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ที่  MILL 010/2564 

วันที่  17 พฤษภำคม 2564 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2564 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยไตรมำส
ที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม  2564 ที่ผำ่นกำรสอบทำนจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมอุตสำหกรรม 
  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 ประเทศจีนมีกำรจ ำกัดกำรส่งออกเหล็กและกำรลดก ำลงักำรผลิต ส่งผลให้ควำม
ต้องกำรบริโภคเหล็ก และรำคำเหล็กในตลำดโลกปรับตวัเพิ่มขึน้ ซึ่งท ำให้กำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหล็กส ำเร็จรูปในประเทศไทย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.94 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีปริมำณอยูท่ี่ 4.90 ล้ำนตนั โดยกำรบริโภคเหลก็ทรงยำวอยูท่ี่ 1.93 ล้ำน
ตนั  แบ่งเป็น กำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ (Bar & HR section) อยู่ที่ 1.18 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 1.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน และกำรบริโภคเหล็กลวด (Wire rod) อยู่ที่ 0.67 ล้ำนตนั ขยำยตวัร้อยละ 20.8 
จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่กำรบริโภคเหลก็ทรงแบนอยูท่ี่ 2.97 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.55 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1 
ปี 2563  
    
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1 ปี 2564  
 

รำยกำร ไตรมำส 1/2564 ไตรมำส 1/2563 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม  2,785   3,683  
 

-898  -24  

รำยได้จำกขำยและบริกำร  2,739   3,606  
 

-868  -24  

ต้นทนุขำยและบริกำร  2,523   3,345  
 

-822  -25  

ก ำไรขัน้ต้น  216   261  
 

-46  -17  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร  108   131  
 

-22  -17  

ต้นทนุทำงกำรเงิน  131   160  
 

-29  -18  

ก ำไรสทุธิ*  54  57  
 

-2  -4  

EBITDA 241 302  -61  -20  

 
หมำยเหตุ *ก ำไรสทุธิข้ำงต้น ยงัไมไ่ด้รวมผลกำรด ำเนินงำนของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (‘KMS”) ซึง่เป็นบริษัท
ร่วมทนุในสดัสว่นร้อยละ 50 กบัโกเบ สตีล ลมิิเต็ด ซึง่มกี ำไรสทุธิอยูท่ี่ 143 ล้ำนบำท หำกรวมก ำไรในสว่นของ KMS จะมีก ำไร
สทุธิอยูท่ี่ 126 ล้ำนบำท 
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 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัท

ในไตรมำส 1 ปี 2564 อยู่ที่ 2,739 ล้ำนบำท ลดลง
ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจำกบริษัทมีปริมำณกำรขำยสินค้ำลดลง สว่น
ต้นทนุขำยและบริกำรอยู่ที่ 2,523 ล้ำนบำท ลดลง
ร้อยละ 25 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นหนึง่มำ
จำกประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลติที่ดีขึน้ สง่ผล
ให้บริษัทมีก ำไรขัน้ต้น 216 ล้ำนบำท และมีอัตรำ
ก ำไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 8 เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 1 
ของปีก่อน ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 7  

 ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 22 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ ซึง่เป็นกำร
ลดลงจำกค่ำขนสง่  ในสว่นของต้นทนุทำงกำรเงินลดลง 29 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน
หน้ำ จำกกำรกำรช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว ท ำให้ต้นทนุทำงกำรเงินลดลง 
 ขณะที่กำรเข้ำลงทนุในบริษัทร่วมต่ำงๆ ของบริษัทเร่ิมสำมำรถรับรู้ก ำไรได้แล้ว โดยในไตรมำสนี ้บริษัทมีสว่นแบ่งก ำไร
จำกบริษัทร่วมอยูท่ี่ 32 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 34 ล้ำนบำท จำกที่กลำ่วมำ สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิอยูท่ี่ 54 ล้ำนบำท 

 
ณ วนัท่ี 31มีนำคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยูท่ี่ 19,389 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 112 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้จำกเงิน
จ่ำยลว่งหน้ำค่ำสินค้ำ 716 ล้ำนบำท จำกกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบ
เพื่อน ำมำผลิตสินค้ำให้กับลูกค้ำ เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่
กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 738 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัท 
เดอะ เมกะวตัต์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ช ำระเงินค่ำหุ้นของ
บริษัท สยำมโซลำ่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“สยำมโซ
ล่ำร์”) เป็นตวัสญัญำใช้เงินจ ำนวน 735 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้
สินทรัพย์ถือไว้เพื่อขำยซึ่งเป็นหุ้ นของสยำมโซล่ำร์ลดลง 
1,170 ล้ำนบำทด้วย ขณะที่ลูกหนีก้ำรค้ำลดลง 330 ล้ำน

บำท จำกกำรช ำระคำ่สนิค้ำ 
 ส ำหรับหนีส้ินรวมอยู่ที่ 13,350 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 62 ล้ำนบำท โดยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 202 
ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ 276 ล้ำนบำท และเงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้นลดลง 435 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทโอนหุ้นของสยำมโซ
ลำ่ร์ให้กบัเมกะวตัต์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2564 อยูท่ี่ 6,039 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 49 ล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนที่
กลำ่วข้ำงต้น   
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 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


