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ที่  MILL 013/2562 

วันที่ 7 พฤษภำคม 2562 
 
เร่ือง ชีแ้จงข้อมลูในงบการเงินประจ าปี 2561 ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้สอบถาม (เพิม่ข้อ 2-5) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้น าสง่งบการเงินประจ าปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมายงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ 
396.90 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการบนัทกึผลขาดทนุจากผลแตกต่างในสินค้าส าเร็จรูป 516.27 ล้านบาท โดยผู้สอบบญัชี
มีข้อสงัเกตเก่ียวกบัรายงานสนิค้าคงเหลอืของคลงัสนิค้ามีสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอืน้อยกว่ารายงานสินค้าคงเหลือทางบญัชี และ
บริษัทยอ่ยจ่ายเงินลว่งหน้าคา่สนิค้าเป็นตัว๋อาวลัให้กบับริษัทแหง่หนึง่ซึง่เป็นคูค้่าจดัหาเศษเหลก็ 598.13 ล้านบาท นอกจากนีย้งั
ปรากฏรายการบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 133.83 ล้านบาท และการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้า 1 
ราย 185.4 ล้านบาท ในราคา 0.15 ล้านบาท 
 บริษัทขอชีแ้จงข้อมลูให้ทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
  

2. บริษัทย่อยจ่ำยเงนิล่วงหน้ำค่ำสินค้ำให้กบับริษัทแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นคู่ค้ำจัดหำเศษเหลก็ 598.13 ล้ำนบำทคิด
เป็น 37.91% ของเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิค้ำ 

จากข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีและหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 ปรากฏข้อมลูว่าบริษัทย่อยได้จ่ายเงินลว่งหน้า
คา่สนิค้าให้กบับริษัทแหง่หนึง่ซึง่เป็นคูค้่าจดัหาเศษเหลก็ 598.13 ล้านบาท เป็นการจ่ายด้วยตัว๋อาวลัอาย ุ150-180 วนั และคูค้่า
ดงักลา่วได้น าตัว๋อาวลัไปขายลดให้กบัสถาบนัการเงินแล้วทัง้จ านวน ทัง้นีใ้นปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทมีสดัสว่นการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าค่าสินค้าต่อต้นทุนขายเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้า
ดงักลา่วด้วย รายละเอียดดงันี ้
          หนว่ย : ล้านบาท 

รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 697 498 2,319 1,578 
ต้นทนุขาย 11,553 17,596 18,174 19,973 
สดัสว่นเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้าตอ่ต้นทนุ (%) 6.03 2.83 12.76 7.90 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า N/A N/A 15.83 16.43 
 

2.1 เหตผุลความจ าเป็นท่ีกลุม่บริษัทมีการจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้าเพิ่มขึน้จ านวนมากในปี 2560 และ 2561 และสาเหตุ
ที่บริษัทจ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าเป็นตัว๋อาวลั รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินลว่งหน้าค่าสินค้า เช่นสดัส่วนต่อมลูค่ าซือ้ และสดัสว่น
ดงักลา่วเป็นไปตามปกติของการท าธุรกรรมทัว่ไปในอตุสาหกรรม หรือไม่ อยา่งไร กรอบระยะเวลาได้รับสินค้าหลงัจ่ายเงินมดัจ า 
การบริหารความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้าเป็นต้น และการจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 598.13 ล้านบาท 
เป็นไปตามนโยบายดงักลา่วหรือไมอ่ยา่งไร 

ส าหรับรายการเงินจ่ายลว่งหน้าค่าสนิค้าเพิ่มขึน้ในปี 2560 และ 2561 นัน้ เนื่องจาก ในปี 2558 และ 2559 ไม่มี
การบนัทึกรายการตัว๋อาวลัไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินในหวัข้อ “ภาระค า้
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ประกนั” เมื่อรวมรายการตัว๋อาวลัเข้ากบัรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแล้วจะท าให้รายการเงินจ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าในปี 
2558 และ 2559 เพิ่มเป็น 756 ล้านบาท และ 1,390 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น 0.65% และ 7.89% ตามล าดบั ซึ่งใกล้เคียง
กบัปี 2561 อย่างไรก็ตาม เงินจ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าที่เกิดขึน้ เนื่องจากบริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายเหล็กแท่งทรงยาว ได้มีการปรับปรุงเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตเหล็กแท่งทรงยาวจาก 
500,000 ตนัต่อปี เป็น 800,000 ตนัต่อปี ท าให้มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบ (เศษเหล็ก) เป็นจ านวนมากในแตล่ะครัง้  เพื่อใช้ในการผลิต
เหล็กแท่งทรงยาว ซึ่งผู้ขายไม่สามารถจดัหาได้ทนัในคราวเดียวจึงมีการก าหนดให้วางเงินมดัจ าลว่งหน้าเพื่อเป็นหลกัประกนัใน
การจัดหาวตัถุดิบส าหรับการสัง่ซือ้ที่มีปริมาณสงู ซึ่งการจ่ายตัว๋อาวลัแทนเงินสดเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการบริหารสภาพ
คลอ่งของกลุม่บริษัท โดยทางคณะอนกุรรมการกลัน่กรองคูค้่าและพิจารณาสนิเช่ือ จะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินลว่งหน้า
ค่าสินค้าตามนโยบายการจดัซือ้สินค้าในประเทศและน าเข้า ให้เป็นตามกรอบอ านาจอนุมตัิของบริษัท กรณี การสัง่ซือ้วตัถดุิบ
และสินค้าขึน้อยู่กบัการเจรจาตกลงการจ่ายเงินลว่งหน้าหรือเงินมดัจ าจะต้องไม่เกินมลูค่าการสัง่ซือ้แต่ละครัง้  (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 2 คน ตามสายงานที่เก่ียวข้อง หรือกรรมการผู้จดัการบริษัทย่อยลงนามร่วมกบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ตาม
สายงานที่เก่ียวข้อง ไม่เกิน 100 ล้านบาท, กรรมการผู้จดัการใหญ่ ไม่เกิน 500 ล้านบาท, คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 1,000 
ล้านบาท, คณะกรรมการบริษัทเกินกว่า 1,000 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามในการพิจารณาจ่ายเงินลว่งหน้าค่าสินค้าในแต่ละครัง้ 
หากต้องมีการจ่ายเงินลว่งหน้าเกินกว่าวงเงินซือ้กบัคู่ค้าแต่ละราย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากประวตัิการท าธุรกรรม และคู่ค้า
รายนัน้ต้องไมเ่คยผิดนดัสง่สนิค้า เพื่อเป็นการบริหารความเสีย่งในการไม่ได้รับสินค้าตามก าหนด ซึง่บริษัทก าหนดไว้ไมเ่กิน 180 
วนั  ในกรณีที่คู่ค้าไม่ส่งสินค้าภายในระยะเวลา 180 วนันบัจากวนัที่มีการสัง่ซือ้สินค้าฝ่ายจดัซือ้จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
กลัน่กรองคูค้่าและพิจารณาสนิเช่ือเพื่อหาทางแก้ไข โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัท หากคูค้่าใดมีความประสงค์
สง่มอบสินค้าเกินกว่า 180 วนั คณะอนกุรรมการกลัน่กรองคู่ค้าและพิจารณาสินเช่ือจะขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริหาร และ
หากพบว่ามีความเสี่ยงในการไม่ได้รับสินค้า แล้วท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 
รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองคู่ ค้ำและพิจำรณำสินเชื่อ 

1. นายถิรพงศ์  ค าเรืองฤทธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายภชุงค์  จงวิไลเกษม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการผลติ 
3. นายธีรยทุธ  เลศิศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน 
5. นายธานี   โลเกศกระวี รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย 
6. นายสามารถ   อดุมพนัธ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
7. นางวรางคณา  คงสาคร  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 
8. นางศิริลกัษณ์  เอี่ยมปคณุ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี (เลขาคณะอนกุรรมการฯ) 

 
ดงันัน้ส าหรับกรณีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า 598.13 ล้านบาท เป็นการจ่ายด้วยตัว๋อาวลัอายุ 150-180 วนั 

และคูค้่ารายดงักลา่วได้น าตัว๋อาวลัไปขายลดให้กบัสถาบนัการเงินแล้วทัง้จ านวนนัน้ เนื่องจากบริษัทยอ่ยได้จ่ายเงินลว่งหน้าค่า
สนิค้าเป็นตัว๋อาวลัที่กบัคูค้่าเศษเหล็กรายใหญ่ของกลุม่บริษัทที่เป็นคูค้่ากนัมานานและสง่สนิค้าครบถ้วนมาโดยตลอด เพื่อจอง
โควต้าในการซือ้เศษเหล็กซึ่งเป็นธุรกรรมปกติ และเป็นการป้องกนัความเสีย่งด้านวตัถดุิบเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยจะมีเศษ
เหล็กเพียงพอตอ่การผลติและสง่สนิค้าให้ลกูค้าอย่างครบถ้วนตามก าหนด โดยการสัง่ซื อ้วตัถดุิบในแต่ละครัง้ผู้ขาย มีเง่ือนไขให้
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้สินค้าเต็มจ านวนมูลค่าซือ้ จากนัน้ผู้ขายจะด าเนินการจัดหาและทยอยส่งสินค้าตามก าหนดโดยจะมี
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ระยะเวลา 150 - 180 วัน ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีวงเงินส าหรับออกตั๋วอาวัลกับธนาคาร จึงมีการออกตั๋วอาวัลให้กับผู้ ขายตาม
ระยะเวลาในการสง่สนิค้าแทนการวางเงินมดัจ าเป็นเงินสด  

 
2.2 สาเหตุที่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า การติดตามหนีใ้นช่วงที่ผ่านมา และแนวทาง

ด าเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหายดงักลา่ว 
 การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าตามตารางข้างต้น จ านวน 15.83 ล้านบาท ในปี 2560  

และ 16.43 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินมดัจ าคา่สนิค้าให้กบั SMT SIMEX TRADING CO., LTD ซึง่เป็นคูค้่า
ตา่งประเทศ และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัท  แตคู่่ค้าไมส่ง่สินค้าให้กบับริษัท ซึ่งปัจจุบนัทางบริษัทอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีทางกฎหมายในชัน้อนญุาโตตลุาการ  

 
2.3 สรุปข้อมูลส าคญัของคู่ค้ารายที่รับเงินลว่งหน้าค่าสินค้า 598.13 ล้านบาท และรายที่ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ได้แก่ ช่ือบริษัท วนัท่ีก่อตัง้ ประเภทธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้อมสดัสว่น
การถือหุ้น ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของคู่ค้ามีความสมัพันธ์กับผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ MILL และบริษัทย่อย
หรือไม่ อย่างไร สถานะทางการเงิน รวมทัง้ประวตัิการท าธุรกิจระหว่างคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท ได้แก่ ระยะเวลาที่ติดต่อค้าขาย 
เง่ือนไขการค้าที่ได้รับเปรียบเทียบกบัคูค้่ารายอื่น ประวตัิการสง่มอบสนิค้าลา่ช้า หรือค้างสง่มอบสนิค้าหรือไมอ่ยา่งไร  
สรุปข้อมูลส ำคัญของคู่ ค้ำที่จ่ำยเงนิล่วงหน้ำ 

บริษัท เอเชีย พำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด 
วนัท่ีจดัตัง้  29 มิถนุายน 2547  
ประเภทธุรกิจ  ขายปลกีวสัดกุ่อสร้าง 
รายช่ือกรรมการ นายสทิธตัถ์ สทิธิสมาน 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
  

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1 นาย สทิธตัถ์ สทิธิสมาน               1,231,999  94.77% 
2 นางสาว วราภร สายธญัญา                   50,000  3.85% 
3 นาย ชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์                     5,000  0.38% 
4 นาย ไพบลูย์ ปิติด ารงสวสัดิ ์                     5,000  0.38% 
5 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน                     5,000  0.38% 
6 นาย เธียรศกัดิ์ ดีรุ่งโรจน์                     3,000  0.23% 
7 นางสาว สมุาล ีสริิกลุนิษฐ์                           1  0.00% 

  รวม             1,300,000  100.00% 
ความสมัพนัธ์  ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ บริษัทท าธุรกรรมการซือ้ขายเหลก็เป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี โดยเง่ือนไขทางการค้า
เป็นปกติ เช่นเดยีวกบัคู้ ค้ารายอืน่ๆ และไมม่ีประวตัิค้างสง่สนิค้าให้กบับริษัท 
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งบกำรเงนิของ บริษัท เอเชีย พำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 
สินทรัพย์      
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน   -    401,927.63    302,868.73  
ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับทางการค้า สทุธิ 616,259,464.82  654,667,707.57  978,071,931.67  
สนิค้าคงเหลอืสทุธิ 40,225,686.00  40,225,686.00  40,225,686.00  
คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า   -  77,713,539.32  206,958,679.66  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  1,156,849,994.59  -  -  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,815,668,318.02  773,468,054.15  1,239,103,424.42  
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทนุระยะยาว  315,351,530.31  316,159,841.18  271,301,255.24  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ  3,765.49  1.00  23,600.28  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  194,400.00  194,400.00  194,400.00  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 315,549,695.80  316,354,242.18  271,519,255.52  
รวมสินทรัพย์ 2,131,218,013.82  1,089,822,296.33  1,510,622,679.94  
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีส้นิ       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

1,210,956,043.36  -  -  

เจ้าหนีก้ารค้า 233,869,862.51  481,840,173.23  857,525,598.84  
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย  -  1,209,576.76  243,389.74  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 581,167,322.01  492,174,099.13  543,311,785.48  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  2,025,993,227.88  975,223,849.12  1,401,080,774.06  
รวมเงินกู้ยมืระยะยาว  -  777,633.80  777,633.80  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  1,211,831.73  434,197.93  434,197.93  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  1,211,831.73  1,211,831.73  1,211,831.73  
รวมหนีส้ิน  2,027,205,059.61  976,435,680.85  1,402,292,605.79  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุจดทะเบียน  130,000,000.00  130,000,000.00  130,000,000.00  
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว – หุ้นสามญั  130,000,000.00  130,000,000.00  130,000,000.00  
ก าไร (ขาดทนุ)สะสม - 25,987,045.79  - 16,613,385  - 21,669,926  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 104,012,954.21  113,386,615.48  108,330,074.15  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  2,131,218,013.82  1,089,822,296.33  1,510,622,679.94  
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งบก ำไรขำดทุน 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 
รายได้จากการขายและบริการ – สทุธิ       4,157,679,996.33    3,493,964,947.51    2,030,524,382.18  
รวมรายได้อื่น                 16,243.61    2,166.67    78.97  
รายได้รวม       4,157,696,239.94    3,493,967,114.18    2,030,524,461.15  
ต้นทนุขาย และ/หรือบริการ      4,147,068,870.79    3,472,489,328.61    2,001,098,515.57  
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น           10,611,125.54    21,475,618.90    29,425,866.61  
รวมคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน             8,637,119.99    5,643,483.55    6,256,142.29  
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน             1,974,005.55    15,832,135.35    23,169,724.32  
คา่ใช้จา่ยอื่น   -    -    -  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ่าย 

            1,990,249.16    15,834,302.02    23,169,803.29  

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้             1,990,249.16    15,834,302.02    23,169,803.29  
ดอกเบีย้จ่าย           11,363,910.43    9,509,744.36    2,057,825.89  
ภาษีเงินได้   -    1,268,016.33    -  
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ  -          9,373,661.27    5,056,541.33    21,111,977.40  
 
สรุปข้อมูลส ำคัญของคู่ ค้ำที่ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 SMT SIMEX TRADING CO., LTD  
หมายเหต ุเนื่องจาก SMT SIMEX TRADING CO., LTD เป็นคูค้่าตา่งประเทศทางบริษัทจงึไมม่ีข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และผู้
ถือหุ้น ณ ปัจจบุนัได้ 
 

3. บริษัท สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรอชั่น จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) ถกูบริษัทแห่งหน่ึงฟ้องร้องค่ำเสยีหำย 133.83 
ล้ำนบำท คดิเป็น 14.50% ของมูลค่ำเงนิลงทุนในสยำมโซล่ำร์ 

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 44 ปรากฏข้อมลูว่า บริษัทสยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากัด (สยามโซลา่ร์) ถูก
บริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องตามคดีหมายเลขด าที่ 136/2561 กรณีบริษัทผิดสัญญาจ้างปฏิบัติการและบ ารุงรักษา โดยเรียก
ค่าเสียหาย 33.54 ล้านบาท และคดีหมายเลขด าที่ 8/2561 กรณีบริษัทผิดสญัญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง โดยเรียกค่าเสียหาย 
100.29 ล้านบาท 

ทัง้นี ้เมื่อวันที่ 12 พศจิกายน 2561 บริษัทได้ชีแ้จงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
สอบถามเก่ียวกับการลงทุนในสยามโซลา่ร์ โดยบริษัทชีแ้จงว่าได้ตรวจสอบสถานะของสยามโซลา่ร์และผู้ขาย (บริษัท สมาร์ท 
กรีน เอ็นเนอร์จี จ ากดั) เพื่อประเมินความเสีย่งและผลกระทบ โดยวา่จ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและด้านเทคนิค
ให้เข้าท า Due Diligence โครงการโรงไฟฟ้าของสยามโซล่าร์ เพื่อวิเคราะห์สถานะ ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนผลตอบแทนและ
ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ ถือหุ้นจะได้รับแล้ว 

3.1 สรุปข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัคด ีได้แก่ ที่มาของข้อพิพาท วนัท่ีเกิดข้อพิพาท ช่ือคูก่รณี และแนวทางการด าเนินการของ
บริษัทในระยะที่ผา่นมาและในอนาคต  

3.1.1 คดีหมายเลขด าที่ 136/2561 ของศาลจงัหวดัชยัภมูิ 
         โจทก์: บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) (“เดม็โก้”) 
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         จ าเลย: บริษัท สยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“สยามโซลา่ร์”) 
         ข้อหา : ผิดสญัญาจ้างปฎิบตัิการ และบ ารุงรักษา  
         ทนุทรัพย์: 33,540,182.40 บาท  
         วนัท่ีฟอ้ง 7 กมุภาพนัธ์ 2561 
 เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดมิของสยามโซลา่ร์  ไมไ่ด้ช าระคา่จ้างตามสญัญาปฏิบตัิการ และบ ารุงรักษาโรงงานผลติ

ไฟฟา้ ให้แก่เด็มโก้ ดงันัน้เมื่อวนัที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2561 สยามโซลา่ร์จึงถกูฟอ้ง โดยขณะนีย้งัมีประเด็นที่อยูร่ะหวา่งการสบืพยาน
ในชัน้ศาลอยูว่า่สยามโซลา่ร์ เป็นฝ่ายผิดสญัญาหรือไม่ 

         แนวทางการด าเนินการที่ผ่านมา : สยามโซลา่ร์ได้มีการแต่งตัง้ทนายความเพื่อเข้าต่อสู้ คดี โดยปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลจงัหวดัชยัภมูิ ซึง่นดัสบืพยานวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  

        แนวทางการด าเนินการในอนาคต : สยามโซล่าร์อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล ซึ่งจะนดัสืบพยานวนัที่ 23 
พฤษภาคม 2562 เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการต่อไป  

 
3.1.2 คดีหมายเลขด าที่ 8/2561 
         ผู้ เรียกร้อง: บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) (“เด็มโก้”) 
         ผู้คดัค้าน: บริษัท สยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“สยามโซลา่ร์”) 
         ข้อหา : ผิดสญัญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง 
         ทนุทรัพย์: 100,286,943.74 บาท  
         วนัท่ีฟอ้ง 7 กมุภาพนัธ์ 2561 

  กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดมิของสยามโซลา่ร์ ไมไ่ด้ช าระคา่จ้างตามสญัญาก่อสร้างให้แก่เด็มโก้ ดงันัน้เมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 
2561 สยามโซลา่ร์จงึถกูฟอ้ง โดยทัง้นีย้งัมีประเด็นที่อยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณาจากสถาบนัอนญุาโตตลุาการ เนื่องจากสยาม
โซลา่ร์ได้มีการฟอ้งแย้งเด็มโก้ จ านวน 510,241,471.73 บาท เป็นคา่เสยีหายอนัเกิดจากการขาดรายได้จากการผลติกระแสไฟฟา้
ออกมาน้อยวา่ระดบัท่ีรับประกนั และคา่เสยีหายในอนาคต 
  แนวทางการด าเนินการท่ีผา่นมา : สยามโซลา่ร์ได้แตง่ตัง้ทนายความเพื่อเข้าตอ่สู้คดีโต้แย้งค าเรียกร้องพร้อมทัง้ 
ได้ยื่นค าคดัค้านพร้อมกบัข้อเรียกร้องแย้งจ านวน 510,241,471.73 บาทโดยคณะอนญุาโตตลุาการได้ท าการสบืพยาน ฝ่ายผู้
เรียกร้องและผู้คดัค้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งการท าค าแถลงการณ์ปิดคดีซึง่จะต้องน าสง่ตอ่คณะอนญุาโตตลุการ
ภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562 และหลงัจากนัน้ คณะอนญุาโตตลุาการจะจดัท าค าวินิจฉยัชีข้าดตอ่ไป 

          แนวทางการด าเนินการในอนาคต : สยามโซลา่ร์อยูร่ะหวา่งรอการพิจารณาของศาล รอค าวนิจัฉยัจากคณะ
อนญุาโตตลุาการ เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากมีความคืบหน้า บริษัทจะด าเนินการแจ้งผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 
 
3.2 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อพิพาทต่างๆ ของสยามโซลา่ร์ โดยครอบคลมุคดีฟ้องร้องทัง้ 2 คดีข้างต้น เพื่อ

ประกอบการพิจารณาราคาซือ้หุ้นของสยามโซล่าร์ก่อนเข้าลงทนุหรือไม่ อย่างไร ทัง้นี ้มลูค่าที่ลงทนุในสยามโซลา่ร์ได้ค านึงถึง
ผลกระทบที่สยามโซลา่ร์อาจต้องชดใช้คา่เสยีหายแล้วหรือไมอ่ยา่งไร 

คณะกรรมการได้รับทราบข้อพิพาทตา่งๆ ของสยามโซลา่ร์ รวมทัง้ 2 คดีข้างต้น ซึง่เกิดก่อนท่ีบริษัทจะเข้าลงทนุ และ
มลูคา่ในการเข้าลงทนุ 917 ล้านบาท ได้ค านงึถึงผลกระทบข้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

7 
 

4. บริษัทขำยสทิธิเรียกร้องในลกูหนีก้ำรค้ำรำยหน่ึง 185.14 ล้ำนบำท ในมูลค่ำเพียง 0.15 ล้ำนบำท 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และหนังสือชีแ้จงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 ตามที่ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ สอบถามปรากฏข้อมลูว่า ปี 2561 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน ขึน้ไป 49.93 ล้านบาท 
ลดลง 357.39 ล้านบาท คิดเป็น 87.74% เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากโอนสทิธิเรียกร้องลกูหนีก้ารค้า
รายบริษัท สมาร์ท เทรดเดอร์ จ ากดั (“สมาร์ท เทรดเดอร์”) 182 ล้านบาท เพื่อช าระคา่ซือ้หุ้นของบริษัท สยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ 
จ ากัด (สยามโซลา่ร์) และต่อมาได้ขายสิทธิเรียกร้องสว่นที่เหลืออีก 185.14 ล้านบาท ไปในราคา 0.15 ล้านบาท โดย MILL อยู่
ระหวา่งด าเนินการยื่นค าร้องขอรับช าระหนีข้องสมาร์ทเทรดเดอร์ตอ่เจ้าหน้าที่พิทกัษ์ทรัพย์ 

4.1 สาเหตุที่บริษัทขายสิทธิเรียกร้อง 185.14 ล้านบาท ในราคาเพียง 0.15 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 2 เดือน 
หลงัจากที่บริษัทแจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นค าร้องขอรับช าระหนีต้่อเจ้าหน้าที่พิทกัษ์ทรัพย์ รวมถึงอธิบายเกณฑ์ก าหนด
ราคาขาย รวมถึงขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อติดตอ่ผู้ซือ้หนีด้งักลา่ว 

ตามที่บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากสมาร์ท เทรดเดอร์ ซึง่ค้างช าระเป็นจ านวน 391 ล้านบาท (ยอดค้าง
ช าระค่าสินค้า 367 ล้านบาท ดอกเบีย้ 24 ล้านบาท) โดยเมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2561บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน182 
ล้านบาท ส าหรับหนีค้้างช าระหนี ้สว่นที่เหลืออีกจ านวน 185 ล้านบาท บริษัทได้ด าเนินการตามกฎหมายในการติดตามเพื่อให้
ลกูหนีท้ าการช าระหนีเ้ร่ือยมา 

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย สมาร์ท เทรดเดอร์ ถูกศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 5 
กนัยายน 2561 ท าให้บริษัทไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีแพ่งสามญัได้ โดยต้องไปด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหนีต้าม พ.ร.บ. 
ล้มละลาย ฯ ซึง่จากการตรวจสอบส านวนกบักรมบงัคบัคดี ปรากฏวา่ลกูหนีม้ีหนีส้นิรวมกนัสงูกว่าทรัพย์สนิเป็นจ านวนมาก โดย
มีเจ้าหนีฟ้อ้งร้องเพื่อขอรับช าระหนีม้ลูคา่รวม 11,712 ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สนิรวมตามงบการเงินของลกูหนี ้ณ สิน้ปี 2556 อยู่
ที่ 3,175 ล้านบาท อีกทัง้ ยงัเป็นเจ้าหนีม้ีประกัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนีม้ีบุริมสิทธิที่มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนตาม
กฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น มีจ านวนหลายราย  ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะได้รับช าระหนีก้่อนบริษัทซึ่งเป็นเจ้าหนีไ้ม่มี
ประกนัที่อยูใ่นล าดบัท้าย  

ดงันัน้ หากบริษัทประสงค์จะยงัคงความเป็นเจ้าหนีข้องลกูหนีร้ายดงักลา่วนีไ้ว้ บริษัทจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการ
วา่จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก และบริษัทอาจจะไมไ่ด้รับช าระหนีเ้ลยเพราะ ลกูหนีม้ี
หนีส้ินมากกว่าทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ประกอบกบับริษัทมิใช่เจ้าหนีม้ีประกนัหรือเจ้าหนีบุ้ริมสิทธิตามกฎหมาย ดงันัน้ การ
ขายหนีจ้ะเป็นมาตรการหนึ่งของบริษัทเพื่อลดคา่ใช้จ่าย และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้การขายหนีด้งักลา่วบริษัท
ได้ปรึกษากับบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด  ซึ่งเป็นส านกังานกฎหมายที่มีช่ือเสียงและมีประสบการณ์ โดยให้
จดัท ารายงานแสดงความเห็นทางกฎหมายวา่หนีจ้ านวนดงักลา่วนัน้ ไมม่ีมลูคา่แล้ว และสามารถขายได้ โดยภายใต้สถานการณ์
ปัจจบุนั การขายจะเกิดผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทมากกวา่การคงสภาพสทิธิเรียกร้องในลกูหนีร้ายนีไ้ว้  

ส าหรับวิธีการขายหนีข้องบริษัท สมาร์ท เทรดเดอร์ จ ากดั นัน้ บริษัทได้ท าการสง่จดหมายเชิญชวนไปยงัผู้มีสว่นได้
เสยี คือ เจ้าหนีข้องสมาร์ท เทดเดอร์ รวมถึงการประกาศหนงัสอืพิมพ์สายกลาง ระหวา่งวนัท่ี 14, 17-18 ธนัวาคม 2561 เพื่อเชิญ
ชวนบุคคลภายนอกผู้ที่มีความสนใจให้ท าค าเสนอซือ้หนีเ้ข้ามายงับริษัท พร้อมระบุราคาที่จะซือ้ ต่อมา ในวนัที่ 19 ธันวาคม 
12561 บริษัท พี ดบับลิว คอนซลัแตนท์ จ ากดั (“พี ดบับลิว”) ซึง่เป็นบคุคลภายนอกได้มีค าเสนอขอซือ้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วเข้า
มายงับริษัทในราคา 150,000 บาท โดยไม่มีบุคคลภายนอกอื่นใดท าค าเสนอซือ้เข้ามายังบริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หลงัจากนัน้ ในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 บริษัทและพี ดบับลวิ ได้ท าสญัญาโอนสทิธิเรียกร้องของสมาร์ท เทรดเดอร์ และบริษัทได้
บอกกลา่วแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องไปยงัสมาร์ท เทรดเดอร์ ซึ่งเป็นลกูหนี ้รวมทัง้ พี ดบับลิว ได้ท าการช าระเงินค่าซือ้ขายสิทธิ
เรียกร้องจ านวน 150,000 บาท ให้แก่บริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
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4.2 ข้อมลูของบริษัทผู้ซือ้สิทธิเรียกร้อง เช่น ช่ือบริษัท กรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้อมสดัสว่น
การถือหุ้น ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของผู้ซือ้ มีความสมัพนัธ์กับผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ MILL และบริษัทย่อย
หรือไม ่อยา่งไร รวมถึงความสมัพนัธ์กบัลกูหนีก้ารค้าข้างต้นหรือไม ่อยา่งไร 

 
สรุปข้อมูลส ำคัญของผู้ซือ้สทิธิเรียกร้อง 

ชือ้ผู้ซือ้สทิธิเรียกร้อง : บริษัท พี ดบับลวิ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
รายช่ือกรรมการ  : นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1 นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 9,988 99.98% 
2 นางกรณา จนุชยะ 1                   0.01% 
3 นางสาวศภุร จฑุาประทีป 1 0.01% 

  รวม             10,000 100.00% 
  
  ความสมัพนัธ์ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท และบริษัทยอ่ย รวมถึงสมาร์ท เทรดเดอร์ 

ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัผู้ซือ้สทิธิเรียกร้อง  
   

4.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลการขายสทิธิเรียกร้องดงักลา่ว และความเหมาะสม
ของราคาขายวา่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งไร 

คณะกรรมการได้พิจารณาจากข้อมลูและความเห็นของที่ปรึกษาทางกฏหมายที่บริษัทว่าจ้างประเมินและให้ความเห็น
เก่ียวกับโอกาส ซึ่งความเห็นของที่ปรึกษาทางกฏหมายนัน้ได้แสดงให้เห็นว่า ลูกหนีไ้ม่สามารถที่จะช าระหนีใ้ห้แก่บริษัทได้
เนื่องจากลกูหนีม้ีเจ้าหนีฟ้้องร้องเพื่อขอรับช าระหนี ้ซึ่งมีมูลค่ารวมสงูกว่าทรัพย์สินรวม กอรปกับบริษัทเป็นเจ้าหนีล้ าดับท้ายๆ 
ดงันัน้เพื่อเป็นการปอ้งกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ จากการท่ีไมไ่ด้รับช าระหนี ้และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
จึงเห็นสมควรให้ขายหนี ้ซึ่งเหมาะสมกว่าการด าเนินการทางกฎหมายที่อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ ซึง่บริษัทอาจจะไมไ่ด้รับช าระหนีเ้ลยก็ได้ 

 
5. กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงนิทดรองจ่ำย 16.52 ล้ำนบำท และลูกหนีอ้ื่นอีก 15.43 ล้ำนบำท 

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41.3 ปรากฏข้อมูลว่ากลุม่บริษัทมีเงินทดรองจ่ายให้บริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล 
จ ากดั (“RSP”) และ Millcon Thiha GEL Limited รวม 16.52 ล้านบาท และตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ทัง้จ านวนในปี 2561  ซึ่ง
ทัง้ 2 บริษัท เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกนัของ MILL รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง นอกจากนี ้MILL ยงัมีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ลกูหนีอ้ื่น 15.43 ล้านบาท คิดเป็น 43.48% ของมลูคา่ลกูหนีอ้ื่นรวม 
 

เงนิทดรองจ่ำย (ล้ำนบำท) ปี 2561 ปี 2560 
RSP 15.65 4.85 
Millcon Thiha GEL 0.87 0.91 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 16.52 - 
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5.1 สรุปสาระส าคญัของเงินทดรองจ่ายทัง้ 2 รายการ ได้แก่ สาเหตทุี่ MILL ต้องให้เงินทดรองจ่าย วตัถปุระสงค์ของ

การใช้เงินดังกล่าว เง่ือนไขการคืนเงิน และอัตราดอกเบีย้ รวมถึงการอนุมัติเงินทดรองจ่าย ได้ด าเนินการตามอนุมัติหรือไม ่
อยา่งไร 

- ส าหรับเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้แก่ RSP นัน้ เกิดจากการท่ีบริษัท สหร่วม วสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“บริษัทย่อย”) 
ได้จ่ายเงินค่าซือ้ที่ดิน และสิ่งปลกูสร้างล่วงหน้า มลูค่า 15.65 ล้านบาท จากมูลค่าทัง้หมด 204 ล้านบาท (ตามที่บริษัทได้แจ้ง
สารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 เก่ียวกับรายการได้มาและการท ารายการกับ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้อนมุตัิรายการดงักลา่ว) โดยปัจจบุนัการซือ้ทรัพย์สิน
ดงักลา่วยงัไมแ่ล้วเสร็จภายใน 1 ปี เนื่องจากบริษัทยอ่ยน าเงินที่จะใช้ซือ้ทรัพย์ น าไปใช้หมนุเวียนในกิจการ จึงได้เจรจากบั RSP 
เพื่อขอชะลอซือ้ทรัพย์สินดงักล่าว และขอทยอยจ่ายค่าซือ้ทรัพย์สินให้กบั RSP โดยได้ท าบนัทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาให้ใช้
ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขาย ออกไปจนถึง ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2562 ทัง้นีห้ากการซือ้ทรัพย์ไม่ส าเร็จ บริษัทย่อยตกลงยินยอมชดใช้
คา่เสียหายหรือค่าเสียโอกาสให้แก่ RSP เท่ากบัค่าเช่าตามราคาตลาดที่อาจให้เช่าได้เดือนละ 600,000 บาท นบัแต่วนัที่บริษัท
ยอ่ยได้เข้าครอบครองทรัพย์สนิจนถึงวนัท่ีบนัทกึข้อตกลงสิน้สดุลง ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขเดิม 

- ส าหรับเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้แก่ Millcon Thiha GEL Limited (“บริษัทร่วม”) เป็นการจ่ายเงินค่าสินค้า
ให้กบับริษัทร่วมที่ประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้มอบหมายให้กรรมการตวัแทนที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วม 
ด าเนินการสอบถามและติดตามเงินทดรองจ่ายกับทางบริษัทร่วม ทัง้นี ้การจ่ายเงินทดรองจ่าย เป็นไปตามอ านาจอนุมตัิของ
บริษัท  

 
5.2 สรุป ข้อมูลส าคัญ ของ RSP และ Millcon Thiha GEL Limited ได้แก่  วันที่ ก่ อตั ง้  ประเภทธุ รกิจ  ราย ช่ือ

คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้อมสดัส่วนการถือหุ้น ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของทัง้ 2 
บริษัทมีความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้ บริหารของ MILL และบริษัทย่อยหรือไม่ อย่างไร รวมทัง้อธิบายประวตัิการท า
ธุรกรรมระหวา่ง RSP กบักลุม่บริษัท ได้แก่ ระยะเวลาที่ติดตอ่ค้าขาย เงื่อนไข การค้าที่ได้รับเปรียบเทียบกบัลกูค้ารายอื่น 
สรุปข้อมูลส ำคัญของ RSP 

วนัท่ีจดัตัง้  31 กรกฎาคม 2541 
ประเภทธุรกิจ  จ าหนา่ยเหลก็ 
รายช่ือกรรมการ  นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1 นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ 1,712,700 85.64% 
2 นางสาวศรีลออ นนัทสขุเกษม                   250,000 12.50% 
3 นายธนะวฒัติ์ นิติองิคะวฒัน์ 24,800 1.24% 
4 นางสาวนพคณุ สรวงทา่ไม้ 12,500 0.62% 

  รวม             2,000,000  100.00% 
 
ความสมัพนัธ์  นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ เป็น เป็นบคุคลอยูกิ่นฉนัท์สามีภริยาของนางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ซึง่

เป็นกรรมการของบริษัท ท าให้ RSP เป็นนิติบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกบับริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 
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21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 
(“ประกาศเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 
  
 ทัง้นี ้กลุม่บริษัท กบั RSP ได้ด าเนินการท าธุรกรรมทางการค้ามาเป็นระยะเวลานานมากกวา่ 10 ปี โดยการซือ้ขาย
เป็นไปตามราคาตลาด และเง่ือนไขทางการค้าเป็นเช่นเดยีวกนักบัคูค้่ารายอื่นๆ  
 
สรุปข้อมูลส ำคัญของ Millcon Thiha GEL Limited 

วนัท่ีจดัตัง้  15 มกราคม 2558  
ประเภทธุรกิจ  ผลติและจ าหนา่ยเหลก็รูปพรรณ 
รายช่ือกรรมการ  1. Mr. Aye Thiha 
   2. Mr. Yin Maung 
   3. นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู 
   4. นายสามารถ อดุมพนัธ์ 
   5. นางดวงกมล สขุเมือง 
   6. นายวฒุิชยั เศรษฐบตุร 
 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1 Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited        6,919,999.00  99.99% 
2 นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู             1 0.01% 

  รวม            6,920,000  100.00% 
 
ความสมัพนัธ์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 ของทนุจดทะเบียน เข้าถือหุ้นใน Millcon Thiha GEL Limited 
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 
สรุปข้อมูลส ำคัญของ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

วนัท่ีจดัตัง้  4 สงิหาคม 2557 
ประเภทธุรกิจ  เพื่อการการลงทนุในประเทศพมา่ 
รายช่ือกรรมการ  1. Mr.Wong Yee Jun Shelmin 
   2. นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู 
   3. นายธวชั อนนัต์ธนวณิช 
   4. นางดวงกมล สขุเมือง 
   5. นายวฒุิชยั เศรษฐบตุร 
   6. Mr. Aye Thiha 
   7. Mr. Yin Maung 
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   8. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 5,400,045 45.00% 
2 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)             5,400,045 45.00% 
3 Royal World Smile Co., Ltd. 480,000 4.00% 
4 Thiha Trading Limited 360,010 3.00% 
5 Siam Pattana Maritime Co., Ltd 240,000 2.00% 
6 Ms. Tattaya Hanbenjapong 120,000 1.00% 

  รวม            12,000,100  100.00% 
 
ความสมัพนัธ์  เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 ของทนุจดทะเบียน  

 
5.3 สาเหตทุีใ่นปี 2561 บริษัทให้เงินทดรองจา่ยแก่ RSP เพิ่มขึน้จาก 4.85 ล้านบาท เป็น 15.65 ล้านบาทและตัง้คา่

เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวนในปีเดียวกนั 
- ส าหรับเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้แก่ RSP ที่เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจากการท่ีบริษัท สหร่วม วสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“บริษัทยอ่ย”) 

ได้ทยอยจ่ายเงินค่าซือ้ทรัพย์สินลว่งหน้าให้แก่ RSP เพิ่มขึน้จากปี 2560 แต่เนื่องจากปัจจุบนัการซือ้ทรัพย์สินดงักล่าวไม่แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี ทางบญัชี จึงบนัทึกรายการดงักลา่วเป็นเงินทดรองจ่ายลว่งหน้า และตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวนในปี
เดียวกนั 

5.4 การติดตามเรียกเงินคืนทดรองจ่ายดงักลา่วในชว่งที่ผา่นมา และแนวทางด าเนินการในการติดตามหนีด้งักลา่ว 
- ส าหรับเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้แก่ RSP เป็นจ่ายเงินค่าซือ้ทรัพย์สินล่วงหน้าให้แก่ RSP ซึ่งหากซือ้ทรัพย์สิน

ส าเร็จแล้วเงินดงักลา่วจะเป็นสว่นหนึ่งของการซือ้ทรัพย์สิน ซึง่ RSP ได้มีการท าบนัทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาให้ใช้ทรัพย์สินที่
จะซือ้จะขาย ออกไปจนถึงวนัที่ 30 มิ.ย. 2562 ทัง้นีห้ากการซือ้ทรัพย์ไมส่ าเร็จ บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“บริษัทย่อย”)
ตกลงยินยอมชดใช้คา่เสยีหายหรือคา่เสียโอกาสให้แก่ RSP เท่ากบัคา่เช่าตามราคาตลาดที่อาจให้เช่าได้เดือนละ 600,000 บาท 
นบัแตว่นัท่ีบริษัทยอ่ยได้เข้าครอบครองทรัพย์สนิจนถึงวนัท่ีบนัทกึข้อตกลงสิน้สดุลง 

-  ส าหรับเงินทดรองจา่ยที่จา่ยให้แก่ Millcon Thiha GEL Limited (“บริษัทร่วม”) เป็นการจา่ยเงินคา่สนิค้า
ให้กบับริษัทร่วมที่ประเทศพมา่ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้มอบหมายให้กรรมการตวัแทนที่ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทร่วม 
ด าเนินการสอบถามและตดิตามเงินทดรองจ่ายกบัทางบริษัทร่วม 
 

5.5 สรุปข้อมลูส าคญัของลกูหนีอ้ื่นท่ีบริษัทตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 15.43 ล้านบาท ได้แก่ วนัท่ีก่อตัง้ ประเภทธุรกิจ 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) พร้อมสดัสว่นการถือหุ้น ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของ
ทัง้ 2 บริษัทมีความสมัพนัธ์กบัผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ MILL และบริษัทยอ่ยหรือไม ่อยา่งไร รวมถึงสาเหตทุีต่ัง้คา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู การตดิตามหนี ้และแนวทางด าเนินในการตดิตามหนีด้งักลา่ว 

 
สรุปข้อมูลส ำคัญของ Millcon Thiha GEL Limited 

วนัท่ีจดัตัง้  15 มกราคม 2558  
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ประเภทธุรกิจ  ผลติและจ าหนา่ยเหลก็รูปพรรณ 
รายช่ือกรรมการ 1. Mr. Aye Thiha 
   2. Mr. Yin Maung 
   3. นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู 
   4. นายสามารถ อดุมพนัธ์ 
   5. นางดวงกมล สขุเมือง 
   6. นายวฒุิชยั เศรษฐบตุร 
 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 
ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 

1 Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited        6,919,999.00  99.99% 
2 นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู             1 0.01% 

  รวม            6,920,000  100.00% 
 
ความสมัพนัธ์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 ของทนุจดทะเบียน เข้าถือหุ้นใน Millcon Thiha GEL Limited 
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
 

5.6 การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเงินทดรองจ่าย และลกูหนีอ้ื่น เป็นไปตามนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
หรือไม ่อยา่งไร 

บริษัทจะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยใช้หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี ้แล้วน าเสนอตอ่กรรมการผู้จดัการ เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิก่อนการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทกุครัง้  

1. ลกูหนีท้ี่มีอายหุนีค้้างช าระเกินวนัก าหนดช าระตัง้แต ่4 เดือน ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 6 เดือน ซึง่ทางบริษัทสามารถติดต่อ
ได้ ลกูค้าแสดงเจตนาที่จะช าระเงินโดยไม่บิดพลิว้ ให้เฝา้ระวงัดแูลอยา่งใกล้ชิด และอาจให้ระงบัการขายชัว่คราว 
รวมถึงการใช้มาตรการเร่งรัด หนีส้นิอื่นร่วมด้วย แตห่ากมีแนวโน้มวา่อาจจะได้รับช าระไมค่รบตามจ านวนให้ตัง้คา่
เผ่ือไว้ 25% ของมลูหนี ้ถ้าติดต่อไม่ได้ว่าจะด้วยวิธีใด ให้ด าเนินการแจ้งความฟ้องร้องตามขัน้ตอนทางกฎหมาย 
และให้ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 50% ของมลูคา่หนีด้งักลา่ว 

2. ลกูหนีท้ี่มีอายหุนีค้้างช าระเกินวนัครบก าหนดช าระตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทยงัสามารถติดต่อ
ได้และลกูค้าแสดงเจตนาที่จะช าระโดยไม่บิดพลิว้ ให้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ 50% ของมลูค่าหนี ้แต่หากมี
แนวโน้มที่บริษัทจะด้รับช าระหนีไ้ม่ครบถ้วน ให้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ 75% ของมลูหนี ้แตห่ากพิจารณาแล้ว
เห็นวา่มีแนวโน้มที่จะไมไ่ด้รับช าระหนีเ้ลย ให้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 100% 

3. ลกูหนีท้ี่มีอายหุนีค้้างช าระเกินวนัครบก าหนดช าระตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปทกุกรณี ให้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ 100% 
ของมลูหนีท้ี่เกินก าหนดช าระดงักลา่ว 

 
ทัง้นี ้การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเงินทดรองจ่าย และลกูหนีอ้ื่น เป็นไปตามนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ

บริษัท 
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 ตามที่ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในงบการเงินปี 2561 เนื่องจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าต่างประเทศและบริษัทย่อยต่างประเทศ
แห่งหนึง่ได้นัน้ ตลาดหลกัทรัพย์ขอให้บริษัทเร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดงักลา่ว เพื่อให้งบการเงินของบริษัทสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงตอ่ไป 
 บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทย่อยในต่างประเทศได้แก่ บริษัท มิลล์คอน ทิฮา ลิมิเต็ด ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศพม่า โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และกิจการร่วมค้า ได้แก่ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ซึ่งตัง้อยู่ที่
ประเทศสิงค์โปร์ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีของทัง้ 2 บริษัท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะพยายามไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์เช่นนีอ้ีกในงบการเงินงวดตอ่ๆ ไป 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


