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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยประจำปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมเศรษฐกิจ
จำกข้ อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย กำรบริ โภคเหล็กสำเร็ จรู ปของไทยในปี 2561 ขยำยตัวร้ อย
ละ 4.8 อยู่ที่ 17.4 ล้ ำนตัน กำรผลิตเหล็กในประเทศอยู่ที่ 7.1 ล้ ำนตัน ขยำยตัวร้ อยละ 3.4 กำรนำเข้ ำผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็ จรู ป
ขยำยตัวร้ อยละ 6.2 อยูท่ ี่ 12 ล้ ำนตัน ส่วนกำรส่งออกขยำยตัวร้ อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ
สำหรั บ คำดกำรณ์ ค วำมต้ อ งกำรใช้ เหล็ก ของไทยปี 2562 อยู่ที่ 18.7-19 ล้ ำนตัน ปั จ จัย บวกจำกกำรขยำยตัว ใน
อุตสำหกรรมก่อสร้ ำง กำรลงทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงๆ ของภำครัฐ โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล และ
แนวโน้ มกำรลงทุนในภำคอสังหำริ มทรัพย์ และกำรลงทุนในพื ้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้ แผน
ยุทธศำสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์ เครื่ องจักรกล และอุตสำหกรรมกำรผลิตที่เกี่ยวเนื่องมีแนวโน้ ม
ขยำยตัวดีขึ ้นอสังหำริ มทรัพย์
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในปี 2561
รำยกำร
รำยได้ รวม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรบริ กำร
ต้ นทุนขำยและกำรบริ กำร
กำไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรขำยและบริ กำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA
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สำหรับปี 2561 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร 20,319 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ จำก
รำคำขำยเฉลีย่ ทังปี
้ สูงกว่ำปี ก่อน
ต้ นทุนขำยและบริ กำรเพิ่มขึ ้น 1,800 ล้ ำนบำท เนื่องจำกรำคำเหล็กมีควำมผันผวนสูง ทำให้ รำคำสินค้ ำสำเร็ จรูปปรับตัว
ลดลงเร็ วกว่ำรำคำวัตถุดิบ ส่วนต่ำงของรำคำขำยกับวัตถุดิบ จึงลดลง นอกจำกนี ้บริ ษัทมีต้นทุนกำรหยุดผลิต 70 ล้ ำนบำท เพื่อ
ติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้ ำใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรผลิต เหล็กแท่งทรงยำวได้ เร็ วขึ ้น และกำรบันทึกค่ำเผื่อกำรลดลง
ของมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ 250 ล้ ำนบำท บริ ษัทจึงมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ มีกำไรขันต้
้ นลดลง
นอกจำกนี ้บริ ษัทมีกำไรจำกกำรขำยที่ดิน 285 ไร่ จำนวน 1,089 ล้ ำนบำท, กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัท
ย่อย 60 ล้ ำนบำท จำกกำรที่บริ ษัทได้ เจรจำปรับโครงสร้ ำงหนี ก้ ับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินของบริ ษัท สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชั่น
จำกัด (“สยำมโซล่ำร์ ”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย โดยทำงสยำมโซล่ำร์ ได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของกำรปรับโคงสร้ ำงหนี ้ ทำงเจ้ ำหนี ้จึงได้ มี
กำรยกหนี ้ให้ กบั สยำมโซล่ำร์ , รำยกำรโอนกลับหนี ้สงสัยจะสูญ 157 ล้ ำนบำท รำยได้ จำกเงินปั นผล 7 ล้ ำนบำท และรำยได้ อื่นๆ
126 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ บริ ษัทมีรำยได้ รวมของบริ ษัทอยูท่ ี่ 21,578 ล้ ำนบำท
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร ลดลงร้ อยละ 8 ซึง่ เป็ นกำรลดลงจำกค่ำขนส่งต่ำงประเทศ เนื่องจำกในปี 2561 บริ ษัท
ผลิตเหล็กแท่งทรงยำว (Billet) เพื่อใช้ ภำยในกลุม่ บริ ษัทเป็ นหลัก
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีขำดทุนจำกผลแตกต่ำงในสินค้ ำสำเร็ จรูป จำนวน 516 ล้ ำนบำท และมีผลขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมและกำรร่วมค้ ำ 191 ล้ ำนบำท
จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นให้ บริ ษัทมีผลขำดทุน 412 ล้ ำนบำท แต่เมื่อดูกำไรจำกกำรดำเนินงำน (EBITDA) อยู่ที่ 1,247
ล้ ำนบำท
สำหรั บ สิน ทรั พย์ รวมของปี 2561 อยู่ที่ 23,589
ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 4,147 ล้ ำนบำท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2560 โดยสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นที่ เพิ่ ม ขึ น้ 268 ล้ ำ นบำท
จำกลูก หนี ท้ ี่ เพิ่ ม ขึ น้ 1,534 ล้ ำ นบำท จำกกำรส่ ง มอบ
สินค้ ำเรี ยบร้ อยแล้ ว และรอชำระเงินค่ำสินค้ ำจำกลูกค้ ำ
ขณ ะที่ สิ น ค้ ำคงเหลื อ ลดลง 243 ล้ ำนบำท เงิ น จ่ ำ ย
ล่วงหน้ ำค่ ำสิน ค้ ำ ลดลง 742 ล้ ำ นบำท และให้ ก้ ูยื ม เงิ น
กู้ยืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันลดลง 151 ล้ ำนบำท
จำกกำรคืนเงินกู้ยืมของบริ ษัท โอเชี่ ยน ซัพพลำย์ จำกัด
120 ล้ ำนบำท และบริ ษั ท ไอเจน เอนจิ เนี ย ริ่ ง จ ำกัด 31
ล้ ำนบำท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 3,880 ล้ ำนบำท จำกกำรได้ มำซึง่ บริ ษัท สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด
ขณะที่หนี ้สินรวมปี 2561 อยู่ที่ 18,272 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 4,707 ล้ ำนบำท มำจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,853 ล้ ำนบำท
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น 534 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรนำมำใช้ หมุนเวียนภำยในกิจกำร และกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพื่อ
นำมำผลิตสินค้ ำ ส่วนเงินกู้ยืมระยะยำวที่เพิ่มขึ ้นจำนวน 2,487 ล้ ำนบำท นัน้ มำจำกหนี ้สินระยะยำวของสยำมโซล่ำร์
สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,375 ล้ ำนบำท ลดลง 560 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หำรทำง
กำรเงิน 318 ล้ ำนบำท และจำกผลกำรดำเนินงำนตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น
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จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

………………………………
(นำงสำวจุรีรัตน์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร
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