บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 006/2562
วันที่ 11 มีนำคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ซันเทค เมทัลส์ จากัด (“ซันเทค”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ขายหุ้น
สามัญทังหมดของบริ
้
ษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จากัด (“โอเชี่ยน”) จานวน 99,999 หุ้น หรื อร้ อยละ 19.99 ของทุนจดทะบียน
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ) คิดเป็ นมูลค่ารวม 9,999,900 บาท ให้ กบั บริ ษัท โอเชี่ยน อินเตอร์ เนชัน่ แนล บิสซิเนส จากัด
(“โอเชี่ยน อินเตอร์ ”) เนื่องจากโอเชี่ยน มีผลการดาเนินงานขาดทุน ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โอเชี่ยนมีมลู ค่าทางบัญชี
(Book Value) เท่ากับ 6.13 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทและซันเทคไม่มีเงินให้ ก้ ยู ืมหรื อภาระค ้าประกันคงค้ างแก่โอเชียน
งบกำรเงินของโอเชี่ยน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-60
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
สินทรัพย์
(บำท)
(บำท)
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
82,290.40
145,286,945.41
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
167,092,186.98
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
11,818,980.58
สินค้ าคงเหลือสุทธิ
4,396,099.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3,804,922.21
11,818,980.58
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
3,887,212.61
328,594,211.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
217,844.28
8,049,833.73
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
95,630.18
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
8,145,463.91
217,844.28
รวมสินทรัพย์
4,105,056.89
336,739,675.88
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้การค้ า
35,830,065.70
เจ้ าหนี ้เงินกู้ยืม
200,000.00
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
14,314,853.57
เงินกู้ยืมระยะสัน้
248,000,000.00
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
3,732,009.74
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
842,022.50
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
1,042,022.50
301,876,929.01
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมเงินกู้ยมื ระยะยาว
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว – หุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

31 ธ.ค. 61

31-ธ.ค.-60

1,042,022.50

301,876,929.01

50,000,000.00
50,000,000.00
(44,704,538.21)
(3,063,034.39)
4,105,056.89

20,000,000.00
20,000,000.00
14,862,746.87
34,862,746.87
336,739,675.88

งบกำไรขำดทุน
1 ม.ค. 61 - 31-ธ.ค.-61
รายได้ จากการขายและบริ การ – สุทธิ
5,369,278,914.89
รวมรายได้ อื่น
1,796,342.30
รายได้ รวม
5,371,075,257.19
ต้ นทุนขาย และ/หรื อบริ การ
5,299,682,178.97
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น
71,393,078.22
รวมค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
102,387,431.32
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี ้ยและภาษี เงินได้
(30,994,353.10)
ดอกเบี ้ยจ่าย
16,773,219.50
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
(47,767,572.60)
ภาษี เงินได้
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ
(47,767,572.60)
หมายเหตุ โอเชี่ยน จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

13 ก.ค. 60 - 31-ธ.ค.-60
1,815,840,246.64
21,684.14
1,815,861,930.78
1,782,929,266.45
32,910,980.19
6,429,465.73
26,503,198.60
7,907,397.26
18,595,801.34
3,733,054.47
14,862,746.87

ในปี 2561 โอเชี่ยน มีสินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ 3.8 ล้ านบาท ลดลง 324.7 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดลดลง 145.2
ล้ านบาท จากการชาระคืนเงินกู้ยืมจานวน และดอกเบี ้ยให้ แก่ซนั เทค และโอเชี่ยนอินเตอร์ ลูกหนี ้การค้ าลดลง 167.1 ล้ านบาท
เนื่องจากการได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าจากลูกค้ า ซึ่งปกติ ทางโอเชี่ยนจะให้ เครดิตลูกค้ าในการชาระเงิน 7-15 วัน สาหรับหนี ้สิน
รวมลดลง 300.7 ล้ านบาท จากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ า 35.8 ล้ านบาท เนื่องจาก Suppliers ของโอเชี่ยนเป็ นรายย่อย จึง
ชาระค่าสินค้ าเป็ นเงินสด ส่วนเงินกู้ยืมระยะสันลดลง
้
248 ล้ านบาท จากการชาระคืนให้ แก่ ซันเทค และโอเชี่ ยน อินเตอร์
ขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นลดลง 37.9 ล้ านบาท เนื่องจากผลการดาเนินงานขาดทุน
สาหรับในปี 2561 โอเชี่ยนมีรายได้ จากการขายและบริ การ 5,369.3 ล้ านบาท และมีกาไรขันต้
้ น 71.4 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 1.3 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนิน งานอยู่ที่ 102.4 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขาย 77 ล้ าน
บาท และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 35 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยจ่าย 16.8 ล้ านบาท จากการชาระค่าดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะสันให้
้ แก่ซนั
เทค และ โอเชี่ยน อินเตอร์ จากการดาเนินงานที่กล่าวมาส่งผลให้ โอเชี่ยน มีผลขาดทุน 47.8 ล้ านบาท
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ทัง้ นี ้ บริ ษั ทได้ ค านวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน และประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มลู ค่าสิง่ ตอบแทน มีจานวนเท่ากับ
ร้ อยละ 0.04 โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริ ษัทไม่มีรายการจาหน่ายไป
ในช่ วง 6 เดือ นที่ ผ่านมา จึ ง ไม่เข้ าข่ายรายการที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ เรื่ องการได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ นอกจากนี ้ รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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