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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ข้ าพเจ้ า บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) สานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั ้น 24
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การลดทุนและเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
103,137,868,438.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 129,298,350,418.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
ไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุป ระสงค์ ใ นการใช้
เงินทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ

ไม่เกิน
3,791,374,200
หุ้น
-

-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
6.90

-

รวม
(บาท)
ไม่เกิน
26,160,481,980
บาท
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บาท รวม
ไม่เกิน 26,160,481,980บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระหนีก้ ารค้ าแก่เจ้ าหนี ้ตามโครงการแปลงหนี ้
เป็ น ทุน และรองรั บ การปรั บสิทธิ ตามข้ อ กาหนดสิ ท ธิ ฯ ใบส าคัญ แสดงสิทธิ ที่ จะซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ
ครั ง้ ที่ 2 (“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GJS-W2”) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่ 3
(“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GJS-W3”) และใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื ้อหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 4
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W4”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

1. Asia Credit Opportunities I
ไม่เกิน
(Mauritius) Limited (“ACO I”) 3,343,000,000
ซึ่งเป็ นเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ ตาม
หุ้น
โครงการแปลงหนี ้เป็ น ทุน โดย
การจั ด สรรดั ง กล่ า วเป็ นการ
จั ด สรรในลั ก ษณะการจั ดสรร
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
2. เพื่ อรองรั บการปรั บสิ ทธิ ตาม
ไม่เกิน
ข้ อกาหนดสิทธิฯ ใบสาคัญแสดง 166,799,822
สิทธิฯ GJS-W2
หุ้น
3. เพื่ อรองรั บการปรั บสิ ทธิ ตาม
ไม่เกิน
ข้ อกาหนดสิทธิฯ ใบสาคัญแสดง 136,906,049
สิทธิฯ GJS-W3
หุ้น
4. เพื่ อรองรั บการปรั บสิทธิ ตาม
ไม่เกิน
ข้ อกาหนดสิทธิฯ ใบสาคัญแสดง 144,668,329
สิทธิฯ GJS-W4
หุ้น

อัตราส่ วน ราคาขาย
การใช้
ต่ อหุ้น
สิทธิ
(บาท)

วัน เวลา จอง
ซือ้ และ ชาระ
เงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

-

0.34

โปรดดูหมายเหตุ โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 1
ข้ อ 2

1 หน่วย
ต่อ
0.40 หุ้น
1 หน่วย
ต่อ
0.44 หุ้น
1 หน่วย
ต่อ
0.44 หุ้น

-

-

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 3

-

-

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 3

-

-

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 3

หมายเหตุ
1. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารและ/หรื อ บุ คคลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การกาหนดข้ อกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รวมทั ้งดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคาขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่น
คาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่ นใดอันจาเป็ น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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2. การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ที่ราคาหุ้นละ 0.34 บาท ถือเป็ น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้ อยละ 35.50 ของราคาตลาด1 ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคา
ตลาดตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้น ที่ ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ที่ ไ ด้ มี การแก้ ไขเพิ่ มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และ
ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนในคราวนี ้ ACO I จะ
เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นทั ้งโดยทางตรงและทางอ้ อม (เมื่อนับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลตาม
มาตรา 258 ของพระราชบัญ ญั ติห ลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ไ ด้ มี การแก้ ไ ขเพิ่ มเติม)
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ”) ในจานวนร้ อยละ 42.97 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ2
ทั ้งนี ้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนยังเข้ าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษั ทจดทะเบี ยนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) เนื่องจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ
บริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ACO I จะถื อ หุ้น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ทางตรงร้ อยละ 24 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ และทางอ้ อมผ่านบริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 18.97 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ) 3 และจะเสนอชื่อบุคคล
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั ้งหมดและจะแต่งตั ้งบุคคลเข้ าเป็ นผู้บริ ห าร
ในตาแหน่งสาคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ของบริ ษัทฯ ด้ วย ทาให้ การจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนดังกล่าวเป็ นการทารายการกับบุคคลที่ จะมี
อานาจควบคุมบริ ษัทฯ ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนได้
ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน))
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ราคาตลาด หมายถึ ง ราคาซื อ้ ขายถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก ของหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศ ไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2560 คือระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 0.5272 บาท ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ จดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐานว่ามี การใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงและทางอ้ อม
ร้ อยละ 40.32 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนื่ องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ โดยถื อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ 17.84 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และทางอ้ อมร้ อยละ
22.48 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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3. สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในราคาตา่ ส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ
GJS-W2 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GJS-W3 และ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GJS-W4 บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการปรั บอัตราการใช้ สิทธิและราคาการใช้ สิทธิตามสูตรการคานวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.2 การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีท่มี เี ศษของหุ้น
เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด จึงไม่มีเศษหุ้น
3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องอโนมาแกรนด์ ชั ้น 3
โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่ อผู้ถื อ หุ้น
(Record Date) เพื่อสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1 บริ ษัทฯ จะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบี ยน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุ ร กิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทฯ จะขออนุญาตต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัดโดยกาหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ
10 ของราคาตลาด ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
4.3 ACO I จะขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจการโดย
อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ทั ้งหมดของ
กิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
4.4 บริ ษัทฯ จะยื่นขออนุมตั ใิ ห้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
ในการเพิ่มทุนครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นเงิ นสด แต่เป็ นการนาหนี ้การค้ าคงค้ าง และ
ดอกเบี ้ยคงค้ างมาแปลงเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ โดยมีที่มาตามที่ได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อ 1.1 ของสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจัดเรื่ องความจาเป็ น
และลักษณะของรายการ แม้ ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ จะสามารถใช้ แหล่งเงินที่ได้ รับจากการระดมทุนในอดีตในการด าเนิน
กิจการของบริ ษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งแม้ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการผลิตไปได้ อย่างต่อเนื่องแต่รายไ ด้ ที่
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ได้ รับจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาภาระหนี ้คงค้ างกับเจ้ าหนี ้การค้ าจานวนมากได้ ซึ่งหาก
บริ ษัทฯ ยังไม่ดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ภาระหนี ้ดังกล่าวจะกลายเป็ นปั ญหาที่จะมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิ นและผลประกอบการของบริ ษัทฯ ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นที่มาของการเข้ าทารายการปรั บโครงสร้ างหนี ้ของ
บริ ษัทฯ กับ ACO I ซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของ SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG
Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรี ยกว่า “กลุ่ม SSG”)
ภายใต้ บนั ทึกความเข้ าใจที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้ างหนี ้ของ
บริ ษัทฯ ดังนี ้
1.

ACO I ได้ เข้ าซื ้อหนี ้จากเจ้ าหนี ้การค้ าเดิมของบริ ษัทฯ จานวน 4 ราย โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ACO I
ได้ ส่งหนังสือมายังบริ ษัทฯ เพื่อยืนยันยอดหนี ้ที่รับโอนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 รวมจานวนหนี ้ทั ้งหมด
91,589,712 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 3,160,689,724.68 บาท (แบ่ ง เป็ น เงิ น ต้ น จานวน 58,392,108
ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 2,015,066,231.00 บาท และเป็ นดอกเบี ้ยจานวน 33,197,604 ดอลลาร์ สหรั ฐ
หรื อคิดเป็ น 1,145,623,493.68 บาท) (“หนีก้ ารค้ า”)

2.

ภายหลังจากการเข้ าซื ้อหนี ้การค้ าตามข้ อ 1. บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2560
(“สัญญากู้ยืมเงิน”) ซึ่งมีวงเงิ นกู้จานวน 71,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 2,450,154,777.78 บาท
กับ Link Capital I โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ เบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่งจานวน 41,000,000
ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท (“วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่ง”) เพื่อชาระหนี ้การค้ าบางส่วน
ให้ แก่ ACO I เป็ นจานวน 40,180,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,386,580,548.89 บาท (แบ่งเป็ นเงิ นต้ น
จานวน 25,616,359 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 884,000,625.26 บาท และเป็ นดอกเบี ้ยจานวน 14,563,641
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 502,579,923.63 บาท) (“การชาระหนีค้ ืนบางส่ วน”)

3.

ACO I ได้ ตกลงลดหนี ้การค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบี ้ยคงค้ างจานวน 15,000,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 517,638,333.33 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ คงเหลือดอกเบี ้ยจานวน 3,633,963 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 125,405,236.71 บาท

4.

หลังจากการชาระหนี ้คืนบางส่วนตามข้ อ 2. และการลดหนี ้การค้ าตามข้ อ 3. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
บริ ษัทฯ ได้ ชาระหนี ้เพิ่มเติมให้ แก่ ACO I เป็ นจานวน 480,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 16,564,426.67
บาท ซึ่ ง จะท าให้ บริ ษั ท ฯ คงเหลื อ หนี ก้ ารค้ าจ านวน 35,929,712 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
1,239,906,411.22 บาท (แบ่งเป็ นเงินต้ นจานวน 32,345,883 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,116,231,270.20
บาท และเป็ นดอกเบี ้ยจานวน 3,583,829 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 123,675,151.37 บาท)

5.

จากการเจรจาเพิ่มเติมกับ ACO I ACO I มีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ ก่อนที่จะดาเนินการตามโครงการแปลงหนี ้
เป็ น ทุน ACO I จะลดหนี ก้ ารค้ า (Haircut) เพิ่ มเติมโดยจะยกเลิ ก ดอกเบี ย้ ส่ วนแรกจานวน 2,995,462
ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 103,371,065.81 บาท โดยบริ ษัทฯ จะเหลือดอกเบี ย้ คงค้ างจานวน 588,367
ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 20,304,075.20 บาทที่จะนามาแปลงหนี ้เป็ นทุน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
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6.

ภายใต้ บันทึกความเข้ าใจดังกล่ าว บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะชาระหนี ก้ ารค้ า คงค้ างซึ่ง เป็ นเงิ น ต้ น ตามข้ อ 4.
จานวน 32,345,883 ดอลลาร์ สหรัฐหรื อคิดเป็ น 1,116,231,270.20 บาท และดอกเบี ้ยคงค้ างที่จะนามาแปลง
หนี ้เป็ นทุนตามข้ อ 5. จานวน 588,367 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 20,304,075.20 บาท รวมเป็ นจานวนหนี ้ที่
จะน ามาแปลงหนี ้เป็ นทุน ทั ้งสิ น้ 32,934,250 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 1,136,535,345.40 บาท (รวม
เรี ยกว่า “หนีก้ ารค้ าสุ ทธิ”) โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลง
หนี ้เป็ นทุน

หมายเหตุ - อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในเอกสารฉบับนี ้ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
พาณิชย์ ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตั ้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ทั ้งนี ้ โปรดพิจารณาข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
6. ประโยชน์ ท่บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนให้
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก
• บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนี ้สินจานวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรัฐ (หนี ้การค้ าคงค้ างที่นามาแปลงหนี ้
เป็ น ทุน จานวน 32,345,883 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ดอกเบี ย้ คงค้ างที่ จะน ามาแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน จานวน 588,367
ดอลลาร์ สหรัฐ ดอกเบี ้ยส่วนแรกที่ได้ รับการยกเลิกจานวน 2,995,462 ดอลลาร์ สหรัฐ ดอกเบี ้ยส่วนที่สองที่ได้ รับ
การยกเลิกรวมจานวน 765,190 ดอลลาร์ สหรั ฐ และภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้ างจ่ายที่ เกี่ยวข้ องจานวน 663,644
ดอลลาร์ สหรัฐ) หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้งจานวน (โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลง
หนี ้เป็ นทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)) ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่ดี
ขึ ้นจากการลดภาระหนี ้สินและการเพิ่มขึ ้นของส่วนทุน โดยหากคานวณจากงบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 0.39 เท่า เหลือ 0.26 เท่า
•

บริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนที่มี ความเชี่ ยวชาญในการบริ ห าร
จัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ทางการเงินที่เกิดขึ ้นในหลายบริ ษัทในอดีตที่ผ่านมา อีกทั ้ง เมื่อกลุ่ม SSG
เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่ชัดเจนที่จะสามารถช่ วย
กอบกู้สถานการณ์ ของบริ ษั ทฯ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการบริ หารงานของบริ ษั ทฯ
รวมถึงเพื่อเป็ นการสร้ างความมั่นใจว่าการบริ หารงานจะกระท าโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้
แผนการปรั บ โครงสร้ างหนี ข้ องบริ ษัท ฯ และเงื่ อ นไขตามสัญ ญากู้ยืมเงิ น บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งว่าจ้ าง Synergy
Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การให้ คาปรึ กษาในด้ านธุรกิจและการ
บริ หารจัดการแก่ผ้ ปู ระกอบธุร กิ จในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากลและมีที มงานที่มี ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล นอกจากนี ้ หนึ่งในทีมงานของ Synergy กล่าวคือ Sudhir
Maheshwari ยังเป็ นผู้ที่สามารถพลิกฟื น้ สถานการณ์ทางการเงิ นที่เกิดขึ ้นในหลายบริ ษัทในหลายประเทศที่มี
ธุ ร กิ จในลักษณะหรื อ ประเภทเดีย วกัน กั บ บริ ษั ท ฯ และเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานในบริ ษั ท ในเครื อ
ArcelorMittal ซึ่ง ประกอบธุ ร กิ จในอุตสาหกรรมเหล็ กในระดับ สากล (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ การทางานของ Sudhir Maheshwari ในข้ อ 1.1 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)) โดยทีมงานของ
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Synergy จะเข้ ามาช่วยเพิ่มประสิทธิ ภ าพด้ านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึ่งจะส่งผลให้
บริ ษัทฯ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและสามารถบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเจรจาสัญญาทางการค้ าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ทีมงานของ
Synergy จะเข้ ามาให้ คาปรึ กษาแก่คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และอาจจะเข้ าดารงตาแหน่งที่สาคัญในบริ ษัทฯ
ด้ วย อนึ่ง Synergy ไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับกลุ่ม SSG ที่จะทาให้ Synergy มีสถานะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกลุ่ม SSG
•

นอกจากนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงิ นทุนในการดาเนินกิจการได้ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อความคล่องตัวในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคตภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะได้ รับความช่วยเหลือทาง
การเงิ น จาก Link Capital I ตามสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น โดยบริ ษั ท ฯ จะมี สิ ท ธิ เ บิ ก ใช้ วงเงิ น กู้ ส่ ว นที่ ส องจานวน
30,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,035,276,666.67 บาท เพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและเงินทุน
หมุนเวียนและชาระหนี ้อื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ตามที่ Link Capital I เห็นชอบ เมื่อได้ มีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
สัญญากู้ยืมเงินจนครบถ้ วน ทั ้งนี ้ การกู้ยืมเงินจานวนดังกล่าวจะทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนคานวณจากงบ
การเงินของบริ ษัทฯ ที่จานวน 0.26 เท่าภายหลังการแปลงหนี ้เป็ นทุนข้ างต้ นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 0.34 เท่า
(โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ การรั บ ความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น จาก Link Capital I ได้ ใน
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))

7. ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน
หลังหักภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลและเงินสารองตามกฎหมายแล้ ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เมื่อบริ ษัทฯ
ประกาศจ่ายเงิ นปั นผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ ทั ้งนี ้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของ
บริ ษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
• โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดในโครงการแปลงหนี เ้ ป็ นทุ น ของบริ ษั ท จี เจ สตี ล จ ากั ด (มหาชน)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
• โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
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•

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในราคาที่ มีส่วนลดจากราคาตล าดได้ ใ น
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560
2 วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น

วัน เดือน ปี
14 กรกฎาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560

ครัง้ ที่ 1/2560 (Record Date)
3
4
5

1 สิงหาคม 2560
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั ้ง
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
30 สิงหาคม 2560
ดาเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ของบริ ษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ .............................................. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นายริ วโซ โอกิโน)
กรรมการ

ลายมือชื่อ.............................................. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นางสาวสุนทรี ยา วงศ์ศริ ิ กลุ )
กรรมการ
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