บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 001/2564
วันที่ 1 มีนำคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยประจำปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมอุตสำหกรรม
จำกข้ อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย กำรบริ โภคเหล็กสำเร็ จรู ปของไทยในปี 2563 อยู่ที่ 16.48
ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ 11.6 จำกปี ก่อน เนื่องจำกกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยำวและทรงแบนที่ปรับลดลงร้ อยละ 9.9 และ
12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน ของปี ก่อน ตำมลำดับ กำรบริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยำวอยู่ที่ 6.3 ล้ ำนตัน แบ่งเป็ นกำร
บริ โภคเหล็กเส้ นอยูท่ ี่ 3.7 ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ 15.7 และกำรบริ โภคเหล็กลวดอยูท่ ี่ 2.2 ล้ ำนตัน ลดลงตัวร้ อยละ 3.3 สำหรับกำร
บริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 10.2 ล้ ำนตัน หดตัวร้ อยละ 12.6 จำกผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้
ควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคชะลอตัวลง ส่งผลให้ ภำคอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ มีกำรผลิตและกำรใช้ งำนผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอ
ลงตำม
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในปี 2563
รำยกำร
รำยได้ รวม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรบริ กำร
ต้ นทุนขำยและกำรบริ กำร
กำไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรขำยและบริ หำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA

2563

2562

ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
11,640
17,308
11,450
16,958
10,670
16,214
780
744
483
574
558
680
168 12
939
1006
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YoY
+/-ล้ ำนบำท
- 5,668
- 5,508
- 5,544
36
91
122
156
66

ร้ อยละ
-

33
32
34
5
16
18
1,264
7
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MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
สถำนกำร์ กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19 ในปี
2563 ท ำให้ ค วำมต้ อ งกำรใช้ เหล็ก ในประเทศลดลง อี ก ทัง้
รำคำเหล็กที่ปรับลดลงตำมรำคำเหล็กในตลำดโลก ส่งผลให้
บริ ษั ท มี ร ำยได้ จำกกำรขำยและบริ ก ำร 11,450 ล้ ำ นบำท
ลดลงร้ อยละ 32 จำกปี ก่อนหน้ ำ ขณะที่ ต้นทุนกำรขำยและ
บริ กำรลดลงร้ อยละ 34 เมื่ อเที ยบกับ ปี ก่ อนหน้ ำ อย่ำงไรก็
ตำม จำกกำรลงทุนในเครื่ องจักรสำหรับจัดกำรด้ ำนเศษเหล็ก
ของบริ ษัทย่อย จึงทำให้ ต้นทุนกำรผลิตลดลง ส่งผลให้ บริ ษัท
มีกำไรขันต้
้ นอยู่ที่ 780 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นร้ อย
ละ 7 สูงกว่ำปี ก่อนหน้ ำ ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 4
ในส่วนของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรลดลง 91 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ ซึง่ ลดลง
จำกค่ำขนส่ง และกำรบริ หำรจัดกำรค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร ขณะที่ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงร้ อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ
จำกอัตรำดอกเบี ้ยที่ปรับลดลง และกำรชำระคืนเงินกู้ระยะยำว ทำให้ ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง
นอกจำกนี ้บริ ษัทมีขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขำยจำนวน 183 ล้ ำนบำท ของบริ ษัท สยำม โซลำร์ เจน
เนอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“สยำมโซลำร์ ”) เนื่องจำกบริ ษัทรับรู้ ผลกำไรของสยำมโซล่ำร์ ไว้ ก่อนหน้ ำ ทำให้ เงินลงทุนดังกล่ำวมี
มูลค่ำทำงบัญชีสงู กว่ำรำคำขำย อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำขำยดังกล่ำวไม่ได้ ต่ำกว่ำต้ นทุนที่ได้ มำ
จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นส่งผลให้ บริ ษัทมีผลกกำรดำเนินงำนขำดทุน 168 ล้ ำนบำท

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์
รวมอยู่ ที่ 19,277 ล้ ำ นบำท ลดลง 2,805 ล้ ำ นบำท โดย
ลดลงจำก ลูก หนี ก้ ำรค้ ำ ลดลง 1,086 ล้ ำ นบำท จำกกำร
ช ำระเงิ น ค่ ำ สิน ค้ ำ จำกลูก ค้ ำ สิน ค้ ำ คงเหลือ ลดลง 1,080
ล้ ำนบำท จำกกำรส่งมอบสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำ ในส่วนของเงิน
จ่ำ ยล่ว งหน้ ำค่ ำสิน ค้ ำ เพิ่ ม ขึน้ 1,048 ล้ ำนบำท จำกกำร
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบ เพื่อมำผลิตสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำ นอกจำกนีใ้ น
ระหว่ำงปี 2563 ได้ มีแผนกำรจำหน่ำยสยำมโซลำร์ จึงได้ มี
กำรเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยเป็ นสินทรัพย์ถือ
ไว้ เพื่อขำยจำนวน 1,170 ล้ ำนบำท และผลกระทบจำกกำรจัดประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขำยส่งผลให้ รำยกำรสินทรัพย์อื่นๆ
ลดลงตำมหมำยเหตุข้อ 13
สำหรับหนี ้สินรวมอยู่ที่ 13,288 ล้ ำนบำท ลดลง 3,051 ล้ ำนบำท โดยหนี ้สินระยะสันลดลง
้
220 ล้ ำนบำท เงินกู้ระยะ
ยำวลดลง 2,665 ล้ ำนบำท จำกกำรชำระคืนเงินกู้ระยะยำว 325 ล้ ำนบำท และจำกกำรที่สยำม โซล่ำร์ ไม่ได้ มีสถำนะเป็ นบริ ษัท
ย่อย เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำลดลง 797 ล้ ำนบำท ขณะที่เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำเพิ่มขึ ้น 1,306 ล้ ำนบำท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ที่ 5,989 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 247 ล้ ำนบำท ซึง่ ทำให้ สดั ส่วนหนี ้สิน
ต่อทุนลดลงจำกปี 2562 ซึง่ อยูท่ ี่ 2.85 เท่ำ เป็ น 2.22 เท่ำ ในปี 2563
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MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

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