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ที่  MILL 001/2564 

วันที่  1 มีนำคม 2564 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยประจ ำปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตและได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมอุตสำหกรรม 
  จำกข้อมูลของสถำบนัเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย กำรบริโภคเหล็กส ำเร็จรูปของไทยในปี 2563 อยู่ที่ 16.48 
ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 11.6 จำกปีก่อน เนื่องจำกกำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยำวและทรงแบนที่ปรับลดลงร้อยละ 9.9 และ 
12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ตำมล ำดบั กำรบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยำวอยู่ที่ 6.3 ล้ำนตนั แบ่งเป็นกำร
บริโภคเหลก็เส้นอยูท่ี่ 3.7 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 15.7 และกำรบริโภคเหลก็ลวดอยูท่ี่ 2.2 ล้ำนตนั ลดลงตวัร้อยละ 3.3 ส ำหรับกำร
บริโภคผลติภณัฑ์เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 10.2 ล้ำนตนั หดตวัร้อยละ 12.6 จำกผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด 19 ที่ท ำให้
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคชะลอตวัลง ส่งผลให้ภำคอตุสำหกรรมตอ่เนื่องต่ำงๆ มีกำรผลติและกำรใช้งำนผลติภณัฑ์เหล็กชะลอ
ลงตำม 
   
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 2563  
 

รำยกำร 2563 2562 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม               11,640                17,308  
 

-      5,668 -           33  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร               11,450                16,958  
 

-      5,508 -           32  

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร                10,670                 16,214  
 

-      5,544 -           34  

ก ำไรขัน้ต้น                 780                 744  
 

36                  5  

คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรขำยและบริหำร                    483                      574  
 

-          91 -           16  

ต้นทนุทำงกำรเงิน                    558                      680  
 

-         122 -           18  

ก ำไรสุทธิ -               168  -                 12  
 

-         156 -      1,264  

EBITDA 939 1006        -          66    -             7  
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 สถำนกำร์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในปี 
2563 ท ำให้ควำมต้องกำรใช้เหล็กในประเทศลดลง อีกทัง้
รำคำเหล็กที่ปรับลดลงตำมรำคำเหล็กในตลำดโลก สง่ผลให้
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 11,450 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 32 จำกปีก่อนหน้ำ ขณะที่ต้นทุนกำรขำยและ
บริกำรลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็
ตำม จำกกำรลงทนุในเคร่ืองจกัรส ำหรับจดักำรด้ำนเศษเหล็ก
ของบริษัทย่อย จึงท ำให้ต้นทนุกำรผลิตลดลง สง่ผลให้บริษัท
มีก ำไรขัน้ต้นอยู่ที่ 780 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อย

ละ 7 สงูกวำ่ปีก่อนหน้ำ ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 4 
 ในสว่นของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ ซึง่ลดลง
จำกค่ำขนสง่ และกำรบริหำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  ขณะที่ต้นทนุทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่ำนมำ 
จำกอตัรำดอกเบีย้ที่ปรับลดลง และกำรช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว ท ำให้ต้นทนุทำงกำรเงินลดลง   
 นอกจำกนีบ้ริษัทมีขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยจ ำนวน 183 ล้ำนบำท ของบริษัท สยำม โซลำร์ เจน
เนอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“สยำมโซลำร์”) เนื่องจำกบริษัทรับรู้ผลก ำไรของสยำมโซล่ำร์ไว้ก่อนหน้ำ ท ำให้เงินลงทนุดงักลำ่วมี
มลูคำ่ทำงบญัชีสงูกวำ่รำคำขำย อยำ่งไรก็ตำมมลูคำ่ขำยดงักลำ่วไมไ่ด้ต ่ำกวำ่ต้นทนุท่ีได้มำ  
 จำกที่กลำ่วมำข้ำงต้นสง่ผลให้บริษัทมีผลกกำรด ำเนินงำนขำดทนุ 168 ล้ำนบำท   
  

  
 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์
รวมอยู่ที่  19,277 ล้ำนบำท ลดลง 2,805 ล้ำนบำท โดย
ลดลงจำก ลูกหนีก้ำรค้ำลดลง 1,086 ล้ำนบำท จำกกำร
ช ำระเงินค่ำสินค้ำจำกลูกค้ำสินค้ำคงเหลือลดลง 1,080 
ล้ำนบำท จำกกำรสง่มอบสนิค้ำให้กบัลกูค้ำ ในสว่นของเงิน
จ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ เพิ่มขึน้ 1,048 ล้ำนบำท จำกกำร
สัง่ซือ้วตัถุดิบ เพื่อมำผลิตสินค้ำให้กับลกูค้ำ นอกจำกนีใ้น
ระหว่ำงปี 2563 ได้มีแผนกำรจ ำหน่ำยสยำมโซลำร์ จึงได้มี
กำรเปลีย่นประเภทสนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยเป็นสนิทรัพย์ถือ

ไว้เพื่อขำยจ ำนวน 1,170 ล้ำนบำท และผลกระทบจำกกำรจดัประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยส่งผลให้รำยกำรสินทรัพย์อื่นๆ 
ลดลงตำมหมำยเหตขุ้อ 13 
 ส ำหรับหนีส้ินรวมอยู่ที่ 13,288 ล้ำนบำท ลดลง 3,051 ล้ำนบำท โดยหนีส้ินระยะสัน้ลดลง 220 ล้ำนบำท เงินกู้ ระยะ
ยำวลดลง 2,665 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว 325 ล้ำนบำท และจำกกำรที่สยำม โซลำ่ร์ ไมไ่ด้มีสถำนะเป็นบริษัท
ยอ่ย เจ้ำหนีก้ำรค้ำลดลง 797 ล้ำนบำท ขณะที่เงินรับลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำเพิ่มขึน้ 1,306 ล้ำนบำท  

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อยู่ที่ 5,989 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 247 ล้ำนบำท ซึง่ท ำให้สดัสว่นหนีส้ิน
ตอ่ทนุลดลงจำกปี 2562 ซึง่อยูท่ี่ 2.85 เทำ่ เป็น 2.22 เทำ่ ในปี 2563  
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 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


