บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 018/2564
วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564
เรื่อง
เรียน

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับไตรมำส 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้ จงผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยไตรมำส
ที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ ำตและได้รบั กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมอุตสำหกรรม
ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงได้รบั ผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ซึ่ง
รัฐบำลได้มีกำรประกำศมำตรกำรปิ ดแคมป์ คนงำนก่อสร้ำงในพืน้ ที่สีแดงเข้ม เพื่ อควบคุมกำรแพร่ระบำด ส่งผลต่อควำม
ต้องกำรที่ชะลอตัวของภำคอุตสำหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพำะภำคกำรก่อสร้ำงที่ยงั ฟื ้ นตัวได้ไม่เต็มที่ อันเนื่องมำจำกมำตรกำร
ควบคุมกำรแพร่ระบำดที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลต่อกำรบริโภคเหล็กทรงยำวโดยตรง
จำกข้อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำ แห่งประเทศไทย ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 ประเทศไทยมีปริมำณกำร
บริโภคเหล็กทรงยำวอยู่ท่ี 1.3 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 20.4 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน และมีปริมำณกำรบริโภคเหล็กทรง
แบนอยู่ท่ี 3 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 24.1 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยมียอดปริมำณกำรบริโภคเหล็กสำเร็จรูปรวมอยู่ท่ี
4.3 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.2 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2564
รำยกำร
รำยได้รวม
รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร
ต้นทุนขำยและกำรบริกำร
กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA

ไตรมำส 3/2564

ไตรมำส 3/2563

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท
2,580
2,347
2,137
210
96
124
227
413

YoY
+/-ล้ำนบำท

2,526
2,488
2,267
221
140
125
5
226

54
- 141
- 130
- 10
- 44
-1
222
187

ร้อยละ
2
-6
-6
-5
- 31
-1
4,374
83

หมำยเหตุ *กำไรสุทธิข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมผลกำรดำเนินงำนของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (‘KMS”) ซึ่ง
เป็ นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยเหล็กลวดเกรดทั่วไปและ
เหล็กลวดเกรดพิเศษ ซึ่งปั จจุบันสำมำรถดำเนิ นกำรผลิตและจำหน่ ำยเหล็กลวดเกรดพิเศษสำหรับอุตสำหกรรม
รถยนต์ได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และสำมำรถกลับมำดำเนินกำรมีผลกำไรได้แล้ว โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564
KMS มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 333 ล้ำนบำท ซึ่งในไตรมำส 3 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 65 ล้ำนบำท หำกรวมกับกำไรสุทธิของบริษัท
ในไตรมำสนี้ จะส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 260 ล้ำนบำท
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ส ำหรับ ในไตรมำส 3 ของปี 2564 บริ ษั ท มี
รำยได้จ ำกกำรขำยและบริก ำรอยู่ ท่ี 2,347 ล้ำ นบำท
ลดลงร้อยละ 6 จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงร้อยละ 38
โดยส่ วนใหญ่ ม ำจำกปริม ำณกำรขำยเหล็ ก ทรงยำวที่
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณกำรบริโภคเหล็กทรงยำว
ของประเทศที่ปรับตัวลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี ก่อน ในขณะที่ตน้ ทุนขำยและบริกำรอยู่ท่ี 2,137
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6 ซึ่งลดลงไปในทิศทำงเดียวกัน
กับรำยได้
ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ท่ี 210 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นอยู่ท่ีรอ้ ยละ 9 โดย
เพิ่มขึน้ จำกไตรมำสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งอยู่ท่รี อ้ ยละ 5
ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึ่งมำจำกกำรบริหำรด้ำนค่ำขนส่งและกำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยภำยในบริษัท
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 227 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 222 ล้ำนบำทจำกไตรมำสเดียวกันของปี
ก่อน และ EBITDA อยู่ท่ี 413 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 83 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2564 บริษั ท มี สิน ทรัพ ย์
รวมอยู่ท่ี 19,406 ล้ำนบำท เพิ่ ม ขึน้ 129 ล้ำ นบำท โดย
เพิ่ มขึน้ จำกสินค้ำคงเหลือ 238 ล้ำนบำท จำกกำรผลิ ต
สินค้ำเพื่อรอทำกำรส่งมอบสินค้ำให้กับลูกค้ำตำมคำสั่ง
ซือ้ เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำเพิ่มขึน้ 504 ล้ำนบำท จำก
กำรสั่งซือ้ วัตถุดิบเพื่อนำมำผลิตสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำ เงินให้
กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันเพิ่มขึน้ 741 ล้ำน
บำท เนื่ อ งจำกบริษั ท เดอะ เมกะวัต ต์ จ ำกั ด ซึ่ ง เป็ น
บริษัท ร่วม ชำระเงินค่ำหุ้นของบริษั ท สยำมโซล่ำร์ เจน
เนอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“สยำมโซล่ำร์”) เป็ นตั๋วสัญญำ
ใช้เงินจำนวน 735 ล้ำนบำท ซึ่งทำให้สินทรัพย์ถือไว้เพื่อขำยซึ่งเป็ นหุน้ ของสยำมโซล่ำร์ลดลง 1,170 ล้ำนบำทด้วย
สำหรับหนีส้ ินรวมของบริษัทอยู่ท่ี 13,101 ล้ำนบำท ลดลง 187 ล้ำนบำท โดยเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ลดลง 265 ล้ำนบำท จำกกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมกำหนดของบริษัท เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำลดลง 196 ล้ำนบำท จำก
กำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำ
ส่วนของผู้ถื อหุ้น ณ วันที่ 30 กัน ยำยน 2564 อยู่ท่ี 6,306 ล้ำนบำท เพิ่ ม ขึน้ 316 ล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนิน งำน
ในช่วง 9 เดือนแรกของบริษัท ส่งผลให้มีหนีส้ ินต่อทุนอยู่ท่ี 2.08 เท่ำ
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

………………………………
(นำงสำวจุรีรตั น์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร
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