บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 013/2562
วันที่ 7 พฤษภำคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงข้ อมูลในงบการเงินประจาปี 2561 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ สอบถาม (เพิม่ ข้ อ 2-5)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ นาส่งงบการเงินประจาปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ
396.90 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกผลขาดทุนจากผลแตกต่างในสินค้ าสาเร็ จรูป 516.27 ล้ านบาท โดยผู้สอบบัญชี
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานสินค้ าคงเหลือของคลังสินค้ ามีสนิ ค้ าสาเร็ จรูปคงเหลือน้ อยกว่ารายงานสินค้ าคงเหลือทางบัญชี และ
บริ ษัทย่อยจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าเป็ นตัว๋ อาวัลให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นคูค่ ้ าจัดหาเศษเหล็ก 598.13 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยัง
ปรากฏรายการบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย 133.83 ล้ านบาท และการขายสิทธิเรี ยกร้ องในลูกหนี ้การค้ า 1
ราย 185.4 ล้ านบาท ในราคา 0.15 ล้ านบาท
บริ ษัทขอชี ้แจงข้ อมูลให้ ทราบ ดังต่อไปนี ้
2. บริษัทย่ อยจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำให้ กบั บริษัทแห่ งหนึ่งซึ่งเป็ นคู่ค้ำจัดหำเศษเหล็ก 598.13 ล้ ำนบำทคิด
เป็ น 37.91% ของเงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ
จากข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13 ปรากฏข้ อมูลว่าบริ ษัทย่อยได้ จ่ายเงินล่วงหน้ า
ค่าสินค้ าให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นคูค่ ้ าจัดหาเศษเหล็ก 598.13 ล้ านบาท เป็ นการจ่ายด้ วยตัว๋ อาวัลอายุ 150-180 วัน และคูค่ ้ า
ดังกล่าวได้ นาตัว๋ อาวัลไปขายลดให้ กบั สถาบันการเงินแล้ วทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ในปี 2560 และ 2561 กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนการจ่ายเงิน
ล่วงหน้ าค่าสินค้ าต่อต้ นทุนขายเพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า และมีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ เงินจ่ ายล่วงหน้ า
ดังกล่าวด้ วย รายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
รำยกำร
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
697
498
2,319
1,578
ต้ นทุนขาย
11,553
17,596
18,174
19,973
สัดส่วนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าต่อต้ นทุน (%)
6.03
2.83
12.76
7.90
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
N/A
N/A
15.83
16.43
2.1 เหตุผลความจาเป็ นที่กลุม่ บริ ษัทมีการจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเพิ่มขึ ้นจานวนมากในปี 2560 และ 2561 และสาเหตุ
ที่บริ ษัทจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเป็ นตัว๋ อาวัล รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า เช่นสัดส่วนต่อมูลค่ าซื ้อ และสัดส่วน
ดังกล่าวเป็ นไปตามปกติของการทาธุรกรรมทัว่ ไปในอุตสาหกรรม หรื อไม่ อย่างไร กรอบระยะเวลาได้ รับสินค้ าหลังจ่ายเงินมัดจา
การบริ หารความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับสินค้ าหรื อได้ รับสินค้ าล่าช้ าเป็ นต้ น และการจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า 598.13 ล้ านบาท
เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวหรื อไม่อย่างไร
สาหรับรายการเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเพิ่มขึ ้นในปี 2560 และ 2561 นัน้ เนื่องจาก ในปี 2558 และ 2559 ไม่มี
การบันทึกรายการตัว๋ อาวัลไว้ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้ อ “ภาระค ้า
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ประกัน” เมื่อรวมรายการตัว๋ อาวัลเข้ ากับรายการเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าแล้ วจะทาให้ รายการเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าในปี
2558 และ 2559 เพิ่มเป็ น 756 ล้ านบาท และ 1,390 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น 0.65% และ 7.89% ตามลาดับ ซึ่งใกล้ เคียง
กับปี 2561 อย่างไรก็ตาม เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าที่เกิดขึ ้น เนื่องจากบริ ษัท มิลล์คอน บูรพา จากัด (“บริ ษัทย่อย”) ซึ่งดาเนิน
ธุรกิ จในการผลิตและจาหน่ายเหล็กแท่งทรงยาว ได้ มี การปรั บปรุ งเครื่ องจักรเพื่ อเพิ่ มกาลังการผลิต เหล็กแท่งทรงยาวจาก
500,000 ตันต่อปี เป็ น 800,000 ตันต่อปี ทาให้ มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) เป็ นจานวนมากในแต่ละครัง้ เพื่อใช้ ในการผลิต
เหล็กแท่งทรงยาว ซึ่งผู้ขายไม่สามารถจัดหาได้ ทนั ในคราวเดียวจึงมีการกาหนดให้ วางเงินมัดจาล่วงหน้ าเพื่อเป็ นหลักประกันใน
การจัดหาวัตถุดิบสาหรับการสัง่ ซื ้อที่มีปริ มาณสูง ซึ่งการจ่ายตัว๋ อาวัลแทนเงินสดเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการบริ หารสภาพ
คล่องของกลุม่ บริ ษัท โดยทางคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองคูค่ ้ าและพิจารณาสินเชื่อ จะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินล่วงหน้ า
ค่าสินค้ าตามนโยบายการจัดซื ้อสินค้ า ในประเทศและนาเข้ า ให้ เป็ นตามกรอบอานาจอนุมตั ิของบริ ษัท กรณี การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
และสินค้ าขึ ้นอยู่กบั การเจรจาตกลงการจ่ายเงินล่วงหน้ าหรื อเงินมัดจาจะต้ องไม่เกินมูลค่าการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ 2 คน ตามสายงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อกรรมการผู้จดั การบริ ษัทย่อยลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ตาม
สายงานที่เกี่ยวข้ อง ไม่เกิน 100 ล้ านบาท, กรรมการผู้จดั การใหญ่ ไม่เกิน 500 ล้ านบาท, คณะกรรมการบริ หาร ไม่เกิน 1,000
ล้ านบาท, คณะกรรมการบริ ษัทเกินกว่า 1,000 ล้ านบาท) อย่างไรก็ตามในการพิจารณาจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า ในแต่ละครัง้
หากต้ องมีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเกินกว่าวงเงินซื อ้ กับคู่ค้าแต่ละราย กลุ่มบริ ษัทจะพิจารณาจากประวัติการทาธุรกรรม และคู่ค้า
รายนันต้
้ องไม่เคยผิดนัดส่งสินค้ า เพื่อเป็ นการบริ หารความเสีย่ งในการไม่ได้ รับสินค้ าตามกาหนด ซึง่ บริ ษัทกาหนดไว้ ไม่เกิน 180
วัน ในกรณีที่ค่คู ้ าไม่ส่งสินค้ าภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าฝ่ ายจัดซื ้อจะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
กลัน่ กรองคูค่ ้ าและพิจารณาสินเชื่อเพื่อหาทางแก้ ไข โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริ ษัท หากคูค่ ้ าใดมีความประสงค์
ส่งมอบสินค้ าเกินกว่า 180 วัน คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองคู่ค้าและพิจารณาสินเชื่อจะขออนุมตั ิ ต่อคณะกรรมการบริ หาร และ
หากพบว่ามีความเสี่ยงในการไม่ได้ รับสินค้ า แล้ วทาให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งพิจารณาเป็ นรายๆ ไป
รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองคู่ค้ำและพิจำรณำสินเชื่อ
1. นายถิรพงศ์
คาเรื องฤทธิ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. นายภุชงค์
จงวิไลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานการผลิต
3. นายธีรยุทธ
เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
4. นางนันทภัชร
เทียนประทีป
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานซัพพลายเชน
5. นายธานี
โลเกศกระวี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
6. นายสามารถ
อุดมพันธ์
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
7. นางวรางคณา
คงสาคร
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
8. นางศิริลกั ษณ์
เอี่ยมปคุณ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี (เลขาคณะอนุกรรมการฯ)
ดังนันส
้ าหรับกรณี การจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า 598.13 ล้ านบาท เป็ นการจ่ายด้ วยตัว๋ อาวัลอายุ 150-180 วัน
และคูค่ ้ ารายดังกล่าวได้ นาตัว๋ อาวัลไปขายลดให้ กบั สถาบันการเงินแล้ วทังจ
้ านวนนัน้ เนื่องจากบริ ษัทย่อยได้ จ่ายเงินล่วงหน้ าค่า
สินค้ าเป็ นตัว๋ อาวัลที่กบั คูค่ ้ าเศษเหล็กรายใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทที่เป็ นคูค่ ้ ากันมานานและส่งสินค้ าครบถ้ วนมาโดยตลอด เพื่อจอง
โควต้ าในการซื ้อเศษเหล็กซึ่งเป็ นธุรกรรมปกติ และเป็ นการป้องกันความเสีย่ งด้ านวัตถุดิบเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า บริ ษัทย่อยจะมีเศษ
เหล็กเพียงพอต่อการผลิตและส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าอย่างครบถ้ วนตามกาหนด โดยการสัง่ ซื อ้ วัตถุดิบในแต่ละครัง้ ผู้ขาย มีเงื่อนไขให้
จ่ายเงินล่วงหน้ า ค่าซื ้อสินค้ าเต็มจานวนมูลค่าซื ้อ จากนันผู
้ ้ ขายจะดาเนินการจัดหาและทยอยส่งสินค้ าตามกาหนดโดยจะมี
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ระยะเวลา 150 - 180 วัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ย่อยมี วงเงิ น สาหรับ ออกตั๋วอาวัลกับ ธนาคาร จึ งมีก ารออกตั๋วอาวัลให้ กับ ผู้ข ายตาม
ระยะเวลาในการส่งสินค้ าแทนการวางเงินมัดจาเป็ นเงินสด
2.2 สาเหตุที่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า การติดตามหนี ้ในช่วงที่ผ่านมา และแนวทาง
ดาเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหายดังกล่าว
การตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ตามตารางข้ างต้ น จานวน 15.83 ล้ านบาท ในปี 2560
และ 16.43 ล้ านบาทในปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายเงินมัดจาค่าสินค้ าให้ กบั SMT SIMEX TRADING CO., LTD ซึง่ เป็ นคูค่ ้ า
ต่างประเทศ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัท แต่ค่คู ้ าไม่สง่ สินค้ าให้ กบั บริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั ทางบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการฟ้องร้ อง
ดาเนินคดีทางกฎหมายในชันอนุ
้ ญาโตตุลาการ
2.3 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของคู่ค้ารายที่รับเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า 598.13 ล้ านบาท และรายที่ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ได้ แก่ ชื่อบริ ษัท วันที่ก่อตัง้ ประเภทธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้ อมสัดส่วน
การถือหุ้น ทัง้ นี ้ กรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของคู่ค้ามีความสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ MILL และบริ ษัทย่อย
หรื อไม่ อย่างไร สถานะทางการเงิ น รวมทัง้ ประวัติการทาธุรกิ จระหว่างคู่ค้ากับกลุ่มบริ ษัท ได้ แก่ ระยะเวลาที่ติดต่อค้ าขาย
เงื่อนไขการค้ าที่ได้ รับเปรี ยบเทียบกับคูค่ ้ ารายอื่น ประวัติการส่งมอบสินค้ าล่าช้ า หรื อค้ างส่งมอบสินค้ าหรื อไม่อย่างไร
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของคู่ค้ำที่จ่ำยเงินล่ วงหน้ ำ
บริษัท เอเชีย พำร์ ท เซอร์ วิส จำกัด
วันที่จดั ตัง้
29 มิถนุ ายน 2547
ประเภทธุรกิจ
ขายปลีกวัสดุก่อสร้ าง
รายชื่อกรรมการ
นายสิทธัตถ์ สิทธิสมาน
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
นาย สิทธัตถ์ สิทธิสมาน
1,231,999
94.77%
นางสาว วราภร สายธัญญา
50,000
3.85%
นาย ชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
5,000
0.38%
นาย ไพบูลย์ ปิ ติดารงสวัสดิ์
5,000
0.38%
นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน
5,000
0.38%
นาย เธียรศักดิ์ ดีรุ่งโรจน์
3,000
0.23%
นางสาว สุมาลี สิริกลุ นิษฐ์
1
0.00%
รวม
1,300,000
100.00%
ความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของบริษัทและบริ ษัทย่อย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริ ษัททาธุรกรรมการซื ้อขายเหล็กเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยเงื่อนไขทางการค้ า
เป็ นปกติ เช่นเดียวกับคู้ค้ารายอืน่ ๆ และไม่มีประวัติค้างส่งสินค้ าให้ กบั บริ ษัท
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
งบกำรเงินของ บริษัท เอเชีย พำร์ ท เซอร์ วสิ จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31-ธ.ค.-60
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับทางการค้ า สุทธิ
616,259,464.82
สินค้ าคงเหลือสุทธิ
40,225,686.00
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,156,849,994.59
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
1,815,668,318.02
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมและเงินลงทุนระยะยาว
315,351,530.31
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
3,765.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
194,400.00
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
315,549,695.80
รวมสินทรัพย์
2,131,218,013.82
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
น
1,210,956,043.36
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
233,869,862.51
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
581,167,322.01
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
2,025,993,227.88
รวมเงินกู้ยมื ระยะยาว
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
1,211,831.73
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
1,211,831.73
รวมหนีส้ ิน
2,027,205,059.61
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
130,000,000.00
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว – หุ้นสามัญ
130,000,000.00
กาไร (ขาดทุน)สะสม
- 25,987,045.79
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
104,012,954.21
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
2,131,218,013.82
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31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-58

401,927.63
654,667,707.57
40,225,686.00
77,713,539.32
773,468,054.15
316,159,841.18
1.00
194,400.00
316,354,242.18
1,089,822,296.33

302,868.73
978,071,931.67
40,225,686.00
206,958,679.66
1,239,103,424.42
271,301,255.24
23,600.28
194,400.00
271,519,255.52
1,510,622,679.94

-

-

481,840,173.23
1,209,576.76
492,174,099.13
975,223,849.12
777,633.80
434,197.93
1,211,831.73
976,435,680.85

857,525,598.84
243,389.74
543,311,785.48
1,401,080,774.06
777,633.80
434,197.93
1,211,831.73
1,402,292,605.79

130,000,000.00
130,000,000.00
- 16,613,385
113,386,615.48
1,089,822,296.33

130,000,000.00
130,000,000.00
- 21,669,926
108,330,074.15
1,510,622,679.94

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
งบกำไรขำดทุน
รายได้ จากการขายและบริ การ – สุทธิ
รวมรายได้ อื่น
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย และ/หรื อบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น
รวมค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้ จ่ายตัด
จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี ้ยและภาษี เงินได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ

-

31-ธ.ค.-60
4,157,679,996.33
16,243.61
4,157,696,239.94
4,147,068,870.79
10,611,125.54
8,637,119.99
1,974,005.55
1,990,249.16

31-ธ.ค.-59
3,493,964,947.51
2,166.67
3,493,967,114.18
3,472,489,328.61
21,475,618.90
5,643,483.55
15,832,135.35
15,834,302.02

31-ธ.ค.-58
2,030,524,382.18
78.97
2,030,524,461.15
2,001,098,515.57
29,425,866.61
6,256,142.29
23,169,724.32
23,169,803.29

1,990,249.16
11,363,910.43
9,373,661.27

15,834,302.02
9,509,744.36
1,268,016.33
5,056,541.33

23,169,803.29
2,057,825.89
21,111,977.40

สรุ ปข้ อมูลสำคัญของคู่ค้ำที่ตงั ้ ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
SMT SIMEX TRADING CO., LTD
หมายเหตุ เนื่องจาก SMT SIMEX TRADING CO., LTD เป็ นคูค่ ้ าต่างประเทศทางบริ ษัทจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้
ถือหุ้น ณ ปั จจุบนั ได้
3. บริษัท สยำมโซล่ ำร์ เจนเนอเรอชั่น จำกัด (“บริษัทย่ อย”) ถูกบริษัทแห่ งหนึ่งฟ้ องร้ องค่ ำเสียหำย 133.83
ล้ ำนบำท คิดเป็ น 14.50% ของมูลค่ ำเงินลงทุนในสยำมโซล่ ำร์
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 44 ปรากฏข้ อมูลว่า บริ ษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (สยามโซล่าร์ ) ถูก
บริ ษั ท แห่ง หนึ่ งฟ้ อ งร้ องตามคดี ห มายเลขด าที่ 136/2561 กรณี บ ริ ษั ท ผิ ด สัญ ญาจ้ า งปฏิ บัติ ก ารและบ ารุ ง รั ก ษา โดยเรี ย ก
ค่าเสียหาย 33.54 ล้ านบาท และคดีหมายเลขดาที่ 8/2561 กรณี บริ ษัทผิดสัญ ญาจ้ างรับเหมาก่อสร้ าง โดยเรี ยกค่าเสียหาย
100.29 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 12 พศจิ กายน 2561 บริ ษัทได้ ชีแ้ จงข้ อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 ตามที่ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในสยามโซล่าร์ โดยบริ ษัทชีแ้ จงว่าได้ ตรวจสอบสถานะของสยามโซล่าร์ และผู้ขาย (บริ ษัท สมาร์ ท
กรี น เอ็นเนอร์ จี จากัด) เพื่อประเมินความเสีย่ งและผลกระทบ โดยว่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและด้ านเทคนิค
ให้ เข้ าท า Due Diligence โครงการโรงไฟฟ้าของสยามโซล่าร์ เพื่ อวิเคราะห์ สถานะ ปั จจัยเสี่ย ง ตลอดจนผลตอบแทนและ
ประโยชน์ที่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับแล้ ว
3.1 สรุปข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคดี ได้ แก่ ที่มาของข้ อพิพาท วันที่เกิดข้ อพิพาท ชื่อคูก่ รณี และแนวทางการดาเนินการของ
บริ ษัทในระยะที่ผา่ นมาและในอนาคต
3.1.1 คดีหมายเลขดาที่ 136/2561 ของศาลจังหวัดชัยภูมิ
โจทก์: บริ ษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (“เด็มโก้ ”)
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MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
จาเลย: บริ ษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (“สยามโซล่าร์ ”)
ข้ อหา : ผิดสัญญาจ้ างปฎิบตั ิการ และบารุงรักษา
ทุนทรัพย์: 33,540,182.40 บาท
วันที่ฟอ้ ง 7 กุมภาพันธ์ 2561
เนื่องจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของสยามโซล่าร์ ไม่ได้ ชาระค่าจ้ างตามสัญญาปฏิบตั ิการ และบารุงรักษาโรงงานผลิต
ไฟฟ้า ให้ แก่เด็มโก้ ดังนันเมื
้ ่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สยามโซล่าร์ จึงถูกฟ้อง โดยขณะนี ้ยังมีประเด็นที่อยูร่ ะหว่างการสืบพยาน
ในชันศาลอยู
้
ว่ า่ สยามโซล่าร์ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหรื อไม่
แนวทางการดาเนินการที่ผ่านมา : สยามโซล่าร์ ได้ มีการแต่งตังทนายความเพื
้
่อเข้ าต่อสู้คดี โดยปั จจุบนั คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดชัยภูมิ ซึง่ นัดสืบพยานวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
แนวทางการดาเนินการในอนาคต : สยามโซล่าร์ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล ซึ่งจะนัดสืบพยานวันที่ 23
พฤษภาคม 2562 เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการต่อไป
3.1.2 คดีหมายเลขดาที่ 8/2561
ผู้เรี ยกร้ อง: บริ ษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (“เด็มโก้ ”)
ผู้คดั ค้ าน: บริ ษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (“สยามโซล่าร์ ”)
ข้ อหา : ผิดสัญญาจ้ างรับเหมาก่อสร้ าง
ทุนทรัพย์: 100,286,943.74 บาท
วันที่ฟอ้ ง 7 กุมภาพันธ์ 2561
กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของสยามโซล่าร์ ไม่ได้ ชาระค่าจ้ างตามสัญญาก่อสร้ างให้ แก่เด็ มโก้ ดังนันเมื
้ ่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2561 สยามโซล่าร์ จงึ ถูกฟ้อง โดยทังนี
้ ้ยังมีประเด็นที่อยูร่ ะหว่างรอผลการพิจารณาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากสยาม
โซล่าร์ ได้ มีการฟ้องแย้ งเด็มโก้ จานวน 510,241,471.73 บาท เป็ นค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดรายได้ จากการผลิตกระแสไฟฟ้า
ออกมาน้ อยว่าระดับที่รับประกัน และค่าเสียหายในอนาคต
แนวทางการดาเนินการที่ผา่ นมา : สยามโซล่าร์ ได้ แต่งตังทนายความเพื
้
่อเข้ าต่อสู้คดีโต้ แย้ งคาเรี ยกร้ องพร้ อมทัง้
ได้ ยื่นคาคัดค้ านพร้ อมกับข้ อเรี ยกร้ องแย้ งจานวน 510,241,471.73 บาทโดยคณะอนุญาโตตุลาการได้ ทาการสืบพยาน ฝ่ ายผู้
เรี ยกร้ องและผู้คดั ค้ านเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการทาคาแถลงการณ์ปิดคดีซงึ่ จะต้ องนาส่งต่อคณะอนุญาโตตุลการ
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และหลังจากนัน้ คณะอนุญาโตตุลาการจะจัดทาคาวินิจฉัยชี ้ขาดต่อไป
แนวทางการดาเนินการในอนาคต : สยามโซล่าร์ อยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาของศาล รอคาวินจั ฉัยจากคณะ
อนุญาโตตุลาการ เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการต่อไป
ทังนี
้ ้ หากมีความคืบหน้ า บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
3.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบข้ อพิพาทต่างๆ ของสยามโซล่าร์ โดยครอบคลุมคดีฟ้องร้ องทัง้ 2 คดีข้างต้ น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาราคาซื ้อหุ้นของสยามโซล่าร์ ก่อนเข้ าลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ทังนี
้ ้ มูลค่าที่ลงทุนในสยามโซล่าร์ ได้ คานึงถึง
ผลกระทบที่สยามโซล่าร์ อาจต้ องชดใช้ คา่ เสียหายแล้ วหรื อไม่อย่างไร
คณะกรรมการได้ รับทราบข้ อพิพาทต่างๆ ของสยามโซล่าร์ รวมทัง้ 2 คดีข้างต้ น ซึง่ เกิดก่อนที่บริษัทจะเข้ าลงทุน และ
มูลค่าในการเข้ าลงทุน 917 ล้ านบาท ได้ คานึงถึงผลกระทบข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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4. บริษัทขำยสิทธิเรียกร้ องในลูกหนีก้ ำรค้ ำรำยหนึ่ง 185.14 ล้ ำนบำท ในมูลค่ ำเพียง 0.15 ล้ ำนบำท
ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 11 และหนังสื อ ชี แ้ จงข้ อ มูล ในงบการเงิ น ไตรมาส 2 ปี 2561 ตามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ สอบถามปรากฏข้ อมูลว่า ปี 2561 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน ขึ ้นไป 49.93 ล้ านบาท
ลดลง 357.39 ล้ านบาท คิดเป็ น 87.74% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากโอนสิทธิเรี ยกร้ องลูกหนี ้การค้ า
รายบริ ษัท สมาร์ ท เทรดเดอร์ จากัด (“สมาร์ ท เทรดเดอร์ ”) 182 ล้ านบาท เพื่อชาระค่าซื ้อหุ้นของบริ ษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่
จากัด (สยามโซล่าร์ ) และต่อมาได้ ขายสิทธิเรี ยกร้ องส่วนที่เหลืออีก 185.14 ล้ านบาท ไปในราคา 0.15 ล้ านบาท โดย MILL อยู่
ระหว่างดาเนินการยื่นคาร้ องขอรับชาระหนี ้ของสมาร์ ทเทรดเดอร์ ตอ่ เจ้ าหน้ าที่พิทกั ษ์ ทรัพย์
4.1 สาเหตุที่บ ริ ษั ท ขายสิท ธิ เรี ย กร้ อง 185.14 ล้ านบาท ในราคาเพี ยง 0.15 ล้ านบาท ภายในเวลาเพี ยง 2 เดื อ น
หลังจากที่บริ ษัทแจ้ งว่าอยู่ระหว่างดาเนินการยื่นคาร้ องขอรับชาระหนี ้ต่อเจ้ าหน้ าที่พิทกั ษ์ ทรัพย์ รวมถึงอธิบายเกณฑ์ กาหนด
ราคาขาย รวมถึงขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อติดต่อผู้ซื ้อหนี ้ดังกล่าว
ตามที่บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จากสมาร์ ท เทรดเดอร์ ซึง่ ค้ างชาระเป็ นจานวน 391 ล้ านบาท (ยอดค้ าง
ชาระค่าสินค้ า 367 ล้ านบาท ดอกเบี ้ย 24 ล้ านบาท) โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นเป็ นเงินจานวน182
ล้ านบาท สาหรับหนี ้ค้ างชาระหนี ้ ส่วนที่เหลืออีกจานวน 185 ล้ านบาท บริ ษัทได้ ดาเนินการตามกฎหมายในการติดตามเพื่อให้
ลูกหนี ้ทาการชาระหนี ้เรื่ อยมา
อย่างไรก็ ต าม เนื่ องด้ วย สมาร์ ท เทรดเดอร์ ถูก ศาลล้ ม ละลายกลางมี คาสัง่ พิ ทักษ์ ทรั พ ย์ เด็ ด ขาดเมื่ อวัน ที่ 5
กันยายน 2561 ทาให้ บริ ษัทไม่สามารถฟ้องร้ องดาเนินคดี แพ่งสามัญได้ โดยต้ องไปดาเนินการยื่นคาขอรับชาระหนี ้ตาม พ.ร.บ.
ล้ มละลาย ฯ ซึง่ จากการตรวจสอบสานวนกับกรมบังคับคดี ปรากฏว่าลูกหนี ้มีหนี ้สินรวมกันสูงกว่าทรัพย์สนิ เป็ นจานวนมาก โดย
มีเจ้ าหนี ้ฟ้องร้ องเพื่อขอรับชาระหนี ้มูลค่ารวม 11,712 ล้ านบาท ขณะที่ทรัพย์สนิ รวมตามงบการเงินของลูกหนี ้ ณ สิ ้นปี 2556 อยู่
ที่ 3,175 ล้ านบาท อีกทัง้ ยังเป็ นเจ้ าหนี ้มีประกัน เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ และเจ้ าหนี ้มีบุริมสิทธิ ที่มีสิทธิ ได้ รับชาระหนี ้ก่อนตาม
กฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็ นต้ น มีจานวนหลายราย ซึ่งตามกฎหมายแล้ วจะได้ รับชาระหนี ้ก่อนบริ ษัทซึ่งเป็ นเจ้ าหนี ้ไม่มี
ประกันที่อยูใ่ นลาดับท้ าย
ดังนัน้ หากบริ ษัทประสงค์จะยังคงความเป็ นเจ้ าหนี ้ของลูกหนี ้รายดังกล่าวนี ้ไว้ บริ ษัทจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการ
ว่าจ้ างที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนมาก และบริ ษัทอาจจะไม่ได้ รับชาระหนี ้เลยเพราะ ลูกหนี ้มี
หนี ้สินมากกว่าทรัพย์สินเป็ นจานวนมาก ประกอบกับบริ ษัทมิใช่เจ้ าหนี ้มีประกันหรื อเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิ ตามกฎหมาย ดังนัน้ การ
ขายหนี ้จะเป็ นมาตรการหนึ่งของบริ ษัทเพื่อลดค่าใช้ จ่าย และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ทังนี
้ ้ การขายหนี ้ดังกล่าวบริ ษัท
ได้ ปรึ กษากับบริ ษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ โดยให้
จัดทารายงานแสดงความเห็นทางกฎหมายว่าหนี ้จานวนดังกล่าวนัน้ ไม่มีมลู ค่าแล้ ว และสามารถขายได้ โดยภายใต้ สถานการณ์
ปั จจุบนั การขายจะเกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทมากกว่าการคงสภาพสิทธิเรี ยกร้ องในลูกหนี ้รายนี ้ไว้
สาหรับวิธีการขายหนี ้ของบริ ษัท สมาร์ ท เทรดเดอร์ จากัด นัน้ บริ ษัทได้ ทาการส่งจดหมายเชิญชวนไปยังผู้มีสว่ นได้
เสีย คือ เจ้ าหนี ้ของสมาร์ ท เทดเดอร์ รวมถึงการประกาศหนังสือพิมพ์สายกลาง ระหว่างวันที่ 14, 17-18 ธันวาคม 2561 เพื่อเชิญ
ชวนบุคคลภายนอกผู้ที่มีความสนใจให้ ทาคาเสนอซื ้อหนี ้เข้ ามายังบริ ษัท พร้ อมระบุราคาที่จะซื ้อ ต่อมา ในวันที่ 19 ธันวาคม
12561 บริ ษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด (“พี ดับบลิว”) ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกได้ มีคาเสนอขอซื ้อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเข้ า
มายังบริ ษัทในราคา 150,000 บาท โดยไม่มีบุคคลภายนอกอื่นใดทาคาเสนอซื ้อเข้ ามายังบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด
หลังจากนัน้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและพี ดับบลิว ได้ ทาสัญญาโอนสิทธิเรี ยกร้ องของสมาร์ ท เทรดเดอร์ และบริ ษัทได้
บอกกล่าวแจ้ งการโอนสิทธิ เรี ยกร้ องไปยังสมาร์ ท เทรดเดอร์ ซึ่งเป็ นลูกหนี ้ รวมทัง้ พี ดับบลิว ได้ ทาการชาระเงินค่าซื ้อขายสิทธิ
เรี ยกร้ องจานวน 150,000 บาท ให้ แก่บริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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4.2 ข้ อมูลของบริ ษัทผู้ซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง เช่น ชื่อบริ ษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้ อมสัดส่วน
การถือหุ้น ทังนี
้ ้ กรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของผู้ซื ้อ มีความสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ MILL และบริ ษัทย่อย
หรื อไม่ อย่างไร รวมถึงความสัมพันธ์กบั ลูกหนี ้การค้ าข้ างต้ นหรื อไม่ อย่างไร
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของผู้ซอื ้ สิทธิเรียกร้ อง
ชื ้อผู้ซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง
: บริ ษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จากัด
รายชื่อกรรมการ
: นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ลำดับ
รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
1 นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
2 นางกรณา จุนชยะ
3 นางสาวศุภร จุฑาประทีป
รวม
ความสัมพันธ์

จำนวนหุ้น
9,988
1
1
10,000

สัดส่ วน
99.98%
0.01%
0.01%
100.00%

ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริ หาร ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมถึงสมาร์ ท เทรดเดอร์
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง

4.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลการขายสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าว และความเหมาะสม
ของราคาขายว่า เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่างไร
คณะกรรมการได้ พิจารณาจากข้ อมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางกฏหมายที่บริ ษัทว่าจ้ างประเมินและให้ ความเห็น
เกี่ ยวกับ โอกาส ซึ่ง ความเห็น ของที่ ป รึ ก ษาทางกฏหมายนัน้ ได้ แสดงให้ เห็ นว่า ลูก หนี ไ้ ม่สามารถที่จ ะชาระหนี ใ้ ห้ แก่บ ริ ษั ทได้
เนื่องจากลูกหนี ้มีเจ้ าหนี ้ฟ้องร้ องเพื่อขอรับชาระหนี ้ ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่าทรัพย์สินรวม กอรปกับบริ ษัทเป็ นเจ้ าหนี ้ลาดับท้ ายๆ
ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่ไม่ได้ รับชาระหนี ้ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
จึงเห็นสมควรให้ ขายหนี ้ ซึ่งเหมาะสมกว่าการดาเนินการทางกฎหมายที่อาจจะใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน และต้ องมีค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินการ ซึง่ บริ ษัทอาจจะไม่ได้ รับชาระหนี ้เลยก็ได้
5. กำรตัง้ ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของเงินทดรองจ่ ำย 16.52 ล้ ำนบำท และลูกหนีอ้ ่ นื อีก 15.43 ล้ ำนบำท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 41.3 ปรากฏข้ อมูลว่ากลุม่ บริ ษัทมีเงินทดรองจ่ายให้ บริ ษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล
จากัด (“RSP”) และ Millcon Thiha GEL Limited รวม 16.52 ล้ านบาท และตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ทังจ
้ านวนในปี 2561 ซึ่ง
ทัง้ 2 บริ ษัท เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของ MILL รายละเอียดตามตารางด้ านล่าง นอกจากนี ้ MILL ยังมีค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้อื่น 15.43 ล้ านบาท คิดเป็ น 43.48% ของมูลค่าลูกหนี ้อื่นรวม
เงินทดรองจ่ ำย (ล้ ำนบำท)
RSP
Millcon Thiha GEL
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

ปี 2561
15.65
0.87
16.52
8

ปี 2560
4.85
0.91
-
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5.1 สรุ ปสาระสาคัญของเงินทดรองจ่ายทัง้ 2 รายการ ได้ แก่ สาเหตุที่ MILL ต้ องให้ เงินทดรองจ่าย วัตถุประสงค์ของ
การใช้ เงินดังกล่าว เงื่ อนไขการคืนเงิน และอัตราดอกเบีย้ รวมถึงการอนุมัติเงินทดรองจ่ายได้ ดาเนินการตามอนุมัติห รื อไม่
อย่างไร
- สาหรับเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้ แก่ RSP นัน้ เกิดจากการที่บริ ษัท สหร่วม วัสดุก่อสร้ าง จากัด (“บริ ษัทย่อย”)
ได้ จ่ายเงินค่าซื ้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างล่วงหน้ า มูลค่า 15.65 ล้ านบาท จากมูลค่าทังหมด
้
204 ล้ านบาท (ตามที่บริ ษัทได้ แจ้ ง
สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับรายการได้ มาและการทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ประจาปี 2560 ได้ อนุมตั ิรายการดังกล่าว) โดยปั จจุบนั การซื ้อทรัพย์สิน
ดังกล่าวยังไม่แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี เนื่องจากบริ ษัทย่อยนาเงินที่จะใช้ ซื ้อทรัพย์ นาไปใช้ หมุนเวียนในกิจการ จึงได้ เจรจากับ RSP
เพื่อขอชะลอซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว และขอทยอยจ่ายค่าซื ้อทรัพย์สินให้ กบั RSP โดยได้ ทาบันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้
ทรัพย์ สินที่จะซื ้อจะขาย ออกไปจนถึง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 ทัง้ นี ้หากการซือ้ ทรัพย์ไม่สาเร็ จ บริ ษัทย่อยตกลงยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายหรื อค่าเสียโอกาสให้ แก่ RSP เท่ากับค่าเช่าตามราคาตลาดที่อาจให้ เช่าได้ เดือนละ 600,000 บาท นับแต่วนั ที่บริ ษัท
ย่อยได้ เข้ าครอบครองทรัพย์สนิ จนถึงวันที่บนั ทึกข้ อตกลงสิ ้นสุดลง ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขเดิม
- สาหรั บเงิน ทดรองจ่ายที่ จ่ายให้ แก่ Millcon Thiha GEL Limited (“บริ ษั ท ร่ วม”) เป็ น การจ่ายเงิ น ค่าสินค้ า
ให้ กบั บริ ษัทร่ วมที่ประเทศพม่า ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ มอบหมายให้ กรรมการตัวแทนที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่ วม
ดาเนินการสอบถามและติดตามเงินทดรองจ่ายกับทางบริ ษัทร่ วม ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินทดรองจ่าย เป็ นไปตามอานาจอนุมตั ิของ
บริ ษัท
5.2 สรุ ป ข้ อมู ล ส าคั ญ ของ RSP และ Millcon Thiha GEL Limited ได้ แก่ วั น ที่ ก่ อ ตั ง้ ประเภทธุ ร กิ จ รายชื่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้ อมสัดส่วนการถือหุ้น ทังนี
้ ้ กรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของทัง้ 2
บริ ษัทมีความสัมพันธ์ กบั ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ MILL และบริ ษัทย่อยหรื อไม่ อย่างไร รวมทังอธิ
้ บายประวัติการทา
ธุรกรรมระหว่าง RSP กับกลุม่ บริ ษัท ได้ แก่ ระยะเวลาที่ติดต่อค้ าขาย เงื่อนไข การค้ าที่ได้ รับเปรี ยบเทียบกับลูกค้ ารายอื่น
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของ RSP
วันที่จดั ตัง้
31 กรกฎาคม 2541
ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายเหล็ก
รายชื่อกรรมการ
นายสุนทร จิตบุญทวีสขุ
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ลำดับ
1
2
3
4

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
นายสุนทร จิตบุญทวีสขุ
นางสาวศรี ลออ นันทสุขเกษม
นายธนะวัฒติ์ นิติองิ คะวัฒน์
นางสาวนพคุณ สรวงท่าไม้
รวม

จำนวนหุ้น
1,712,700
250,000
24,800
12,500
2,000,000

สัดส่ วน
85.64%
12.50%
1.24%
0.62%
100.00%

ความสัมพันธ์ นายสุนทร จิตบุญทวีสขุ เป็ น เป็ นบุคคลอยูก่ ินฉันท์สามีภริ ยาของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิต์ ระกูล ซึง่
เป็ นกรรมการของบริษัท ทาให้ RSP เป็ นนิติบคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม)
(“ประกาศเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัท กับ RSP ได้ ดาเนินการทาธุรกรรมทางการค้ ามาเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี โดยการซื ้อขาย
เป็ นไปตามราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้ าเป็ นเช่นเดียวกันกับคูค่ ้ ารายอื่นๆ
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของ Millcon Thiha GEL Limited
วันที่จดั ตัง้
15 มกราคม 2558
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเหล็กรูปพรรณ
รายชื่อกรรมการ
1. Mr. Aye Thiha
2. Mr. Yin Maung
3. นายสิทธิชยั ลีสวัสดิต์ ระกูล
4. นายสามารถ อุดมพันธ์
5. นางดวงกมล สุขเมือง
6. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ลำดับ
รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
1 Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
2 นายสิทธิชยั ลีสวัสดิต์ ระกูล
รวม

จำนวนหุ้น
6,919,999.00
1
6,920,000

สัดส่ วน
99.99%
0.01%
100.00%

ความสัมพันธ์ บริ ษัทร่วมที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน เข้ าถือหุ้นใน Millcon Thiha GEL Limited
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
วันที่จดั ตัง้
4 สิงหาคม 2557
ประเภทธุรกิจ
เพื่อการการลงทุนในประเทศพม่า
รายชื่อกรรมการ
1. Mr.Wong Yee Jun Shelmin
2. นายสิทธิชยั ลีสวัสดิต์ ระกูล
3. นายธวัช อนันต์ธนวณิช
4. นางดวงกมล สุขเมือง
5. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร
6. Mr. Aye Thiha
7. Mr. Yin Maung
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
8. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
Royal World Smile Co., Ltd.
Thiha Trading Limited
Siam Pattana Maritime Co., Ltd
Ms. Tattaya Hanbenjapong
รวม

จำนวนหุ้น
5,400,045
5,400,045
480,000
360,010
240,000
120,000
12,000,100

สัดส่ วน
45.00%
45.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
100.00%

ความสัมพันธ์ เป็ นบริ ษัทร่วมที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน
5.3 สาเหตุทใี่ นปี 2561 บริ ษัทให้ เงินทดรองจ่ายแก่ RSP เพิ่มขึ ้นจาก 4.85 ล้ านบาท เป็ น 15.65 ล้ านบาทและตังค่
้ า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังจ
้ านวนในปี เดียวกัน
- สาหรับเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้ แก่ RSP ที่เพิ่มขึ ้นนัน้ เกิดจากการที่บริ ษัท สหร่วม วัสดุก่อสร้ าง จากัด (“บริ ษัทย่อย”)
ได้ ทยอยจ่ายเงินค่าซื ้อทรัพย์สินล่วงหน้ าให้ แก่ RSP เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 แต่เนื่องจากปั จจุบนั การซื ้อทรัพย์สินดังกล่าวไม่แล้ ว
เสร็ จภายใน 1 ปี ทางบัญชี จึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็ น เงินทดรองจ่ายล่วงหน้ า และตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังจ
้ านวนในปี
เดียวกัน
5.4 การติดตามเรี ยกเงินคืนทดรองจ่ายดังกล่าวในช่วงที่ผา่ นมา และแนวทางดาเนินการในการติดตามหนี ้ดังกล่าว
- สาหรับเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้ แก่ RSP เป็ นจ่ายเงินค่าซื ้อทรัพย์สินล่วงหน้ าให้ แก่ RSP ซึ่งหากซื ้อทรัพย์สิน
สาเร็ จแล้ วเงินดังกล่าวจะเป็ นส่วนหนึ่งของการซื ้อทรัพย์สิน ซึง่ RSP ได้ มีการทาบันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สินที่
จะซื ้อจะขาย ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ทังนี
้ ้หากการซื ้อทรัพย์ไม่สาเร็ จ บริ ษัท สหร่ วมวัสดุก่อสร้ าง จากัด (“บริ ษัทย่อย”)
ตกลงยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายหรื อค่าเสียโอกาสให้ แก่ RSP เท่ากับค่าเช่าตามราคาตลาดที่อาจให้ เช่าได้ เดือนละ 600,000 บาท
นับแต่วนั ที่บริ ษัทย่อยได้ เข้ าครอบครองทรัพย์สนิ จนถึงวันที่บนั ทึกข้ อตกลงสิ ้นสุดลง
- สาหรับเงินทดรองจ่ายที่จา่ ยให้ แก่ Millcon Thiha GEL Limited (“บริ ษัทร่วม”) เป็ นการจ่ายเงินค่าสินค้ า
ให้ กบั บริ ษัทร่วมที่ประเทศพม่า ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทได้ มอบหมายให้ กรรมการตัวแทนที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่วม
ดาเนินการสอบถามและติดตามเงินทดรองจ่ายกับทางบริ ษัทร่วม
5.5 สรุปข้ อมูลสาคัญของลูกหนี ้อื่นทีบ่ ริ ษัทตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 15.43 ล้ านบาท ได้ แก่ วันที่ก่อตัง้ ประเภทธุรกิจ
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้ อมสัดส่วนการถือหุ้น ทังนี
้ ้ กรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของ
ทัง้ 2 บริ ษัทมีความสัมพันธ์กบั ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของ MILL และบริ ษัทย่อยหรื อไม่ อย่างไร รวมถึงสาเหตุทตี่ งค่
ั ้ าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญ การติดตามหนี ้ และแนวทางดาเนินในการติดตามหนี ้ดังกล่าว
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของ Millcon Thiha GEL Limited
วันที่จดั ตัง้
15 มกราคม 2558
11

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ
รายชื่อกรรมการ

ผลิตและจาหน่ายเหล็กรูปพรรณ
1. Mr. Aye Thiha
2. Mr. Yin Maung
3. นายสิทธิชยั ลีสวัสดิต์ ระกูล
4. นายสามารถ อุดมพันธ์
5. นางดวงกมล สุขเมือง
6. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ลำดับ
รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
1 Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
2 นายสิทธิชยั ลีสวัสดิต์ ระกูล
รวม

จำนวนหุ้น
6,919,999.00
1
6,920,000

สัดส่ วน
99.99%
0.01%
100.00%

ความสัมพันธ์ บริ ษัทร่วมที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน เข้ าถือหุ้นใน Millcon Thiha GEL Limited
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
5.6 การตัง้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเงินทดรองจ่าย และลูกหนี ้อื่น เป็ นไปตามนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หรื อไม่ อย่างไร
บริ ษัทจะตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยใช้ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี ้ แล้ วนาเสนอต่อกรรมการผู้จดั การ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทุกครัง้
1. ลูกหนี ้ที่มีอายุหนี ้ค้ างชาระเกินวันกาหนดชาระตังแต่
้ 4 เดือน ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 6 เดือน ซึง่ ทางบริ ษัทสามารถติดต่อ
ได้ ลูกค้ าแสดงเจตนาที่จะชาระเงินโดยไม่บิดพลิ ้ว ให้ เฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ ชิด และอาจให้ ระงับการขายชัว่ คราว
รวมถึงการใช้ มาตรการเร่งรัด หนี ้สินอื่นร่วมด้ วย แต่หากมีแนวโน้ มว่าอาจจะได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนให้ ตงค่
ั้ า
เผื่อไว้ 25% ของมูลหนี ้ ถ้ าติดต่อไม่ได้ ว่าจะด้ วยวิธีใด ให้ ดาเนินการแจ้ งความฟ้องร้ องตามขันตอนทางกฎหมาย
้
และให้ ตงส
ั ้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 50% ของมูลค่าหนี ้ดังกล่าว
2. ลูกหนี ้ที่มีอายุหนี ้ค้ างชาระเกินวันครบกาหนดชาระตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งบริ ษัทยังสามารถติดต่อ
ได้ และลูกค้ าแสดงเจตนาที่จะชาระโดยไม่บิดพลิ ้ว ให้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ 50% ของมูลค่าหนี ้ แต่หากมี
แนวโน้ มที่บริ ษัทจะด้ รับชาระหนี ้ไม่ครบถ้ วน ให้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ 75% ของมูลหนี ้ แต่หากพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ามีแนวโน้ มที่จะไม่ได้ รับชาระหนี ้เลย ให้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 100%
3. ลูกหนี ้ที่มีอายุหนี ้ค้ างชาระเกินวันครบกาหนดชาระตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปทุกกรณี ให้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ 100%
ของมูลหนี ้ที่เกินกาหนดชาระดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเงินทดรองจ่าย และลูกหนี ้อื่น เป็ นไปตามนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของ
บริ ษัท
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตามที่ผ้ สู อบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินปี 2561 เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ าต่างประเทศและบริ ษัทย่อยต่างประเทศ
แห่งหนึง่ ได้ นนั ้ ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ บริ ษัท เร่งดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ งบการเงิน ของบริ ษัทสะท้ อน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งต่อไป
บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบว่า บริ ษัทย่อยในต่างประเทศได้ แก่ บริ ษัท มิลล์คอน ทิฮา ลิมิเต็ด ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ประเทศพม่า โดย
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และกิจการร่ วมค้ า ได้ แก่ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ซึ่งตังอยู
้ ่ที่
ประเทศสิงค์โปร์ โดยบริ ษัทถือหุ้น ร้ อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับงบการเงิ นที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของทัง้ 2 บริ ษัท เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และบริ ษัทจะพยายามไม่ให้ เกิดเหตุการณ์เช่นนี ้อีกในงบการเงินงวดต่อๆ ไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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