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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันที 14 กรกฎาคม 2560

ข้ าพเจ้ า บริ ษัท จี สตี ล จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) สํานักงานใหญ่ ตังอยู่ที เลขที 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชัน 18
ถนนสี ล ม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริ ษัท ครังที 6/2560 เมือวันที 14
กรกฎาคม 2560 เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน ดังต่อไปนี
1. การลดทุนและเพิมทุน
ที ประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ เพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
48,775,743,730 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 187,436,954,750 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน
27,732,242,204 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท โดยเป็ นการเพิมทุน ในลักษณะดังนี
การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

 แบบกํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้
เงินทุน

หุ้นสามัญ

ไม่เกิน
27,732,242,204
หุ้น
-

 แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

-

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
5.00

-

รวม
(บาท)
ไม่เกิน
138,661,211,020
บาท
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญจํ านวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท
รวมไม่เกิน 138,661,211,020 บาท (1) เพือรองรับการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นที ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (2) เพือรองรับการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือชํ าระหนีการค้ าแก่เจ้ าหนี
การค้ าตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน และ (3) เพือรองรับการปรับสิทธิตามข้ อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซือหุ้นสามัญ เพิมทุนของบริ ษัทฯ ครังที 1 (“ใบสําคั ญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1”) ใบสํ าคัญ แสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามัญ เพิ มทุนของบริ ษัท ฯ ครังที 2 (“ใบสําคั ญ แสดงสิทธิฯ GSTEL-W2”) และ ใบสํ าคัญ แสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ครังที 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

1. ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering)
2. Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited (“ACO I”)
ซึงเป็ น เจ้ าหนี ของบริ ษั ท ฯ ตาม
โครงการแปลงหนี เป็ น ทุ น โดย
การจั ด สรรดั ง กล่ า วเป็ นการ
จั ด สรรในลั ก ษณะการจั ด สรร
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
3. เพื อรองรั บ การปรั บ สิ ทธิ ต าม
ข้ อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ GSTEL-W1
4. เพื อรองรั บ การปรั บ สิ ทธิ ต าม
ข้ อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ GSTEL-W2
5. เพื อรองรั บ การปรั บ สิ ทธิ ต าม
ข้ อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ GSTEL-W3

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน ราคา
วัน เวลา จอง
การใช้ สทิ ธิ ขายต่ อ ซือ และ ชําระ
หุ้น
เงินค่ าหุ้น
(บาท)
ไม่เกิน
2 หุ้นเดิม 0.19613 โปรดดูหมายเหตุ
3,425,090,482
ต่อ
ข้ อ 1
หุ้น
1 หุ้นใหม่
ไม่เกิน
0.19613 โปรดดูหมายเหตุ
21,801,000,000
ข้ อ 1
หุ้น

ไม่เกิน
979,383,177
หุ้น
ไม่เกิน
232,699,948
หุ้น
ไม่เกิน
1,294,068,597
หุ้น

1 หน่วย
ต่อ
0.37 หุ้น
1 หน่วย
ต่อ
0.37 หุ้น
1 หน่วย
ต่อ
0.37 หุ้น

หมายเหตุ

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 2
โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 3

-

-

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ

-

-

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 4

-

-

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 4

หมายเหตุ
1. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอืน ๆ ที
เกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เช่น (1) การกําหนดข้ อกําหนดเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกับ
การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน (2) การเข้ าเจรจา ทํ าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ าง ๆ ที
เกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน รวมทังดําเนินการต่าง ๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม
ทุน ซึงรวมถึ งการติดต่ อ และการยื นคํ าขออนุญ าต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
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2. เนืองจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ACO I จะ
เป็ นผู้ถือรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยจะมีสัดส่วนการถื อหุ้นร้ อยละ 76.09 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด1 และจะ
ส่งผลให้ ACO I มีหน้ าทีทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษทั ฯ ตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ”) และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพื อครอบงํากิจการ
(รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)
ในการนี เพือเป็ นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมและเป็ นช่องทางการระดมทุนเพิมเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,425,090,482 หุ้น มูลค่าทีตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1
หุ้นสามัญใหม่ ทีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19613 บาท โดยบริษัทฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือ
หุ้นสามัญ เพิมทุนตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Record Date) ในวันที 7 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื อผู้ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 8 กันยายน 2560 อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมภายหลังจากที ACO I ได้ ดําเนินการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์
ทังหมดของบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศ ทจ. 12/2554 เสร็จสินแล้ ว
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯดังกล่าวข้ างต้ นให้ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าวอาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการ
กระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริษทั ฯ หรื อ
(ข) เป็ นผลให้ บ ริ ษัท ฯ มีห น้ าที ต้ อ งปฏิ บัติห รื อต้ องดําเนิ น การใด ๆ เพิมเติม นอกเหนื อ จากที ต้ องดํ าเนิน การตาม
กฎระเบี ยบที เกี ยวข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ น ไปตามวิธีก าร
หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีกําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ ดุลยพินิจในการเสนอขาย
และจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุนของบริ ษั ท ฯ ดังกล่ าว ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม บางรายที ไม่ อ ยู่ใ นประเทศไทยโดยอาศัย
ข้ อยกเว้ นทีมีอยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศ
3. การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท ถือ
เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในราคาทีมีส่วนลดร้ อยละ 58.89 ของราคาตลาด2 ซึงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคา
ตลาดตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที ออกใหม่ ต่อ บุคคลในวงจํ ากัด (รวมทังที ได้ มีก ารแก้ ไขเพิมเติ ม ) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และ
1

2

หากรวมถึงหุ้นสามัญเพิมทุนทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และหุ้นสามัญ
เพิมทุนทีจัดสรรเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15
ราคาตลาด หมายถึ ง ราคาซื อขายถั ว เฉลี ยถ่ ว งนํ าหนั ก ของหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ทฯ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ย้ อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง
ที 1/2560 คือระหว่างวันที 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึงจะเท่ากับ 0.4771 บาท ตามข้ อมูลการซือขายหุ้นของบริ ษัทฯ ที
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนในคราวนี ACO I จะ
เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 76.09 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริษทั ฯ)3
ทังนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนยังเข้ าข่ายเป็ นรายการที
เกี ยวโยงกัน ของบริ ษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม) (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) เนืองจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุน ACO I จะถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ 76.09 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ)4 และจะเสนอชือบุคคล
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํานวนเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดและจะแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ นผู้บริหาร
ในตําแหน่งสําคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร (CEO) ของบริ ษัทฯ ด้ วย ทําให้ การจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นการทํารายการกับบุคคลทีจะมี
อํานาจควบคุมบริษัทฯ ซึงเข้ าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนได้
ในสารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน))
4. สืบเนืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่ในราคาตํา ส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
GSTEL-W1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 บริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นต้ อง
ดําเนินการปรับอัตราการใช้ สิทธิและราคาการใช้ สิทธิตามสูตรการคํานวณตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมีเศษของหุ้น
ในกรณี ที มี เศษของหุ้ นที เกิ ด จากการจั ด สรรหุ้ นให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นตามสั ด ส่ ว นซึ งถื อ อยู่ แ ต่ ล ะรายให้ ปั ดเศษ
ของหุ้นดังกล่าวทิง
ทังนี ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริษทั ฯ จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึงแสดงความจํานงจองซือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด
หรื อไม่สามารถจัดสรรได้ เนืองจากเป็ นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
3

4

หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนืองจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน
หุ้น ที ผู้ถื อหุ้น แต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ มทุนเพื อรองรั บ การปรั บ สิท ธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริ ษัทฯ ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15
โปรดดูเชิงอรรถที 3
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3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัตกิ ารเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ในวันที 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องอโนมาแกรนด์ ชัน 3
โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพือสิทธิเข้ าร่ วมประชุม ในวันที 31 กรกฎาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 1 สิงหาคม 2560
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ องและเงือนไขการขออนุญาต
4.1 บริ ษัทฯ จะยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทฯ จะขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนดราคาเสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามทีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
4.3 บริษทั ฯ จะยืนขออนุมตั ิให้ รับหุ้นสามัญเพิมทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
ในส่วนของการเพิมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด ภายใต้
โครงการแปลงหนีเป็ นทุน บริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับชําระค่าหุ้นสามัญเพิมทุนเป็ นเงินสด แต่เป็ นการนําหนีการค้ าคงค้ าง
และดอกเบี ยคงค้ างมาแปลงเป็ น หุ้น สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ที มาตามที ได้ กล่ าวไว้ ใ นหัว ข้ อ 1.1 ของ
สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจัดเรื องความ
จําเป็ นและลักษณะของรายการ แม้ ทีผ่านมา บริษัทฯ จะได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด
และ นายนิ รัมดร์ งามชํ านัญ ฤทธิ (นายนิ รัม ดร์ ฯ เป็ น ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ ข องบริ ษัท มหาชัยศูน ย์ รวมเหล็ ก จํ ากัด )
(“กลุ่มมหาชัย”) ในเรื องของแหล่งเงินทุนในการดําเนินกิจการ แต่บริษัทฯ ก็ยงั ไม่มีแหล่งเงินเพียงพอทีจะนํามาชําระ
หนีทางการค้ าทีค้ างชําระจํานวนมากในอดีตได้ ด้ วยเหตุนี จึงเป็ นทีมาของการเข้ าทํารายการปรับโครงสร้ างหนีของ
บริษทั ฯ กับ ACO I ซึงเป็นนิติบคุ คลทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของ SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG
Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม SSG”)
ภายใต้ บนั ทึกความเข้ าใจทีลงนามเมือวันที 26 พฤษภาคม 2560 กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้ างหนีของ
บริษทั ฯ ดังนี
1.

ACO I ได้ เข้ าซือหนีจากเจ้ าหนีการค้ าเดิมของบริษัทฯ จํานวน 7 ราย โดยเมือวันที 15 มีนาคม 2560
ACO I ได้ ส่งหนังสื อมายังบริ ษัทฯ เพื อยื นยันยอดหนี ทีรั บโอนจนถึงวัน ที 28 กุมภาพัน ธ์ 2560 รวม
จํานวนหนีทังหมด 226,331,648 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่งเป็ นเงินต้ น
จํานวน 127,885,456 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,413,227,620.09 บาท และเป็ นดอกเบียจํานวน
98,446,192 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,397,301,516.66 บาท) (“หนีการค้ า”)
5
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2.

ภายหลัง จากการเข้ าซื อหนี การค้ า ตามข้ อ 1. บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าทํ าสัญ ญากู้ ยื ม เงิน ฉบับ ลงวัน ที 12
พฤษภาคม 2560 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
1,414,878,111.11 บาท กับ Link Capital I โดยบริ ษั ทฯ จะใช้ วงเงิน กู้จํานวน 7,053,938 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 243,425,913.98 บาท เพื อชําระหนีการค้ าบางส่วนให้ แก่ ACO I (แบ่งเป็ นเงินต้ น
จํ า นวน 3,985,727 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 137,544,338.76 บาท และเป็ น ดอกเบี ยจํ า นวน
3,068,212 ดอลลาร์ ส หรัฐ หรื อคิดเป็ น 105,881,609.73 บาท) (“การชําระหนี คื นบางส่ วน”) โดย
วงเงินกู้ในส่วนทีเหลื อจากการชําระหนีคืนบางส่วน บริ ษัทฯ จะนําไปชําระหนี ให้ แก่เจ้ าหนีรายอืน ๆ
ของบริ ษัทฯ รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียด
ของการชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีรายอืน ๆ ใน ข้ อ 2.1.2 ของสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของ
บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4))
หมายเหตุ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เบิกใช้ เงินกู้ใด ๆ ตามสัญญากู้ยืมเงินเนืองจากการกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญา
กู้ยืมเงินดังกล่าวมีเงือนไขบังคับก่อนหลายประการตามข้ อ 6) ของสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยง
กันของบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4) เช่น บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สําหรับการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
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3.

ภายหลั ง จากการชํ า ระหนี คื น บางส่ วน บริ ษั ท ฯ จะยังคงเหลื อ หนี ที ค้ า งชํ า ระกับ ACO I จํ า นวน
219,277,709 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น 7,567,103,188.26 บาท (แบ่ ง เป็ นเงิ น ต้ นจํ า นวน
123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท และเป็ นดอกเบียส่วนแรกจํานวน
95,377,980 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท) (“จํานวนหนี ก่ อ นการแปลงหนี
เป็ นทุน”)

4.

ACO I ได้ ตกลงลดหนีการค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบียส่วนแรกจํานวน 95,377,980
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ คิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท5 ทํ าให้ บริ ษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบียคงเหลือใน
จํานวนหนีก่อนการแปลงหนีเป็ นทุน ณ วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

5.

หลังจากการชําระหนีคืนบางส่วนตามข้ อ 2. และการลดหนีการค้ าตามข้ อ 4. บริ ษัทฯ คงเหลือจํานวน
หนีก่อนการแปลงหนีเป็ นทุนสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33
บาท (โดยจํานวนเงินดังกล่าวเป็ นเงินต้ นทังหมด) (“หนีการค้ าสุทธิ”)

6.

ภายใต้ บันทึกความเข้ าใจดังกล่าว บริ ษัทฯ ประสงค์ทีจะชําระหนี การค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729
ดอลลาร์ สหรัฐหรือคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริษทั ฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

ดอกเบียดังกล่าวเป็ นจํานวนดอกเบียทีคิดคํานวณจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบียตามแผนการปรับ
โครงสร้ างหนีจะรวมถึง จํานวนดอกเบียทีเกิดขึนหลังวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที 30 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 188,471,357.96 บาท
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หมายเหตุ - อัตราแลกเปลียนทีใช้ ในเอกสารฉบับนี เป็ นอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลียทีธนาคาร
พาณิชย์ใช้ ซือขายกับลูกค้ าตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึงประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทังนี โปรดพิจารณาข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
6. ประโยชน์ ทีบริ ษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั ฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนืองจาก
•

•

บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ (หนีการค้ าสุทธิทีนํามา
แปลงหนีเป็ นทุนจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ ดอกเบียส่วนแรกและดอกเบียส่วนทีสองทีได้ รับ
การยกเลิกรวมจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์ สหรัฐ และภาษี หกั ณ ทีจ่ายค้ างจ่ายทีเกียวข้ องจํานวน
17,795,198 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ) หรื อ คิ ด เป็ น 8,369,672,988.50 บาท ได้ ทั งจํ า นวน (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดในโครงการแปลงหนีเป็ นทุนของบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 2)) ซึง
ช่วยให้ บริษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดีขึนจากการลดภาระหนีสินและการเพิมขึนของส่วนทุน โดยหาก
คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อทุน
จะลดลงจาก 12.44 เท่ า เหลื อ 1.01 เท่ า (หากคํ านวณจากงบการเงิน รวมของบริ ษั ท ฯ อัต ราส่ วน
ดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า)
บริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนที มีความเชียวชาญในการ
บริ หารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริษัทในอดีตทีผ่านมา อีกทัง
เมือกลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที
ชัดเจนทีจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริ ษทั ฯ ทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ และเพือเป็ นการลดความ
เสียงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพือเป็ นการสร้ างความมันใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่ม
มื ออาชี พและเป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ แผนการปรั บ โครงสร้ างหนี ของบริ ษั ท ฯ และเงือนไขตาม
สัญญากู้ยืมเงิน บริษัทฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”)
ซึงเป็ นผู้ให้ บริการให้ คําปรึกษาในด้ านธุรกิจและการบริ หารจัดการแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
เหล็กในระดับสากลและมีทีมงานทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับ
สากล นอกจากนี หนึงในทีมงานของ Synergy กล่าวคือ Sudhir Maheshwari ยังเป็ นผู้ทีสามารถพลิก
ฟื นสถานการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริ ษัทในหลายประเทศทีมีธุรกิจในลักษณะหรื อประเภท
เดียวกันกับบริษัทฯ และเคยมีประสบการณ์การทํางานในบริษทั ในเครื อ ArcelorMittal ซึงประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล (โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับประสบการณ์ การทํางานของ
Sudhir Maheshwari ในข้ อ 1.1 ของสารสนเทศเกี ยวกับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุนของบริ ษัท
จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ และ
(2) บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)) โดยทีมงานของ Synergy จะเข้ ามาช่วยเพิมประสิทธิภาพ
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ด้ านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดลงและสามารถบริหารจัดการสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาสัญญาทางการค้ า
ต่าง ๆ เพือเพิมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนีทีมงานของ Synergy จะเข้ ามาให้
คํ าปรึกษาแก่ ค ณะผู้บริ หารของบริ ษั ทฯ และอาจจะเข้ าดํ ารงตํ าแหน่ งที สํ าคัญในบริ ษัทฯ ด้ วย อนึง
Synergy ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกลุ่ม SSG ทีจะทําให้ Synergy มีสถานะเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
กลุ่ม SSG
•

นอกนอกจากนี เพือให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนในการดําเนินกิจการได้ อย่างต่อเนือง และปลดภาระหนีอืน ๆ ที
บริ ษัทฯ มีอยู่ และเพือความคล่องตัวในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคตภายใต้ แผนการปรับ
โครงสร้ างหนีข้ างต้ น บริษัทฯ จะได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามสัญญากู้ยืม
เงิ น ซึ งมี ว งเงิ น กู้ จํ า นวน 41,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 1,414,878,111.11 บาท ทั งนี
การกู้ยืมเงินจํานวนดังกล่าวจะทําให้ อตั ราส่วนหนีสินรวมต่อทุนคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษั ทฯ ที จํ านวน 1.01 เท่าภายหลังการแปลงหนี เป็ นทุนข้ างต้ นเพิมขึนเล็กน้ อยเป็ น 1.06 เท่ า
(หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเพิมขึนจาก 0.57 เท่าเป็ น 0.58 เท่า)
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้
ในสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4))

7. ประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
7.1

นโยบายเงินปันผล
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นในอัต ราประมาณร้ อยละ 50 ของกํ าไรสุ ท ธิ จ ากการ
ดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คลและเงินสํารองตามกฎหมายแล้ ว (โดยมีเงือนไขเพิมเติม)

7.2

สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ทีได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ในครังนี จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เมือ
บริ ษทั ฯ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทังนี เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัทฯ ตามทีกําหนดไว้ ข้างต้ น ตลอดจนสิทธิอืน ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิมทุน/จัดสรรหุ้น
เพิมทุน
• โปรดพิ จ ารณ ารายละเอี ย ดในโค รงการแปลงหนี เป็ นทุ น ของบริ ษั ท จี สตี ล จํ า กั ด (มหาชน)
(สิงทีส่ งมาด้ วย 2)
• โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับการทํารายการทีเกี ยวโยงของบริ ษัทฯ ได้ ในสารสนเทศเกียวกับการเข้ า
ทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4)
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• โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ในสารสนเทศเกียวกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ และ บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขันตอนการดําเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 6/2560
2 วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วัน เดือน ปี
14 กรกฎาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560

ครังที 1/2560 (Record Date)
3
4
5

วันรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
ดําเนินการจดทะเบียนมติเพิมทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์

1 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที
ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ

6

วั น กํ า หนดรายชื อผู้ ถื อ หุ้ นที มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ จั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ มทุ น
(Record Date)

7 กันยายน 2560

7

วันรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

8 กันยายน 2560

บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชือ .............................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท
(นายริวโซ โอกิโน)
กรรมการ

ลายมือชือ.............................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษทั
(นางสาวสุนทรี ยา วงศ์ศิริกุล)
กรรมการ
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