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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยประจำปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมเศรษฐกิจ
จำกข้ อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย กำรบริ โภคเหล็กสำเร็ จรู ปของไทยในปี 2562 อยู่ที่ 18.47
ล้ ำนตัน หดตัวร้ อยละ 4.5 เนื่องจำกกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยำวและทรงแบนที่ปรับลดลงร้ อยละ 7.3 และ 2.7 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ตำมลำดับ กำรบริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยำวอยู่ที่ 6.9 ล้ ำนตัน แบ่งเป็ นกำรบริ โภคเหล็กเส้ นอยู่
ที่ 4.4 ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ 12 และกำรบริ โภคเหล็กลวดอยู่ที่ 2.3 ล้ ำนตัน ขยำยตัวร้ อยละ 1.6 สำหรับกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์
เหล็กทรงแบน อยูท่ ี่ 11.5 ล้ ำนตัน หดตัวร้ อยละ 2.7 ตำมกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
สำหรับแนวโน้ มของอุตสำหกรรมเหล็กปี 2563 คำดกำรณ์ ว่ำ กำรบริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นประมำณ
ร้ อยละ 0.5 เมื่ อเที ยบกับ ช่วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยมี ปัจ จัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวของกำรอุต สำหกรรมต่อเนื่ อง เช่ น
อุตสำหกรรมก่อสร้ ำง โดยเฉพำะโครงกำรก่อสร้ ำงโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของภำครัฐ และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ ของรั ฐบำล
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในปี 2562
รำยกำร
รำยได้ รวม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรบริ กำร
ต้ นทุนขำยและกำรบริ กำร
กำไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรขำยและบริ หำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA
EBITDA จำกกำรดำเนินงำนปกติ

2562

2561

ล้ ำนบำท
17,705
17,327
16,349
978
609
738
-12
1,055
1,005

ล้ ำนบำท
21,601
20,319
20,025
294
701
753
184
1,325
294
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YoY
+/-ล้ ำนบำท
-3,897
-2,992
-3,676
684
-92
-15
-197
-270
711

ร้ อยละ
-18
-15
-18
233
-13
-2
-107
-20
241
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ใน ปี 2562 บ ริ ษั ท ส ำ ม ำรถ ผ ลั ก ดั น
ยอดขำยเหล็กเส้ นสำหรับก่อสร้ ำงซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
หลักของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นจำก 574,323 ตัน ในปี
2561 เป็ น 647,814 ตัน ในปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ
13 ขณะที่เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณ เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 82 และ 22 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ นหน้ ำ แต่ จ ำก
ส ถ ำ น ก ำ รณ์ ส งค รำ ม ท ำ งก ำ รค้ ำ ระ ห ว่ ำ ง
สหรัฐอเมริ กำกับจีน ทำให้ รำคำเหล็กในตลำดโลก
ปรั บ ตัว ลดลง รำคำขำยเฉลี่ ย จึ ง ลดลง ส่งผลให้
บริ ษัทมียอดขำยอยู่ที่ 17,327 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อย
ละ 15 เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2561 อย่ำ งไรก็ ต ำมรำคำ
วัตถุดิบก็ปรับลดลงตำมรำคำเหล็กโลกเช่นกัน รวมถึงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิตเหล็กเส้ น ทำให้ ต้นทุนกำร
ขำยและบริ กำรลดลงร้ อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ อยูท่ ี่ 16,349 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นสำหรับปี 2562 อยูท่ ี่
978 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 684 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 สำหรับค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรลดลง 92 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
ร้ อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ เนื่องจำกกำรบริ หำรจัดกำรค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร ตำมแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น ส่งผลให้ ในปี 2562 บริ ษัทมีผลขำดทุน 12 ล้ ำนบำท โดยที่ EBITDA อยู่ที่ 1,055 ล้ ำนบำท ขณะที่
EBITDA จำกกำรดำเนินงำนปกติอยูท่ ี่ 1,005 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 241 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ
ในปี 2562 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมอยู่ที่ 22,082
ล้ ำ นบำท ลดลง 1,374 ล้ ำ นบำท โดยส่ว นใหญ่ เป็ นกำร
ลดลงจำกสิน ค้ ำคงเหลือ ลดลง 1,495 ล้ ำ นบำท จำกส่ง
มอบสินค้ ำสำเร็ จรู ปให้ ลกู ค้ ำ ตำมคำสัง่ ซื ้อของเหล็กเส้ นที่
เพิ่ ม ขึ น้ ในส่ ว นของลู ก หนี ก้ ำรค้ ำเพิ่ ม 139 ล้ ำนบำท
เนื่ องจำกกำรรอชำระค่ำสิน ที่จ ะถึงกำหนด ขณะที่ที่ ดิ น
อำคำร และอุป กรณ์ เพิ่ ม ขึน้ 163 ล้ ำ นบำท จำกกำรซื อ้
เครื่ องจักรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรผลิตเหล็กแท่ง
ทรงยำวซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเหล็กเส้ น
สำหรับหนี ้สินรวม อยูท่ ี่ 16,339 ล้ ำนบำท ลดลง 1,204 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทได้ ชำระค่ำวัตถุดิบและสินค้ ำส่งผลให้
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นลดลงรวม 757 ล้ ำนบำท กอปรกับกำรส่งมอบสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำส่งผลให้ เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
ลดลง 703 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ภ้ ำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน เพิ่มขึน้ 12 ล้ ำนบำท จำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย
แรงงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำชดเชย
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยูท่ ี่ 5,742 ล้ ำนบำท ลดลง 169 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทจ่ำยเงิน
ปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นทังในส่
้ วนของหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิรวม 149.5 ล้ ำนบำท และตำมผลกำรดำเนินงำนในปี 2562
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จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

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