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ที่  MILL 017/2563 

วันที่  18 พฤษภำคม 2563 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2563 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไตรมำส
ท่ี 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2563 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกจิ 
  จำกข้อมลูของสถำบนัเหลก็และเหลก็กล้ำแหง่ประเทศไทย ส ำหรับสถำนกำรณ์อตุสำหกรรมเหลก็ไทยในไตรมำสท่ี 1 ปี 
2563 ประเทศไทยมียอดกำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหลก็ส ำเร็จรูปรวมอยูท่ี่ 4.4 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 1.3 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน โดยแบ่งเป็นปริมำณกำรบริโภคเหล็กทรงยำว อยู่ท่ี 1.74 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 3.9 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ส่วน
ปริมำณกำรบริโภคเหลก็ทรงแบนอยูท่ี่ 2.7 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
   
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1ปี 2563  
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2563 ไตรมำส 1/2562 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม  3,789   4,628 
 

-839  -18  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร  3,698   4,569  
 

-870  -19  

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร  3,380   4,472  
 

-1,092  -24  
ก ำไรขัน้ต้น  318   96  

 
 222   231  

คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร  139   150  
 

-11  -8 

ต้นทนุทำงกำรเงิน  173   193  
 

-19  -10  
ก ำไรสุทธิ  57  -190  

 
 247  n/a  

EBITDA 312 103  209 203 
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ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์

เหลก็รวมอยูท่ี่ 227,692 ตนั ลดลงร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงสำมำรถ
ผลักดันยอดขำยเหล็กเส้นได้เพิ่มขึ่นอย่ำงต่อเ น่ือง โดย
เหล็กเส้นมีปริมำณขำยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยในไตมำสนี ้บริษัทมีรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำรอยู่ท่ี 3,698 ล้ำนบำท ลดลง 870 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 19 เม่ือเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2562 เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์ของรำคำเหล็กโลกท่ีปรับตวัลดลง ส่งผลให้รำคำ
ขำยเฉลี่ยของไตรมำสนีล้ดลงจำก ไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน  

เช่นเดียวกันกับรำคำของวัตถุดิบ ท ำให้ในไตรมำสนี ้บริษัทมี ต้นทุนขำยและกำรบริกำรลดลง 1,092 ล้ำนบำท และจำกกำร
ปรับปรุงเคร่ืองจกัร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต ส่งผลให้มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 222 ล้ำบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 231 และมี
อตัรำก ำไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 8.60 เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 1 ปี 2562 ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 2.10  

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 11 ล้ำนบำท เน่ืองจำกำรบริหำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จำกท่ี
กล่ำวมำข้ำงต้นสง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิอยู่ท่ี 57 ล้ำนบำท ขณะท่ี EBITDA อยู่ท่ี 312 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ  203 เม่ือเทียบ
กบัช่ำงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ 

 
   
 ณ  วัน ท่ี  31 มีนำคม  2563 บริษัท มีสินท รัพ ย์
หมุนเวียน อยู่ท่ี 7,262 ล้ำนบำท ลดลง 556 ล้ำนบำท โดย
เป็นกำรลดลงของลูกหนีก้ำรค้ำ 281 ล้ำนบำท จำกกำร
ช ำระค่ำสินค้ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ  สินค้ำคงเหลือลดลง 597 
ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทได้สง่มอบสินค้ำ ตำมค ำสัง่ซือ้ของ
ลูกค้ำ และเงินสดลดลง 312 ล้ำนบำท ขณะท่ีเงินจ่ำย
ลว่งหน้ำค่ำสินค้ำเพิ่มขึน้ 537 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินมดั
จ ำคำ่วตัถดุิบ เพื่อน ำมำใช้ผลิตสนิค้ำส ำเร็จรูป ตำมค ำสัง่ซือ้
ของลูกค้ำ ส ำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 454 ล้ำน

บำท โดยเพิ่มขึน้จำกท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 303 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในเคร่ืองจกัรส ำหรับจดักำรด้ำนเศษเหล็ก
ของบริษัทย่อย และเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 151 ล้ำนบำท  จำกกำรลงทนุในหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ไอเจน พำวเวอร์เทค 
จ ำกดั 
 ส ำหรับหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 16,266 ล้ำนบำท ลดลง 73 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีเงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 124 
ล้ำนบำท เพ่ือน ำมำใช้หมนุเวียนในกิจกำร เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำเพิ่มขึน้ 114 ล้ำนบำท เน่ืองจำกเงินมดัจ ำค่ำสินค้ำของลกูค้ำ 
ขณะที่เจ้ำหนีก้ำรค้ำลดลง 344 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระเงินให้แก่เจ้ำหนี ้
 นอกจำกนี ้ในตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จึงได้บนัทกึเงินปันผลค้ำงจ่ำยจ ำนวน 87 
ล้ำนบำท ซึง่ได้จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 และจำกผลกำรด ำเนินตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น สง่ผล
ให้สว่นของผู้ ถือหุ้น อยูท่ี่ 5,713 ล้ำนบำท 
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 จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


