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ที่  MILL 004/2562 

วันที่  11 มนีำคม 2562 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยประจ ำปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตและได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกิจ 

จำกข้อมลูของสถำบนัเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย กำรบริโภคเหลก็ส ำเร็จรูปของไทยในปี 2561 ขยำยตวัร้อย
ละ 4.8 อยู่ที่ 17.4 ล้ำนตนั กำรผลิตเหล็กในประเทศอยู่ที่ 7.1 ล้ำนตนั ขยำยตวัร้อยละ 3.4 กำรน ำเข้ำผลิตภณัฑ์เหล็กส ำเร็จรูป
ขยำยตวัร้อยละ 6.2 อยูท่ี่ 12 ล้ำนตนั สว่นกำรสง่ออกขยำยตวัร้อยละ 19 เมื่อเทียบกบัปีที่ผำ่นมำ   

ส ำหรับคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้เหล็กของไทยปี 2562 อยู่ที่ 18.7-19 ล้ำนตัน ปัจจัยบวกจำกกำรขยำยตัวใน
อตุสำหกรรมก่อสร้ำง กำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงๆ ของภำครัฐ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยตำ่งๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
แนวโน้มกำรลงทนุในภำคอสงัหำริมทรัพย์ และกำรลงทนุในพืน้ที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภำคตะวนัออก (EEC) ภำยใต้แผน
ยทุธศำสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมยำนยนต์ เคร่ืองจกัรกล และอตุสำหกรรมกำรผลติที่เก่ียวเนื่องมีแนวโน้ม
ขยำยตวัดีขึน้อสงัหำริมทรัพย์ 
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 2561   
 

รำยกำร 2561 2560 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม          21,758           19,810  
 

       1,948              10  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร          20,319          19,624  
 

          695                4  

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร         19,973            18,174  
 

       1,800              10  

ก ำไรขัน้ต้น                346             1,450  
 

-1,105  -76  

คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรขำยและบริกำร                 696                755  
 

-59  -8  

ต้นทนุทำงกำรเงิน                 753                646  
 

          107              17  

ก ำไรสุทธิ -411               123  
 

-535  -435  

EBITDA 1,247 1,047  200 19 
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 ส ำหรับปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 20,319 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ จำก
รำคำขำยเฉลีย่ทัง้ปีสงูกวำ่ปีก่อน  

ต้นทนุขำยและบริกำรเพิ่มขึน้ 1,800 ล้ำนบำท เนื่องจำกรำคำเหลก็มคีวำมผนัผวนสงู ท ำให้รำคำสนิค้ำส ำเร็จรูปปรับตวั
ลดลงเร็วกว่ำรำคำวตัถดุิบ สว่นต่ำงของรำคำขำยกบัวตัถดุิบจึงลดลง นอกจำกนีบ้ริษัทมีต้นทนุกำรหยดุผลิต 70 ล้ำนบำท เพื่อ
ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้ำใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตเหล็กแท่งทรงยำวได้เร็วขึน้ และกำรบนัทึกค่ำเผ่ือกำรลดลง
ของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื 250 ล้ำนบำท บริษัทจึงมีต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้มีก ำไรขัน้ต้นลดลง 
 นอกจำกนีบ้ริษัทมีก ำไรจำกกำรขำยที่ดิน 285 ไร่ จ ำนวน 1,089 ล้ำนบำท, กำรปรับโครงสร้ำงนีข้องบริษัทยอ่ย 60 ล้ำน
บำท, รำยกำรโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู 157 ล้ำนบำท รำยได้จำกเงินปันผล 7 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นๆ 126 ล้ำนบำท สง่ผลให้
บริษัทมีรำยได้รวมของบริษัทอยูท่ี่ 21,578 ล้ำนบำท 
 คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร ลดลงร้อยละ 8 ซึง่เป็นกำรลดลงจำกคำ่ขนสง่ต่ำงประเทศ เนื่องจำกในปี 2561 บริษัท
ผลติเหลก็แทง่ทรงยำว (Billet) เพื่อใช้ภำยในกลุม่บริษัทเป็นหลกั  
 นอกจำกนี ้บริษัทมีขำดทนุจำกผลแตกต่ำงในสนิค้ำส ำเร็จรูป จ ำนวน 516 ล้ำนบำท และมีผลขำดทนุจำกเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 191 ล้ำนบำท  
 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นให้บริษัทมีผลขำดทุน 412 ล้ำนบำท แต่เมื่อดูก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (EBITDA) อยู่ที่ 1,247 
ล้ำนบำท   
 

ส ำหรับสินทรัพย์รวมของปี 2561 อยู่ที่ 23,589 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4,147 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่ เพิ่มขึน้  268 ล้ำนบำท  
จำกลูกหนีท้ี่ เพิ่มขึน้  1,534 ล้ำนบำท จำกกำรส่งมอบ
สินค้ำเรียบร้อยแล้ว และรอช ำระเงินค่ำสินค้ำจำกลกูค้ำ 
ขณะที่สิน ค้ำคงเหลือลดลง 243 ล้ำนบำท เงินจ่ ำย
ล่วงหน้ำค่ำสินค้ำลดลง 742 ล้ำนบำท และให้กู้ ยืมเงิน
กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง 151 ล้ำนบำท 
จำกกำรคืนเงินกู้ ยืมของบริษัท โอเช่ียน ซพัพลำย์ จ ำกัด 
120 ล้ำนบำท และบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด 31 

ล้ำนบำท ในสว่นของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 3,880 ล้ำนบำท จำกกำรได้มำซึง่บริษัท สยำมโซลำ่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ำกดั 
ขณะที่หนีส้ินรวมปี 2561 อยู่ที่ 18,272 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4,707 ล้ำนบำท มำจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 1,853 ล้ำนบำท 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น 534 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรน ำมำใช้หมุนเวียนภำยในกิจกำร และกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อ
น ำมำผลติสนิค้ำ สว่นเงินกู้ยืมระยะยำวที่เพิ่มขึน้จ ำนวน 2,487 ล้ำนบำท นัน้ มำจำกหนีส้นิระยะยำวของสยำมโซลำ่ร์    

ส ำหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 5,375 ล้ำนบำท ลดลง 560 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำรซือ้หุ้ นคืนเพื่อบริหำรทำง
กำรเงิน 318 ล้ำนบำท และจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กลำ่วมำข้ำงต้น 
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 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
                         ขอแสดงควำมนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


