บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน)

G J Steel Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107538000401

วันที่ 15 สิงหำคม 2560
เรื่อง ขอเรี ยนเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2560
(ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 1)
2. โครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน (ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 2 และ 6 )
3. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F 53-4) (ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 3 )
4. สำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน)(ประกอบการ
พิ จารณาวาระที ่ 2, 4 และ 6)
5. สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่
บุคคลในวงจำกัด (ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 2, 5 และ 6)
6. ควำมเห็นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระ (ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 4 และ 6)
7. แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ใิ ห้ ได้ มำซึง่ หลักทรั พย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจกำร (แบบ 247-7) (ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 6)
8. รำยนำมและประวัตขิ องผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำร (ประกอบการพิ จารณา
วาระที ่ 7)
9. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้ อปฏิบตั สิ ำหรับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
• เอกสำรและหลักฐำนแสดงสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุม
• กำรมอบฉันทะและวิธีกำรมอบฉันทะ
• กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง
11. ขั ้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
12. ข้ อมูลกรรมกำรอิสระของบริ ษัท ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 13.1, 13.2 และ 13.3 ตามลาดับ)
14. แผนที่สถำนที่จดั ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม
2560 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสำมัญผู้ถือ หุ้นครั ง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องอโนมา
แกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330 เพื่อ
พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวั น ที่
24 เมษายน 2560

ข้ อเท็จจริ ง และเหตุ ผ ล บริ ษั ท ฯ ได้ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2560 ซึ่ง ประชุมเมื่ อ วัน ที่ 24
เมษำยน 2560 โดยบริ ษัทฯ ได้ บันทึกถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง และจัดส่ง รำยงำนกำรประชุม ดีงกล่ ำวให้ แ ก่ กระทรวง
พำณิชย์ ภำยในเวลำที่กฎหมำยกำหนด โดยมี รำยละเอียดปรำกฎตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เห็นควรให้ พิจำรณำนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การลงมติ วำระนี ้ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เนื่องจำกวำระที่ 2 ถึงวำระที่ 7 เป็ นวำระที่มีควำมเกี่ ยวเนื่องกับ กำรแปลงหนี เ้ ป็ นทุนและดำเนินกำรตำมแผนกำรปรั บ
โครงสร้ ำงหนี ้ ดังนั ้น ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องต่ำง ๆ ตำมวำระที่ 2 ถึงวำระที่ 7 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหำก
เรื่ องในวำระใดวำระหนึ่งไม่ได้ รับกำรอนุมตั จิ ะถือว่ำเรื่ องอื่น ๆ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำใน
วำระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่ำกำรพิจำรณำอนุมตั ใิ นเรื่ องต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏรำยละเอียดในวำระที่ 2 ถึงวำระที่ 7 ไม่ได้ รับ
กำรอนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั ้งนี ้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2560 กรรมกำรที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัท จี สตีล จำกัด
(มหำชน) ซึ่งเข้ ำข่ำยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนได้ เสีย ได้ ออกจำกห้ องประชุมเป็ นกำรชัว่ ครำวและไม่ใช้ สิทธิออกเสียงในวำระ
กำรแปลงหนี ้เป็ นทุนและดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ข้ องบริ ษัทฯ และเรื่ องอื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับ กำร
แปลงหนี ้เป็ นทุนและดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนีข้ องบริ ษัทฯ
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล จำกกำรที่กลุ่ม SSG ซึง่ นำโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) มีควำมสนใจที่จะ
เข้ ำดำเนิ น กำรปรั บ โครงสร้ ำงหนี ข้ องทัง้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท จี สตีล จำกัด (มหำชน) (“GSTEL”) ส่ ง ผลให้ เมื่ อ วัน ที่
26 พฤษภำคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำลงนำมในบันทึกควำมเข้ ำใจ (“MOU”) กับ Kendrick Global Limited (“KG”) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยของ SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) โดยภำยใต้ MOU ดังกล่ำว SSG III และบริ ษัทย่อยของ SSG III
ประสงค์ที่จะดำเนินกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัทฯ โดยใช้ นิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของ SSG CH, SSG III
และ KG ได้ แ ก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) และ Link Capital I (Mauritius) Limited
(“Link Capital I”) เป็ นผู้ดำเนินกำร (รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่ม SSG”)
ในกำรนี ้ ภำยใต้ MOU กลุ่ม SSG มีแผนกำรในกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1.
ACO I ได้ เข้ ำซื ้อหนี ้จำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเดิมของบริ ษัทฯ จำนวน 4 รำย โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560
ACO I ได้ ส่ ง หนัง สื อ มำยัง บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ยื น ยัน ยอดหนี ท้ ี่ รั บ โอนจนถึ ง วัน ที่ 31 มกรำคม 2560 รวมจำนวนหนี ท้ ัง้ หมด
91,589,712 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,160,689,724.68 บำท (แบ่งเป็ นเงินต้ นจำนวน 58,392,108 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อ
คิดเป็ น 2,015,066,231.00 บำท และเป็ นดอกเบี ้ยจำนวน 33,197,604 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,145,623,493.68
บำท) (“หนีก้ ารค้ า”)
2.
ภำยหลังจำกกำรเข้ ำซื ้อหนี ้กำรค้ ำตำมข้ อ 1. บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำสัญญำกู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 22 มกรำคม
2560 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) ซึง่ มีวงเงินกู้จำนวน 71,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 2,450,154,777.78 บำท กับ Link
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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Capital I โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ เบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่งจำนวน 41,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิด
เป็ น 1,414,878,111.11 บำท (“วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่ง”) เพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำบำงส่วนให้ แก่ ACO I เป็ นจำนวน 40,180,000
ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,386,580,548.89 บำท (แบ่งเป็ นเงิ นต้ น จำนวน 25,616,359 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น
884,000,625.26 บำท และเป็ นดอกเบี ้ยจำนวน 14,563,641 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 502,579,923.63 บำท) (“การ
ชาระหนีค้ ืนบางส่ วน”)
3.
ACO I ได้ ตกลงลดหนี ้กำรค้ ำ (Haircut) บำงส่วนโดยกำรยกเลิกดอกเบี ้ยคงค้ ำงจำนวน 15,000,000
ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 517,638,333.33 บำท ทำให้ บริ ษัทฯ คงเหลือดอกเบี ้ยจำนวน 3,633,963 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อ
คิดเป็ น 125,405,236.71 บำท
4.
หลังจำกกำรชำระหนี ้คืนบำงส่วนตำมข้ อ 2. และกำรลดหนี ้กำรค้ ำตำมข้ อ 3. เมื่อวันที่ 26 เมษำยน
2560 บริ ษัทฯ ได้ ชำระหนี ้เพิ่มเติมให้ แก่ ACO I เป็ นจำนวน 480,000 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 16,564,426.67 บำท ซึง่
จะทำให้ บริ ษัทฯ คงเหลือหนี ้กำรค้ ำจำนวน 35,929,712 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,239,906,411.22 บำท (แบ่งเป็ นเงิน
ต้ นจำนวน 32,345,883 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,116,231,270.20 บำท และเป็ นดอกเบี ้ยจำนวน 3,583,829 ดอลลำร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 123,675,151.37 บำท)
5.
จำกกำรเจรจำเพิ่ มเติมกับ ACO I ACO I มีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ ก่อนที่จะดำเนิน กำรตำมโครงกำร
แปลงหนี ้เป็ นทุน ACO I จะลดหนี ้กำรค้ ำ (Haircut) เพิ่มเติมโดยจะยกเลิกดอกเบี ้ยส่วนแรกจำนวน 2,995,462 ดอลลำร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 103,371,065.81 บำท โดยบริ ษัทฯ จะเหลือดอกเบี ้ยคงค้ ำงจำนวน 588,367 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
20,304,075.20 บำท ที่จะนำมำแปลงหนี ้เป็ นทุน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
6.
ภำยใต้ MOU ดังกล่ำว บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะชำระหนี ้กำรค้ ำ คงค้ ำงซึ่งเป็ นเงิ นต้ นตำมข้ อ 4. จำนวน
32,345,883 ดอลลำร์ สหรัฐหรื อคิดเป็ น 1,116,231,270.20 บำท และดอกเบี ้ยคงค้ ำงที่จะนำมำแปลงหนี ้เป็ นทุนตำมข้ อ 5.
จำนวน 588,367 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 20,304,075.20 บำท รวมเป็ นจำนวนหนี ้ที่จะนำมำแปลงหนี ้เป็ นทุนทั ้งสิ ้น
32,934,250 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,136,535,345.40 บำท (รวมเรี ยกว่ำ “หนีก้ ารค้ าสุ ทธิ”) โดยกำรจัดสรรและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
หมายเหตุ – อัตรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในเอกสำรฉบับนี ้ เป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนำคำร
พำณิชย์ ใช้ ซื ้อขำยกับลูกค้ ำตั ้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2560 ถึง 26 พฤษภำคม 2560 ซึ่งประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ทั ้งนี ้ โปรดพิจำรณำข้ อมูลได้ จำกเว็บไซต์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
ในกำรนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติจัดสรร
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท ให้ แก่
ACO I เพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำสุทธิ จำนวน 32,934,250 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,136,535,345.40 บำท โดยบริ ษัทฯ จะ
กำหนดรำคำแปลงหนี ้เป็ นทุนที่รำคำหุ้นละ 0.34 บำท รวมเป็ นมูลค่ำทั ้งสิ ้นไม่เกิน 1,136,620,000.00 บำท (“การจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน ”)
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อนึ่ ง ตำมงบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 หำกบริ ษั ท ฯ ดำเนิ น กำรแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน และ
ดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ บริ ษัทฯ จะมีจำนวนหนี ้คงค้ ำงกับเจ้ ำหนี ้รำยต่ำง ๆ ดังนี ้
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ก่ อนการปรับ หลังการปรับ
โครงสร้ างหนี ้ โครงสร้ างหนี ้
ล้ ำนบำท
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
624
624
เจ้ ำหนี ้อื่นและค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
766
766
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
123
123
หนี ้สินภำยใต้ แผนฟื น้ ฟูกิจกำรที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

1,269
414
3,196
1,805
5,001

112
394
2,019
2,732
4,751

โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนและแผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ใ้ นโครงกำรแปลงหนี ้เป็ น
ทุน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) สำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
และสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่บุคคลในวงจำกัด
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำถึงเหตุผลควำมจำเป็ นและประโยชน์ที่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
จำกกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนและแผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ในโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนดังกล่ำวแล้ ว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและบริ ษัทฯ เนื่องจำก
•

บริ ษัทฯ สำมำรถปลดภำระหนี ้สินจำนวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลำร์ สหรั ฐ (หนี ้กำรค้ ำคงค้ ำงที่นำมำ
แปลงหนี ้เป็ นทุนจำนวน 32,345,883 ดอลลำร์ สหรั ฐ ดอกเบี ้ยคงค้ ำงที่จะนำมำแปลงหนี ้เป็ นทุนจำนวน
588,367 ดอลลำร์ สหรัฐ ดอกเบี ้ยส่วนแรกที่ได้ รับกำรยกเลิก จำนวน 2,995,462 ดอลลำร์ สหรัฐ ดอกเบี ้ย
ส่ วนที่ ส องที่ ไ ด้ รั บ กำรยกเลิ กรวมจำนวน 765,190 ดอลลำร์ ส หรั ฐ และภำษี หัก ณ ที่ จ่ำยค้ ำงจ่ ำยที่
เกี่ ย วข้ องจ ำนวน 663,644 ดอลลำร์ สหรั ฐ) หรื อคิ ด เป็ น 1,289,214,378 บำท ได้ ทั ง้ จ ำนวน
(โปรดพิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดในโครงกำรแปลงหนี เ้ ป็ น ทุ น ของบริ ษั ท จี เจ สตี ล จ ำกั ด (มหำชน)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)) ซึ่งช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำงเงินทุนที่ดีขึ ้นจำกกำรลดภำระหนี ้สินและกำรเพิ่มขึ ้น
ของส่วนทุน โดยหำกคำนวณจำกงบกำรเงิ นบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อ
ทุนจะลดลงจำก 0.39 เท่ำ เหลือ 0.26 เท่ำ

•

บริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ ห ำร
จัดกำรและแก้ ไขปั ญหำสถำนกำรณ์ทำงกำรเงิ นที่เกิดขึ ้นในหลำยบริ ษัทในอดีตที่ผ่ำนมำ อีกทั ้ง เมื่อกลุ่ม
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SSG เข้ ำมำเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำที่ชัดเจนที่ จะ
สำมำรถช่วยกอบกู้สถำนกำรณ์ของบริ ษัทฯ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ และเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงในกำร
บริ หำรงำนของบริ ษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็ นกำรสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำกำรบริ หำรงำนจะกระทำโดยกลุ่มมืออำชีพ
และเป็ นไปตำมเป้ำหมำย ภำยใต้ แผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัทฯ และเงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงิ น
บริ ษัทฯ จะต้ องว่ำจ้ ำง Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) เป็ นที่ปรึ กษำ
ในด้ ำนธุรกิจและกำรบริ หำรจัดกำรตำมข้ อ 1.1 ของสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
•

นอกจำกนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงิ นทุนในกำรดำเนินกิจกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อควำมคล่องตัวในกำร
ดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ในอนำคตภำยใต้ แผนกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้ข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ จะได้ รับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก Link Capital I ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน โดยบริ ษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ส่ วนที่
สองจำนวน 30,000,000 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,035,276,666.67 บำท ทั ้งนี ้ กำรกู้ยืมเงิ นจำนวน
ดัง กล่ ำวจะท ำให้ อัตรำส่วนหนี ส้ ิน รวมต่อ ทุนคำนวณจำกงบกำรเงิ น ของบริ ษัท ฯ ที่ จำนวน 0.26 เท่ ำ
ภำยหลังกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนข้ ำงต้ นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 0.34 เท่ำ
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรรั บควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก Link Capital I ได้ ใน
ของสำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))

•

อย่ำงไรก็ดี แม้ กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนจะ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ เกิดผลขำดทุนในทำงบัญชีจำนวน 625.66 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรรับรู้ ส่วนต่ำงระหว่ำง
รำคำยุตธิ รรมของหุ้น กับรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่เกี่ยวข้ อง และทำให้ บริ ษัทฯ อำจมีผลขำดทุนสุทธิทำงบัญชีเพิ่มขึ ้นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
แต่บริ ษัทฯ ก็ยังมีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำร
แปลงหนี ้เป็ นทุนยังคงก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฯ เนื่องจำกบริ ษัทฯ จะได้ รับกำรปลดภำระหนี ส้ ิ น
จำนวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บำท ตำมที่ปรำกฎในวำระนี ้ใน
ครำวเดียว ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำงเงินทุนที่ดขี ึ ้นจำกกำรลดภำระหนี ้สิ นและกำรเพิ่มขึ ้นของส่ วนทุน
โดยหำกคำนวณจำกงบกำรเงิ นของบริ ษั ทฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อ ทุ น จะ
ลดลงจำก 0.39 เท่ำ เหลือ 0.26 เท่ำ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังจะได้ รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจำกวงเงิ นกู้
ส่วนที่สองจำนวน 30,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,035,276,666.67 บำท เพื่อใช้ ในกิจกำรใน
สภำวะที่บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินอื่นใดได้ อีกทั ้ง บริ ษัทฯ จะมี Synergy
ซึ่งมีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญระดับสำกลในอุตสำหกรรมเหล็กมำช่วยเพิ่มประสิทธิ ภำพกระบวนกำร
ผลิตของบริ ษัทฯ ให้ มีสมรรถภำพในกำรผลิตที่ดยี ิ่งขึ ้น และช่วยหำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยใหม่ ๆ เพิ่มเติม
เป็ นกำรสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินและกำรประกอบกิจกำรในอนำคต ดังนั ้น กำรจัดสรรและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนจึงก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ ใน
ระยะยำว
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ทั ้งนี ้ ควำมเห็นโดยละเอียดของที่ประชุมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้และกำรจัดสรร
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ปรำกฏตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ พิจำรณำนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั โิ ครงกำรแปลงหนี ้
เป็ นทุน ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ ำงต้ น ทั ้งนี ้ ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ โดยละเอียดเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้และกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี เ้ ป็ นทุน
ปรำกฏตำมสำรสนเทศเกี่ ยวกับ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่ บุคคลใน
วงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
การลงมติ วำระนี ้ต้ องได้ รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวำระนี ้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร
ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. GSTEL

2,122,427,209 หุ้น

20.05

2. บริ ษัท จีเอส ซีเคียวริ ตี ้ โฮลดิ ้ง จำกัด

520,000,000 หุ้น

4.91

2,642,427,209 หุ้น

24.96

รวม
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล จำกกำรที่บริ ษัทฯ จะต้ องดำเนินกำรตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนและแผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้
ในโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนตำมที่กล่ำวในวำระที่ 2 ข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ จึงต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพื่อรองรั บกำรจัดสรร
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน และเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ กำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ภำยใต้ ใ บส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 2 (GJS-W2)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W2”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 3 (GJS-W3)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W3”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 4 (GJS-W4)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W4”) ที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำม
โครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
ในกำรนี ้ บริ ษัทฯ จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 26,160,481,980 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,438.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 129,298,350,418.50 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท (1) เพื่อรองรับกำรจัดสรรและเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน และ (2) เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ เพิ่ ม
ทุน ของบริ ษั ท ฯ ภำยใต้ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GJS-W2 ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GJS-W3 และ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
GJS-W4 (อนึ่ง ปั จจุบันบริ ษัทฯ มีห้ นุ สำมัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJSW3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W4 จำนวน 4,362,138,948 หุ้น) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ ใช้ ข้อควำมดังต่อไปนี ้แทน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่ำหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสำมัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

129,298,350,418.50 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้ ำพันสองร้ อย
เก้ ำสิบแปดล้ ำนสำมแสนห้ ำหมื่นสี่
ร้ อยสิบแปดบำทห้ ำสิบสตำงค์)
18,738,891,365 หุ้น
(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยสำมสิบ
แปดล้ ำนแปดแสนเก้ ำหมื่ น หนึ่ ง
พันสำมร้ อยหกสิบห้ ำหุ้น)
6.90 บำท
(หกบำทเก้ ำสิบสตำงค์)
18,738,891,365 หุ้น

-

หุ้น

(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยสำมสิบ
แปดล้ ำนแปดแสนเก้ ำหมื่ น หนึ่ ง
พันสำมร้ อยหกสิบห้ ำหุ้น)
(
)”

ทั ้งนี ้ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ให้ ทำกำรจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิตอ่
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคำเพื่อให้ เป็ นไปตำมคำสัง่ ของนำยทะเบียน
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F 53-4)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษั ทฯ เห็นควรให้ พิจำรณำนำเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิ จำรณำอนุมัติ เพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัท ฯ จำนวนไม่เกิน 26,160,481,980 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,438.50 บำท
เป็ น จำนวน 129,298,350,418.50 บำท (1) เพื่ อ รองรั บ กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ตำม
โครงกำรแปลงหนี เ้ ป็ นทุ น และ (2) เพื่ อ รองรั บ กำรปรั บ สิ ท ธิ ก ำรใช้ สิ ท ธิ ซื ้อหุ้น สำมั ญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ภำยใต้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W4 โดยออกหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจำนวนไม่ เกิ น 3,791,374,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
การลงมติ วำระนี ้ต้ องได้ รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวำระนี ้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร
ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. GSTEL

2,122,427,209 หุ้น

20.05

2. บริ ษัท จีเอส ซีเคียวริ ตี ้ โฮลดิ ้ง จำกัด

520,000,000 หุ้น

4.91

2,642,427,209 หุ้น

24.96

รวม

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (1) เพื่อรองรั บของการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุนซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ และ (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตำมที่บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,160,481,980 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,438.50 บำท เป็ นจำนวน 129,298,350,418.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท ตำมรำยละเอี ยดที่ปรำกฏในวำระที่ 3 นั ้น บริ ษัทฯ
จะต้ องพิจำรณำจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ
ละ 6.90 บำท ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท
ให้ แก่ ACO I โดยบริ ษั ท ฯ จะก ำหนดรำคำแปลงหนี เ้ ป็ นทุ น ที่ ร ำคำหุ้ นละ 0.34 บำทรวมเป็ นมูล ค่ ำ ทั ง้ สิ น้ ไม่ เกิ น
1,136,620,000.00 บำท เพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำสุทธิจำนวน 32,934,250 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,136,535,345.40 บำท
ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน และภำยหลังกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้
เป็ นทุนในครำวนี ้ ACO I จะเข้ ำมำเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ทำงตรงร้ อยละ 24 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ และทำงอ้ อมผ่ำน GSTEL ร้ อยละ 18.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ (ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ) 1 ทำให้ กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนดังกล่ำว เป็ นกำรทำรำยกำรกับบุคคลที่จะมีอำนำจควบคุมบริ ษัทฯ ซึ่งเข้ ำ
ข่ ำยเป็ น รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษัท จดทะเบี ยนตำมที่ กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริ ษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำร
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยมีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้ อยละ 8.81 ของสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ
(Net Tangible Assets หรื อ NTA) ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ซึ่งเกินกว่ำ 20 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 3.00 ของ
NTA ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ ำที่ต้องเปิ ดเผยสำรสนเทศกำรทำรำยกำรของบริ ษัทฯ ต่อตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และดำเนินกำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
(ก)
เปิ ดเผยสำรสนเทศกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลำดหลักทรั พย์ ฯ ตำมประกำศ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
(ข)
ขออนุมัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย

1

หำกรวมถึงกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนื่องจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ภำยใต้ สมมติฐำนว่ำมีกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ จำนวน ACO I จะเข้ ำมำเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ทำงตรงร้ อยละ 17.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และทำงอ้ อมร้ อยละ
22.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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(ค)
แต่งตั ้งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ
จัดส่งควำมเห็นดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลำด
หลักทรั พย์ ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ้งบริ ษัท เจวีเอส ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ น จำกัด เป็ นที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินอิสระเพื่อทำหน้ ำที่ดงั กล่ำว โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเห็นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระได้
ใน สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของรำยกำรเกี่ยวโยงกันใน สำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ
สตีล จำกัด (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
นอกจำกนี ้กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนในรำคำหุ้นละ
0.34 บำท ถือเป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่มีส่วนลดร้ อยละ 35.50 ของรำคำตลำดซึ่งเกินกว่ำร้ อยละ 10
ของรำคำตลำดตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำรอนุญำตให้ บริ ษัทจด
ทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดังนั ้น
กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนดังกล่ำวจะต้ องได้ รับควำมเห็น ชอบ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนและต้ องไม่ มีผ้ ถู ือหุ้นจำนวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้ ำนกำรเสนอขำยหุ้นในรำคำดังกล่ำว นอกจำกนี ้ แม้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ให้ จดั สรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ACO I แล้ ว บริ ษัท
ฯ จะต้ องได้ รับอนุมัติจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมที่กำหนดในประกำศ ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ ACO I ด้ วย
ราคาตลาด หมำยถึง รำคำซื ้อขำยถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้ อ นหลัง
7 วันทำกำรติดต่อ กัน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีมติให้ นำเสนอต่อที่ ประชุมวิส ำมัญผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 คือ
ระหว่ำงวันที่ 4 กรกฎำคม 2560 ถึง 13 กรกฎำคม 2560 ซึง่ จะเท่ำกับ 0.5272 บำท ตำมข้ อมูลกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัทฯ
ที่ปรำกฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง รำคำเสนอขำยดังกล่ำวเป็ นรำคำที่ต่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ ของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ติ ำม
เงื่ อนไขและได้ รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่กำหนดในมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัดฯ”) ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ สำมำรถเสนอขำยหุ้นสำมัญที่
รำคำตำ่ กว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ ของบริ ษัทฯ ได้ เนื่องจำก บริ ษัทฯ มี ผลขำดทุนจำกกำรดำเนินกำรมำแล้ ว 1 ปี และมี
ผลขำดทุนสะสมปรำกฎในงบกำรเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด โดยกำหนด
รำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของรำคำตลำดในวำระที่ 5
(2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 166,799,822 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท
เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W2 ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่18 ธันวำคม 2552 ที่เกิดขึ ้นจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
ทั ้งนี ้ ตำมรำยละเอียดในข้ อ 4. ของข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W2 โดยอัตรำ
และรำคำกำรปรับสิทธิมีรำยละเอียด ดังนี ้
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W2
- ราคาการใช้ สิทธิ (บาท)
- อัตราการใช้ สิทธิ

ก่ อนการปรับสิทธิ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

2.07
1 หน่ วย : 0.363 หุ้น

1.8936
1 หน่ วย : 0.40 หุ้น

(3) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 136,906,049 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท
เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W3 ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่7 มกรำคม 2556 ที่เกิดขึ ้นจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
ทั ้งนี ้ ตำมรำยละเอียดในข้ อ 4. ของข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W3 โดยอัตรำ
และรำคำกำรปรับสิทธิมีรำยละเอียด ดังนี ้

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

ก่ อนการปรับสิทธิ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

1.50
1 หน่ วย : 0.40 หุ้น

1.3722
1 หน่ วย : 0.44 หุ้น

(4) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 144,668,329 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำท
เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W4 ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่7 มกรำคม 2556 ที่เกิดขึ ้นจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
ทั ้งนี ้ ตำมรำยละเอียดในข้ อ 4. ของข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ GJS-W4 โดยอัตรำ
และรำคำกำรปรับสิทธิมีรำยละเอียด ดังนี ้

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W4
- ราคาการใช้ สิทธิ (บาท)
- อัตราการใช้ สิทธิ

ก่ อนการปรับสิทธิ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

1.50
1 หน่ วย : 0.40 หุ้น

1.3722
1 หน่ วย : 0.44 หุ้น

ทั ้งนี ้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และ/หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ และ/หรื อ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรมี อำนำจในกำรพิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว เช่น (1) กำรกำหนดข้ อกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว (2) กำรเข้ ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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กับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว รวมทั ้งดำเนินกำรต่ำง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
และ (3) ลงนำมในเอกสำรคำขออนุญ ำตต่ำง ๆ และหลักฐำนที่จำเป็ น และเกี่ยวข้ องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุน
ดังกล่ำว ซึง่ รวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำต เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรื อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้ อง และกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ฯ และมีอำนำจในกำรดำเนินกำรอื่น
ใดอันจำเป็ นและสมควรเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ พิจำรณำนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บำทตำมรำยละเอียด
ที่ เสนอข้ ำงต้ น และมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ และ/หรื อ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ หำรและ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรมีอำนำจในกำรพิจำรณำกำหนดรำยละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
การลงมติ วำระนี ้ต้ องได้ รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวำระนี ้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร
ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. GSTEL

2,122,427,209 หุ้น

20.05

2. บริ ษัท จีเอส ซีเคียวริ ตี ้ โฮลดิ ้ง จำกัด

520,000,000 หุ้น

4.91

2,642,427,209 หุ้น

24.96

รวม
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัท ฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัดโดยกาหนด
ราคาเสนอขายที่มสี ่ วนลดเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด

ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ให้ แ ก่
ACO I ในวำระที่ 4(1) เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในรำคำที่มีส่วนลดร้ อยละ 35.50 จำกรำคำตลำดซึ่ง
เข้ ำข่ำยเป็ นกำรเสนอขำยหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ ชัดเจนในรำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกิน
กว่ำ ร้ อยละ 10 ของรำคำตลำดตำมที่ กำหนดในประกำศ ทจ. 72/2558 ซึ่ง จะต้ อ งได้ รั บมติจำกที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นของ
บริ ษั ท ฯ ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ำสำมในสี่ข องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้นที่ มำประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนนและจะต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจำนวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้ ำนกำรเสนอขำยหุ้นในรำคำดังกล่ำว และต้ องได้ รับอนุญำตจำกจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อน
กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมที่โครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนด้ วย
ในกำรนี ้ หำกรำคำที่ใช้ ในกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนตำ่ กว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดย้ อนหลัง 7-15 วันทำกำรก่อนวัน
แรกที่มีกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ACO I จะไม่นำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้ รับทั ้งหมดออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่
วันที่ห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ฯ (Silent Period) โดยภำยหลังจำกวันที่ห้ นุ สำมัญ
ส่วนเพิ่มทุนดังกล่ำวทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ACO I จะสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่
ถูกสัง่ ห้ ำมขำยได้ ในจำนวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั ้งหมดที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำย

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

หน้ า 11/18

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMรศัพท์ . (02) 216-5820-2 โทรสำร. (02) 216-5823

ทั ้งนี ้ รำยละเอียดควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และรำยละเอียดของกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี เ้ ป็ นทุน ซึ่งเป็ น กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน ของบริ ษัท ฯ ให้ แก่บุคคลใน
วงจำกัดโดยกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ ชัดเจนในรำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของรำคำตลำดปรำกฏใน
สำรสนเทศเกี่ ยวกับ กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุน ของ บริ ษั ท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แ ก่ บุคคลในวงจำกัด
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ พิจำรณำนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ให้ แก่ ACO I โดยบริ ษัทฯ จะกำหนดรำคำแปลงหนี ้
เป็ นทุนที่รำคำหุ้น ละ 0.34 บำท รวมเป็ นมูลค่ำทั ้งสิ ้นไม่ เกิน 1,136,620,000.00 บำท เพื่อชำระหนี ก้ ำรค้ ำสุทธิ จ ำนวน
32,934,250 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,136,535,345.40 บำท ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ซึ่งเป็ นกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด โดยกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ ชัดเจนและเป็ นรำคำเสนอขำยที่มีส่วนลดเกินกว่ำร้ อยละ
10 ของรำคำตลำดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การลงมติ วำระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อ ยกว่ำ สำมในสี่ ข องจำนวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้ น
ที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจำนวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือ หุ้นที่ มำประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสียงลงคะแนนคัดค้ ำนกำรเสนอขำยหุ้น ในรำคำดังกล่ำว ในวำระนี ้ ผู้ถือ หุ้น
ดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. GSTEL

2,122,427,209 หุ้น

20.05

2. บริ ษัท จีเอส ซีเคียวริ ตี ้ โฮลดิ ้ง จำกัด

520,000,000 หุ้น

4.91

2,642,427,209 หุ้น

24.96

รวม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการผ่ อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทงั ้ หมดของกิจการ (Whitewash)

ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล เนื่องจำก ACO I จะเข้ ำเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึ่งถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 76.09 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมดของ GSTEL (ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วของ GSTEL สืบเนื่องจำกกำรจัดสรรและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ GSTEL ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนของ GSTEL)2 ซึ่ง GSTEL เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ที่ถือหุ้นโดยทำงตรงและโดยทำงอ้ อมในบริ ษัทฯ รวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 24.96 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมด
ของบริ ษัทฯ3 ดังนั ้น ภำยหลังกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ACO I
จะเป็ นผู้ถือรำยใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดยจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นทั ้งโดยทำงตรงและทำงอ้ อม (เมื่อนับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคล
ตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญ ญั ติห ลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ไ ด้ มี กำรแก้ ไ ขเพิ่ มเติม)
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ”) คิดเป็ นร้ อยละ 42.97 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ (ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่ม

2

โปรดดูรำยละเอียดเกี่ ยวกับสัดส่วนกำรถื อหุ้นของ ACO I ในข้ อ 1.2 ของสำรสนเทศเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จี สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ ผ้ ถู ื อหุ้นแต่ละรำยถื ออยู่ และ (2) บุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่
14 กรกฎำคม 2560

3

ข้ อมูลบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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ทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ)4 และจะส่งผลให้ ACO Iมีหน้ ำที่ทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ ตำมที่กำหนดไว้ ใน
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีกำรในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) อย่ำงไรก็
ตำม ACO I ได้ แจ้ งบริ ษัทฯ ว่ำ ACO I ไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ และประสงค์ที่จะขอ
ผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรั พ ย์ ทั ้งหมดของกิจกำรโดยอำศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (Whitewash) ตำม
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรขอผ่อนผัน
กำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจกำร โดยอำศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำรด้ วย (“ประกาศ สจ. 36/2546”)
กำรผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ในกำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของ
กิจกำรข้ ำงต้ นนั ้นจะต้ องได้ รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ของจำนวน
เสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในกำรนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ้งบริ ษัท เจ วี เอส ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน จำกัด เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อแสดง
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ รวมถึงทำหน้ ำที่ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
กำรให้ ควำมเห็นตำมที่กำหนดในประกำศ สจ. 36/2546 โดยควำมเห็นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นอิสระมีรำยละเอียดปรำกฏ
ตำม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
นอกจำกนี ้ ACO I ได้ นำส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ สจ. 36/2546 ให้ แก่สำนักงำน ก.ล.ต.
พิจำรณำแล้ วรำยละเอียดปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 และเมื่อพ้ นกำหนด 7 วัน นับแต่วนั ที่สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ รับ
เอกสำรดังกล่ำว สำนักงำน ก.ล.ต. ไม่มีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น และภำยใต้ หลักเกณฑ์ในกำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจกำร (Whitewash) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมเห็นในเรื่ องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุนของบริษัท

ตำมที่กล่ำวไว้ แล้ วในหัวข้ อ 1.1 ของสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล
จำกัด (มหำชน) ให้ แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) เรื่ องควำมจำเป็ นและลักษณะของรำยกำร แม้ ที่ผ่ำนมำ
บริ ษัทฯ จะสำมำรถใช้ แหล่งเงินที่ได้ รับจำกกำรระดมทุนในอดีตในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ มำโดยตลอด ซึ่งแม้ จะ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรผลิตไปได้ อย่ำงต่อเนื่องแต่รำยได้ ที่ได้ รับจำกกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวก็ไม่สำมำรถ
แก้ ไขปั ญหำภำระหนี ้คงค้ ำงกับเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำนวนมำกได้ ซึง่ หำกบริ ษัทฯ ยังไม่ดำเนินกำรใด ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหำดังกล่ำว
ภำระหนี ้ดังกล่ำวจะกลำยเป็ นปั ญหำที่จะมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิ นและผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ น
ที่มำของกำรเข้ ำทำรำยกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัทฯ กับกลุ่ม SSG (โปรดพิจำรณำแผนกำรในกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้
ของบริ ษัทฯ ภำยใต้ MOU ที่ลงนำมเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 ในสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5))
(2)

เหตุผลในการออกหลักทรัพย์ เสนอขายให้ แก่ ACOI

เพื่อรองรับกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ตำมรำยละเอียด
ที่ปรำกฏในวำระที่ 2 บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ
ละ 6.90 บำท โดยบริ ษั ท ฯ จะก ำหนดรำคำแปลงหนี เ้ ป็ นทุ น ที่ ร ำคำหุ้น ละ 0.34 บำทรวมเป็ นมูล ค่ ำ ทั ง้ สิ น้ ไม่ เกิ น
1,136,620,000.00 บำท เพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำสุทธิจำนวน 32,934,250 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,136,535,345.40 บำท
4

โปรดดูเชิงอรรถที่ 1
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

หน้ า 13/18

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMรศัพท์ . (02) 216-5820-2 โทรสำร. (02) 216-5823

(3)
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ACO I กับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุ ม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ และข้ อตกลงที่มนี ัยสาคัญระหว่ างกัน
ณ ปั จจุบัน ACO I ไม่มีควำมสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริ ษัทฯ
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ACO I จะเข้ ำมำเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และเป็ น
บุคคลที่จะเข้ ำมำมีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในวำระที่ 4 ข้ ำงต้ น
นอกจำกนี ้ ก่อนหน้ ำที่บริ ษัทฯ จะเข้ ำทำรำยกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ แผนกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้ข้ ำงต้ น เมื่อวันที่ 22
มกรำคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำสัญญำกู้ยืมเงินเพื่ อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก Link Capital I ซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลที่
อยู่ภ ำยใต้ กำรควบคุมของ SSG CH, SSG III และ KG ซึ่ง มี วงเงิ น กู้จำนวน 71,000,000 ดอลลำร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น
2,450,154,777.78 บำท และมีระยะเวลำกู้ยืมจำนวน 5 ปี 5 และเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ เบิกใช้ วงเงินกู้ส่วน
ทีห่ นึง่ เพือ่ ชำระหนี ้กำรค้ ำบำงส่วนให้ แก่ ACO I ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในวำระที่ 2 ข้ ำงต้ น และบริ ษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้
วงเงินกู้ส่วนที่สองจำนวน 30,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,035,276,666.67 บำท (“วงเงินกู้ส่วนที่สอง”) เพื่อใช้
เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรลงทุนและเงิ นทุนหมุนเวียน และชำระหนี ้อื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ตำมที่ Link Capital I เห็นชอบ เมื่อได้ มี
กำรปฏิบัติตำมเงื่ อนไขต่ำง ๆ ในสัญญำกู้ยืมเงิ นจนครบถ้ วน (โปรดพิจำรณำเงื่ อนไขที่สำคัญในกำรเบิกใช้ วงเงิ นกู้ส่วนที่
สองได้ ใน ข้ อ 6) ของสำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))
(“การรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน ”) โดยในกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิ นแก่บริ ษัทฯ Link Capital I จะได้ รับ
ดอกเบี ้ยและ/หรื อประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำกู้ยืมเงิน ดังนี ้
(1)
ดอกเบี ย้ จ ำนวนร้ อยละ 12 ต่ อ ปี คิ ด เป็ นจ ำนวนรวม 42,600,000 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
1,470,092,866.67 บำท ทั ้งนี ้ จำนวนดอกเบี ้ยอำจมีกำรปรับลดลงหำกมีกำรชำระเงินต้ นบำงส่วนก่อนถึงกำหนดชำระเงิน
(2)
ค่ำธรรมเนียมกำรเบิ กจ่ ำยวงเงิ น (Front End Fee) จำนวนร้ อยละ 2 ของวงเงิ นที่มีกำรเบิกใช้ (ตำม
สัญญำกู้ยืมเงินจะหัก Front End Fee จำกจำนวนเงินที่เบิกใช้ ) คิดเป็ นจำนวนรวม 1,420,000 ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
49,003,095.56 บำท (ร้ อยละ 2 ของวงเงินกู้ 71,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐ)
(3)
หลักประกัน ได้ แก่ ที่ดิน อำคำร และเครื่ องจักร ซึ่งมีมลู ค่ำรวมประมำณ 10,464,010,993 บำท ตำม
มูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2560 และกำรรั บโอนสิทธิในฐำนะผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ประกันภัย ซึ่งมี
มูลค่ำควำมคุ้มครองรวมประมำณ 11,855,168,000 บำท (ทั ้งนี ้ วงเงิ นจำนองหลักประกันเป็ นเงินไม่เกิน 4,021,500,000
บำท)
ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ สำมำรถชำระหนี ้คืนก่อนกำหนดได้ โดยจะไม่ถูกเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรชำระหนี ้ก่อนกำหนด
(Prepayment Fee) ตั ้งแต่ปีที่สองเป็ นต้ นไป
โดยรำยกำรรั บควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิ นจำก Link Capital I ตำมสัญญำกู้ยืมเงิ น ได้ รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 โดยรำยกำรดังกล่ำวมิได้ เข้ ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน เนื่องจำก ณ ขณะที่ได้ มีกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว Link Capital I มิได้ มีสถำนะเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ และ ณ ขณะที่มีกำรเสนอกำรให้ ควำมช่วยเหลื อทำงกำรเงิน กลุ่ม SSG ก็มีควำมประสงค์และเจตนำ

5

หำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน ไม่
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เพียงต้ องกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเท่ำนั ้น และยังมิได้ มีกำรแสดงเจตนำถึงควำมต้ องกำรในกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้
ภำยใต้ แผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ข้ ำงต้ นแต่ประกำรใด อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้ เกิดควำมโปร่ งใสและชัดเจนในกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อตลำดหลักทรัพย์ ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้ นำข้ อมูลดังกล่ำวมำเปิ ดเผยเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำร
พิจำรณำอนุมตั ใิ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
(4)
ประโยชน์ หรื อผลกระทบจากนโยบายหรื อแผนการบริ หารบริ ษัทฯ เนื่องจากการเข้ าถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดย ACO I รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ ของนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดังกล่ าว
•
บริ ษั ท ฯ สำมำรถปลดภำระหนี ส้ ิ น จ ำนวนทั ง้ สิ น้ 37,358,446 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
1,289,214,378 บำท ได้ ทั ้งจำนวน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด
(มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)) ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำงเงินทุนที่ดขี ึ ้นจำกกำรลดภำระหนี ้สินและกำรเพิ่มขึ ้นของส่วน
ทุน โดยหำกคำนวณจำกงบกำรเงิ น ของบริ ษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 อัตรำส่ วนหนี ส้ ิ น รวมต่อ ทุน จะลดลงจำก
0.39 เท่ำ เหลือ 0.26 เท่ำ
•
บริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
บริ หำรจัดกำรและแก้ ไขปั ญหำสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินที่เกิดขึ ้นในหลำยบริ ษัทในอดีตที่ผ่ำนมำ อีกทั ้ง เมื่อกลุ่ม SSG เข้ ำ
มำเป็ น ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มี แ นวทำงในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำที่ ชั ดเจนที่ จะสำมำรถช่ วยกอบกู้
สถำนกำรณ์ ของบริ ษัทฯ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบันได้ และเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทฯ รวมถึงเพื่อ
เป็ นกำรสร้ ำงควำมมั่นใจว่ำกำรบริ หำรงำนจะกระทำโดยกลุ่มมืออำชีพและเป็ นไปตำมเป้ำหมำย ภำยใต้ แผนกำรปรั บ
โครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัทฯ และเงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะต้ องว่ำจ้ ำง Synergy ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ กำรให้ คำปรึ กษำ
ในด้ ำนธุรกิจและกำรบริ หำรจัดกำรแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเหล็กในระดับสำกลและมีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ ใ นอุ ต สำหกรรมเหล็ ก ในระดั บ สำกล นอกจำกนี ้ หนึ่ ง ในที ม งำนของ Synergy กล่ ำ วคื อ
Sudhir Maheshwari ยังเป็ นผู้ที่สำมำรถพลิกฟื น้ สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินที่เกิดขึ ้นในหลำยบริ ษัทในหลำยประเทศที่มีธุร กิจ
ในลักษณะหรื อประเภทเดียวกันกับบริ ษัทฯ และเคยมีประสบกำรณ์กำรทำงำนในบริ ษัทในเครื อ ArcelorMittal ซึง่ ประกอบ
ธุ ร กิ จในอุตสำหกรรมเหล็ กในระดับ สำกล (โปรดพิจำรณำรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับประสบกำรณ์ กำรท ำงำนของ Sudhir
Maheshwari ในข้ อ 1.1 ของสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) ให้ แก่
บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)) โดยทีมงำนของ Synergy จะเข้ ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพด้ ำนกระบวนกำรผลิตและ
ระบบกำรจัดกำรภำยใน ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยลดลงและสำมำรถบริ หำรจัดกำรสินค้ ำคงเหลือ
อย่ำงมีประสิทธิ ภ ำพ รวมถึงกำรเจรจำสัญญำทำงกำรค้ ำต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ของผลิ ตภั ณ ฑ์
นอกจำกนี ้ทีมงำนของ Synergy จะเข้ ำมำให้ คำปรึ กษำแก่คณะผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ และอำจจะเข้ ำดำรงตำแหน่งที่ส ำคัญ
ในบริ ษัทฯ ด้ วย อนึ่ง Synergy ไม่มีควำมสัมพันธ์ ใด ๆ กับกลุ่ม SSG ที่จะทำให้ Synergy มีสถำนะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกลุ่ม SSG
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•
นอกจำกนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนในกำรดำเนินกิจกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อควำมคล่องตัวในกำร
ดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ในอนำคตภำยใต้ แผนกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ จะได้ รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิ น
จำก Link Capital I ตำมสัญญำกู้ยืมเงิ น โดยบริ ษัทฯ จะมีสิทธิ เบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนที่ สองเพื่อใช้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรลงทุน
และเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี ้อื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ตำมที่ Link Capital I เห็นชอบ เมื่อได้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำง ๆ
ในสัญญำกู้ยืมเงินจนครบถ้ วน ทั ้งนี ้ กำรกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่ำวจะทำให้ อตั รำส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนคำนวณจำกงบกำรเงิ น
ของบริ ษัทฯ ที่จำนวน 0.26 เท่ำภำยหลังกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนข้ ำงต้ นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 0.34 เท่ำ
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก Link Capital I ได้ ในวำระที่ 4
และสำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))
•
อย่ำงไรก็ดี แม้ กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนจะ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ เกิดผลขำดทุนในทำงบัญชีจำนวน 625.66 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรรับรู้ ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำยุตธิ รรมของ
หุ้นกับรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี ้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่เกี่ยวข้ อง และทำให้
บริ ษัทฯ อำจมีผลขำดทุนสุทธิทำงบัญชีเพิ่มขึ ้นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่บริ ษัทฯ ก็ยงั มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำกำรจัดสรรและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ของบริ ษัท ฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี เ้ ป็ นทุนยังคงก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฯ เนื่ อ งจำก
บริ ษัทฯ จะได้ รับกำรปลดภำระหนี ้สินจำนวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลำร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บำทตำมที่
ปรำกฏในวำระที่ 2 ในครำวเดียว ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำงเงินทุนที่ดีขึ ้นจำกกำรลดภำระหนี ้สินและกำรเพิ่มขึ ้นของ
ส่วนทุน โดยหำกคำนวณจำกงบกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนจะลดลงจำก 0.39
เท่ำ เหลือ 0.26 เท่ำ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังจะได้ รับเงิ นทุ นหมุนเวียนเพิ่มเติมจำกวงเงิ นกู้ส่วนที่สองจำนวน 30,000,000
ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,035,276,666.67 บำท เพื่อใช้ ในกิจกำรในสภำวะที่บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนจำก
สถำบันกำรเงินอื่นใดได้ อีกทั ้ง บริ ษัทฯ จะมี Synergy ซึ่งมีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญระดับสำกลในอุตสำหกรรมเหล็กมำ
ช่ วยเพิ่ มประสิท ธิ ภำพกระบวนกำรผลิตของบริ ษั ทฯ ให้ มี ส มรรถภำพในกำรผลิตที่ ดียิ่งขึ น้ และช่ วยหำช่ องทำงกำรจัด
จำหน่ำยใหม่ ๆ เพิ่มเติม เป็ นกำรสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินและกำรประกอบกิจกำรในอนำคต ดังนั ้น กำรจัดสรรและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนจึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ในระยะยำว
•
ภำยหลังกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุนข้ ำงต้ น
ACO I จะถือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ทำงตรงร้ อยละ 24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ และ
ทำงอ้ อมผ่ำน GSTEL ร้ อยละ 18.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ (ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชำระแล้ วของบริ ษัทฯ) 6 และจะเสนอชื่อบุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในจำนวนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ทั ้งหมดและจะแต่งตั ้งบุคคลเข้ ำเป็ นผู้บริ ห ำรในตำแหน่งส ำคัญของบริ ษั ทฯ รวมถึงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บ ริ ห ำร
(CEO) ของบริ ษัทฯ ด้ วย
ในกำรนี ้ กลุ่ม SSG ไม่ มี แ ผนที่ จะเพิ กถอนหุ้น ของกิ จกำรออกจำกกำรเป็ น หลักทรั พ ย์ จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรั พย์ ฯ อีกทั ้งยังไม่มีนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงแผนกำรบริ หำรจัดกำร โครงสร้ ำงองค์กร และโครงสร้ ำงทำงกำรเงิน
ของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ เว้ นแต่เป็ นกำรดำเนินกำรซึง่ เป็ นไปตำมแผนของบริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
และศักยภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ กลุ่ม SSG อำจพิจำรณำทบทวนและปรับแผนกำรบริ หำรจัดกำร โครงสร้ ำง
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องค์กร และโครงสร้ ำงทำงกำรเงิ นในอนำคตของบริ ษัทฯ ให้ เหมำะสมกับสภำวะธุรกิจและฐำนะกำรเงิ นของบริ ษัทฯ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลำ
(5)
ความเห็นที่เสนอต่ อผู้ถือหุ้นว่ าควรหรื อไม่ ควรอนุ มัติให้ ACO I ได้ หลักทรั พย์ ท่ อี อกใหม่ โดย
ไม่ ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทงั ้ หมดของบริษัทฯ พร้ อมทัง้ เหตุผลในการให้ ความเห็นดังกล่ าว
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่ออนุมัติกำรผ่อนผันกำรทำคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจกำรโดยอำศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจำกกำรผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลเมื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ
และผลประโยชน์ที่บริ ษัทฯ พึงจะได้ รับจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ ดังรำยละเอียดตำมข้ อ (1) ถึง (4) ข้ ำงต้ น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ พิจำรณำนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั กิ ำรผ่อนผันกำรทำ
คำเสนอซื ้อหลักทรั พ ย์ ทัง้ หมดของกิ จกำร(Whitewash) และมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ ห ำรและ/หรื อบุคคลที่ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ และ/หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ ห ำรให้
ดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น รวมถึงให้ มีอำนำจติดต่อให้ ข้อมูล ยื่นเอกสำรหลักฐำนต่อ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นเพื่อให้ กำรดำเนินกำรในวำระนี ้สำเร็ จลุล่วงไป ได้ ด้วยดี
ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ ำงต้ น
การลงมติ วำระนี ้ต้ องได้ รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวำระนี ้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. GSTEL

2,122,427,209 หุ้น

20.05

2. บริ ษัท จีเอส ซีเคียวริ ตี ้ โฮลดิ ้ง จำกัด

520,000,000 หุ้น

4.91

2,642,427,209 หุ้น

24.96

รวม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการของบริษัทฯ และการแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ภำยหลังจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตำมโครงกำรแปลงหนี เ้ ป็ น
ทุน ACO I จะเสนอชื่อบุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จึงเห็นควรให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวน
กรรมกำรของบริ ษัทฯ จำก 9 ท่ำน เป็ น 11 ท่ำน และแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่โดยเสนอให้ แต่งตั ้งบุคคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมกำร
ของบริ ษัทฯ
1.

นำยแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ ลมู ิส

กรรมกำร

2.

นำยสุดรี ์ มำเหชำวำรี

กรรมกำร

ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว เห็นว่ำบุคคลดังกล่ำว
เป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญอันเป็ นประโยชน์ ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ตลอดจน
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมพ.ร.บ. บริ ษัทมหำชนจำกัดฯ และพ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ ตลอดจนประกำศที่
เกี่ยวข้ อง โดยข้ อมูลของบุคคลที่เสนอชื่ อเพื่ อเลือ กตั ้งเป็ น กรรมกำรทั ้ง 2 ท่ำน มีรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยนำมและ
ประวัตขิ องผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำร (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ พิจำรณำนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลง
จำนวนกรรมกำรของบริ ษัทฯ จำก 9 ท่ำน เป็ น 11 ท่ำน และกำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่ โดยเสนอให้ แต่งตั ้ง นำยแอนเดรอัส
ไรซัล วัวร์ ลมู ิส และ นำยสุดรี ์ มำเหชำวำรี เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทฯ
การลงมติ วำระนี ้ต้ องได้ รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
(ในกำรพิจำรณำเลือกตั ้งกรรมกำร บริ ษัทฯ จะพิจำรณำอนุมตั เิ ป็ นรำยบุคคล) ในวำระนี ้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร
ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. GSTEL

2,122,427,209 หุ้น

20.05

2. บริ ษัท จีเอส ซีเคียวริ ตี ้ โฮลดิ ้ง จำกัด

520,000,000 หุ้น

4.91

2,642,427,209 หุ้น

24.96

รวม

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมำเพื่อขอเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดงั กล่ำว ผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์ที่จะ
แต่งตั ้งบุคคลอื่นมำเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตำมแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง และยื่ น ต่อ บริ ษั ท ฯ ก่ อ นเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย ส่ วนผู้ถือ หุ้น ต่ำงชำติซึ่ง แต่งตั ้ง
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตำมแบบ ก. หรื อแบบ ข.
หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2560 ได้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ตำมรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนำมของผู้
ถือหุ้นได้
อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ ำร่ วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 (Record
Date) ในวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 และให้ รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนและพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 1 สิงหำคม 2560
ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

(นำยยรรยง คุโรวำท)
ประธำนกรรมกำร

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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