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ที่  MILL 006/2562 

วันที่  11 มนีำคม 2562 
 
เร่ือง การจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท โอเช่ียน ซพัพลายส์ จ ากดั  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 
เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัท ซนัเทค เมทลัส์ จ ากัด (“ซนัเทค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขายหุ้น
สามัญทัง้หมดของบริษัท โอเช่ียน ซพัพลายส์ จ ากัด (“โอเช่ียน”) จ านวน 99,999 หุ้น หรือร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะบียน  
(มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ) คิดเป็นมลูคา่รวม 9,999,900 บาท  ให้กบับริษัท โอเช่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล บิสซิเนส จ ากดั 
(“โอเช่ียน อินเตอร์”)  เนื่องจากโอเช่ียน มีผลการด าเนินงานขาดทนุ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โอเช่ียนมีมลูค่าทางบญัชี 
(Book Value) เทา่กบั 6.13 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทและซนัเทคไมม่ีเงินให้กู้ยืมหรือภาระค า้ประกนัคงค้างแก่โอเชียน 
งบกำรเงนิของโอเชี่ยน   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
สินทรัพย์ (บำท) (บำท) 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 82,290.40         145,286,945.41  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น -         167,092,186.98  
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า -           11,818,980.58  
สนิค้าคงเหลอืสทุธิ -             4,396,099.00  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  3,804,922.21           11,818,980.58  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,887,212.61      328,594,211.97  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ  217,844.28             8,049,833.73  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                 95,630.18  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 217,844.28          8,145,463.91  

รวมสินทรัพย์ 4,105,056.89      336,739,675.88  
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีส้นิ     
เจ้าหนีก้ารค้า -           35,830,065.70  
เจ้าหนีเ้งินกู้ยืม 200,000.00 - 
เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า -           14,314,853.57  
เงินกู้ยืมระยะสัน้ -         248,000,000.00  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย -             3,732,009.74  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 842,022.50 - 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  1,042,022.50        301,876,929.01  
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 31 ธ.ค. 61 31-ธ.ค.-60 
รวมเงินกู้ยมืระยะยาว  - - 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน  - - 
รวมหนีส้ิน  1,042,022.50      301,876,929.01  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทนุจดทะเบียน  50,000,000.00           20,000,000.00  
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว – หุ้นสามญั  50,000,000.00           20,000,000.00  
ก าไร (ขาดทนุ)สะสม (44,704,538.21)           14,862,746.87  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น (3,063,034.39)        34,862,746.87  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  4,105,056.89      336,739,675.88  

 
งบก ำไรขำดทุน 1 ม.ค. 61 - 31-ธ.ค.-61 13 ก.ค. 60 - 31-ธ.ค.-60 
รายได้จากการขายและบริการ – สทุธิ  5,369,278,914.89      1,815,840,246.64 
รวมรายได้อื่น 1,796,342.30                 21,684.14  
รายได้รวม  5,371,075,257.19      1,815,861,930.78  
ต้นทนุขาย และ/หรือบริการ      5,299,682,178.97      1,782,929,266.45  
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 71,393,078.22           32,910,980.19  
รวมคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 102,387,431.32             6,429,465.73  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้          (30,994,353.10)           26,503,198.60  
ดอกเบีย้จ่าย 16,773,219.50             7,907,397.26  
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ (47,767,572.60)          18,595,801.34  
ภาษีเงินได้ -             3,733,054.47  
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ         (47,767,572.60)          14,862,746.87  

หมายเหต ุโอเช่ียน จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 
 
 ในปี 2561 โอเช่ียน มีสินทรัพย์รวมอยูท่ี่ 3.8 ล้านบาท ลดลง 324.7 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากเงินสดลดลง 145.2 
ล้านบาท จากการช าระคืนเงินกู้ยืมจ านวน และดอกเบีย้ให้แก่ซนัเทค และโอเช่ียนอินเตอร์ ลกูหนีก้ารค้าลดลง 167.1 ล้านบาท 
เนื่องจากการได้รับช าระเงินค่าสินค้าจากลกูค้า ซึ่งปกติทางโอเช่ียนจะให้เครดิตลกูค้าในการช าระเงิน 7-15 วนั ส าหรับหนีส้ิน
รวมลดลง 300.7 ล้านบาท จากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้า 35.8 ล้านบาท เนื่องจาก Suppliers ของโอเช่ียนเป็นรายย่อย จึง
ช าระค่าสินค้าเป็นเงินสด  ส่วนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ลดลง 248 ล้านบาท จากการช าระคืนให้แก่ซันเทค และโอเช่ียน อินเตอร์ 
ขณะที่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 37.9 ล้านบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานขาดทนุ 
 ส าหรับในปี 2561 โอเช่ียนมีรายได้จากการขายและบริการ 5,369.3 ล้านบาท และมีก าไรขัน้ต้น 71.4 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 1.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ที่ 102.4 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 77 ล้าน
บาท และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 35 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย 16.8 ล้านบาท จากการช าระคา่ดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะสัน้ให้แก่ซนั
เทค และ โอเช่ียน อินเตอร์ จากการด าเนินงานท่ีกลา่วมาสง่ผลให้ โอเช่ียน มีผลขาดทนุ 47.8 ล้านบาท 
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ทัง้นี ้บริษัทได้ค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์”) โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูค่าสิง่ตอบแทน มีจ านวนเท่ากบั
ร้อยละ 0.04 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริษัทไม่มีรายการจ าหน่ายไป
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ นอกจากนี ้รายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


