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ที่  MILL 003/2563 

วันที่  28 กุมภำพนัธ์ 2563 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยประจ ำปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตและได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกิจ 
  จำกข้อมูลของสถำบนัเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย กำรบริโภคเหล็กส ำเร็จรูปของไทยในปี 2562 อยู่ที่ 18.47 
ล้ำนตนั หดตวัร้อยละ 4.5 เนื่องจำกกำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยำวและทรงแบนท่ีปรับลดลงร้อยละ 7.3 และ 2.7 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ตำมล ำดบั กำรบริโภคผลติภณัฑ์เหล็กทรงยำวอยู่ที่ 6.9 ล้ำนตนั แบง่เป็นกำรบริโภคเหลก็เส้นอยู่
ที่ 4.4 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 12 และกำรบริโภคเหล็กลวดอยู่ที่ 2.3 ล้ำนตนั ขยำยตวัร้อยละ 1.6 ส ำหรับกำรบริโภคผลิตภณัฑ์
เหลก็ทรงแบน อยูท่ี่ 11.5 ล้ำนตนั หดตวัร้อยละ 2.7 ตำมกำรชะลอตวัของอตุสำหกรรมตอ่เนื่อง 
 ส ำหรับแนวโน้มของอตุสำหกรรมเหล็กปี 2563 คำดกำรณ์ว่ำ กำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหล็กจะปรับตวัเพิ่มขึน้ประมำณ
ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวของกำรอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อตุสำหกรรมก่อสร้ำง โดยเฉพำะโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนของภำครัฐ และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจตำ่ง ๆ ของรัฐบำล  
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 2562  
 

รำยกำร 2562 2561 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม  17,705   21,601  
 

-3,897  -18  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร  17,327   20,319  
 

-2,992  -15  

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร  16,349   20,025  
 

-3,676  -18  
ก ำไรขัน้ต้น  978   294  

 
 684   233  

คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรขำยและบริหำร  609   701  
 

-92 -13  

ต้นทนุทำงกำรเงิน  738   753  
 

-15  -2  
ก ำไรสุทธิ -12   184  

 
-197  -107 

EBITDA 1,055 1,325  -270 -20 
EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนปกติ 1,005 294  711 241 
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 ใน ปี  2562 บ ริ ษั ท สำม ำรถผลัก ดั น
ยอดขำยเหลก็เส้นส ำหรับก่อสร้ำงซึง่เป็นผลติภณัฑ์
หลกัของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้จำก 574,323 ตนั ในปี 
2561 เป็น 647,814 ตนั ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
13 ขณะที่เหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณ เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 82 และ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ แต่จำก
สถ ำนก ำ รณ์ ส งค รำมท ำ งก ำ ร ค้ ำ ระห ว่ ำ ง
สหรัฐอเมริกำกบัจีน ท ำให้รำคำเหล็กในตลำดโลก
ปรับตัวลดลง รำคำขำยเฉลี่ยจึงลดลง ส่งผลให้
บริษัทมียอดขำยอยู่ที่ 17,327 ล้ำนบำท ลดลงร้อย
ละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2561 อย่ำงไรก็ตำมรำคำ

วตัถดุิบก็ปรับลดลงตำมรำคำเหล็กโลกเช่นกนั รวมถึงกำรปรับปรุงประสทิธิภำพของกระบวนกำรผลิตเหลก็เส้น ท ำให้ต้นทนุกำร
ขำยและบริกำรลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ อยูท่ี่ 16,349 ล้ำนบำท สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นส ำหรับปี 2562 อยูท่ี่ 
978 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 684 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2561  ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 92 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรบริหำรจดักำรคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร ตำมแผนกลยทุธ์ของบริษัท 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีผลขำดทุน 12 ล้ำนบำท โดยที่ EBITDA อยู่ที่ 1,055 ล้ำนบำท ขณะที่ 
EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนปกติอยูท่ี่ 1,005 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 241 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ  
 

  ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่  22,082 
ล้ำนบำท ลดลง 1,374 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ลดลงจำกสินค้ำคงเหลือลดลง 1,495 ล้ำนบำท จำกส่ง
มอบสินค้ำส ำเร็จรูปให้ลกูค้ำ ตำมค ำสัง่ซือ้ของเหล็กเส้นที่
เพิ่มขึน้   ในส่วนของลูกหนี ก้ำรค้ำ เพิ่ม  139 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรรอช ำระค่ำสินที่จะถึงก ำหนด  ขณะที่ที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 163 ล้ำนบำท จำกกำรซือ้
เคร่ืองจักรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตเหล็กแท่ง
ทรงยำวซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในกำรผลติเหลก็เส้น 

 ส ำหรับหนีส้นิรวม อยูท่ี่ 16,339 ล้ำนบำท ลดลง 1,204 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้ช ำระคำ่วตัถดุิบและสนิค้ำสง่ผลให้
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลงรวม 757 ล้ำนบำท กอปรกับกำรสง่มอบสินค้ำให้กับลกูค้ำส่งผลให้เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
ลดลง 703 ล้ำนบำท นอกจำกนีภ้ำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน เพิ่มขึน้ 12 ล้ำนบำท จำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย
แรงงำนเก่ียวกบักำรจ่ำยคำ่ชดเชย 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 อยูท่ี่ 5,742 ล้ำนบำท ลดลง 169 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทจ่ำยเงิน
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นทัง้ในสว่นของหุ้นสำมญั และหุ้นบริุมสทิธิรวม 149.5 ล้ำนบำท และตำมผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562  
 
 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

3 
 

 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


