลดจาก
เครื่องหมาย SP แล้ว ACO I จะสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่ บริษัทฯ มีแผนดาเนินงานอย่างไร
ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เน้นย้าเรื่องแผนการตลาดมากให้มากขึ้น
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นางสาวสุน ทรี ยาฯ ชี้แ จงต่อ ที่ป ระชุม ว่า ในกรณี ที่ร าคาขายหุ้ นของบริ ษัท ฯ นั้น ต่ ากว่า ราคาตลาด จะมี
ระยะเวลาห้ามใช้สิทธิในการขายหุ้น (Lock up period) เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯได้รับการปลดหนี้ทั้งสิ้น
แล้ว บริษัทจะสามารถกลับมาผลิตสินค้าและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้โดยเฉลี่ยเดือนประมาณ 65,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการเจรจาหาคู่ค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้หยุดการผลิตสินค้ าไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาหรับแผนการ
ตลาดของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะดาเนินกระบวนการผลิตในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่า (Off Peak) ซึ่งได้แก่ ในช่วงเวลา
กลางคืน และในช่วงวันหยุดเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าไฟ ในการนี้ ได้เชิญ ให้ที่ปรึกษากฎหมาย
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการห้ามขายหุ้น (Silent Period)
นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ได้
กาหนดให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ห้ามทาการ
ขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนนั้น จะเป็นราคาต่า
หรือไม่ จะต้องพิจารณาราคาตลาด ณ วันซื้อขาย
นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า หากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนสาเร็จ หุ้นของบริษัทฯ จะ
เป็นที่ต้องการของนักลงทุน เนื่องจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) สูงขึ้น นอกจากนี้ การแก้ปัญหาการลดหนี้ด้วยการแปลง
หนี้เป็นทุนนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาของบริษัทฯ ตามที่ ดร. สมศักดิ์ฯ ชี้แจงไว้ เมื่อโครงการแปลง
หนี้เป็นทุนสาเร็จ จึงจะพิจารณาด้านการตลาดอื่นๆ
นายกิตติ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงที่มาของหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ M-Power นางวนิดา และนาง
เบญจมาศ นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หนี้ของ M-Power เป็นหนี้ค่าไฟฟ้า บริษัทฯ ใช้ไฟฟ้าจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน เนื่องจากมีราคาไม่ต่างกัน สาหรับหนี้ของนางวนิดา และนางเบญจมาศ เป็นหนี้ทางการค้า
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (“นายศิริวัฒน์ฯ”) ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณ ACO I และเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนที่ยอมเสียสละเข้าร่วมโครงการ โดยยินยอมแปลงหนี้ในราคา 0.19 บาท ซึ่ งมากกว่าราคาซื้อขายล่าสุดที่
0.9 บาท โดยเชื่อว่าโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะทาให้บริษัทฯ มีโอกาสพลิกฟื้นกลับมาดาเนินธุรกิจ และมีกาไรได้อีกครั้ง
เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

ที่ประชุมมีม ติอนุมัติ โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสีย ง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
3,534,610,654
16,202,800
0
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.5437
0.4563
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุมจำนวน 75,900,588 หุ้น
คิดเป็น 75,900,588 เสียง ทำให้ในวำระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด
จำนวน 4,111,344,859 เสียง
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรียาฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมว่าจากการที่บริษัทฯ จะต้องดาเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กล่าวในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้อง
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ (1) รองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ
(2) รองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ GSTEEL-W3
ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 116,308,850,320
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 41,750,904,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 158,059,755,140 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จานวน 22,078,584,468 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ GSTEEL-W3 จานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

158,059,755,140 บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน
ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น

31,611,951,028 หุ้น

(สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

5.00 บาท

(ห้าบาท)

31,611,951,028 หุ้น

(สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดหุ้น)

โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทาการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่ อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
อนึ่ง บริษัทฯ มีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จานวนทั้งสิ้น 1,500,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ GSTEEL-W3 จานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ซึ่งจะหมดอายุในวันที่
17 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจาเป็นต้องลดทุนด้วยโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้
นาออกจาหน่าย ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด เนื่องจากหุ้นที่ยังจาหน่ายไม่ครบที่เหลืออยู่เป็นหุ้นที่ออกไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
รายละเอี ยดของการเพิ่ มทุ นและการจั ดสรรหุ้ นสามั ญเพิ่มทุ น ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่ มทุ น (F 53-4)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้
โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น หรือ
สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียในการทารายการซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสีย
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี ์ (ประเทศไทย) จากัด
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล
น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
น.ส. สุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางปทุม เจียจวบศิลป์
นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์

มติที่ประชุม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนหุ้น
275,776,000
273,095,200
5,000,000
5,000,000
1,580,000
80,000

ร้อยละ
4.0258
3.9867
0.0730
0.0730
0.0231
0.0012

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
3,550,609,691
202,800
963
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9943
0.0057
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุนทรียาฯ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ กล่าวต่อ
ที่ประชุมว่าจากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 116,308,850,320 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 41,750,904,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 158,059,755,140 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 5 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 บริษัทฯ จะต้อง
พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนี้
วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ M-Power TT Limited ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน
นางสาวสุ น ทรี ย าฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
4,571,096,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกาหนด
ราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 868,508,396.18 บาท เพื่อชาระหนี้เงินต้นของเอ็ม พาวเวอร์
สุทธิจานวน 868,508,396.18 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ เอ็ม พาวเวอร์ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ
15.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแม้จะส่งผลให้ เอ็ม พาวเวอร์
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 15.80 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) แต่การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เอ็ม พาวเวอร์
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว ก็มิใช่เป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก เอ็ม พาวเวอร์ มิได้เข้าไปเป็นผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ และไม่ได้
มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
4,571,096,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ M-Power TT Limited ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 4,571,096,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ M-Power TT Limited ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,095,120,891
16,202,800
20,963
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6054
0.3941
0.0005
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ดีสินชัยสตีล จากัด ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน
นางสาวสุ น ทรี ย าฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
566,056,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ บริษัท ดีสินชัยสตีล จากัด (“ดีสินชัย”) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
โดยบริษัทฯ จะกาหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 107,550,769.96 บาท เพื่อชาระหนี้
ของดีสินชัยจานวน 107,550,769.96 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ดีสินชัยจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 1.96
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้ดีสินชัยเข้า
มาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ และดีสินชัยไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ดีสินชัยตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

หน้า 23/45

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
566,056,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ บริษัท ดีสินชัยสตีล จากัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 566,056,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ บริษัท ดีสินชัยสตีล จากัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,095,120,891
16,202,800
20,963
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6054
0.3941
0.0005
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางวนิดา ยมจินดา ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน
นางสาวสุนทรียาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 52,631,578
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกาหนดราคา
แปลงหนี้ เป็ น ทุ น ที่ ร าคาหุ้ น ละ 0.19 บาท รวมเป็ น มู ล ค่ า ทั้ งสิ้ น 9,999,999.82 บาท เพื่ อช าระหนี้ ของนางวนิ ด าจ านวน
9,999,999.82 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นางวนิดาจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 0.18 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นางวนิ ดา
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ และนางวนิดาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้นางวนิดา ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
52,631,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางวนิดา ยมจินดา ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 52,631,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5
บาท ให้แก่ นางวนิดา ยมจินดา ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,094,497,264
16,202,867
644,590
138
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.5902
0.3941
0.0157
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 8.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน
นางสาวสุนทรียาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 78,947,368 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม (“นางเบญจมาศ”) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ
จะก าหนดราคาแปลงหนี้ เ ป็ นทุ น ที่ ร าคาหุ้ น ละ 0.19 บาท รวมเป็ น มู ล ค่ า ทั้ งสิ้ น 14,999,999.92 บาท เพื่อ ชาระหนี้ ข อง
นางเบญจมาศ จานวน 14,999,999.92 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นางเบญจมาศจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวน
ร้อยละ 0.27 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นางเบญจมาศ
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ และนางเบญจมาศไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกัน
กับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้นางเบญจมาศตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
78,947,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 78,947,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,094,497,264
16,202,867
644,590
138
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.5902
0.3941
0.0157
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
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วาระที่ 8.5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จากัด ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน
นางสาวสุนทรียาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 567,312,699 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จากัด (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล ”) ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกาหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 107,789,412.81 บาท
เพื่อชาระหนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จานวน 107,789,412.81 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 1.96 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยง
กันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
567,312,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จากัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 567,312,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จากัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,095,135,891
16,207,800
963
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6058
0.3942
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 8.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน
นางสาวสุนทรียาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 31,578,947
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชัย”) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ
จะกาหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,999,999.93 บาท เพื่อชาระหนี้ของ นายธนูชัย
จานวน 5,999,999.93 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นายธนูชัยจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 0.11 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

หน้า 26/45

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

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นายธนูชัย
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ และนายธนูชัยไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้นายธนูชัยตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
31,578,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 31,578,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ให้แก่ นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,095,112,264
16,207,800
24,590
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6052
0.3942
0.0006
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 8.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย)
จากัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
นางสาวสุนทรียาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 1,749,470,897 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จากัด (“ซูพีเรียร์”) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
โดยบริษัทฯ จะกาหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 332,399,470.43 บาท เพื่อชาระหนี้เงินต้น
ของซูพีเรียร์ สุทธิจานวน 332,399,470.43 บาท จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ซูพีเรียร์ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้
คิดเป็นร้อยละ 6.05 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ)
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์ เป็น
การทารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ (คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (“คุณหญิงปัทมา”)
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซูพีเรียร์
ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1) กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุน ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษั ท จี สตีล จากัด (มหาชน) ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกั บหนังสือเชิญประชุ ม ) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล
จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จากัด ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน
ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสียในการทารายการของซูพีเรียร์ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสีย
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี ์ (ประเทศไทย) จากัด
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล
น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
น.ส. สุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางปทุม เจียจวบศิลป์
นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์

จานวนหุ้น
275,776,000
273,095,200
5,000,000
5,000,000
1,580,000
80,000

ร้อยละ
4.0258
3.9867
0.0730
0.0730
0.0231
0.0012

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จากัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

3,534,604,691
16,207,800
963
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.5435
0.4565
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 8.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius)
Limited ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
นางสาวสุ น ทรี ย าฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกาหนดราคา
แปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,747,682,999.87 บาท เพื่อชาระหนี้ของ ACO I สุทธิจานวน
2,747,682,999.87 บาท และภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนใน
คราวนี้ ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 49.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) และมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทาให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว เป็นการทารายการกับผู้ที่จะมีอานาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามเงื่อนไขที่กาหนดในโครงการแปลงหนี้
เป็ น ทุ น ของ ACO I ACO I จะมี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ จ านวนทั้ ง สิ้ น 6 ท่ า น
ประกอบด้ วยกรรมการที่ เ ป็ น ตั วแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่ า น กรรมการที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกซึ่ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญใน
อุตสาหกรรมเหล็กจานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดจานวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วม
บริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกาไรหุ้นในระยะสั้น
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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อนึ่ง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)
แต่เพราะการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จึงทาให้ ACO I
มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
รายละเอี ย ดของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท
จี สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ตามที่กาหนดไว้ในภาค 2 หมวดที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง การอนุ ญาตให้ บริ ษั ทจดทะเบี ยนเสนอขายหุ้ นที่ ออกใหม่ ต่ อบุ คคลในวงจ ากั ด (รวมทั้ งที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ) (“ประกาศ
ทจ. 72/2558”) โดยเป็นการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยกาหนดราคาเสนอขายสูงกว่าราคายุติธรรม
ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ขึ้ นเครื่ อ งหมาย NC (Non-Compliance) บนหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ
ซึ่ งหมายความว่ าเป็ นหลั กทรั พย์ ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนที่ เข้ าข่ ายอาจถู กเพิ กถอน หรื ออยู่ ระหว่ างการเปิ ดซื้ อขายชั่ วคราว
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราวในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่สามารถคานวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขาย
ถัวเฉลี่ยน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ จึ งกาหนดให้คานวณราคาตลาดโดยใช้
วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
ให้ความเห็นชอบ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคา
ยุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้เท่ากับ 0.07 บาท (“ราคายุติธรรม”) (โปรดพิจารณา
สมมติฐานการและการคานวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย
นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาสูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 ของราคายุติธรรม จึงไม่เข้าข่ายการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่าตาม ประกาศ ทจ. 72/2558 ประกอบกับประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 2/2562 ให้จัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทั ล
นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย
ซูพีเรียร์ และ ACO I อีกด้วย
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินการ และมี
ผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงิน
ล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นดังนี้
1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
(Control Dilution) ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจากัด
เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุ คคล
ในวงจากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.33
2) ไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักจาก
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนมีค่ามากกว่าราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ (ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน) ทั้งกรณีที่มีการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจากัดเท่านั้น และในกรณีที่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ
3) การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของกาไรต่อหุ้น
(Earnings per Share Dilution) ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลใน
วงจากัดเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้
บุคคลในวงจากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.33
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการดาเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ
และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกาไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

การถือหุ้น

ก่อนการจัดสรรหุ้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
คานวณจากทุนชาระแล้ว)

รายชือ่ ผู้ถอื หุ้น

1. นายนิรัมดร์ งามชานัญฤทธิ์
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
3. นายณัฐพล จุฬางกูร
4. นายกฤษนันทร์ เกวลี
5. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์
(ประเทศไทย) จากัด
6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
7. UOB KAY HIAN PRIVATE
LIMITED
8. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)
9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
10. นางสาวอาพร ศรีโพธิท์ อง
11. M-Power TT Limited
12. บริษัท ดีสินชัยสตีล จากัด
13. นางวนิดา ยมจินดา
14. นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม
15. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จากัด
16. นายธนูชัย เวสารัชชานนท์
17. Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited

หลังการจัดสรรหุ้น
(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มีจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ
ให้แก่บุคคลในวงจากัดตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน)
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
444,682,520
1.54
432,208,900
1.49
402,878,400
1.39
276,463,000
0.96
2,025,246,897
7.00

จานวนหุ้น
(หุ้น)
444,682,520
432,208,900
402,878,400
276,463,000
275,776,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
6.49
6.31
5.88
4.04
4.03

273,095,200
178,440,083

3.99
2.60

273,095,200
178,440,083

0.94
0.62

160,567,780

2.34

160,567,780

0.56

146,467,412
129,305,800
0
0
0
0
0
0
0

2.14
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

146,467,412
129,305,800
4,571,096,822
566,056,684
52,631,578
78,947,368
567,312,699
31,578,947
14,461,489,473

0.51
0.45
15.80
1.96
0.18
0.27
1.96
0.11
49.99

ทั้งนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอานาจใน
การพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การกาหนดข้อกาหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อ
การลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ และการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นผลสาเร็จจะทาให้ บริษัทฯ สามารถปลดภาระได้ถึง
9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินทั้งหมด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
นอกจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะลดภาระหนี้ของบริษัทฯ จานวนมากแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงิน
ของบริษัทฯ ลดโอกาสการผิดนัดชาระหนี้ในอนาคต และมีขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากรวมทั้งประหยัดเวลาในการ
ดาเนินการได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายซึ่งทาให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของ
ผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560 ได้ทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภายหลังการปลดภาระหนี้สิน
จานวนทั้งสิ้น 9,317,099,697.72 บาท บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลกาไรได้อย่า งต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้ง
โครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะการเงิน มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้ น และ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นหนทางที่ดีสุดที่จะทาให้
บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นกลับมาทาธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมี ACO I ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้การควบคุมของกลุ่ม SSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทาง
การเงินที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้ง กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่จะสามารถช่วย
กอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระทาโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ในเบื้องต้น โปรดพิจารณารายละเอียด
ตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรได้มำซึ่งหลักทรัพย์ตำมข้อ 1. ของแบบหนังสือ
ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล) ได้พิจารณาแนวทางและ
ความสมเหตุสมผลในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19
บาท แล้ว เห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 มีความ
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยากที่บริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขใน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุนเป็น
ผู้ลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น และบริษัทฯ มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปลดภาระหนี้ตาม
จานวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เพราะหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลสาเร็จ จะทาให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็น
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่า
น้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560 เป็นต้นมา นอกจากนี้ โครงการแปลงหนี้เป็นทุนด้วยราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 0.19 บาท
ต่อหุ้น จะทาให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และ
คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลกาไรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล) มีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ ของกลุ่ม SSG ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินในหลายบริษัท อีกทั้ง
กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่จะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และ
จะสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระทาโดยกลุ่มมืออาชีพและ
เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ในเบื้องต้น โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรได้มำซึ่งหลักทรัพย์ตำมข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 10)
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,095,135,891
16,207,800
963
205
4,111,344,859

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6058
0.3942
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ

นางสาวสุนทรียาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน
1,183,185,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น
ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก GSTEEL-W3
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคานวณ
ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
GSTEEL-W3 ตามลาดับนั้น จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กาหนดไว้เท่ากับ ราคา
ตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 ทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวอาจใช้ราคา
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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ปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันก็ ได้ โดยวันกาหนดราคาเสนอขายในกรณีนี้หมายถึงวันแรกที่
เสนอขายต่อนักลงทุน ทั้งนี้ ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการ
คานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถคานวณ
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
หากในช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะกาหนดให้คานวณ
ราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ แทน
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน
1,183,185,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น
ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก GSTEEL-W3
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น
หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 2,291,410,691
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น ตามเงื่อนไข
ของการปรับสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก GSTEEL-W3
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น ตามเงื่อนไขของ
การปรับสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออก GSTEEL-W3 ตามรายละเอียดที่
บริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,095,136,874
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.6058
ไม่เห็นด้วย
16,207,800
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.3942
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
205
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
รวม
4,111,344,879
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ: ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม เพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำร
ประชุมจำนวน 20 หุ้น คิดเป็น 20 เสียง ทำให้ในวำระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทั้งหมดจำนวน 4,111,344,879 เสียง

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

นางสาวสุนทรียาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในการ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 8.7 ข้างต้น และ ในการพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 8.8 ข้างต้นนั้น โดย เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล และนายธนูชัย ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันระหว่างกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกันแต่อย่างใด
เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว มีรายการ
ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
วาระที่ 10.1 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จากัด
ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 8.7 ข้างต้น โดยภายหลังการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ซูพีเรียร์จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 6.05 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์เป็นการทา
รายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้ง
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซูพีเรียร์) ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1) กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุนแก่
ซูพีเรียร์ ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่บริษัทฯ
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets
หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ สาหรับ 6 เดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถ
คานวณรายการจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทา
รายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของซูพีเรียร์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการนี้
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วาระที่ 10.2 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ Asia Credit
Opportunities I (Mauritius) Limited
ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 8.8 ข้างต้นนั้น
เนื่องจากภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้ในคราวนี้จะทาให้
ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจานวนร้อยละ 49.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) และมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทาให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว เป็นการทารายการกับผู้ที่จะมีอานาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ
สาหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ จึงไม่สามารถคานวณรายการจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I ACO I จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ จานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนดจานวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้
เพื่ อเป็น การเก็งกาไรหุ้ นในระยะสั้ น โดยในการประชุม วิส ามั ญ ผู้ถื อหุ้ นครั้ง ที่ 2/2562 ACO I ได้ เสนอชื่อ บุค คลเข้ าเป็ น
กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัทฯ จานวน 5 ท่าน (จากสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดจานวน 2 ท่าน)
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 12.2 ด้านล่างนี้
อนึ่ง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)
แต่เพราะการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จึงทาให้ ACO I
มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทารายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของ ACO I ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้า
ทารายการนี้
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จากัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ”) เพื่อแสดงความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
ซูพีเรียร์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
รายละเอี ยดของรายการที่ เ กี่ย วโยงกั นในสารสนเทศเกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริษั ท จี สตีล จ ากั ด
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
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คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล) เห็นว่า ราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 จึงเป็นราคา
ที่มีความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่สาหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน และทาให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยากที่บริษัทฯ จะสามารถ
เจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น
หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น โดยเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
รายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ซูพีเรียร์ และ ACO I ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ก็จะได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 0.19 บาทต่อหุ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็นราคาที่เป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วน
ได้เสียคือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ ตระกูล) จึงเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯ (1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่
ซูพีเรียร์ (2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I
ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ นางสาวสุนทรียาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียในการทารายการของซูพีเรียร์ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสีย
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี ์ (ประเทศไทย) จากัด
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล
น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
น.ส. สุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางปทุม เจียจวบศิลป์
นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์

จานวนหุ้น
275,776,000
273,095,200
5,000,000
5,000,000
1,580,000
80,000

ร้อยละ
4.0258
3.9867
0.0730
0.0730
0.0231
0.0012

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น
หรือสอบถาม ประธานฯ จึ งขอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการอนุมัติ การเข้าทารายการที่เกี่ย วโยงกั นของบริษัทฯ ได้แ ก่
(1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์ (2) การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้แก่
(1)

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์ ตามรายละเอียด
ทีบ่ ริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
3,534,604,711
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
16,207,800
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
963
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
205
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
รวม
4,111,344,879
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม

99.5435
0.4565
0.0000
100.0000
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(2)

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I ตามรายละเอียดที่
บริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,095,135,911
16,207,800
963
205
4,111,344,879

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6058
0.3942
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) จากการจัดสรร
และเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี้ เ ป็ น ทุ น ให้ แ ก่ Asia Credit
Opportunities I (Mauritius) Limited

นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 และวาระที่ 8 กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อีกจานวนไม่เกิน 116,308,850,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ที่บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่
ACO I จ านวน 14,461,489,473 หุ้ น หรื อคิ ด เป็ น ร้ อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ วทั้ งหมดของบริ ษั ท ฯ
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ) ทาให้ ACO I มีหน้าที่ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจาก
ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)
อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่มีหน้าที่ทาคาเสนอซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้แก่
GSTEEL-W3 เนื่องจาก GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้น
สามัญประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว (GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.15 บาท) และ ACO I ไม่เคย
ได้มาหรือจะได้มาซึ่ง GSTEEL-W3 โดยมีค่าตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 ก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้อต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตามที่กาหนดในข้อ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554
อนึ่ง ACO I ไม่ประสงค์ที่จะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผัน
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ดังนั้น หาก ACO I
ได้รับผ่อนผันการทาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสานักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ มีมติการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ ACO I และยินยอมให้ ACO I ไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ของ ACO I (ถ้ามี)) และได้ปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ทุกประการ ACO I ก็จะได้รับผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิจการ (Whitewash)
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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อนึ่ง รายละเอียดของการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของกิจการ (Whitewash) ของ ACO I ผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระ
ต่อการผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
(Whitewash) จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่ Asia Credit
Opportunities I (Mauritius) Limited ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และแบบหนังสือขอมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ไม่ปรากฏว่ามี ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ ACO I เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น
หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
(Whitewash) จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ Asia Credit
Opportunities I (Mauritius) Limited
มติที่ประชุม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ การอนุ มั ติ ก ารขอผ่ อ นผั น การการท าค าเสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ งหมดของกิ จ การ
(Whitewash) จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ เสนอด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
4,095,135,911
16,207,800
963
205
4,111,344,879

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6058
0.3942
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการ
เข้าใหม่เพิ่มเติม

วาระที่ 12.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน
นางสาวสุนทรียาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 18 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ น สามส่ ว นไม่ ได้ ก็ใ ห้อ อกโดยจ านวนที่ ใ กล้ ที่สุ ด กับ ส่ วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่ งพ้ นจากต าแหน่ ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระโดย
วิธีจับสลาก จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายธีระพล ปุสสเด็จ
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้ งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
กรรมการจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง
1.
2.
3.

นายธีระพล ปุสสเด็จ
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สาหรับนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการได้อย่างเต็มที่
อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน จาก 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้ าที่ กรรมการได้ อย่ างเพี ยงพอ นอกจากนี้ ได้ พิ จารณาตามหลั กเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษั ทแล้ ว
เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าว กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น
หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1.

นายธีระพล ปุสสเด็จ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
2.

4,095,100,611
16,223,100
20,963
205
4,111,344,879

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
3.

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6054
0.3946
100.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6054
0.3946
100.0000

กรรมการ
4,095,121,574
16,223,100
0
205
4,111,344,879

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4,095,121,574
16,223,100
0
205
4,111,344,879

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6054
0.3946
100.0000

หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 12.2 การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัทฯ จานวน 5 ท่าน
นางสาวสุนทรียาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อโดย ACO I
จานวน 5 ท่าน (จากสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นตัวแทนของ ACO I จานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจานวน 2 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบซึ่ งมี คุ ณสมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดจ านวน 2 ท่ า น) ดั งต่ อไปนี้ เป็ นผู้ มี ความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
5.

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส
นายชาราด บาจไพ
นายสุดีร์ มาเหชาวารี
นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี
นายปณัย อวาสด์นนท์

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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อนึ่ง ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ
บุคคลทั้ง 5 ท่าน สามารถสรุปได้ในตารางด้านล่างนี้ และมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
รายชื่อบุคคลได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ

ตาแหน่งที่ได้รับ
การเสนอชื่อ

ที่มา

การดารงตาแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
1. นาย แอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมสิ กรรมการ
 ตัวแทนของ ACO I
กรรมการ
 เป็นผู้ก่อตั้ง และในปัจจุบันดารง บริษัท จี เจ สตีล จากัด
ตาแหน่ง Partner ของ SSG
(มหาชน)
Capital Management (Hong
Kong) Limited
2. นายชาราด บาจไพ
กรรมการ
 ตัวแทนของ ACO I
ไม่มี
 ปัจจุบันดารงตาแหน่งManaging
Director และ Head of Asset
Management ของ SSG
Capital Management
(Hongkong) Limited
3. นาย สุดรี ์ มาเหชาวารี
กรรมการ
 บุคคลภายนอกซึ่งเป็น
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน)
 เป็นผู้ก่อตั้ง และในปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง Managing
Partner ใน Synergy Capital
4. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี กรรมการ
 บุคคลภายนอกซึ่งเป็น
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
บริษัท จี เจ สตีล จากัด
Advisory Board Member ใน (มหาชน)
Synergy Capital
5. นายปณัย อวาสด์นนท์
กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบซึ่งมี
ไม่มี
กรรมการ
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ตรวจสอบ
 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง Executive
Director, Credit Structuring
and Distribution Group ของ
Standard Chartered Bank
ประเทศสิงคโปร์
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I รวมทั้งวาระ
อื่นที่เกี่ยวข้อง กรรมการ (ยกเว้นกรรมการที่เสนอโดย ACO I) จานวน 5 ท่านจะลาออกจากตาแหน่ง ซึ่งหากมีความคืบหน้า
ประการใด รวมทั้ง หากมีการแต่งตั้งกรรมการที่จะเสนอโดย ACO I อีกจานวน 1 ท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป ในการนี้ ภายหลังจากการลาออกของกรรมการทั้ง 5 ท่าน เมื่อรวมจานวนกรรมการที่มีอยู่เดิม
และกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
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คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ จานวน 5 ท่านข้างต้น แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
และกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษั ท แล้ ว เห็ น ว่ า บุ ค คลทั้ ง 5 ท่ า น มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยการลงมติในวาระนี้
จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาใน
วาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้แสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัทฯ จานวน 5 ท่าน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมของบริษัทฯ จานวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1.

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
2.

4,095,140,611
16,203,100
963
205
4,111,344,879

นายชาราด บาจไพ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
3.

กรรมการ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6059
0.3941
100.0000

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6059
0.3941
100.0000

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6059
0.3941
100.0000

กรรมการ
4,095,140,611
16,203,100
963
205
4,111,344,879

นายสุดีร์ มาเหชาวารี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
กรรมการ

4,095,140,611
16,203,100
963
205
4,111,344,879
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4.

นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
5.

กรรมการ
4,095,343,711
16,000,000
963
205
4,111,344,879

นายปณัย อวาสด์นนท์

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย
4,095,343,711
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
16,000,000
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
963
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
205
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
รวม
4,111,344,879
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ: ในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำกตอนเริ่มกำรประชุม
วาระที่ 13

99.6108
0.3892
100.0000

99.6108
0.3892
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผู้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
นายสุเกียรติ สรวยจิรวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภายหลังจากโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนสาเร็จ บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาเท่าใดในการกลับมาผลิต (2) หนี้ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นได้รวมไว้ในงบการเงินแล้วหรือไม่
และ (3) หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปลดจากเครื่องหมาย SP เมื่อใด
นางสาวสุนทรียาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละประเด็น ดังนี้ (1) การผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของตลาด โดยบริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศษรฐกิจ (2) ในส่วนของหนี้ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ้นได้รวมไว้ในงบการเงินแล้ว และ (3) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับ
การปลดจากเครื่องหมาย SP ภายหลังจากที่บริษัทได้นาส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ซึ่งกาหนดไว้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นายศิ ริวัฒ น์ ฯ ผู้ ถือหุ้ น ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนการบริหารต่างๆ
ประธานฯ รับข้อเสนอแนะ และจะดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ
ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง
บริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้ง งาน
เลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดาเนินการต่อไป ซึ่งหาก
ไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษั ทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งถัดไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม อีก โดยเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ดาเนินการ ซึ่งกฎหมายมิได้กาหนดไว้ให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

หน้า 44/45

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและปิดการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
ปิดประชุมเวลา 13.25 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายยรรยง คุโรวาท)

ลงชื่อ

เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล)
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