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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรไตรมำสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และบริ ษัทย่อย ไตรมำส
ที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมเศรษฐกิจ
ในช่วงไตรมำส 3 ปี 2563 เศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่ มกลับมำดำเนินกำรได้ มำกขึ ้น จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิ ด
เมื องจำกภำครั ฐ หลังจำกที่ ได้ ชะลอตัวไปในช่วงก่อนหน้ ำนี เ้ นื่ องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ข องระบำดของโรค COVID-19
อย่ำงไรก็ตำมกำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจยังคงต้ องอำศัยกำรใช้ จ่ำยของภำครัฐ ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
จำกข้ อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย ผลกระทบของกำรระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ ยอด
กำรบริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็ จรู ปรวมอยู่ที่ 4.1 ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ 11.8 จำกในช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยแบ่งเป็ น
ปริ มำณกำรบริ โภคเหล็กทรงยำวที่มีปริ มำณอยู่ที่ 1.6 ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ 5 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน และปริ มำณกำร
บริโภคเหล็กทรงแบนมีปริมำณอยูท่ ี่ 2.5 ล้ ำนตัน ปรับลดลงร้ อยละ 15.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2563
รำยกำร
รำยได้ รวม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรบริกำร
ต้ นทุนขำยและกำรบริกำร
กำไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA

ไตรมำส 3/2563 ไตรมำส 3/2562
ล้ ำนบำท
2,618
2,580
2,305
275
148
135
5
234

ล้ ำนบำท
3,946
3,885
3,635
250
130
188
15
278
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YoY
+/-ล้ ำนบำท
-1,328
-1,305
-1,329
25
17
-53
-10
-44

ร้ อยละ
-34
-34
-37
10
13
-28
-66
-16
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ในไตรมำส 3 ปี 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง คงได้ รั บ
ผลกระทบจำกกำร แพร่ ร ะบำดของโรค COVID-19 ท ำให้
กำรส่งมอบสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำชะลอลง ส่งผลให้ ปริ มำณกำร
ขำยผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้ อยละ 26 จำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ ำ แต่เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2563 มีปริ มำณขำย
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3 และจำกรำคำขำยที่ปรับลดลงตำมรำคำ
เหล็กโลกที่ปรับตัวลง ทำให้ ในไตรมำสนีบ้ ริ ษัทมีรำยได้ จำก
กำรขำยและบริ กำรอยู่ที่ 2,618 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 34
เมื่อเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2562 ในส่วนของต้ นทุนขำยและ
บริ กำรอยู่ที่ 2,305 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จำกรำคำวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงตำมรำคำตลำด และผลจำก
กำรลงทุนในเครื่ องจักรสำหรับจัดกำรด้ ำนเศษเหล็กของบริ ษัทย่อย จึงทำให้ ต้นทุนกำรผลิตลดลง ส่งผลให้ ในไตรมำสนี ้บริ ษัทมี
กำไรขันต้
้ นอยู่ที่ 275 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 จำกไตรมำส 3 ปี 2562 และมีอตั รำกำไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 11 เพิ่มขึ ้นจำกไตร
มำสเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 6
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึน้ 17 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2562 โดยสำเหตุ
หลักมำจำกบริ ษัทย่อยที่ประเทศพม่ำ ขณะที่กำรปรับลดอัตรำดอกเบี ้ยในปี 2563 รวมถึงกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินลดลงร้ อยละ 28 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น ส่งผลให้ ในไตรมำสนี ้
บริ ษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5 ล้ ำนบำท ลดลง 10 ล้ ำนบำท และ EBITDA อยู่ที่ 234 ล้ ำนบำท ลดลง 44 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับไตร
มำส 3 ของปี 2562
ณ วั น ที่ 30 กั น ย ำ ย น 2563 บ ริ ษั ท มี
สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 7,562 ล้ ำนบำท ลดลง 256
ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกเงินสดลดลง 277 ล้ ำน
บำท เนื่ องจำกบริ ษั ทน ำเงินสดไปชำระคื นเงินกู้ยืม
และน ำไปจ่ำยค่ำวัตถุดิบ ลูกหนี ก้ ำรค้ ำลดลง 472
ล้ ำนบำท จำกกำรชำระค่ำสิ น ค้ ำที่ ถึงกำหนดชำระ
สินค้ ำคงเหลือลดลง 765 ล้ ำนบำท จำกกำรส่งมอบ
สินค้ ำให้ กับลูกค้ ำ ขณะที่เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
เพิ่มขึ ้น 1,322 ล้ ำนบำท จำกกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพื่อ
นำมำผลิตสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำ
ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 15,160 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 896 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 269 ล้ ำน
บำท จำกกำรลงทุนในบริษัท ไอเจน พำวเวอร์ เทค จำกัด และบริษัท มูน ช็อต เวนเจอร์ แคปปิ ตอล จำกัด อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนเพิ่มขึ ้น 169 ล้ ำนบำท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 336 ล้ ำนบำท จำกกำรลงทุนในเครื่ องจักรสำหรับจัดกำรด้ ำนเศษ
เหล็กของบริษัทย่อย
ขณะที่หนี ้สินรวมอยู่ที่ 16,991 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 652 ล้ ำนบำท โดยเงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น 627 ล้ ำนบำท เนื่องจำก
บริ ษัทเบิกเงินมำใช้ ในกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำเพิ่มขึ ้น 718 ล้ ำนบำท จำกกำรรับเงินมัดจำค่ำสินค้ ำจำกลูกค้ ำ
ในส่วนของเงินกู้ระยะยำวลดลง 389 ล้ ำนบำท จำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืม
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ส่วนของผู้ถือ หุ้น ณ สิน้ สุดวัน ที่ 30 กัน ยำยน 2563 อยู่ที่ 5,731 ล้ ำนบำท ลดลง 12.33 ล้ ำนบำท เนื่ องจำกบริ ษั ท
จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจำนวน 87 ล้ ำนบำท และตำมผลกำรดำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของบริษัท

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

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