แบบ 247-7
(สจ. 36/2546)
แบบหนังสื อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ อนุมตั ใิ ห้ ได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ ใหม่
โดยไม่ ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้ งั หมดของกิจการ*
วันที่

1 สิ งหาคม 2560

เรี ยน ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ผูข้ อผ่อนผัน” หรื อ “ACO I”) ที่อยู่ Globefin
Management Service Ltd, 1st Floor, Anglo-Mauritius House, Intendance Street, Port Louis, Mauritius
โ ท ร ศั พ ท์
+230 213 1913
มี ค วามประสงค์จ ะขอมติ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ ออนุ มตั ิ ใ ห้ข ้า พเจ้า ได้มาซึ่ งหลักทรั พ ย์ใ หม่ ข อง
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรื อ “จีเจสตี ล”) โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิ จการ
ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1.

จานวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ประเภท

รุ่ น

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ
ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ
ราคาต่อหน่ วย
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะ
จานวนหุ้นที่
สิ ทธิออกเสี ยง ของหลักทรัพย์
ขอมติ
จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจการ3 ที่จะขอมติ
ทั้งหมดของกิจการ2
24.00
24.00
0.34
1,136,535,345.44

จานวนหุ้น /
1

หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ

หุ้นสามัญ

3,342,751,016

หุ้นบุริมสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อัตราการใช้สิทธิ :
ที่จะซื้ อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :
ราคาใช้สิทธิ :
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
อัตราแปลงสภาพ:
ระยะเวลาแปลงสภาพ:
ราคาแปลงสภาพ:
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.00

24.00

-

1,136,535,345.44

รวม

* แบบหนังสื อขอมติน้ ีสามารถ download ได้จาก http://www.sec.or.th/corpfin/form/takeover/2477.doc
1
จานวนหุ น้ รองรับ = จานวนหน่วยคูณด้วยจานวนหุ น้ ที่จะได้จากการใช้สิทธิ ซ้ือหรื อแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่ นนั้น
2
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ ้นเพิ่มทุนในครั้ งนี้ + หุ ้นรองรั บ
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผขู ้ อผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้
3
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิ จการภายหลังการออกหุ ้นเพิ่มทุ นในครั้ งนี้ + สิ ทธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของหุ ้นรองรั บ
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผขู ้ อผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้
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2.

หุน้ ที่ถืออยูใ่ นปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน)
ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของ
5
กิจการ

-

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้ว
4
ทั้งหมดของกิจการ
-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

ชื่อ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

I. ผูข้ อผ่อนผัน
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูข้ อผ่อนผัน
1.
2.
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I
และ II
1.
2.

-

-

ปั จจุ บนั นี้ ผูข้ อผ่อนผันยังมิ ได้ถือหุ ้นของกิ จการ แต่ คาดว่าผูข้ อผ่อนผันจะได้มาซึ่ งหุ ้นในบริ ษทั จี สตี ล จากัด
(มหาชน) (“จี สตี ล”) จากการแปลงหนี้ เป็ นทุนอันเป็ นจานวนหุ น้ ที่มีนยั สาคัญในวันเดียวกับที่ ผขู ้ อผ่อนผันจะได้มาซึ่ งหุ ้น
ใหม่ในกิจการตามหนังสื อฉบับนี้ หรื อในวันอื่นใดที่ ใกล้เคียงกัน ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้ผขู ้ อผ่อนผันมีหน้าที่จดั ทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดของจีสตีลด้วย การได้มาซึ่ งหุน้ จีสตีลดังกล่าวจะส่ งผลให้จีสตีลและบริ ษทั จีเอส ซี เคียวริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด
(ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของจีสตีล) มีสถานะเป็ นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผันตามนัยแห่ งมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ ข้อมูลสัดส่ วนการถือ
หุน้ ในกิจการที่จีสตีลและบริ ษทั จีเอส ซี เคียวริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด ถืออยู่ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

จีสตีล*
บริ ษทั จีเอส ซี เคียวริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด
หมายเหตุ

4
5

ประเภทหุน้

จานวนหุน้ ที่ถือ

สามัญ
สามัญ
รวม

2,122,427,209

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจการ
20.05

520,000,000

4.91

4.91

2,642,427,209

24.96

24.96

ร้อยละเมื่อเทียบกับสิ ทธิ
ออกเสี ยง
ทั้งหมดของกิจการ
20.05

ก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 จีสตีลได้ดาเนิ นการขายหุ ้นที่ถืออยูใ่ นกิจการบางส่ วนเพื่อนาเงินที่ได้รับไปชาระคืนหนี้ที่จีสตีลมีอยูก่ บั
เจ้าหนี้ ของจีสตีล ซึ่ งทาให้จีสตีลลดสัดส่ วนการถือหุ้นในกิจการลงเหลือร้อยละ 24.96 โดยการขายหุ้นดังกล่าวยังเป็ นหนึ่งในเงื่อนไข
บังคับก่อนของสัญญาจองซื้ อหุ ้นที่ผขู้ อผ่อนผันกับจีสตีลจะได้เข้าทาด้วย

จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จานวนหุ ้นสามัญ + หุ ้นบุริมสิ ทธิ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิ ทธิออกเสี ยงของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
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3.

จานวนหลักทรัพย์และสิ ทธิ ออกเสี ยงสูงสุ ดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

ตามที่ ระบุในข้อ 2. ข้างต้น ผูข้ อผ่อนผันคาดว่าจี สตี ลและบริ ษทั จี เอส ซี เคี ยวริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด จะมีสถานะเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผันตามนัยแห่ งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่ผขู ้ อผ่อนผันจะได้มาซึ่ งหุ ้น
ใหม่ของกิจการตามหนังสื อฉบับนี้ หรื อในวันอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์แห่ งข้อ 3. นี้ ผูข้ อผ่อนผันจึงขอ
แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ น้ ในกิจการโดยนาเอาหุ น้ ที่ถือโดยจีสตีลและบริ ษทั จีเอส ซี เคียวริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด มา
รวมไว้ในตารางข้างล่างนี้ดว้ ย

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล

I. ผูข้ อผ่อนผัน

II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูข้ อ
ผ่อนผัน
1.
2.
III. บุคคลตามมาตรา 258
ของบุคคล*
ตาม I และ II
1. จีสตีล
2.บริ ษทั จีเอส ซีเคียว
ริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด

ประเภทหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้น
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

จานวนหุ้น /
หุ้นรองรับ
6
ที่ถือก่อนขอมติ

จานวนหุ้น /
หุ้นรองรับ
7
ที่จะขอมติ

-

3,342,751,016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,122,427,209
520,000,000

-

2,122,427,209
520,000,000

15.24
3.73

รวม

5,985,178,225

42.97

6

หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่ ง
หลักทรัพย์ตามข้อ 1.
จานวนหุ้น /
ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับเมื่อ
8
เทียบกับสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
หุ้นรองรับ
9
ของกิจการ
3,342,751,016
24.00
-

จานวนหุ ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจานวนหุ ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิ ซ้ื อหรื อแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดย
ได้รับผ่อนผันการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)
7
ดูเชิงอรรถ 1
8
ดูเชิงอรรถ 1
9
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ +สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของหุ ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถึง III
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แผนผังการถือหุน้ ในกิจการภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

4.

ในกรณี ที่ผขู ้ อผ่อนผัน หรื อบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันหรื อของบุคคลกลุม่ เดียวกับผูข้ อผ่อนผันมีการ
ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยูด่ ว้ ย หรื อมีขอ้ ตกลงอื่นที่จะทาให้ได้หุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ
(1)

จานวนหุน้ และสิ ทธิ ออกเสี ยงของหุ น้ ที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรื อ

(2)

ประเภท อัตราการมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ หรื ออัตราการแปลงสภาพเป็ นหุน้ ต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหรื อแปลงสภาพ และจานวนหุ น้ และสิ ทธิ ออกเสี ยงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหรื อแปลงสภาพ
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรื อที่จะได้มานั้น
- ไม่มี -

5.

ข้อมูลเกี่ยวกับผูข้ อผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณี ผขู ้ อผ่อนผันเป็ นนิติบุคคล)
(1)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพโดยสังเขป
ผูข้ อผ่อนผันเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในหนี้ การค้า
ของกิจการและจีสตีล และเข้าถือหุน้ ของกิจการและจีสตีล (ภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.)โดย
ผูข้ อผ่อนผันเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ ถือหุ ้นโดยทางอ้อมโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”)
SSG Capital Partners III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”) SSG Capital Partner III GP, L.P. (“SSG GP”)
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SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่ม SSG”) (โปรดดูรายละเอียดโครงสร้างการถือหุน้ เพิ่มเติมในข้อ 5 (3)
กลุ่ม SSG ประกอบธุรกิจหลักในด้านการบริ หารสิ นทรัพย์ลงทุนทางเลือก โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสิ นเชื่ อ
(Credit) และการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สภาวะเงื่อนไขพิเศษ (Special Situation Assets) โดยกลุ่ม
SSG มีความชานาญและเน้นการลงทุ นในบริ ษทั ที่ ประสบปั ญหาด้านการเงิ นและมี หนี้ สินจานวนมาก
(Distressed Assets) เนื่องจากคณะผูบ้ ริ หารของกลุ่ม SSG มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริ หาร
จัดการหนี้ และการปรับปรุ งกิจการให้สามารถกลับมาดาเนิ นธุ รกิจได้ตามปกติ (Business Turnaround) มา
เป็ นเวลานานกว่า 20 ปี
กลุ่ม SSG ดาเนิ นธุ รกิจหลักอยูใ่ นเขตภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก (ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนี เซี ย อินเดี ย จี น
ออสเตรเลียและอื่นๆ) โดยในปั จจุบนั กลุ่ม SSG มีการลงทุนและกากับดูแลสิ นทรัพย์ต่างๆ มูลค่ารวมกว่า
3,500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ผ่านสานักงานและบริ ษทั ในเครื อของกลุ่ม SSG ที่ต้ งั อยู่ในเมืองต่างๆ อาทิเช่น
ฮ่องกง สิ งคโปร์ มุมไบ มอริ เชี ยส จาการ์ ตา้ เซี่ ยงไฮ้ นิ วเดลีและกรุ งเทพฯ และมีบุคคลากรรวมกันจานวน
65 คน
ทั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ โดยทางอ้อมโดย SSG III ซึ่ งเป็ นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19
พฤศจิ กายน 2556 ภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน SSG III เป็ นกองทุ นซึ่ งระดมทุนจากผูล้ งทุ น
ภายนอกซึ่ งมีสถานะเป็ นหุน้ ส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) โดยในปั จจุบนั SSG III มีการลงทุน
และกากับดูแลสิ นทรัพย์ต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 800 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา SSG III ได้
มีการลงทุนในหลายประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก รวมไปถึงการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย
สรุ ปผลการดาเนินงานและสถานะการเงินของ SSG III ณ สิ้ นปี 2559
หน่ วย: ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

ปี 2559
888.24
38.48
849.76

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 10
รายได้รวม11
ค่าใช้จ่ายรวม

106.15
26.53
79.62

กาไรจากการดาเนินงาน

10

สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของหุ ้นส่ วน (Net assets attributable to the partners) = สิ นทรัพย์รวม – หนี้สินรวม

11

รายได้ของ SSG III ประกอบด้วย กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดอกเบี้ยธนาคาร และ รายได้อื่น
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นอกจากนี้ ผลงานความสาเร็ จของ SSG CH ยังเป็ นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางดังที่ ได้รับการรับรองจาก
รางวัลประกาศเกี ยรติ คุ ณ ต่ า งๆ ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่า นมา เช่ น รางวัล “ที่ ปรึ กษาการลงทุ นภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย/พิเศษแห่ งปี ของเอเชี ย” ประจาปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 จากนิ ตยสาร “Private Equity
International” รางวัล “นักลงทุนในตราสารหนี้ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแห่ งปี ภาคพื้นเอเชี ยแปซิ ฟิก”
และรางวัล “ธุ ร กรรมระดมทุ นแห่ งปี ภาคพื้ นเอเชี ย แปซิ ฟิก” ประจาปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 จาก
นิตยสาร “Private Debt Investor” และยังได้รับรางวัล “ผูใ้ ห้กแู้ ห่ งปี ภาคพื้นเอเชี ยแปซิ ฟิก” ประจาปี 2559
และปี 2558 รวมถึงรางวัล “ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้ ในกิจการอสังหาริ มทรัพย์ ภาคพื้นเอเชี ยแปซิ ฟิก”
ประจาปี 2558 ทั้ง ยัง เคยได้รั บ รางวัล ผลการด าเนิ นงานด้า นการลงทุ น ยอดเยี่ ย มจากนิ ต ยสาร “Asian
Investor” ในปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 อีกด้วย
ภายหลังจากการที่ กลุ่ม SSG ได้เข้าลงทุนในกิจการแล้ว กลุ่ม SSG ไม่มีความประสงค์ที่จะขายหุ น้ สามัญ
หรื อโอนหุน้ สามัญของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่ม SSG ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับ
การผ่อนผันไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลา 12 เดื อนดังกล่าว ผูข้ อผ่อนผันอาจจะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ น้ สามัญของกิ จการเนื่ องจากผูข้ อผ่อนผันเป็ นบริ ษทั ที่ โดยปกติจะมี
อายุการลงทุนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5-7 ปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ
เช่น ผลการดาเนิ นงานของกิจการ ฐานะการเงิน และการพิจารณาการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน
ของกองทุน
(2)

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้วเป็ นจานวน 3,527,969 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(3) รายชื่ อ กลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้น 12 ที่ ถือ หุ ้น สู งสุ ด 10 รายแรก 13 ของผูข้ อผ่ อนผัน ซึ่ ง เป็ นข้อ มูล ล่ า สุ ด ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2560
ชื่อ
Kendrick Global Limited

จานวนหุน้

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
ผูข้ อผ่อนผัน14

3,527,969

ร้อยละ 100

12

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
ผูข้ อผ่อนผัน15
ร้อยละ 100

ให้นบั ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 และผูถ้ ือหุ ้นที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกัน เป็ นกลุ่มเดียวกัน
ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรกข้างต้นเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของผู ้
ขอผ่อนผันอย่างมี นัยสาคัญ (เช่ น มี การส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ (authorized director) ในผูข้ อผ่อนผัน) และมี บุคคลอื่ นเป็ นผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง (ultimate
shareholder) (เช่น ผูถ้ ือหุ ้นมีสถานะเป็ น holding company หรื อ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็ น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย
14
จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน = จานวนหุ ้นสามัญ + หุ ้นบุริมสิ ทธิ – หุ ้นที่ซ้ื อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยืน่ คา
ขอผ่อนผันต่อสานักงาน
15
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน = สิ ทธิออกเสี ยงของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน
13
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รายชื่ อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุ น้ สู งสุ ด 10 รายแรกของ Kendrick Global Limited ซึ่ งเป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560
ชื่อ

จานวนหุน้

SSG Capital Partners III, L.P.

100

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
KG
ร้อยละ 100

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
KG
ร้อยละ 100

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่ม SSG ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
SSG Capital Holdings Limited1
(หมู่เกาะเคย์แมน)
ร้อยละ 100

SSG Capital Partner III GPGP, Ltd.1
(หมู่เกาะเคย์แมน)
หุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การ

SSG Capital Partner III GP, L.P.2
(หมู่เกาะเคย์แมน)

หุ ้นส่ วนจากัดความรับผิด2

หุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การ/
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 1.64

สัดส่วนการลงทุนร้อยละ
98.36

SSG Capital Partners III, L.P.2
(หมู่เกาะเคย์แมน)
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

Kendrick Global Limited
(หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิน)

Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited
(สาธารณรัฐมอริ เชียส)

Link Capital I (Mauritius) Limited3
(สาธารณรัฐมอริ เชียส)

หมายเหตุ 1.

ร้อยละ 100

มี Ching Him Wong (ถือหุ้นร้อยละ 62.75 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุ้นร้อยละ 18.625 ของสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (ถื อหุ ้นร้ อยละ 18.625 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด) ร่ วมกันถื อหุ ้นทั้งหมดร้ อยละ 100 ใน
SSG CH ทั้งนี้ SSG CH เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100 ใน SSG Capital Partner III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”) ซึ่ งมีฐานะเป็ นหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ (General Partner) ของ SSG Capital Partner III GP, L.P. (“SSG GP”) โดย SSG GPGP มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
(Investment Committee) และคณะกรรมการอิสระซึ่งมีอานาจควบคุมการดาเนินงานของ SSG III
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2.

3.

SSG III มีสถานะเป็ นห้างหุ้นส่ วนจากัด (Limited Partnership) ในหมู่เกาะเคย์แมนและดาเนิ นธุรกิจเป็ นกองทุนสาหรับการลงทุน โดย
ระดมทุนจากผูล้ งทุนภายนอกซึ่ งมีสถานะเป็ นหุ ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) (ร้อยละ 98.36) และจาก SSG GP (ร้อยละ
1.64) ทั้งนี้ SSG GP มีสถานะเป็ นหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ (General Partner) ซึ่ งมีอานาจในการบริ หารจัดการการดาเนิ นงานของ SSG III โดย
หุ้นส่วนจากัดความรับผิดมีสถานะเป็ นเพียงผูล้ งทุนของกองทุน (Financial Investors) ใน SSG III ซึ่งไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ
SSG III และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกิจการ ที่จะทาให้หุ้นส่ วนจากัดความรับผิดมีสถานะเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของกิ จการ โดย
ณ วันที่ยนื่ เอกสารฉบับนี้ หุ ้นส่วนจากัดความรับผิดประกอบไปด้วยนักลงทุนซึ่ งมีสถานะเป็ น กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Funds)
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่ งชาติ (Sovereign Wealth) นักลงทุนที่มีความมัง่ คัง่ สู ง (Family Offices) บริ ษทั ประกันภัย (Insurance Companies)
กองทุนพัฒนา (Endowment) และ กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) โดยหุ้นส่ วนจากัดความรับผิดดังกล่าวมีสัดส่ วนนักลงทุน
จากภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ร้อยละ 41) ยุโรป (ร้อยละ 27) ตะวันออกกลาง (ร้อยละ 17) และ เอเชี ย (ร้อยละ 15)
ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นส่วนจากัดความรับผิดเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาไม่เปิ ดเผยความลับ
(Confidentiality Agreement)
Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) และ ACO I มีสถานะเป็ นบริ ษทั จากัดในรู ปแบบของนิ ติบุคคลเฉพาะกิ จ (SPV) ที่
จัดตั้งขึ้นโดย SSG III เพื่อใช้ลงทุนในกิจการและจีสตีลของกลุ่ม SSG ทั้งนี้ กลุ่ม SSG กาหนดให้ Link Capital I ลงทุนในฐานะเจ้าหนี้ มี
ประกันผ่านการให้กยู้ มื เงินตามสัญญากูย้ มื เงินเพื่อให้กิจการนาเงินไปชาระคืนหนี้ ทางการค้าบางส่ วนที่ผขู ้ อผ่อนผันซื้ อมาจากเจ้าหนี้ เดิม
ของกิจการ และเพื่อให้กิจการนาเงินกูไ้ ปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน (ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อ 6.3) และ
กาหนดให้ ACO I ลงทุนในหนี้ ทางการค้าของกิ จการและจีสตีล และเข้าถื อหุ ้นของกิ จการและจีสตีล (ภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์
ตามข้อ 1.) ทั้งนี้ การกาหนดฐานะของ Link Capital I และ ACO I แยกจากกันดังกล่าวเป็ นไปเพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการและ
การจาแนกประเภทการลงทุนของ SSG III นอกจากนี้ การลงทุน ของ SSG III ไม่มีก ารลงทุ นในลัก ษณะที่ มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการและจีสตีล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูข้ อผ่อนผัน ผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ อผ่อนผัน และกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผัน
1.

ผูข้ อผ่อนผัน

ชื่อบริษทั

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited

สานักงานใหญ่

Globefin Management Services Ltd., 1st Floor Anglo-Mauritius
House, Intendance Street, Port Louis, Mauritius

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมาย

สาธารณรัฐมอริ เชียส

วันที่จดทะเบียนก่ อตั้ง

22 เมษายน 2559

ทุนจดทะเบียน

3,527,969 ดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่ าที่ตราไว้

หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โครงสร้ างการถือหุ้น

Kendrick Global Limited ถือหุน้ ทางตรงในสัดส่ วนร้อยละ 10016

กรรมการ

16

1. Roshan Nathoo
2. Vishwanand Nursimloo
3. Ranjan Lath

โปรดดูโครงสร้างการถือหุ ้นของกลุ่ม SSG ด้านบน
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2.

Link Capital I (Mauritius) Limited

ชื่อบริษทั

Link Capital I (Mauritius) Limited

สานักงานใหญ่

Globefin Management Services Ltd., 1st Floor Anglo-Mauritius
House, Intendance Street, Port Louis, Mauritius

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมาย

สาธารณรัฐมอริ เชียส

วันที่จดทะเบียนก่ อตั้ง

29 มิถุนายน 2559

ทุนจดทะเบียน

20,501,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่ าที่ตราไว้

หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โครงสร้ างการถือหุ้น

Kendrick Global Limited ถือหุน้ ทางตรงในสัดส่ วนร้อยละ 10017

กรรมการ

3.

1. Roshan Nathoo
2. Vishwanand Nursimloo
3. Ranjan Lath

Kendrick Global Limited

ชื่อบริษทั

Kendrick Global Limited

สานักงานใหญ่

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
Tortola, VG1110, British Virgin Islands

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมาย

หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิน

วันที่จดทะเบียนก่ อตั้ง

28 มิถุนายน 2559

ทุนจดทะเบียน

100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่ าที่ตราไว้

หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โครงสร้ างการถือหุ้น

SSG III ถือหุน้ ทางตรงในสัดส่ วนร้อยละ 10018

กรรมการ

17

โปรดดูเชิงอรรถที่ 17

18

โปรดดูเชิงอรรถที่ 17
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1. Vishwanand Nursimloo
2. Frank Bernard Balderamos
3. Jeffrey Ishmael Andre Goddard
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(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุ ดของผูข้ อผ่อนผัน ณ วันที่

ชื่อ
Mr. Roshan Nathoo
Mr. Vishwanand Nursimlod
Mr. Ranjan Lath

30 มิถุนายน 2560

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6.

ความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับกิจการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของกิจการไม่ว่าจะ
เป็ นการถื อหุ ้น การมี สัญญา หรื อข้อตกลงที่ มีหรื อจะมี ระหว่างกันในด้า นต่ าง ๆ (เช่ น การบริ หาร ฯลฯ) และ
ข้อ ตกลงที่ มีนัยส าคัญระหว่างกัน และในกรณี ที่ผูข้ อผ่อนผันเป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกับกิ จการให้ระบุ ลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกิจการ เช่น เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิจการ

6.1

ความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับกิจการ
การทารายการของกิ จการกับผูข้ อผ่อนผันเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันของกิจการ เนื่ องจากการจัดสรรและ
เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
จดทะเบี ยนตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิ บ ัติ การของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ ไ ด้มีการแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม)
เนื่องจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุน ผูข้ อ
ผ่อนผันจะถือหุ น้ สามัญของกิจการ ทางตรงร้อยละ 24.00 และทางอ้อมผ่านจีสตีลร้อยละ 18.97 ของจานวนหุ น้ ที่
ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกิ จการ (ภายหลังการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วของกิ จการ) นอกจากนี้
ภายใต้สัญญาจองซื้ อหุ ้นระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับกิ จการ ได้ให้สิทธิ ผขู ้ อผ่อนผันในการเสนอชื่ อบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการในจานวนเกินกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดก่อนการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
กิ จการ และจะแต่งตั้งบุ คคลเข้าเป็ นผูบ้ ริ หารในตาแหน่ งสาคัญของบริ ษทั ฯ รวมถึ งตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร (CEO) ของบริ ษทั ฯ ด้วย ทาให้การจัดสรรและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการตามโครงการแปลง
หนี้เป็ นทุนเป็ นการทารายการกับบุคคลที่จะมีอานาจควบคุมกิจการ ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของกิจการ
(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจองซื้ อหุน้ ระหว่างกิจการกับผูข้ อผ่อนผันเพิ่มเติมในข้อ 6.3)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 กิจการได้เข้าทาสัญญากูย้ ืมเงิ นกับ Link Capital I ซึ่ งถือเป็ นบุคคลที่ มี
สถานะเป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผูข้ อผ่ อ นผันตามนัย แห่ งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ฯ (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญากูย้ ืมเงินระหว่างกิจการกับ Link Capital I เพิ่มเติมในข้อ 6.3)

6.2

ความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิจการ
ไม่มี
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6.3

ข้อตกลงที่มีนยั สาคัญระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับกิจการ
สัญญาจองซื้ อหุน้
ผูข้ อผ่อนผันและกิจการคาดว่าจะได้เข้าทาสัญญาจองซื้ อหุ น้ ก่อนวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 ใน
วันที่ 30 สิ งหาคม 2560 โดยมีสาระสาคัญของสัญญาสรุ ปได้ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา

บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) หรื อกิจการ ในฐานะ “บริ ษทั ” และ
Asia Credit Opportunities 1 (Mauritius) Limited หรื อผูข้ อผ่อนผัน ในฐานะ “ผูจ้ องซื้ อ”

การจองและซื้ อ
หุน้

บริ ษทั ตกลง เสนอขายและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 3,342,751,016 หุ น้ (“หุ ้นที่
ออกใหม่”) ให้แก่ผจู ้ องซื้ อโดยวิธีแปลงหนี้ เป็ นทุน โดยกาหนดราคาแปลงหนี้ เป็ นทุ น
หุ น้ ละ 0.34 บาท และผูจ้ องซื้ อตกลงจองซื้ อหุ น้ ออกใหม่และตกลงให้ยกหนี้ เงิ นต้นค้าง
ชาระพร้อมดอกเบี้ยบางส่ วนซึ่ งเป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้องของเจ้าหนี้ ไม่มีประกันที่ ผจู ้ องซื้ อถือ
อยู่เป็ นจานวนรวม 32,934,250 ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ (แบ่ งเป็ นเงิ นต้นจานวน 32,345,883
ดอลลาร์ สหรัฐฯ และเป็ นดอกเบี้ยคงค้างจานวน 588,367 ดอลลาร์ สหรัฐฯ) โดยถือเป็ น
ราคาค่าจองซื้ อหุน้ ที่ออกใหม่น้ นั 1
หากคู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อนไขบัง คับก่ อนในการจองซื้ อ หุ ้นให้
ครบถ้วน หรื อเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายก่อนหรื อภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2560 หรื อหากคู่สัญญาฝ่ ายที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วน
พิ จารณาด้วยดุ ลยพิ นิจตามควรแล้วเห็ นว่า เงื่ อนไขประการใดไม่ อาจปฏิ บัติ ต ามได้
คู่สัญญาฝ่ ายที่ ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบังคับก่อนครบถ้วนนั้นมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดย
แจ้งแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
 บริ ษทั จะต้องได้รับหนังสื อลาออกจากตาแหน่งกรรมการที่ลงลายมือชื่ อถูกต้องจาก
กรรมการเดิมของบริ ษทั จานวน 4 ราย ตามที่ระบุในสัญญาจองซื้ อหุน้
 ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะต้องมีมติเห็นชอบ ให้ปฏิบตั ิตาม และจัดการให้
เรี ยบร้ อยสมบูรณ์ ซ่ ึ งหน้าที่ ต่างๆ ตามสัญญาจองซื้ อหุ ้น ทั้งนี้ รวมถึ งแต่ไม่จากัด
เฉพาะมติเห็นชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้ (1) การเพิ่มทุน (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั (3) การจัดสรรหุ น้ ออกใหม่ (4) การเข้าทารายการระหว่าง
กัน (5) การแปลงหนี้ เป็ นทุน (6) การผ่อนผันการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ของกิจการ และ (7) การเพิ่มจานวนกรรมการที่เสนอชื่อโดยผูข้ อผ่อนผันอีกจานวน
2 ราย2
 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ของกิ จการจะต้องมี มติ เ ห็ นชอบ (1) การแต่ งตั้ง
กรรมการใหม่ที่เสนอชื่อโดยผูข้ อผ่อนผันแทนกรรมการเดิมจานวน 4 ราย2 และ (2)
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอานาจลงนามของกรรมการ3
 จะต้องไม่มีเหตุการณ์หรื อพฤติการณ์อนั ใดที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบเสี ยหายร้ายแรง

สิ ทธิ ในการบอก
เลิกสัญญา

เงื่อนไขบังคับ
ก่อน
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ต่อบริ ษทั ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจองซื้ อหุน้ 4
 ผูจ้ องซื้ อจะต้องได้รับอนุญาตหรื อความเห็นชอบที่จาเป็ นสาหรับการได้มาซึ่ งหุ น้ ที่
ออกใหม่ตามสัญญาจองซื้ อหุ ้นจากหน่ วยงานราชการหรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง5
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 ผูจ้ องซื้ อจะต้องได้รับอนุ ญาตผ่อนผันการทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ งั หมดของ
บริ ษทั จากสานักงาน กลต. สาหรับการจองซื้ อหุน้ ที่ออกใหม่
 หากจาเป็ น บริ ษทั จะต้องได้รับความยินยอมหรื อการผ่อนผันจากเจ้าหนี้ เงิ นกูเ้ ดิ ม
สาหรับกรณี ที่การจองซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่โดยผูจ้ องซื้ อทาให้หรื ออาจทาให้บริ ษทั ตก
เป็ นฝ่ ายผิดนัดตามสัญญาดังกล่าว
หมายเหตุ 1. กิจการจะกาหนดราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนที่ราคาหุ ้นละ 0.34 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 1,136,535,345.44 บาท
2. ผูข้ อผ่อนผันจะเป็ นผูเ้ สนอชื่อบุคคลดังกล่าวสาหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของกิจการ
3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอานาจลงนามของกรรมการดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงร่ วมกันในอนาคต
4. เหตุการณ์ดงั กล่าว หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งรวมถึงเหตุสุดวิสยั ใดๆ เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การชุมนุม
ประท้วง เป็ นต้น) ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน ฐานะการเงิน หรื อผลการ
ดาเนินงานของกิจการ รวมถึงที่อาจจะส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกิจการในการปฏิบตั ิตาม
หน้าที่ต่างๆ ของตนตามสัญญาจองซื้ อหุ้น
5. บุคคลดังกล่าว รวมถึง คณะกรรมการ และผูถ้ ือหุ ้นของผูจ้ องซื้ อ

สัญญากูย้ ืมเงิน และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง
ผูข้ อผ่อนผันและ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
พิเศษภายในกลุ่ม SSG ได้เข้าทาสัญญากูย้ ืมเงิน ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ ง
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 (“สัญญากูย้ ืมเงิน”) มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา

บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) หรื อกิจการ ในฐานะ “ผูก้ ”ู้ และ
Link Capital I (Mauritius) Limited หรื อ Link Capital I ในฐานะ “ผูใ้ ห้ก”ู้
วงเงินกู้
ผู ้ใ ห้ กู้ ต กลงจัด สรรสิ น เชื่ อ เงิ น กู้แ บบมี ก าหนดเวลาให้ แ ก่ ผู ้กู้ เป็ นจ านวนเงิ น รวม
71,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยวงเงินกูส้ ่ วนที่หนึ่ ง จานวน 41,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ และวงเงินกูส้ ่ วนที่สอง จานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
วัตถุประสงค์ของ  วัตถุประสงค์หลักของการให้เงินกูแ้ ก่กิจการภายใต้สัญญากูย้ ืมเงิน ได้แก่ เพื่อให้กิจการ
การให้เงินกู้
นาเงินไปชาระคืนหนี้ทางการค้าบางส่ วนที่ผขู ้ อผ่อนผันซื้ อมาจากเจ้าหนี้ เดิมของกิจการ
และเพื่อให้กิจการนาเงินกูไ้ ปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน ดังนั้น คู่สัญญา
จึงได้ตกลงแบ่งวงเงินกูภ้ ายใต้สญ
ั ญากูย้ ืมเงินออกเป็ นสองส่ วน ดังนี้
 ผูก้ ูจ้ ะต้องนาเงิ นทั้งหมดที่ ข อกู้ยืมภายใต้วงเงิ นกูส้ ่ วนที่ หนึ่ งไปใช้เพื่ อวัตถุป ระสงค์
ดังต่อไปนี้
- ชาระหนี้ ทางการค้าค้างชาระบางส่ วนให้แก่ผขู ้ อผ่อนผัน ตามรายละเอียดที่ระบุใน
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ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมการ
จัดหาเงินกู้
เงื่อนไขบังคับก่อน
การเบิกใช้วงเงินกู้
ส่ วนที่หนึ่ง

เงื่อนไขบังคับก่อน
การเบิกใช้วงเงินกู้
ส่ วนที่สอง
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สัญญากูย้ ืมเงิน และ
- ชาระหรื อชาระคืนค่าธรรมเนียม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผใู ้ ห้กเู้ กี่ยวกับการให้
กูย้ ืมเงิน1
 ผูก้ ูจ้ ะต้องนาเงิ นทั้งหมดที่ ขอกู้ยืมภายใต้วงเงิ นกูส้ ่ วนที่ สอง ไปใช้เ พื่ อวัตถุ ประสงค์
ดังต่อไปนี้
- ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในบริ ษทั เช่น ชาระค่าวัตถุดิบ ค่าชิ้นส่ วนอะไหล่ที่สาคัญ
ค่าบริ การและค่ าบริ หารจัดการทัว่ ไป โดยจะต้องได้รับความเห็ นชอบอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กกู้ ่อน และ
- ใช้ในการชาระหนี้ สินอื่นๆ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหนี้ เดิ มรายอื่ นๆ ของผูก้ ู้ โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กกู้ ่อน2
ร้อยละ 12 ต่อปี
ผูก้ จู้ ะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการจัดหาสิ นเชื่ อแก่ผใู ้ ห้กใู้ นอัตราร้อยละ 2 ของจานวนเงินกู้
ที่มีการเบิกใช้แต่ละคราว
ผูก้ จู้ ะต้องได้รับแจ้งจากผูใ้ ห้กวู้ า่ (ก) ผูใ้ ห้กไู้ ด้รับ (หรื อสละสิ ทธิ ในการได้รับ) เอกสารและ
หลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในสัญญากูย้ ืมเงินครบทุกรายการแล้ว และ (ข) ผูก้ ไู้ ด้ปฏิบตั ิตาม
เงื่ อนไขบังคับก่อนที่เกี่ ยวข้องให้แล้วเสร็ จตามที่ระบุในสัญญากูย้ ืมเงิ นจนเป็ นที่ พอใจแก่
ผูใ้ ห้กู้แ ล้ว ทั้ง นี้ เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นส าหรั บ การเบิ ก ใช้ว งเงิ น กู้ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ได้รั บ การ
ดาเนินการจนสาเร็ จครบถ้วนแล้ว และมีการเบิกใช้วงเงินกูส้ ่ วนที่หนึ่ งดังกล่าวแล้วในวันที่
31 มกราคม 2560
 เงื่ อนไขบังคับก่อนการเบิ กใช้วงเงิ นกูส้ ่ วนที่ หนึ่ งได้รับการดาเนิ นการสาเร็ จครบถ้วน
แล้ว
 ผูข้ อผ่อนผันได้รับโอนหนี้ทางการค้าตามที่ระบุในสัญญากูย้ ืมเงินเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
 การปรับโครงสร้างหนี้ทางการค้าตามที่กาหนดในสัญญากูย้ ืมเงิน (รวมทั้งการแปลงหนี้
เป็ นทุ นในครั้งนี้ ) จะต้องดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายในวันครบกาหนด 15 เดื อนนับจาก
วันที่มีการเบิกใช้เงินกูง้ วดแรก (ได้แก่ วันที่ 30 เมษายน 2561)
 สาหรั บเงิ นกูท้ ี่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อนาไปใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียน ผูใ้ ห้กูจ้ ะต้องได้รับ
ใบแจ้งหนี้หรื อหลักฐานประกอบอย่างอื่นตามรู ปแบบและเนื้ อหาที่เป็ นที่พอใจแก่ผใู ้ ห้กู้
 สาหรับเงินกูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการชาระหนี้ สินอื่นๆ (ถ้ามี) แก่เจ้าหนี้ เดิม
ของผูก้ ูน้ ้ นั ข้อกาหนดและเงื่ อนไขในการชาระหนี้ ดงั กล่าวจะต้องอยู่ในรู ปแบบและ
เนื้อหาที่เป็ นที่พอใจแก่ผใู ้ ห้กู้
 ผูใ้ ห้กตู้ อ้ งได้ดาเนิ นการตรวจสอบสถานะของผูก้ จู้ นแล้วเสร็ จและได้ผลเป็ นที่พอใจแก่
ผูใ้ ห้กู้ เพื่อยืนยันจานวนเงิ นลงทุนและเงิ นทุนหมุนเวียนที่ จาเป็ นสาหรับการเพิ่มกาลัง
การผลิตของผูก้ ใู้ ห้ถึงระดับตามที่กาหนดในสัญญากูย้ ืมเงิน
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 ผูใ้ ห้กมู้ ีความเห็นว่าผูก้ ไู้ ม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่จะนามาใช้เป็ นเงินลงทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนที่จาเป็ นสาหรับการเพิ่มกาลังการผลิตของผูก้ ใู้ ห้ถึงระดับตามที่กาหนด
ในสัญญากูย้ ืมเงินได้
 ผูก้ จู้ ะต้องจัดส่ งเอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดตามที่ ระบุในสัญญากูย้ ืมเงิ น ให้แก่ผูใ้ ห้กู้
ตามแต่ผใู ้ ห้กจู้ ะร้องขอด้วยดุลยพินิจของผูใ้ ห้กแู้ ต่เพียงฝ่ ายเดียว
การชาระคืนเงินกู้  กรณี ที่ผใู ้ ห้กไู้ ด้ส่งหนังสื อบอกกล่าวไปยังผูก้ เู้ พื่อยืนยันว่าการปรับโครงสร้างหนี้ ทาง
การค้าตามที่กาหนดในสัญญากูย้ ืมเงิน ได้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จเป็ นที่พอใจแก่ผใู ้ ห้กกู้ ่อน
หรื อภายในวันครบกาหนด 15 เดือนนับจากวันที่มีการเบิกใช้เงินกูง้ วดแรกแล้ว ผูก้ ตู้ อ้ ง
ชาระคืนเงินกูต้ ามกาหนดชาระ ดังต่อไปนี้
- ในวัน ครบรอบสี่ ปี นับ แต่ ว นั เบิ กใช้เ งิ น กู้ง วดแรก ผูก้ ู้จ ะต้อ งช าระคื น เงิ น กู้ใ น
สัดส่ วนร้อยละ 30 ของเงินต้นรวมที่คา้ งชาระอยูต่ ามสัญญากูย้ ืมเงิน และ
- ในวันครบรอบห้า ปี นับแต่วนั เบิกใช้เงินกูง้ วดแรก ผูก้ จู้ ะต้องชาระคื นเงิ นกูส้ ่ วนที่
เหลื อจนครบร้ อยละ 100 ของเงิ นต้นรวมและเงิ นจานวนอื่ นที่ ค ้างช าระอยู่ต าม
สัญญากูย้ ืมเงินและสัญญาทางการเงินฉบับอื่นๆ (ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ยงั ไม่มีการเข้าทา
สัญญาทางการเงินฉบับอื่นแต่อย่างใด)
 หากกรณี ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น กล่าวคือ หากการปรับโครงสร้างหนี้ ทางการค้า
ไม่แล้วเสร็ จจนเป็ นที่ พอใจแก่ผใู ้ ห้กกู้ ่อนหรื อภายในวันครบกาหนด 15 เดื อนนับจาก
วันที่ มีการเบิ กใช้เงิ นกูง้ วดแรก ผูก้ จู้ ะต้องชาระคื นเงิ นกูท้ ้ งั หมดให้ครบถ้วนภายในวัน
ครบกาหนด 15 เดือนนับจากวันที่มีการเบิกใช้เงินกูง้ วดแรก
 ภายใต้สญ
ั ญากูย้ ืมเงิน ไม่มีขอ้ ตกลงให้ค่สู ญ
ั ญาขยายกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้
หากผูก้ ไู้ ม่ชาระคื นเงิ นกูภ้ ายในกาหนดระยะเวลาที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูก้ จู้ ะตกเป็ นฝ่ ายผิด
นัดและต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผใู ้ ห้กใู้ นอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และผูใ้ ห้กอู้ าจเรี ยก
ให้วงเงินกูส้ ่ วนใดส่ วนหนึ่งหรื อทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ยถึงกาหนดชาระในทันทีหรื อเมื่อ
ผูใ้ ห้กรู้ ้องขอ และอาจบังคับหลักประกันได้
หมายเหตุ 1. เป็ นค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผใู ้ ห้กจู้ ากการประเมินมูลค่ากิจการ การตรวจสอบสถานะของผูก้ ู้ และการเข้า
ทาและเจรจาสัญญากูย้ มื เงิน
2. ผูใ้ ห้กจู้ ะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการชาระหนี้ เดิมนั้นๆ (หากมี) ต่อการดาเนิ นงานของกิ จการเป็ นรายกรณี เนื่ องจาก
วัตถุ ประสงค์หลักของการให้วงเงินกู้ส่วนที่ สองเป็ นไปเพื่อนาไปใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของกิ จการ การชาระคื นหนี้ เดิ ม
(หากมี) จึงไม่ได้อยูภ่ ายใต้ขอบวัตถุประสงค์หลักของวงเงินกูส้ ่ วนที่สองดังกล่าว

7.

รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ณ วันกาหนดผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุม
ซึ่ งตรงกับวันที่ 30 สิ งหาคม 2560
ตามที่ กล่าวในข้อ 2. ข้างต้นแล้วนั้น ผูข้ อผ่อนผันคาดว่าจี สตี ลและบริ ษทั จี เอส ซี เ คี ยวริ ต้ ี โฮลดิ้ ง จากัด จะมี
สถานะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่ผขู ้ อผ่อน
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ผันจะได้มาซึ่ งหุ น้ ใหม่ของกิจการตามหนังสื อฉบับนี้ หรื อในวันอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ถือหุน้ ในกิจการของจีสตีลและบริ ษทั จีเอส ซี เคียวริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด มีดงั นี้
ชื่อ

จานวนหุน้

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กิจการ19

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
20
ของกิจการ

บริ ษทั จีเอส ซีเคียวริ ต้ ี โฮลดิ้ง จากัด

2,122,427,209
520,000,000

20.05
4.91

20.05
4.91

จีสตีล

8.

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุ ดของกิจการ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2560 .และที่คาดว่าจะเป็ นหลัง
การได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1.
ก่อนการยื่นคาขอผ่อนผัน
หลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตามข้อ 121
ชื่อ
ตาแหน่ง
ชื่อ
ตาแหน่ง

นายยรรยง คุโรวาท
นายริ วโซ โอกิโน

ประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

นาย ยรรยง คุโรวาท

น.ส. สุ นทรี ยา วงศ์ศิริกุล

กรรมการ

Mr. Andreas Rizal Vourloumis23

กรรมการ

นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการ

Mr. Richard Yee24

กรรมการ

นายโกมล วงศ์อภัย

กรรมการ

กรรมการ

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
นายนิพทั ธ์ จิตประสงค์

กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

Mr. Tobias Damek25
นางสาว เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
รศ. นิพทั ธ์ จิตรประสงค์

กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ั ญา ตันธนวัฒน์
นางสุ กญ
นายไมเคิล ไวเออร์

Mr. Sudhir Maheshwari

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม26
ั ญา ตันธนวัฒน์
รศ.สุ กญ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Mr. Steve Stewart27

19

ดูเชิงอรรถ 4

20

ดูเชิงอรรถ 5

21

จานวนคณะกรรมการของกิจการจะเพิ่มจากเดิมอีก 2 ราย จากเดิม 9 ราย เป็ น 11 ราย

22

กรรมการที่แต่งตั้งใหม่

23

กรรมการที่แต่งตั้งใหม่

24

กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

25

กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

26

กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

27

กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก
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9.

แผนการดาเนินการภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

9.1

นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
สถานะ
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการผ่อนผัน
เว้นแต่ในกรณี ที่ผขู ้ อผ่อนผันมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์ ของกิจการ
ผูข้ อผ่อนผันในฐานะผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ซ่ ึ งมีอานาจควบคุมนโยบายการบริ หารและการดาเนิ นงานของกิจการ ไม่มี
แผนการหรื อ นโยบายที่ จะเปลี่ ย นแปลงวัตถุ ประสงค์ในการประกอบธุ ร กิ จของกิ จการและบริ ษ ทั ย่อยอย่างมี
นัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการผ่อนผัน โดยจะยังคงรักษาทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจและ
การประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วนหลายเกรดเช่นเดิมอยูต่ ่อไป
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษทั อาจมีการพิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุ รกิ จ โครงสร้างองค์กร
บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล และโครงสร้างทางการเงินตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม โดยค านึ งถึ งสภาวะอุต สาหกรรมและสภาวะธุ ร กิ จของกิ จการ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวมี วตั ถุประสงค์เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการดาเนิ นงานและการเจริ ญเติ บโตของธุ ร กิ จอันจะเกิ ด เป็ น
ประโยชน์แก่กิจการ และผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานของกิจการ
ผูข้ อผ่อนผันมีแผนที่จะลงทุนในการดาเนิ นการปรับปรุ งและบารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่สาคัญ
ในการดาเนิ นงานของกิ จการ อันจะส่ งผลให้กิจการสามารถดาเนิ นการผลิตสิ นค้าได้เพิ่ มขึ้ น โดยสามารถผลิ ต
สิ นค้าได้ท้ งั ในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ าน้อย (Off-peak) และช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ าสูง (Peak) ซึ่ งผูข้ อผ่อนผันมีความเห็น
ว่า แผนการด าเนิ น งานดัง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ นส าหรั บการเพิ่ ม ผลผลิ ต ของโรงงานของกิ จ การ ที่ ในปั จ จุ บัน
ดาเนิ นการผลิตเฉพาะในช่ วงที่มีการใช้ไฟฟ้ าน้อย (Off-peak) เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ แผนการเพิ่มผลผลิต
ดังกล่าวจะส่ งผลให้โรงงานมีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยลดลง ส่ งผลให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น ทาให้สามารถทากาไรเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ผูข้ อผ่อนผันมีแผนให้กิจการปรับปรุ งวิธีการจัดหาวัตถุดิบให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น สรรหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพสู งขึ้ น และมีนโยบายการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพรองรับการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรี ดร้อนแบบ
ม้วนของกิจการ โดยการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนผันแปรในการผลิตของกิจการที่ปัจจุบนั สู งกว่าคู่แข่ง
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ในตลาดได้ ในขณะเดี ยวกัน ผูข้ อผ่อนผันยังมีความประสงค์ที่จะเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรี ด
ร้อนแบบม้วนของกิจการให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็ นหลายเกรดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการส่ งออก
และการขายแก่ลกู ค้า
นอกจากนี้ กลุ่ ม SSG ได้สนับสนุ นให้กิจการแต่ งตั้ง Synergy Strategic Solutions Management DMCC
(“Synergy”) ซึ่ งเป็ นที มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กที่ มีประสบการณ์ในการบริ หารงานและการพลิกฟื้ น
ธุ ร กิ จ (Business Turnaround) บริ ษ ทั ชั้นนาทั่วโลก โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจะเข้า มาช่ วยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพด้า น
กระบวนการผลิต ระบบการจัดการภายใน ส่ งผลให้กิจการมีตน้ ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง มีการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการเจราจาสัญญาทางการค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ทีมผูเ้ ชี่ ยวชาญจะเข้ามาให้คาปรึ กษาแก่คณะผูบ้ ริ หารของกิ จการ และอาจจะเข้าดารง
ตาแหน่งที่สาคัญในกิจการ ซึ่ งรวมไปถึง การแต่งตั้งบุคคลากรของ Synergy ขึ้นดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารของกิ จการ (โปรดพิจารณารายละเอียดของ Synergy Strategic Solutions Management DMCC ได้ใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด)
อีกทั้ง ผูข้ อผ่อนผันยังมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการดาเนิ นงานของกิ จการในด้านอื่นๆ เพิ่มเติ ม เช่น ให้การ
สนับสนุ นงบประมาณในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน ให้ ความช่วยเหลือในการเจรจาสัญญาทางด้านการเงิ นกับ
สถาบันทางการเงินต่างๆ ตลอดจนช่วยกาหนดนโยบายและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่เหมาะสมแก่กิจการ อันจะ
นาไปสู่ผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ คู่คา้ พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกิจการทุกคน (Stakeholders)
โครงสร้ างองค์ กร
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผนการที่ จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆ ของกิ จการในปั จจุบนั อันได้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ในฐานะที่เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ที่สุด ผูข้ อผ่อนผันอาจพิจารณาเสนอเปลี่ยนแปลงบุคคลากรเข้าดารงตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะผูบ้ ริ หาร ตามความเหมาะสม เพื่อส่ งเสริ มการดาเนินงานของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังนี้
 คณะกรรมการบริ ษทั
ผูข้ อผ่อนผันประสงค์ที่จะเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั จานวน 2 ราย จากเดิม 9 ราย เป็ น 11 ราย และเนื่ องจาก
กิจการจะยังคงดารงสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชนอยู่ต่อไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท จึ งต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปตามข้อ กาหนดของพระราชบัญญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
 โครงสร้างองค์กร
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กลุ่ม SSG ได้สนับสนุนให้กิจการแต่งตั้งบุคลากรจาก Synergy ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ ยวชาญที่มีชื่อเสี ยง
ในอุ ตสาหกรรมเหล็กให้เ ข้า มาดูแ ลงานในแผนกต่ า งๆ ที่ ส าคัญ ของกิ จการ เช่ น ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายการเงิ นและบัญชี ฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารและฝ่ ายจัด ซื้ อวัต ถุ ดิ บ ภายในระยะ 12 เดื อนหลังจากที่ แผนปรั บ
โครงสร้ างองค์กรได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลากรที่ เป็ นหนึ่ งในที มงานของ
Synergy ขึ้นดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกิจการ โดยบุคลากรผูเ้ ชี่ ยวชาญดังกล่าวจะทาหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือแก่คณะผูบ้ ริ หารเดิมในการพัฒนาผลประกอบการและผลการดาเนิ นงานทางการเงินของ
กิจการต่อไป นอกจากนี้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะปรับลดจานวนพนักงานลงแต่อย่างใด
แผนผังโครงสร้างองค์กรตามที่ผขู ้ อผ่อนผันเสนอมีรายละเอียดดังนี้

แผนการจาหน่ ายทรั พย์ สินหลักของกิจการ
ในขณะนี้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะจาหน่ ายทรั พ ย์สิ นหลักของกิ จการภายในระยะเวลา 12 เดื อ น
ข้างหน้า
นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ ยนแปลงนโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลของกิ จการ ซึ่ งเดิ มกาหนดไว้ที่อตั รา
ร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ (หลังหักภาษี) ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิ จการของกิจการ แต่อาจพิจารณา
ปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลหากเกิดกรณี ที่ธุรกิจของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ หรื อกิจการมีโอกาส
ทางธุ ร กิ จ อื่ น ใดที่ จ าเป็ นต้อ งใช้เ งิ น ลงทุ น เพิ่ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ มความได้เ ปรี ยบทางการค้า ประสิ ท ธิ ภ าพและ
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ความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคต และหากกิจการมีสภาพคล่องส่ วนเกินและไม่มีความจาเป็ นต้อง
ลงทุนเพิ่ม ผูข้ อผ่อนผันอาจพิจารณาเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิจ่ายเงิ น
ปันผลประจาปี หรื อเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพการณ์ในเวลานั้น) อย่างไรก็ดี การ
จ่ายเงินปั นผลของกิจการจะตกอยู่ภายใต้เงื่ อนไขตามที่ ระบุไว้ในสัญญากูย้ ืมเงิ นกับ Link Capital I โดยกิจการ
จะต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก Link Capital I เสี ยก่อนจึงจะสามารถประกาศจ่ายเงิน
ปันผลได้
9.2

รายการระหว่างกัน
ปั จจุ บนั กิ จการได้กาหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการในการเข้า ทารายการระหว่างกันโดยยึดถื อปฏิ บตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
(“สานักงาน กลต.”) เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิ จการ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ณ ปัจจุบนั ผูข้ อผ่อนผันหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่มีการ
เข้าทารายการระหว่างกันกับกิจการ อย่างไรก็ดี การเข้าทารายการระหว่างกันของผูข้ อผ่อนผันกับกิจการในอนาคต
จะต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน กลต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
รวมถึงข้อบังคับของบริ ษทั และระเบียบกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในช่ วงระยะเวลา 12 เดื อนหลังจากการปรั บโครงสร้ างองค์กรดาเนิ นการแล้วเสร็ จ ผูข้ อผ่อนผันหรื อบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเภท
และขนาดของรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปั จจุบนั ระหว่างกิจการกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องของกิ จการ โดยจะยังคง
ยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันฉบับเดิมอยูต่ ่อไป
อย่างไรก็ตาม ผูข้ อผ่อนผันจะพิจารณาอย่างรอบคอบและดูแลให้การเข้าทารายการระหว่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นรายการ
เดิมหรื อรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็ นธุ รกรรมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนี ยมทางค้าปกติเสมือนเป็ นการ
ทาธุ รกรรมกับคู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length) รายการระหว่างกันทั้งในปั จจุบนั
และในอนาคตใดๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขของรายการมีลกั ษณะ
ใกล้เ คี ย งกับธุ รกรรมที่ เ ป็ นธรรมเนี ย มทางการค้าปกติ เ สมื อนเป็ นการทาธุ รกรรมกับคู่ คา้ ทัว่ ไปที่ มิไ ด้มีความ
เกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length) โดยจะต้องไม่มีขอ้ กาหนดพิเศษหรื อการให้บุริมสิ ทธิ ใดๆ ระหว่างกิจการ
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ร่ วมและผูถ้ ือหุ ้นของกิ จการ ขั้นตอนวิธีการดังกล่าวเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้รายการระหว่างกันทุกรายการมีลกั ษณะเป็ นธรรมเนี ยมทางการค้า
ปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length)
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10.

ข้า พเจ้า ได้ยื่ น หนัง สื อ ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นี้ ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ขา้ พเจ้าไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิ จการภายใต้เงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้

10.1

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ขา้ พเจ้าโดย
(1)

ในกรณี ที่จานวนหลักทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็ นผลให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงจนถึงหรื อข้ามร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ มติ ของที่ ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน หรื อ

(2)

ในกรณี ที่จานวนหลักทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็ นผลให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงจนถึงหรื อข้ามร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ มและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมคัดค้าน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่เหลือจาก
การเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามส่ วนจานวนที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระดังกล่าว และ

10.2

ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบข้อมูลที่ เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ โดยหนังสื อนัดประชุ มของกิ จการมีรายละเอียดอย่างน้อย
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ใช้บงั คับในเรื่ องนี้

10.3

ข้า พเจ้า และบุ ค คลตามมาตรา 258 ของข้า พเจ้า ต้อ งไม่ มี ก ารได้ม าซึ่ งหลัก ทรั พ ย์ข องกิ จ การตั้ง แต่ ว ัน ที่
คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ขา้ พเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการมีมติ

10.4

ในกรณี ที่ราคาหุน้ หรื อราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ขา้ พเจ้าจะได้มาตามข้อ 1. เข้าข่ายเป็ น
การเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ในราคาต่ าตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ การนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการ หนังสื อนัดประชุมผู ้
ถือหุ ้นของกิ จการ และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของกิ จการ ซึ่ งเกี่ ยวกับวาระดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว

10.5

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเป็ นบุ คคลที่ เกี่ ย วโยงกับกิ จการ จะไม่มีการนับคะแนนเสี ยงของบุ ค คลตามมาตรา 258 ของ
ข้าพเจ้าในการออกเสี ยงลงคะแนนในการลงมติ ตาม 10.1 และข้าพเจ้าได้เปิ ดเผยข้อมูลตามที่ กาหนดในข้อ 4(1)
แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 ไว้ในแบบหนังสื อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับนี้

0102814-0000007 BN:4340579.17

20

