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ที่  MILL 031/2563 

วันที่  12 พฤศจกิำยน 2563 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 ก.ย. 2563 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ไตรมำส
ท่ี 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 ก.ย. 2563 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกจิ 
 ในช่วงไตรมำส 3 ปี 2563 เศรษฐกิจในประเทศไทยเร่ิมกลบัมำด ำเนินกำรได้มำกขึน้ จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิด
เมืองจำกภำครัฐ หลังจำกท่ีได้ชะลอตัวไปในช่วงก่อนหน้ำนีเ้น่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ของระบำดของโรค  COVID-19 
อยำ่งไรก็ตำมกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจยงัคงต้องอำศยักำรใช้จ่ำยของภำครัฐ ในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจตอ่ไป 
 จำกข้อมลูของสถำบนัเหลก็และเหลก็กล้ำแห่งประเทศไทย ผลกระทบของกำรระบำดของโรค COVID-19 สง่ผลให้ยอด
กำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหล็กส ำเร็จรูปรวมอยู่ท่ี 4.1 ล้ำนตนั  ลดลงร้อยละ 11.8 จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็น
ปริมำณกำรบริโภคเหล็กทรงยำวท่ีมีปริมำณอยู่ท่ี 1.6 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 5 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และปริมำณกำร
บริโภคเหลก็ทรงแบนมีปริมำณอยูท่ี่ 2.5 ล้ำนตนั ปรับลดลงร้อยละ 15.7 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2563  
 

รำยกำร ไตรมำส 3/2563 ไตรมำส 3/2562 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม  2,618   3,946  
 

-1,328  -34  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร  2,580   3,885  
 

-1,305  -34  

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร  2,305   3,635  
 

-1,329  -37  
ก ำไรขัน้ต้น  275   250  

 
 25   10  

คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร  148   130  
 

 17   13  

ต้นทนุทำงกำรเงิน  135   188  
 

-53  -28  

ก ำไรสุทธิ  5   15  
 

-10  -66  
EBITDA 234 278  -44   -16 
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ในไตรมำส 3 ปี  2563 กลุ่มบ ริษัทยังคงได้ รับ

ผลกระทบจำกกำร แพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้
กำรส่งมอบสินค้ำให้กบัลกูค้ำชะลอลง ส่งผลให้ปริมำณกำร
ขำยผลติภณัฑ์เหลก็ลดลงร้อยละ 26 จำกช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้ำ แต่เม่ือเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2563 มีปริมำณขำย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 และจำกรำคำขำยท่ีปรับลดลงตำมรำคำ
เหล็กโลกท่ีปรับตวัลง ท ำให้ในไตรมำสนีบ้ริษัทมีรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำรอยู่ท่ี 2,618 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 34 
เม่ือเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2562 ในส่วนของต้นทนุขำยและ

บริกำรอยู่ท่ี 2,305 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำกรำคำวตัถดุิบท่ีปรับตวัลดลงตำมรำคำตลำด และผลจำก
กำรลงทนุในเคร่ืองจกัรส ำหรับจดักำรด้ำนเศษเหล็กของบริษัทย่อย จึงท ำให้ต้นทนุกำรผลิตลดลง ส่งผลให้ในไตรมำสนีบ้ริษัทมี
ก ำไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 275 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จำกไตรมำส 3 ปี 2562 และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นอยู่ท่ีร้อยละ 11 เพิ่มขึน้จำกไตร
มำสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 6 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้ 17 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 เม่ือเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2562 โดยสำเหตุ
หลกัมำจำกบริษัทย่อยท่ีประเทศพม่ำ ขณะท่ีกำรปรับลดอตัรำดอกเบีย้ในปี 2563 รวมถึงกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวสง่ผลให้
บริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 28 เม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน จำกท่ีกลำ่วมำข้ำงต้น สง่ผลให้ในไตรมำสนี ้
บริษัทมีก ำไรสทุธิอยู่ท่ี 5 ล้ำนบำท ลดลง 10 ล้ำนบำท และ EBITDA อยู่ท่ี 234 ล้ำนบำท ลดลง 44 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกับไตร
มำส 3 ของปี 2562 
  

 ณ  วัน ท่ี  30 กั น ย ำย น  2563 บ ริ ษั ท มี
สินทรัพย์หมนุเวียนอยู่ท่ี 7,562 ล้ำนบำท ลดลง 256 
ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกเงินสดลดลง 277 ล้ำน
บำท เน่ืองจำกบริษัทน ำเงินสดไปช ำระคืนเงินกู้ ยืม
และน ำไปจ่ำยค่ำวัตถุดิบ ลูกหนีก้ำรค้ำลดลง  472 
ล้ำนบำท จำกกำรช ำระค่ำสินค้ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ  
สินค้ำคงเหลือลดลง 765 ล้ำนบำท จำกกำรส่งมอบ
สินค้ำให้กับลูกค้ำ ขณะท่ีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
เพิ่มขึน้  1,322 ล้ำนบำท  จำกกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบเพ่ือ
น ำมำผลิตสินค้ำให้กบัลกูค้ำ 

 ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอยู่ท่ี 15,160 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 896 ล้ำนบำท จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 269 ล้ำน
บำท จำกกำรลงทนุในบริษัท ไอเจน พำวเวอร์เทค จ ำกดั และบริษัท มนู ช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำร
ลงทนุเพิ่มขึน้ 169 ล้ำนบำท ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 336 ล้ำนบำท จำกกำรลงทนุในเคร่ืองจกัรส ำหรับจดักำรด้ำนเศษ
เหลก็ของบริษัทยอ่ย 
 ขณะท่ีหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 16,991 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 652 ล้ำนบำท โดยเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 627 ล้ำนบำท เน่ืองจำก
บริษัทเบิกเงินมำใช้ในกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำเพิ่มขึน้ 718 ล้ำนบำท จำกกำรรับเงินมดัจ ำค่ำสินค้ำจำกลกูค้ำ 
ในสว่นของเงินกู้ระยะยำวลดลง 389 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืม 
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ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 อยู่ท่ี 5,731 ล้ำนบำท ลดลง 12.33 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัท

จ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 87 ล้ำนบำท และตำมผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของบริษัท  
 
 

 จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


