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บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัทสมำชิกในเครือข่ำยของ พีเคเอฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นอิสระต่อกนัตำมกฎหมำย และไม่
รบัผิดชอบหรือรบัผิดในกำรกระท ำหรือไม่กระท ำของบริษัทสมำชิกอื่นๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ แต่อย่ำงใด 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2564  
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่   
30 มิถุนำยน 2564 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบขอ้มลู
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะกิจกำรของบริษัท  
มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
เหล่ำนีต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ยกำรใชว้ิธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบ
ดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนีม้ีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มีนยัส ำคญัทัง้หมดซึ่งอำจพบไดจ้ำกกำร
ตรวจสอบ ดงันัน้ ขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได  ้
 
ข้อสรุป 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  34 
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณท์ีเ่น้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 3 ซึ่งระบุว่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มบริษัท 
และบริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนสงูกว่ำสินทรพัยห์มนุเวียนจ ำนวน 4,333.19 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3,033.71 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
(31 ธนัวาคม 2563: 4,272.84 ลา้นบาท และ 3,140.29 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซึ่งหนีสิ้นหมนุเวียนดงักล่ำวส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกตั๋วสญัญำใชเ้งินและทรสัตร์ีซีต/เลตเตอรอ์อฟเครดิต อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบรษิัทและบรษิัทยงัมีวงเงินสินเชื่อที่
ยงัไม่ไดเ้บิกออกมำใชจ้ ำนวน 2,827.20 ลำ้นบำท และ 2,538.86 ลำ้นบำทตำมล ำดับ (31 ธันวาคม 2563: 2,042.11 ลา้นบาท 
และ 1,613.20 ล้านบาท ตามล าดับ) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564, 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัท 
ผิดเงื่อนไขในสัญญำเงินกูใ้นกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงินที่ถูกก ำหนดไวต้ำมสัญญำเงินกู้ และธนำคำรมีสิทธิก ำหนดใหห้นี ้
ทัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้และเงินจ ำนวนอื่นๆ ทัง้สิน้ ตอ้งช ำระในทนัทีโดยไม่ตอ้งทวงถำม อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไดร้บั
หนงัสือแจง้อนโุลมเงื่อนไขทำงกำรเงินส ำหรบักำรผิดเงื่อนไขในสญัญำเงินกู ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่ระบไุวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 ทัง้นีผู้บ้รหิำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนธุรกิจและกลยทุธท์ำงกำรเงินเพื่อให้
เชื่อมั่นไดว้่ำกลุ่มบรษิัทและบรษิัทจะมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนดและด ำเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นีปั้จจยัในดำ้นสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนด
และกำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ขึน้อยู่กับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวและปัจจัยต่ำง  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง  
ซึ่งปัจจัยเหล่ำนีแ้สดงใหเ้ห็นว่ำกลุ่มบริษัทและบริษัทมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญซึ่งอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยั อย่ำงมี
นยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง ทัง้นีข้อ้สรุปของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเนื่องจำกเรื่องนี ้
 
เร่ืองอื่น 
 
งบกำรเงินรวมของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย และงบเฉพำะกิจกำรของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่แสดงเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบตรวจสอบโดยขำ้พเจำ้ ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข 
เนื่องจำกไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัเงินลงทนุในรว่มในต่ำงประเทศได ้
 
 
 
 
(ปิตินนัท ์ลีลำเมธวฒัน)์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  
เลขทะเบียน 11133 
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กรุงเทพมหำนคร 
16 สิงหำคม 2564 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233,435              304,999              203,052              267,053              

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกัน 516,092              537,710              501,192              535,736              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน 4 764,916              19,240                817,416              223,340              

ลกูหนีก้ารคา้ 6 1,987,058           1,629,087           1,643,274           770,977              

ลกูหนีอ่ื้น 247,672              209,284              1,121,316           1,368,434           

สินคา้คงเหลือ 7 2,022,616           1,741,762           651,005              437,064              

เงินจ่ายลว่งหนา้คา่สินคา้ 1,859,596           1,830,542           533,529              826,962              

สินทรพัยท์ีถื่อไวเ้พ่ือขาย 15 -                      1,170,000           -                      917,000              

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 16,534                4,926                  1,517                  -                      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,647,919         7,447,550         5,472,301         5,346,566         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกัน 40,000                40,000                -                      -                      

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 8 1,058,637           995,800              1,090,187           1,065,187           

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 9 -                      -                      4,533,099           4,533,099           

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 10 108,698              108,174              1,567,323           1,567,323           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทย่อย 4 -                      -                      233,090              233,090              

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 208,188              208,188              105,977              106,596              

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 9,895,847           9,970,065           1,973,586           1,986,903           

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 34,128                36,753                42,961                47,401                

คา่ความนิยม 333,598              333,598              -                      -                      

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 26,616                28,693                26,572                28,636                

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 108,812              108,354              60,056                70,059                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,814,524        11,829,625        9,632,851         9,638,294         

รวมสินทรัพย์ 19,462,443        19,277,175        15,105,152        14,984,860        

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ 3



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุายน 31 ธันวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 11 8,848,621           8,756,140           5,594,091           5,632,058           

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 11 7,500                  17,000                -                      -                      

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน 4 -                      -                      71,790                51,790                

เจา้หนีก้ารคา้ 1,143,252           446,040              840,430              296,111              

เจา้หนีอ่ื้น 217,043              203,815              40,584                59,330                

เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้

จากการจ าหน่ายบรษัิทย่อย -                      435,000              -                      435,000              

เงินรบัลว่งหนา้คา่สินคา้ 1,386,961           1,472,540           1,834,761           1,885,840           

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 11 355,494              355,272              100,554              100,332              

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่า

ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18,582                23,093                23,800                26,220                

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 3,656                  -                      -                      -                      

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -                      11,487                -                      176                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 11,981,109        11,720,387        8,506,010         8,486,857         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 988,423              1,165,042           46,376                96,688                

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 16,117                19,618                25,820                32,290                

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 315,604              316,031              70,594                70,594                

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียน

ส าหรบัผลประโยชนพ์นักงาน 68,464                66,511                36,928                36,019                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,388,608         1,567,202         179,718            235,591            

รวมหนีสิ้น 13,369,717        13,287,589        8,685,728         8,722,448         

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

(พนับาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ 4



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุายน 31 ธันวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ 12

ทนุจดทะเบียน 2,403,732           2,345,686           2,403,732           2,345,686           

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 1,851,894           1,810,115           1,851,894           1,810,115           

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 3,890,223           3,890,223           3,890,223           3,890,223           

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส  ารองตามกฎหมาย 93,518                93,518                93,518                93,518                

ทนุส  ารอง - หุน้ทนุซือ้คืน 13 -                      317,706              -                      317,706              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร -478,514 -541,409 301,433 186,200

หุน้ทนุซือ้คืน 13 -                      -317,706 -                      -317,706

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 699,390 701,760 282,356              282,356              
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 6,056,511 5,954,207 6,419,424 6,262,412

สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ 36,215 35,379 -                      -                      
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 6,092,726         5,989,586         6,419,424         6,262,412         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 19,462,443 19,277,175 15,105,152 14,984,860

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ 5



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายได้ 4, 5

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 4,413,438    2,562,204    3,413,029    2,181,561    

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีถื่อไวเ้พ่ือขาย 9, 15 -               -               -               -               

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ -               43,997         -               38,462         

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ -               8,986           -               1,995           

รายไดอ่ื้น 54,436         6,291           49,300         17,481         
รวมรำยได้ 4,467,874   2,621,478   3,462,329   2,239,499   

ค่าใช้จ่าย 4, 5

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 4,182,655    2,394,304    3,399,111    2,119,815    

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 33,971         42,017         27,623         33,956         

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 62,693         60,858         44,561         50,320         

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ 1,100           -               1,403           -               
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (596)             (3,428)          (561)             (3,209)          

ตน้ทนุทางการเงิน 128,187       137,620       76,921         81,665         
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,408,010   2,631,371   3,549,058   2,282,547   

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ

ในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 9,008           (11,916)        -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 68,872       (21,809)      -86,729 (43,048)      

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ (3,444)          220              -               

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 65,428       (21,589)      -86,729 -43,048

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก าไรส  าหรบังวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - สทุธิจากภาษี 15 -               38,049         -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 65,428       16,460       -86,729 (43,048)      

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (60)               4,701           -               -               

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 3,017           (6,180)          -               -               

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 2,957         (1,479)        -            -            

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 2,957         (1,479)        -            -            

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 68,385       14,981       (86,729)      (43,048)      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 6



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 64,502         9,012           (86,729)        (43,048)        
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 926              7,448           -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 65,428       16,460       (86,729)      (43,048)      

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 67,459         6,772           (86,729)        (43,048)        
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 926              8,209           -               -               

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 68,385       14,981       (86,729)      (43,048)      

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 16

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 0.014 (0.006) (0.019) (0.010)

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ -               0.008           -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุ้นปรับลด (บำท) 16

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 0.014 (0.006) (0.019) (0.010)
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ -               0.008           -               -               

(พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 7



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายได้ 4, 5

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 7,152,069    6,168,658    5,004,626    5,411,528    

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีถื่อไวเ้พ่ือขาย 9, 15 -               -               253,000       -               

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 8 -               102,824       -               92,462         

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ 8,137           -               2,951           -               

รายไดอ่ื้น 91,623         23,855         82,770         37,110         
รวมรำยได้ 7,251,829   6,295,337   5,343,347   5,541,100   

ค่าใช้จ่าย 4, 5

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 6,705,444    5,739,271    4,859,139    5,135,117    

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 64,425         99,151         53,100         83,169         

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 140,671       134,281       103,426       109,934       

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ -               25,910         -               6,488           
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (256)             1,234           (561)             758              

ตน้ทนุทางการเงิน 259,187       297,800       156,906       183,332       
รวมค่ำใช้จ่ำย 7,169,471   6,297,647   5,172,010   5,518,798   

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ

ในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 8, 10 40,706         (14,337)        -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 123,064      (16,647)      171,337 22,302       

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ (3,229)          277              -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 119,835      (16,370)      171,337 22,302

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก าไรส  าหรบังวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - สทุธิจากภาษี 15 -               89,581         -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 119,835      73,211       171,337      22,302       

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (25)               (80)               -               -               

สว่นแบง่ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ (2,345)          (908)             -               -               

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (2,370)        (988)           -            -            

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (2,370)        (988)           -            -            

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 117,465      72,223       171,337      22,302       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 8



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 118,999       60,951         171,337       22,302         
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 836              12,260         -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 119,835      73,211       171,337      22,302       

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 116,629       59,202         171,337       22,302         
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 836              13,021         -               -               

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 117,465      72,223       171,337      22,302       

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 16

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 0.026 (0.005) 0.038 0.005

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ -               0.018           -               -               

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุ้นปรับลด (บำท) 16

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 0.026 (0.005) 0.038 0.005
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ -               0.018           -               -               

(พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 9



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบง่

จากการเปลีย่นแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรอืนหุน้ การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นไดเ้สยี เบด็เสรจ็อ่ืน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นไดเ้สยี

ที่ออกและ หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ารอง ทนุส  ารอง ยงัไมไ่ด้ หน่วยงาน จากการตีราคา ในบรษัิทยอ่ย ในบรษัิทรว่ม ของสว่นของ ผูถื้อหุน้ ที่ไมมี่อ านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซือ้คืน มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตา่งประเทศ สนิทรพัย์ และบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ ผูถื้อหุน้ ของบรษัิท ควบคมุ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 1,810,114   -317,706 3,890,222   93,518        317,706     -261,229 -65,367 368,498        -34,088 -16,462 252,581 5,785,206 -42,282 5,742,924

รำยกำรกับผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุน้

     เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน

     หุน้ทนุออกใหต้ามสทิธิ 12 1                  -           -              -               -              -           -              -                  -                          -                  -                          1                 -              1                 

      เงินปันผลจา่ย 17 -              -           -              -               -              (86,807)    -              -                  -                          -                  -                          (86,807)       -              (86,807)       

    รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน 1              -         -            -            -           (86,807)   -           -               -                     -               -                     (86,806)     -            (86,806)     

รวมรำยกำรกับผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุน้ 1              -         -            -            -           (86,807)   -           -               -                     -               -                     (86,806)     -            (86,806)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก าไร (ขาดทนุ) -              -           -              -               -              60,951     -              -                  -                          -                  -                          60,951        12,260         73,211        

     ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน -              -           -              -               -              -           -841 -                  -                          -908 -1,749 -1,749 761              -988

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -            -         -            -            -           60,951    -841 -               -                     -908 -1,749 59,202      13,021 72,223

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 1,810,115 -317,706 3,890,222 93,518 317,706 -287,085 -66,208 368,498 -34,088 -17,370 250,832 5,757,602 -29,261 5,728,341

งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม

(พนับาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
10



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบง่

จากการเปลีย่นแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรอืนหุน้ การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นไดเ้สยี เบด็เสรจ็อ่ืน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นไดเ้สยี

ที่ออกและ หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ารอง ทนุส  ารอง ยงัไมไ่ด้ หน่วยงาน จากการตีราคา ในบรษัิทยอ่ย ในบรษัิทรว่ม ของสว่นของ ผูถื้อหุน้ ที่ไมมี่อ านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซือ้คืน มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตา่งประเทศ สนิทรพัย์ และบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ ผูถื้อหุน้ ของบรษัิท ควบคมุ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 1,810,115   (317,706)   3,890,223   93,518        317,706     (541,409)   (66,355)     819,272        (34,088)                (17,069)         701,760              5,954,207   35,379       5,989,586   

รำยกำรกับผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุน้

     เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

ตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืน 13 -73,962 317,706     -              -               -317,706 73,962 -              -                  -                          -                  -                          -              -              -                  

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิท 17 115,741       -            -              -               -              -130,066 -              -                  -                          -                  -                          -14,325 -              -14,325

    รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น 41,779       317,706    -            -            -317,706 -56,104 -           -               -                     -               -                     -14,325 -            -14,325

รวมรำยกำรกับผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผูถ้อืหุน้ 41,779       317,706    -            -            -317,706 -56,104 -           -               -                     -               -                     -14,325 -            -14,325

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก าไร (ขาดทนุ) -              -            -              -               -              118,999     -              -                  -                          -                  -                          118,999       836              119,835       

     ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน -              -            -              -               -              -            (25)              -                  -                          (2,345)             (2,370)                     (2,370)         -              (2,370)         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -            -          -            -            -           118,999    (25)           -               -                     (2,345)           (2,370)                 116,629     836           117,465     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564 1,851,894   -          3,890,223   93,518        -              (478,514)   (66,380)     819,272        (34,088)                (19,414)         699,390              6,056,511   36,215       6,092,726   

งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม

(พนับาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
11



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

องคป์ระกอบอ่ืน

ทนุเรอืนหุน้ ของสว่นของผูถื้อหุน้

ทีอ่อก หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ำรอง ทนุส  ำรอง ยงัไม่ได้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแลว้ ซือ้คืน มลูคำ่หุน้ ตำมกฎหมำย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตีรำคำสนิทรพัย์ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,810,114         -317,706 3,890,222         93,518             317,706            478,136            163,767                6,435,757         

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้น

     หุน้ทนุออกใหต้ำมสทิธิ 12 1                          -                      -                      -                      -                      -                          -                            1

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิท 17 -                      -                      -                      -                      -                      (86,807)               -                            -86,807

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้น 1                    -                  -                  -                  -                  -86,807 -                      -86,806

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 1                    -                  -                  -                  -                  -86,807 -                      -86,806

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวด

     ก ำไร (ขำดทนุ) -                      -                      -                      -                      -                      22,302                 -                            22,302                 

     ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                            -                      

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  22,302             -                      22,302             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 1,810,115 -317,706 3,890,222 93,518 317,706 413,631 163,767 6,371,253

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      ก ำไรสะสม

(พนับาท)

 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
12



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

องคป์ระกอบอ่ืน

ทนุเรอืนหุน้ ของสว่นของผูถื้อหุน้

ทีอ่อก หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ำรอง ทนุส  ำรอง ยงัไม่ได้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแลว้ ซือ้คืน มลูคำ่หุน้ ตำมกฎหมำย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตีรำคำสนิทรพัย์ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 1,810,115         -317,706 3,890,223         93,518             317,706 186,200 282,356                6,262,412         

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้น

ตดัจ ำหน่ำยหุน้ทนุซือ้คืน 13 -73,962 317,706               -                      -                      -317,706 73,962 -                            -                      

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิท 17 115,741               -                      -                      -                      -                      -130,066 -                            -14,325

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้น 41,779             317,706            -                  -                  -317,706 -56,104 -                      -14,325

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 41,779             317,706            -                  -                  -317,706 -56,104 -                      -14,325

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวด

     ก ำไร (ขำดทนุ) -                      -                      -                      -                      -                      171,337               -                            171,337               

     ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                            -                      

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  171,337            -                      171,337            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 1,851,894 -                  3,890,223 93,518 -                  301,433 282,356 6,419,424

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      ก ำไรสะสม

(พนับาท)

 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
13



   

 
 

 
 
 
 
 

บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน)  
และบริษัทยอ่ย 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 119,835         73,211           171,337         22,302           

ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรบั (จ่าย)

คำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 3,229             (4,432)            -                 -                 

ดอกเบีย้จำ่ย 243,529         299,797         148,111         168,566         

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสทิธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ -                 23,175           -                 -                 

คำ่เสื่อมรำคำ 112,546         156,611         41,846           48,210           

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2,090             2,112             2,077             2,101             

คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (กลบัรำยกำร) (256)               1,234             (561)               758                

คำ่เผ่ือมลูคำ่สนิคำ้ลดลง (กลบัรำยกำร) (9,622)            (6,212)            (1,706)            1,008             

ผลประโยชนพ์นักงำน 2,959             3,926             1,915             2,218             

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (1,512)            (116)               (187)               (10)                 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขำย 9, 15 -                 -                 (253,000)        -                 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ -                 (102,824)        -                 (92,462)          

(ก ำไร) ขำดทนุจำกมลูคำ่ยตุิธรรมของอนพุนัธท์ำงกำรเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ (9,741)            9,506             (1,517)            885                

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ 23,491           (15,853)          14,048           1,260             

สว่นแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกำรรว่มคำ้ (40,706)          14,337           -                 -                 

ดอกเบีย้รบั (19,892)          (783)               (19,804)          (7,426)            

425,950         453,689         102,559         147,410         

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (376,318)        367,360         (605,120)        592,685         

สนิคำ้คงเหลอื (274,033)        707,330         (215,035)        276,157         

เงินจำ่ยลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ (29,054)          (801,375)        293,433         (320,367)        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน (1,867)            18,848           -                 -                 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน (12,958)          (12,032)          (2,849)            (109,782)        

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 738,146         (593,607)        522,197         (312,354)        

เงินรบัลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ (85,579)          523,600         (51,079)          174,280         

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (11,487)          -                 176                -                 

จำ่ยผลประโยชนพ์นักงำน (1,006)            -                 (1,006)            -                 

เงินสดรบัคำ่ดอกเบีย้ 310                1,307             223                1,972             

เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 372,104         665,120         43,499           450,001         

จำ่ยภำษีเงินได้ -                 1,202             -                 (431)               

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 372,104        666,322        43,499         449,570        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่ติดภำระค ำ้ประกนัลดลง 21,618           57,724           34,544           37,662           

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แกกิ่จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (8,776)            (24,715)          (138,776)        (171,815)        

เงินสดรบัช ำระคืนจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แกกิ่จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 1,700             19,775           279,700         139,775         

เงินสดจำ่ยจำกกำรจำ่ยซือ้เงินลงทนุ (12,500)          (139,970)        (12,500)          (139,970)        

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (25,904)          (341,353)        (15,816)          (9,295)            

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน (13)                 -                 (13)                 -                 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 3,452             1,371             187                10                  

รบัดอกเบีย้ 1                    -                 1                    216                

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน         (20,422)        (427,168)        147,327        (143,417)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจำกเงินกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 11 20,058,689    17,339,720    12,788,089    10,785,778    

จำ่ยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 11 (19,972,472)   (17,223,263)   (12,829,223)   (10,986,274)   

เงินสดรบัจำกเงินกูย้มืระยะสัน้จำกบคุคลหรอืบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 4 -                 -                 20,000           590                

จำ่ยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสัน้จำกบรษัิทอ่ืน 11 (9,500)            -                 -                 -                 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 11 -                 80,710           -                 -                 

จำ่ยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 11 (176,397)        (289,720)        (50,090)          (50,137)          

จำ่ยช ำระหนีส้นิภำยใตส้ญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ -                 (4,406)            -                 -                 

จำ่ยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ (12,865)          (18,321)          (13,743)          (13,875)          

เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้ทนุ -                 1                    -                 1                    

เงินปันผลจำ่ย 17 (14,325)          (86,807)          (14,325)          (86,807)          

จำ่ยดอกเบีย้ (296,351)        (286,550)        (155,535)        (154,925)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (423,221)       (488,636)       (254,827)       (505,649)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิ

   กอ่นผลกระทบของอตัรำแลกเปลี่ยน (71,539)        (249,482)       (64,001)        (199,496)       

ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (25)                 (841)               -                 -                 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (71,564)        (250,323)       (64,001)        (199,496)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 304,999         514,696         267,053         393,388         

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันที ่30 มิถุนำยน 233,435        264,373        203,052        193,892        

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

หกักลบลบหนีร้ะหวำ่งลกูหนีก้บัเจำ้หนี้ -                 -                 177,059         -                 

โอนสนิคำ้คงเหลอืเป็นอปุกรณ์ 2,800             -                 2,800             29,660           

ขำยสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขำยดว้ยตั๋วเงินรบั 735,000 -                 735,000 -                 

จำ่ยหุน้ปันผล 115,741 -                 115,741 -                 

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
15
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หมำยเหต ุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มลูทั่วไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 การใชเ้กณฑใ์นการด าเนินงานตอ่เนื่อง 

4 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 รายการธุรกิจกบับรษิัทพนัธมติรทางการคา้ 

6 ลกูหนีก้ารคา้ 

7 สินคา้คงเหลือ 

8 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

9 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 

10 เงินลงทนุในการรว่มคา้ 

11 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

12 ทนุเรือนหุน้ 

13 หุน้ทนุซือ้คืน 

14 ส่วนงานด าเนินงาน 

15 สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและกาารด าเนินงานท่ียกเลิก 

16 ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ 

17 เงินปันผลจ่าย 

18 เครื่องมือทางการเงิน 

19 ภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

20 คดีความฟ้องรอ้ง 

21 สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสรมิการลงทนุ 

22 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี ้
 
งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตัง้ 
อยู่เลขที่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
 
บรษิัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเดือน มิถนุายน 2550 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู ซึ่งถือหุน้ในบรษิัทรอ้ยละ 40.86 
 
บริษัทและกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเหล็กทุกชนิด รายละเอียดของบริษัทร่วม บริษัทย่อย 
และกิจการรว่มคา้ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8, 9 
และ 10 

 
2 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
 
2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบตั ิ

 
งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้ในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี ้จัดท าขึ ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2563  
งบการเงินนี ้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่ เน้นการให้ข้อมูล  
ที่เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ  า้ซอ้นกับขอ้มูลที่ไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ดังนั้น  
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจ้ึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี ้จัดท าขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) “บริษัท”  
และ “บริษัทย่อย” โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ม ี
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเก่ียวกบับรษิัทย่อยในระหว่างงวด 
 

2.3 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลายประเทศ
ไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งใหม้ีการปิดสถานประกอบการ
หรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม  รวมถึงมาตรการห้ามบุคคลออกนอก
เคหสถานของภาครฐัที่ส่งผลต่อโครงการก่อสรา้ง เป็นตน้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การ
กระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของกลุ่มบรษิัท 
ทัง้นีผู้บ้รหิารมีการติดตามสถานการณด์งักล่าวอย่างใกลช้ิดเพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานของกลุ่มบรษิัทปลอดภยั และพยายาม
อย่างยิ่งยวดในการควบคมุใหม้ีผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ 

 
2.4 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี ้จัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่ ง เป็นสกุลเงินที่ ใช้ในการด า เนินงาน 
ของกลุ่มบรษิัท ขอ้มลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 

 
2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลนีใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน  
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรพัย ์หนีสิ้น รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติ  
ตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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3 กำรใช้เกณฑใ์นกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนสงูกว่าสินทรพัยห์มนุเวียนจ านวน 4,333.19 ลา้นบาท 
และจ านวน 3,033.71 ลา้นบาทตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2563: 4,272.84 ลา้นบาท และ 3,140.29 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
ซึ่งหนีสิ้นหมุนเวียนดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสัน้จากตั๋วสัญญาใชเ้งินและทรสัตร์ีซีต/เลตเตอรอ์อฟ
เครดิต อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ เบิกออกมาใช้จ านวน 2,827.70 ล้านบาท  
และ 2,538.86 ลา้นบาทตามล าดับ (31 ธันวาคม 2563: 2,042.11 ลา้นบาท และ 1,613.20 ลา้นบาท ตามล าดบั) ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2564, 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูใ้นการด ารงสดัส่วน
ทางการเงินที่ถกูก าหนดไวต้ามสญัญาเงินกู ้และธนาคารมีสิทธิก าหนดใหห้นีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้และเงิน
จ านวนอื่นๆ ทัง้สิน้ ตอ้งช าระในทนัทีโดยไม่ตอ้งทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทไดร้บัหนงัสือแจง้อนุโลมเงื่อนไขทางการเงิน
ส าหรับการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11  
และผูบ้ริหารอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานธุรกิจและกลยุทธท์างการเงินเพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่ากลุ่ม
บริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการช าระหนีเ้มื่อครบก าหนดและด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีปั้จจยัในดา้นสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ความสามารถในการช าระหนีเ้มื่อครบก าหนดและ
การด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง ขึน้อยู่กับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนดงักล่าวและปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
ปัจจยัเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัซึ่งอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมี
นยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

4 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน  
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่ เ ก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท  
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ  

ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบักิจการ การเก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ 

 
  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  8, 9  
และ 10 ส าหรบัความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารและกิจการหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้

 
บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน ประเทศทีจั่ดตั้ง 

/สัญชำต ิ
ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

ผูบ้รหิารส าคญั 
 
 
 

ไทย บุคคลที่มีอ  านาจและความรบัผิดชอบการวางแผน สั่ง
การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี ้ รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ ในระดับบริหาร
หรือไม่) 

บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
บรษิัท อาร.์เอส.พี.สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษัทย่อยของบริษัทร่วม  (เดิม เ ป็นบริษัทย่อย 

ของบรษิัท) 
Millcon Thiha GEL Limited พม่า บรษิัทย่อยของการรว่มคา้ 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้
 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซือ้/ขายสินคา้ ราคาเทียบเคียงราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงรว่มกนั 

(อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 14) 
ซือ้/ขายสินทรพัย ์ ราคาที่ตกลงรว่มกนั 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิที่จะไดร้บั 
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา 
รายไดอ้ื่น ราคาที่ตกลงรว่มกนั 
ดอกเบีย้รบั MLR-1 ต่อปี 
ค่าใชจ้า่ยอื่น ราคาที่ตกลงรว่มกนั 
ดอกเบีย้จ่าย MLR-1 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั ตามหลกัเกณฑก์ าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 
 

  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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รายการที่ส  าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2564  
และ 2563 สรุปไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  24,070  217,402 
ซือ้สินคา้ -  -  2,706,834  1,265,175 
รายไดค้่าเช่า -  -  1,113  63 
รายไดอ้ื่น -  -  13,224  11,325 
ดอกเบีย้รบั -  -  -  2,421 
ค่าใชจ้่ายอื่น -  -  3,585  2,818 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 8  -  8  - 
รายไดค้่าเช่า 360  139  360  - 
รายไดอ้ื่น 1,673  -  1,673  - 
ดอกเบีย้รบั 9,858  116  9,858  116 
ค่าใชจ้่ายอื่น 15,489  10,403  15,424  264 
        

กิจกำรร่วมค้ำ        
ขายสินคา้ 162,956  161,773  -  - 
ซือ้สินคา้ 507,308  276,618  507,308  276,618 
รายไดค้่าเช่า 240  240  240  240 
รายไดอ้ื่น 816  490  816  490 
ค่าใชจ้่ายอื่น 1,442  2,146  1,442  2,146 
        

บุคคลหรือกิจกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 22,422  16,297  13,392  6,753 
ซือ้สินคา้ 2,201  -  141  - 
รายไดอ้ื่น 2,226  1,456  2,226  1,456 
ค่าใชจ้่ายอื่น 170  2,955  150  175 

 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 11,882  11,531  9,406  9,147 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 419  355  344  310 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 12,301  11,886  9,750  9,457 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  44,485  846,039 
ซือ้สินคา้ -  -  3,460,871  2,335,930 
รายไดค้่าเช่า -  -  2,226  126 
รายไดอ้ื่น -  -  21,774  22,666 
ดอกเบีย้รบั -  -  -  5,464 
ค่าใชจ้่ายอื่น -  -  5,569  5,571 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 8  2  8  2 
รายไดค้่าเช่า 720  139  720  - 
รายไดอ้ื่น 5,908  -  5,908  - 
ดอกเบีย้รบั 19,581  370  19,581  370 
ค่าใชจ้่ายอื่น 18,226  36,353  18,126  25,625 
        

กิจกำรร่วมค้ำ        
ขายสินคา้ 229,896  425,079  -  - 
ซือ้สินคา้ 838,058  666,444  838,058  666,444 
รายไดค้่าเช่า 480  480  480  480 
รายไดอ้ื่น 2,107  955  2,107  955 
ค่าใชจ้่ายอื่น 2,525  2,572  2,525  2,572 
        



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 42,296  76,598  25,388  14,684 
ซือ้สินคา้ 2,235  -  175  - 
รายไดอ้ื่น 3,502  4,997  3,502  4,997 
ค่าใชจ้่ายอื่น 295  3,150  263  325 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 25,634  25,236  20,311  19,922 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 818  688  668  598 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 26,452  25,924  20,979  20,520 

 
ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  
บรษิัทย่อย -  -  7,649  8,793 
บรษิัทรว่ม 337,585  150,860  337,585  150,860 
กิจการรว่มคา้ 64,263  100,652  -  - 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,167  40,241  30,325  30,060 
รวม 438,015  291,753  375,559  189,713 

        
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
บรษิัทย่อย -  -  142,056  637,979 
กิจการรว่มคา้ 112,008  19,035  112,008  19,035 
รวม 112,008  19,035  254,064  657,014 

        
 

 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 

ลูกหนีอ้ืน่ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน        
บรษิัทย่อย -  -  1,031,766  1,295,407 
บรษิัทรว่ม 31,235  5,898  31,235  5,898 
กิจการรว่มคา้ 8,573  7,621  8,573  7,621 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,642  30,990  38,241  30,990 
รวม 78,450  44,509  1,109,815  1,339,916 

        
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน    
บรษิัทย่อย -  -  52,500  204,100 
บรษิัทรว่ม 762,516  19,240  762,516  19,240 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,400  -  2,400  - 
รวม 764,916  19,240  817,416  223,340 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2564  
และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  204,100  100,000 
ใหกู้เ้พิม่  -  -  130,000  147,100 
รบัช าระ  -  -  (278,000)  (120,000) 
จดัประเภทใหม่เป็นกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  (3,600)  - 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน  -  -  52,500  127,100 

         

 
 
 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 

25 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
บริษัทร่วม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  19,240  14,300  19,240  14,300 
ใหกู้เ้พิม่  743,776  24,715  743,776  24,715 
รบัช าระ  (500)  (19,775)  (500)  (19,775) 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน  762,516  19,240  762,516  19,240 

         

บุคคลหรือกิจกำรอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
จดัประเภทใหม่จากบรษิัทย่อย  3,600  -  3,600  - 
รบัช าระ  (1,200)  -  (1,200)  - 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน  2,400  -  2,400  - 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นการใหกู้ย้ืมโดยมีอัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR, รอ้ยละ MLR-1 และไม่มีดอกเบีย้ 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย    
บรษิัทย่อย -  -  233,090  233,090 
รวม -  -  233,090  233,090 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อยส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  233,090  233,090 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน  -  -  233,090  233,090 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นการใหกู้ย้ืมในรูปตั๋วสญัญาใชเ้งิน และไม่มีอตัราดอกเบีย้ 
(31 ธนัวาคม 2563: อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.25 ต่อปี) 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  
บรษิัทย่อย -  -  26,421  - 
บรษิัทรว่ม 8,637  36  8,637  36 
กิจการรว่มคา้ 295,640  23,060  295,640  23,060 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,223  1,559  163  - 
รวม 307,500  24,655  330,861  23,096 

        
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
บรษิัทย่อย -  -  522,761  424,742 
กิจการรว่มคา้ 69,730  690  -  - 

รวม 69,730  690  522,761  424,742 

        

เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน        
บรษิัทย่อย -  -  819  862 
บรษิัทรว่ม 40  438,915  -  435,000 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86  98  76  91 

รวม 126  439,013  895  435,953 

        

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
บรษิัทย่อย -  -  71,790  51,790 
รวม -  -  71,790  51,790 

 
  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  51,790  1,018 
กูย้ืมเพมิ  -  -  20,000  - 
จ่ายช าระ  -  -  -  (911) 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน  -  -  71,790  107 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูร้ะยะสัน้จากบริษัทย่อยทั้งจ านวนเป็นการใหกู้ย้ืมในรูปสญัญา
กูย้ืมเงิน ก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีอตัราดอกเบีย้ 

 
ภำระผูกพันอื่นกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัท มีภาระการค า้ประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
การค า้ประกนัหนีสิ้นของบรษิัทรว่ม 139,024  145,204  139,024  145,204 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งใหก้บั
บริษัทย่อย มีวงเงินจ านวน 525 ลา้นบาท โดยมีที่ดินและเครื่องจกัรของบริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทย่อยท่านหนึ่ง
รว่มค า้ประกนัเต็มวงเงิน 
 

บริษัทมีภาระค ้าประกันเงินกู้ภายใต้สัญญาให้กู้ร่วมกับสถาบันการเงิน 2 แห่งให้กับกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นจ านวน 237.25 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือค า้ประกันกบัธนาคารแห่งหนึ่งรว่มกบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัจ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั (31 ธนัวาคม 2563: 5.83 ลา้นเหรียญสหรฐั) เพื่อค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อของกิจการรว่มคา้ 
และวางหลกัประกนัโดยหุน้สามญัของกิจการรว่มคา้ที่ถือโดยบรษิัท 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพนัจากการวางหลกัประกนัเงินกูย้ืมของกิจการรว่มคา้
แห่งหนึ่งตามสดัส่วนถือหุน้คิดเป็นจ านวน 500 ลา้นบาท และบริษัทไดน้ าหุน้สามญัในกิจการดงักล่าววางเป็นหลกัประกนั
จ านวน 9,476,369 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.49 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของกิจการรว่มคา้ 

 
5 รำยกำรธุรกิจกับพันธมิตรทำงกำรค้ำ 

 
ตามมาตรา 89/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ . 2535 (รวมทั้งที่ แก้ไขเพิ่ มเติม)  
และข้อ 2 (3) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  
ตามค านิยามที่ก าหนดในหลักเกณฑด์ังกล่าวกลุ่มบริษัท มีรายการคา้ที่มีสาระส าคัญกับพันธมิตรทางการคา้ที่เป็นบุคคล 
หรือกิจการที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะเครือญาติของผูบ้รหิารหรืออดีตพนกังานของกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงันี ้

 
รำยชื่อพันธมิตรทำงกำรค้ำ ประเทศทีจั่ดตั้ง 

/สัญชำต ิ
ลักษณะควำมสัมพันธ ์

บรษิัท อินไซท ์สตีล จ ากดั ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ  านาจเป็นญาติของ
ผูบ้รหิารของบรษิัท 

บรษิัท จรสัรุง่โรจน ์จ ากดั ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ  านาจเป็นญาติของ
ผูบ้รหิารของบรษิัท 

 
รายการท่ีส าคญักบัพนัธมิตรทางการคา้ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 37,227  18,717  2,312  - 
ค่าใชจ้า่ยอื่น -  125  -  - 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 66,329  43,407  2,312  481 
ค่าใชจ้า่ยอื่น -  379  -  - 
 

  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบัพนัธมิตรทางการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
ลกูหนีก้ารคา้ 8,616  14,425  473  - 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 438,015  291,753  375,559  189,713 
พนัธมิตรทางการคา้ 5 8,616  14,425  473  - 
บคุคลหรือกิจการอื่นๆ  1,586,213  1,371,394  1,291,484  608,509 
รวม  2,032,844  1,677,572  1,667,516  798,222 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

(45,786) 
 

(48,485)  (24,242) 
 

(27,245) 
สุทธ ิ  1,987,058  1,629,087  1,643,274  770,977 

 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ (กลบัรายการ) 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน (3,038)  (3,428)  (3,003)  (3,209) 

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน (2,699)  1,234  (3,003)  758 

  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหนีก้ารคา้ มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
 

 
       

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 
 

1,415,974  1,290,796  1,317,376  534,838 
เกินก าหนดช าระ : 

 
       

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
 

398,431  150,560  153,245  87,263 
 3 - 6 เดือน 

 
938  129,523  938  91,018 

 6 - 12 เดือน 
 

138,891  52,033  138,891  52,033 
 มากกวา่ 12 เดือน  78,610  54,660  57,066  33,070 
  2,032,844  1,677,572  1,667,516  798,222 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

(45,786) 
 

(48,485)  (24,242) 
 

(27,245) 
สุทธ ิ  1,987,058  1,629,087  1,643,274  770,977 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลูกหนีก้ารคา้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกินก าหนดช าระเกินกว่า 6 เดือนขึน้ไป บางราย 
ไดว้างหลักประกันการช าระหนีเ้ป็น เงินสดจ านวน 4.05 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจ านวน 129.22 ลา้นบาท)  
สินคา้คงเหลือจ านวน 1.29 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา (คิดเป็นจ านวน 41.14 ลา้นบาท) และสิทธิเรียกรอ้งในลกูหนีจ้  านวน 
3.96 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมรกิา (คิดเป็นจ านวน 126.14 ลา้นบาท) 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุม่บรษิัทมีระยะเวลาตัง้แต่ 7 วนั ถงึ 270 วนั 

  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
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7 สินค้ำคงเหลือ  
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
วตัถดุิบ  748,959  561,256  174,206  27,015 
สินคา้กึ่งส าเรจ็รูป  40,065  31,704  8,359  4,713 
สินคา้ส าเรจ็รูป  468,019  336,009  195,078  149,336 
อะไหล่และวสัดสิุน้เปลือง  713,993  762,279  279,455  253,637 
สินคา้ระหวา่งทาง  60,885  69,441  2,658  12,820 
  2,031,921  1,760,689  659,756  447,521 
หกั ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง         

-  วตัถดุิบ  (3,221)  (5,617)  (3,000)  - 
-  สินคา้กึ่งส าเรจ็รูป  -  (2)  -  - 
-  สินคา้ส าเรจ็รูป  (6,084)  (13,308)  (5,751)  (10,457) 

  (9,305)  (18,927)  (8,751)  (10,457) 

สุทธ ิ  2,022,616  1,741,762  651,005  437,064 
         
มลูค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือที่ด  ารง 
ตามค าสั่งหรือจ านองเพื่อค า้ประกนัหนีสิ้น 1,020,058  805,065  368,892  170,607 

 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 
 

ตน้ทนุของสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย 

และไดร้วมในบญัชีตน้ทนุขาย 

       

- ตน้ทนุขาย 4,179,276  2,410,506  3,394,552  2,128,131 
- การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิ 

ที่คาดว่าจะไดร้บั (กลบัรายการ) 3,379  

 
(16,202)  4,559  

 
(8,316) 

สุทธ ิ 4,182,655  2,394,304  3,399,111  2,119,815 
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  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 
 

ตน้ทนุของสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย 

และไดร้วมในบญัชีตน้ทนุขาย 

       

- ตน้ทนุขาย 6,715,066  5,745,483  4,860,845  5,134,109 
- การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิ 

ที่คาดว่าจะไดร้บั (กลบัรายการ) (9,622)  (6,212)  (1,706)  1,008 
สุทธ ิ 6,705,444  5,739,271  4,859,139  5,135,117 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทไดน้ าสินคา้ส าเร็จรูปไปค า้ประกันไวก้ับสถาบัน
การเงิน เพื่อเป็นหลักประกันส าหรบัเงินกูย้ืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11 

 
8 เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 995,800  362,853  1,065,187  377,719 
ซือ้เงินลงทนุ 25,000  279,970  25,000  279,970 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 37,837  (14,727)  -  - 

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 1,058,637  628,096  1,090,187  657,689 
        
บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 
 
เมื่อวันที่  28 เมษายน 2564 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 25  
ของทนุจดทะเบียน และบรษิัทไดจ้่ายช าระค่าหุน้ตามสดัส่วนเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท  
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เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 580,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 58 ล้านบาท และบริษัทได้สละสิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  
(ตามเงื่อนไขการลงทนุ) ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบรษิทัลดลงจากรอ้ยละ 31.25 เหลือรอ้ยละ 26.46 ของทนุจดทะเบียน
ทัง้หมด 
 
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมัติซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด จ านวน 735,000 หุน้ มีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 73.5 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 
 
บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่ อวันที่  27 เมษายน 2563 ที่ ประชุมได้มีมติอนุมัติซื ้อหุ้น สามัญ 
ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต ์จ ากัด ในสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 28 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 2,500 ลา้นบาท (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเพิ่มทุนใหถ้ึงจ านวน 2,500 ลา้นบาท) ซึ่งบริษัทไดท้ าการลงทุนในบริษัทดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน  9,760,000 
หุน้ เป็นจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนแลว้เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 จึงท าใหบ้ริษัทมีส่วนไดเ้สียรอ้ย
ละ 40.98 เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก บรษิัท เมกะวตัต ์จ ากดั อยู่ระหว่างการด าเนินการเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้รายอื่นเพื่อเพิม่
ทนุจดทะเบียนใหถ้ึง 2,500 ลา้นบาท ตามสญัญารว่มลงทนุและคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 
 
ต่อมาในปี 2564 บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากัด ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุเป็น 1,126 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีส่วนไดเ้สียลดลง
รอ้ยละ 35.52 
 
บริษัท บี จิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ในปี 2564 บรษิัท บีจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกจ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทนุแก่บคุคล ในวงจ ากดั (Private Placement) 
เป็นจ านวน 330 ลา้นหุน้ และไดม้ีผูถื้อหุน้มาใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ B-W5 เป็นจ านวน 262.52 
ลา้นหุน้ มีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท จึงท าใหบ้รษิัทมีส่วนไดเ้สียลดลงเหลือรอ้ยละ 22.66 
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บริษัท ไอเจน เอนจิเนยีร่ิง จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทไดท้ าสญัญาขายเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ออกไปทัง้จ านวนกลุ่ม
บริษัทและบริษัทจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัที่ท  า
สญัญาทนัที โดยสญัญาซือ้ขายดงักล่าวเป็นการตกลงทยอยขายเงินลงทุนเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 270 ลา้นบาท โดยในปี 2563 
บริษัทไดท้ าการขายเสร็จสิน้แลว้ มลูค่าการขายจ านวน 90 ลา้นบาทและมลูค่าตามบญัชีของบริษัทจ านวน 36 ลา้นบาท 
ท าใหบ้รษิัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 มิถนุายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 58.83 ลา้นบาทและ 54 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
บริษัท บิลค ์วนั กรุ๊ป จ ากดั 
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัทได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด ทั้งจ านวนมูลค่า32.00  
ลา้นบาท ใหก้ับบริษัท มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากัด กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทนุในบริษัท บิลค ์
วัน กรุ๊ป จ ากัด เป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย ณ วันที่ท  าสัญญา สัญญาซือ้ขายดังกล่าวตกลงช าระราคาเป็นเงินทั้งสิน้ 
138.67 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระออกเป็น 4 งวดดังตารางนี ้โดยกรรมสิทธ์ิของหุ้นท่ีซือ้ขายจะถูกโอนทันทีตามสัดส่วน 
และจ านวนที่ไดม้ีการช าระค่าหุน้ และมีก าไรจากการจ าหน่ายรวมเป็นจ านวนเงิน  106.67 ลา้นบาท ท าให้ในปี 2563 
บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  
30 มิถนุายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 43.99 ลา้นบาทและ 38.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

งวดช ำระเงนิ  จ ำนวนหุ้น  รำคำขำย 
    (พนับาท) 

งวดที่ 1 ณ วนัท่ีของสญัญา  83,333  34,666 
งวดที่ 2 ภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 25 ก.ย. 2562)  83,334  34,667 
งวดที่ 3 ภายใน 360 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 23 มี.ค. 2563 

ขยายเวลาถึงวนัท่ี 22 พ.ค. 2563) 
 

83,334 
 

34,667 
งวดที่ 4 ภายใน 540 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 19 ก.ย. 2563)  83,334  34,667 
รวม  333,335  138,667 
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เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
 

   งบกำรเงินรวม 
 ประเทศท่ี  สดัส่วนความ        มลูค่าตาม 
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจา้ของ  ทนุช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

   (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                  
บริษัท บี จิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (1) ไทย  22.66  32.77  1,218,535  904,020  261,940  261,940  256,671  227,816 
บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (2) ไทย  49.00  49.00  290,000  290,000  319,970  319,970  284,513  299,357 
บริษัท มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย  26.46  26.46  378,000  378,000  100,000  75,000  93,299  68,627 
Millcon Thiha Limited (4) พม่า  20.21  20.21  664,560 

เหรียญ
สหรฐัอเมริกา 

 664,560 
เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

 8,277  8,277  -  - 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั (5) ไทย  35.52  40.98  1,126,000  976,000  400,000  400,000  424,154  400,000 
รวม           1,090,187  1,065,187  1,058,637  995,800 
 

(1) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการบรกิารท่าเทยีบเรือและโรงพกัสินคา้รวมถงึบรกิารดา้นการขนส่ง 
(2) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ใชท้ดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่ไดล้งทนุในธุรกจิการเงินเป็นหลกั 
(4) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กทกุชนดิและวสัดกุ่อสรา้ง  
(5) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 

บรษิัทไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะยกเวน้บรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศที ่  สดัสว่นความ             
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจา้ของ  ทนุช าระแลว้  ราคาทนุ  การดอ้ยค่า  ราคาทนุ - สทุธิ 

   30 มิถนุายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถนุายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถนุายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถนุายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถนุายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

   (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                      
บริษัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (1) ไทย  22.66  32.77  1,218,535  904,020  262,719  262,719  (779)  (779)  261,940  261,940 
บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (2) ไทย  49.00  49.00  290,000  290,000  319,970  319,970  -  -  319,970  319,970 
บริษัท มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย  26.46  26.46  378,000  378,000  100,000  75,000  -  -  100,000  75,000 
Millcon Thiha Limited (4) พม่า  20.21  20.21  664,560 

เหรียญ
สหรฐัอเมริกา 

 664,560 
เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

 8,277  8,277  -  -  8,277  8,277 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั (5) ไทย  35.52  40.98  1,126,000  976,000  400,000  400,000  -  -  400,000  400,000 
รวม           1,090,966  1,065,966  (779)  (779)  1,090,187  1,065,187 

 
(1) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการบรกิารท่าเทยีบเรือและโรงพกัสินคา้รวมถงึบรกิารดา้นการขนส่ง 
(2) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ใชท้ดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่ไดล้งทนุในธุรกจิการเงินเป็นหลกั 
(4) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กทกุชนดิและวสัดกุ่อสรา้ง 
(5) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
บรษิัทไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะยกเวน้บรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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9 เงนิลงทนุในบริษทัย่อย 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,533,099  5,458,376 
ซือ้เงินลงทนุ -  - 

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 4,533,099  5,458,376 

 
บริษัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่  27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซล่าร์  
เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จ านวน 917 ลา้นบาท (จ านวนหุน้สามญั 9,999,998 หุน้) ใหแ้ก่บรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั  
ซึ่งด าเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะขายในราคาหุน้ละ 117 บาท คิดเป็น
มลูค่า 1,170 ลา้นบาท โดยบรษิัทจะเขา้ลงทนุในบรษิัท เมกะวตัต ์จ ากดัในจ านวนไม่เกิน 700 ลา้นบาท และสดัส่วนไม่เกิน
รอ้ยละ 28 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 2,500 ลา้นบาท ดงันัน้ในระหว่างปี 2563 สินทรพัยและหนีสิ้นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท
ย่อยไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย และผลการด าเนินงานถกูจดัเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก และ สยามโซล่าร ์
ไดถ้กูขายไปในระหว่างงวด (อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 15) 
 
 
 
 

 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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เงินลงทนุในบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ประเทศท่ี 
กิจการจดัตัง้ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทนุช าระแลว้  ราคาทุน 

  30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

 30 มิถุนายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

  (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษัท มิลลค์อนบรูพา จ ากัด (1) ไทย 99.10  99.10  3,400 ลา้นบาท  3,400 ลา้นบาท  3,524,115  3,524,115 
Millcon (HK) Limited (2) ฮ่องกง 100.00  100.00  32,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 32,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 984 

 
984 

บริษัท มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จ ากดั (3) ไทย 100.00  100.00  150 ลา้นบาท   150 ลา้นบาท   150,000  150,000 
บริษัท สหรว่ม วสัดกุ่อสรา้ง จ ากดั (4) ไทย 100.00  100.00  50 ลา้นบาท   50 ลา้นบาท   50,000  50,000 
บริษัท ซนัเทคเมทลัส ์จ ากดั (5)  ไทย 99.99  99.99  716 ลา้นบาท   716 ลา้นบาท   807,000  807,000 
บริษัท มิลลค์อน สตีล บาร ์จ ากดั (6) ไทย 99.97  99.97  1 ลา้นบาท  1 ลา้นบาท  1,000  1,000 
รวม          4,533,099  4,533,099 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี 

กิจการจดัตัง้ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทนุช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธันวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธันวาคม  

2563 
 30 มิถุนายน  

2564 
 31 ธันวาคม  

2563 
  (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม             

บริษัท เวิลด ์ไวร ์โปรเซสซิ่ง จ ากดั (7) ไทย 99.99  99.99  1.4 ลา้นบาท  1.4 ลา้นบาท  -  - 
Quest Capital Investment Limited (8) 

 
ฮ่องกง 100.00  100.00  50,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 50,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 

-  - 

 

(1) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตเหล็กแท่ง(บิลเลต)และซือ้ขายเหล็กทกุชนิดมาจ าหน่าย 
(2) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัในการซือ้สิทธิเรียกรอ้งในสินทรพัย ์
(3) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบกิจการคา้เหล็กและผลิตเหล็กรูปพรรณทกุชนิดและวสัดกุ่อสรา้งทกุชนิด 
(4) บรษิัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กทกุชนิด รวมทัง้อะไหลและอปุกรณ ์
(5) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการแปรสภาพเหล็กและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก 
(6) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้ 
(7) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรีดแสตนเลสขึน้รูปโลหะทกุชนดิ 
(8) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายเหล็กเสน้ 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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10 เงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 108,174  107,364  1,567,323  1,574,016 
ส่วนแบ่งก าไรจากการรว่มคา้ 2,869  390  -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็จากการรว่มคา้ (2,345)  (908)  -  - 

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 108,698  106,846  1,567,323  1,574,016 

 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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เงินลงทนุในการรว่มคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
 

   งบกำรเงินรวม 
 ประเทศท่ี  สดัส่วนความ        มลูค่าตาม 
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจา้ของ  ทนุช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

   (รอ้ยละ)      (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ                  
Wisdom Tree Investment PTE. Limited(1) สิงคโปร ์  45.00  45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 152,323  152,323  108,698  108,174 

บริษัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จ ากดั(2) ไทย  50.00  50.00  2,830,000  2,830,000  1,415,000  1,415,000  -  - 
รวม           1,567,323  1,567,323  108,698  108,174 
 
(1) การรว่มคา้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุในต่างประเทศ 
(2) การรว่มคา้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวด 

 
  บรษิัทไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 
  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศที ่  สดัสว่นความ             
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจา้ของ  ทนุช าระแลว้  ราคาทนุ  การดอ้ยค่า  ราคาทนุ-สทุธิ 

   30 มิถนุายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

 30 มิถนุายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

 30 มิถนุายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

 30 มิถนุายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

 30 มิถนุายน  
2564 

 31 ธันวาคม  
2563 

   (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ                      
Wisdom Tree Investment PTE. Limited(1) สิงคโปร ์  45.00  45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 177,553  177,553  (25,230)  (25,230)  152,323  152,323 

บริษัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จ ากดั(2) ไทย  50.00  50.00  2,830,000  2,830,000  1,415,000  1,415,000  -  -  1,415,000  1,415,000 
รวม           1,592,553  1,592,553  (25,230)  (25,230)  1,567,323  1,567,323 

 
(1) การรว่มคา้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุในต่างประเทศ 
(2) การรว่มคา้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวด 
 
บรษิัทไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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11 หนีส้นิทีมี่ภำระดอกเบีย้ 
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  (พนับาท) 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร MOR  MOR  MOR  MOR  3,165  14,489  -  12,564 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 3.00 - 4.75   3.00 - 4.25  3.00 - 4.25  3.00 - 4.25  6,422,498  6,362,978  3,371,335  3,476,013 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - ทรสัตร์ีซีท/เลตเตอรอ์อฟเครดิต 3.00 - 4.25  1.92 - 4.25  3.00 - 4.25  4.25  1,067,062  1,003,109  850,228  755,628 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - เจา้หนีข้ายลดเช็ค 1.45 - 5.25  4.25 - 5.25  1.45 - 5.25  4.25 - 5.25  1,395,588  1,406,589  1,395,588  1,406,589 

รวม         8,888,313  8,787,165  5,617,151  5,650,794 
หกั ดอกเบีย้ตั๋วสญัญาใชเ้งินจา่ยล่วงหนา้         (25,100)  (17,933)  (8,468)  (5,644) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเชค็         (14,592)  (13,092)  (14,592)  (13,092) 

รวมเงนิกู้ยืมระยะสั้น         8,848,621  8,756,140  5,594,091  5,632,058 

 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดถ้กูค า้ประกนัโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจกัร และสินทรพัยข์องกรรมการบรษิัท  
 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส าหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2564 
และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  8,787,165  9,614,431  5,650,794  6,876,116 
กูย้ืมเพิม่  20,058,689  17,339,720  12,788,089  10,785,778 
จ่ายช าระคืนเงินกู ้  (19,972,472)  (17,223,263)  (12,829,223)  (10,986,274) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 

ที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ  14,931  (12,053)  7,491  (4,863) 
รวม  8,888,313  9,718,835  5,617,151  6,670,757 
หกั ดอกเบีย้ตั๋วสญัญาใชเ้งินจา่ยล่วงหนา้  (25,100)  (23,939)  (8,468)  (9,318) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเชค็จา่ยล่วงหนา้  (14,592)  (16,448)  (14,592)  (16,448) 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน  8,848,621  9,678,448  5,594,091  6,644,991 

 
การละเมิดสญัญาเงนิกูย้ืมระยะสัน้ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564, 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทผิดเงื่อนไขในสญัญาเงินกูใ้นการด ารงสดัส่วน
ทางการเงิน และธนาคารมีสิทธิก าหนดใหห้นีท้ั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้ตลอดจนดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม และเงินจ านวนอื่นๆ ทั้งสิน้ และตอ้งช าระในทนัทีโดยไม่ตอ้งทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทไดร้ับหนงัสือแจง้
อนโุลมเงื่อนไขทางการเงินเมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 ส าหรบัการผิดเงื่อนไขสญัญาเงินกู ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
เงนิกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรอืน่ 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่นส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,000  -  -  - 
จ่ายช าระคืนเงินกู ้ (9,500)  -  -  - 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน 7,500  -  -  - 

 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่นเป็นการใหกู้ย้ืมในรูปสัญญากูย้ืมเงิน 
และมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี 

 
เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,343,917  1,520,314  146,930  197,020 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (355,494)  (355,272)  (100,554)  (100,332) 

รวมเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ  988,423  1,165,042  46,376  96,688 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563  
มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,520,314  4,418,179  197,020  297,489 
กูย้ืมเพิม่  -  80,710  -  - 
จ่ายช าระคืนเงินกู ้  (176,397)  (289,720)  (50,090)  (50,137) 
รวม  1,343,917  4,209,169  146,930  247,352 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (355,494)  (611,092)  (100,554)  (100,387) 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน  988,423  3,598,077  46,376  146,965 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม  2,827.70 ลา้นบาท  
และ 2,538.86 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,042.11 ลา้นบาท และ 1,613.20 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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การละเมิดสญัญาเงนิกูย้ืมระยะยาว 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผิดเงื่อนไขในสญัญาเงินกูใ้นการด ารงอตัราส่วนทางการเงินที่จ  าเป็นภายใตส้ัญญา
เงินกู ้และในสถานการณเ์ช่นนีธ้นาคารมีสิทธิก าหนดใหช้ าระหนีท้ั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้ตลอดจนดอกเบีย้  
ที่เกิดขึน้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจ านวนอื่นๆ ทัง้สินที่ตอ้งช าระภายใตส้ญัญาเป็นเงินที่ถึงก าหนด และตอ้งช าระ
ในทนัทีโดยไม่ตอ้งทวงถาม รวมทัง้มีสิทธิระงบัวงเงินสินเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชท้ัง้สิน้ 737.61 ลา้นบาท และ 522.77 ลา้นบาท
ตามล าดบั อย่างไรก็ตามบรษิัทไดร้บัหนงัสือแจง้อนุโลมเงื่อนไขทางการเงินจากธนาคารพาณิชยท์ี่สละสิทธิในการเรียกช าระ
หนีท้ัง้หมด เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 

12 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่ มลูค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2564  2563 

   30 มิถุนายน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พนัหุน้ / พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน          
          

หุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  5,864,214  2,345,686  6,533,783  2,613,513 
เพิ่มทนุจดทะเบียน 0.40  1,235,076  494,031  -  - 
ลดทนุจดทะเบยีน 0.40  (905,057)  (362,023)  -  - 
ตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืน 0.40  (184,904)  (73,962)  -  - 
หุ้มสำมัญ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 0.40  6,009,329  2,403,732  6,533,783  2,613,513 
          
รวมทุนจดทะเบียน 0.40  6,009,329  2,403,732  6,533,783  2,613,513 

          
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว          
          

หุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  4,525,286  1,810,115  4,525,285  1,810,114 
ตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืน 0.40  (184,904)  (73,962)  1  1 
จ่ายหุน้ปันผล 0.40  289,353  115,741  -  - 
หุ้มสำมัญ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 0.40  4,629,735  1,851,894  4,525,286  1,810,115 
          

รวมทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว 0.40  4,629,735  1,851,894  4,525,286  1,810,115 

 
ผู้ถือหุ้นสามัญจะไดร้ับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง  
ต่อหนึ่งหุน้ในที่ประชมุของบรษิัท  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 494 ลา้นบาท  
จ านวน 1,235 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญั รวมไปถึงการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั MILL-W6 และการรองรบัการปรบัสิทธิของ MILL–W4 
 

การลดทุนจดทะเบียน 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  29 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 362 ล้านบาท  
โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออก จ านวน 905 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท จากการท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั MILL-W5 หมดอาย ุ
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 268 ล้านบาท  
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออก จ านวน 670 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.40 บาท และบริษัทได ้
จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563  
 

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีดงันี ้
 

ใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

วันทีอ่อกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญ 
แสดงสทิธ ิ

รำคำใช้สิทธ ิ
(บำท/หุ้น) 

อัตรำกำรใช้สทิธ ิ
(ใบส ำคัญแสดง

สิทธติ่อหุ้นสำมัญ) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่
ถูกใช้สิทธิสะสม 

(หุน้) 

จ ำนวนหุ้น
คงเหลือ 
(หุน้) 

วันครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

MILL-W4 12 กรกฎาคม 2560 1.735 1 : 1.268 - 462,202,639 11 กรกฎาคม 2565 
MILL-W6 1 มิถนุายน 2564 1.500 1 : 1.000 - 905,057,482 23 พฤษภาคม 2567 

 

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ 
 

ในระหว่างปี 2563 ได้มีผู้มาใช้สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  MILL-W5 เป็นจ านวน 1,076 หน่วย  
แปลงเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวน 1,474 บาท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MILL-W5 ที่เหลือทัง้หมดไดห้มดอายกุารใชสิ้ทธิ 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บรษิัทเสนอขายหุน้สงูกว่ามลูค่าหุน้
ที่จดทะเบียนไว ้บริษัทตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้นีจ้ะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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13 หุ้นทนุซือ้คืน 
 
หุน้ทนุซือ้คืนที่อยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้คือตน้ทนุของหุน้บรษิัทท่ีถือโดยบรษิัท 
 
ในระหว่างปี 2564 บริษัทไดต้ดัหุน้ทนุซือ้คืนที่จ  าหน่ายไม่ไดจ้ านวน 184.90 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.4 บาท รวมเป็น
มลูค่า 73.96 ลา้นบาท และบริษัทไดด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 9 เมษายน 2564 พรอ้มทัง้
กลบัรายการทนุส ารองหุน้ทนุซือ้คืนจ านวน 317.71 ลา้นบาท กบัก าไรสะสมจ านวน 73.96 ลา้นบาท 
 
31 ธันวาคม 2563 บริษัทถือหุ้นบริษัทจ านวน 184.90 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 4 ของหุ้นบริษัทที่ออกและช าระแลว้  
รวมเป็นตน้ทนุทัง้หมด 317.71 ลา้นบาท  
 

14 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส  าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่
ส  าคญันีผ้ลิตสินคา้และใหบ้ริการที่แตกต่างกนั และมีการบรหิารจดัการแยกต่างหาก เนื่องจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธท์าง
การตลาดที่แตกต่างกนั ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงาน
ธุรกิจที่ส  าคญัอย่างนอ้ยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบรษิัทโดยสรุปมีดงันี ้
 
• ส่วนงาน 1 ส่วนงานผลิต 
• ส่วนงาน 2 ส่วนงานซือ้มาขายไป 
 
การด าเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เขา้เกณฑเ์ชิงปรมิาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี ้ ผลการด าเนินงานวัดโดยใช้ รายได ้
จากการด าเนินงาน.ซึ่ งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้รายได้ในการวัดผลการด าเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่ เหมาะสม 
ในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื่นที่ด  าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 

  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานทีร่ายงาน  
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ส่วนงำนผลติ  ส่วนงำนซือ้มำขำยไป  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวนัที ่ 
30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
รายไดใ้นประเทศ 1,873,575  1,881,683  2,472,639  442,047  4,346,214  2,323,730 

รายไดร้ะหวา่งประเทศ 67,224  62,715  -  175,759  67,224  238,474 

รำยได้ทัง้สิน้ 1,940,799  1,944,398  2,472,639  617,806  4,413,438  2,562,204 

 
ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ขอ้มลูเก่ียวกับลกูคา้รายใหญ่ที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ
รายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีจ านวน 1 ราย ซึ่งรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ มีจ านวนเงิน 1,475.73 
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 1,154.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเป็นการขายในประเทศ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ส่วนงำนผลติ  ส่วนงำนซือ้มำขำยไป  รวม 
ส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวนัที ่ 
30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
รายไดใ้นประเทศ 3,472,889  4,401,908  3,578,726  1,086,871  7,051,615  5,488,779 

รายไดร้ะหวา่งประเทศ 100,454  105,754  -  574,125  100,454  679,879 

รำยได้ทัง้สิน้ 3,573,343  4,507,662  3,578,726  1,660,996  7,152,069  6,168,658 

 
  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 
 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ขอ้มูลเก่ียวกับลูกคา้รายใหญ่ที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ
รายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีจ านวน 1 ราย ซึ่งรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ มีจ านวนเงิน  2,263.78 
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 2,645.80 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเป็นการขายในประเทศ 
 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทมีการซือ้สินคา้ประเภทเหล็กลวด (wire rod) ในส่วนงานซือ้มาขายไป
จากกิจการร่วมคา้แห่งหนึ่งตามราคาที่ตกลงร่วมกัน และขายสินคา้ดังกล่าวไปยังลูกคา้ที่เป็นบุคคลภายนอกและกิจการ  
ที่เก่ียวขอ้งกนั โดยสินคา้ถกูส่งตรงจากกิจการรว่มคา้ไปยงัลกูคา้ เป็นจ านวนเงิน 852.89 ลา้นบาท (30 มิถนุายน 2563: 612.84  
ล้านบาท) และบริษัทมีผลก าไรจากรายการดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 15.35 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2563: ขาดทุน 28.56  
ล้านบาท) ทั้งนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นผู้จ  าหน่ายวัตถุดิบที่ใช้การผลิตเหล็กลวดให้กิจการร่วมคา้  และกิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกันของกิจการร่วมคา้ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน และมีก าไรจากการขายเป็นจ านวนเงิน 7.69 ลา้นบาทและ 29.17  
ลา้นบาท ตามล าดบั (30 มิถุนายน 2563: 26.35 ลา้นบาท และ 20.75 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท าใหภ้าพรวมในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัทมีก าไรจากรายการดังกล่าว นโยบายการก าหนดราคาซือ้/ขายสินคา้ของรายการนีเ้ป็นไปตามราคาที่ตกลง
รว่มกนัระหว่างกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15 สินทรัพยท์ีถื่อไว้เพือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 
 

ในปี 2563 ผู้บริหารผูกมัดในแผนการขายบริษัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการตัดสินใจเชิง 
กลยุทธเ์พื่อเนน้ความสามารถหลกัของกลุ่มบริษัทใหม้ากขึน้ ซึ่งไดม้ีการหารือเบือ้งตน้กับผูซ้ือ้ที่มีศกัยภาพ พรอ้มทัง้ก าหนด
เงื่อนไขและราคาขายในเชิงหลักการเบือ้งตน้และบริษัทไดร้ับเงินล่วงหน้าจากการจ าหน่ายบริษัทย่อยเป็นจ านวน 435  
ล้านบาท ดังนั้นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจึงถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าวไดแ้สดงเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิกเนื่องจากมลูค่าของสินทรพัยด์งักล่าวคาดว่าจะไดร้บั
จากการขายภายใน 12 เดือนจากวนัท่ีในงบการเงิน 
 
ในปี 2564 บริษัทได้ท าการขายเสร็จสิน้ที่ราคาขาย 1,170 ล้านบาท โดยได้รับช าระเป็นเงินสดจ านวน 435 ล้านบาท  
และตั๋วสัญญาใชเ้งินจ านวน 735 ลา้นบาท ที่มีก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ซึ่งกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายจ านวน 1,170 ลา้นบาท และ 917 ลา้นบาท ตามล าดบั ดงันัน้บริษัทจึงรบัรูก้  าไรจากการขายในงบ
ก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการจ านวน 253 ลา้นบาท 

 
 
  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลิก งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
รายได ้ -  94,828  -  - 

        

ตน้ทนุขายและบรกิาร -  37,874  -  - 

ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ -  20,983  -  - 

รวมค่าใชจ้่าย -  58,857  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน -  35,971  -  - 

รายไดภ้าษีเงินได ้ -  2,078  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
(สุทธิจำกภำษีเงนิได)้ -  38,049  -  - 

 

กำรแบ่งปันก ำไร        

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ -  34,244  -  - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -  3,805  -  - 

ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ -  38,049  -  - 

 

ก ำไรต่อหุน้ (บาท)        

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน -  0.008  -  - 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด -  0.008  -  - 

 
  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลิก งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
รายได ้ -  201,138  -  - 

        

ตน้ทนุขายและบรกิาร -  73,127  -  - 

ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ -  42,585  -  - 

รวมค่าใชจ้่าย -  115,712  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน -  85,426  -  - 

รายไดภ้าษีเงินได ้ -  4,155  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
(สุทธิจำกภำษีเงนิได)้ -  89,581  -  - 

 

กำรแบ่งปันก ำไร        

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ -  80,623  -  - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -  8,958  -  - 

ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ -  89,581  -  - 

 

ก ำไรต่อหุน้ (บาท)        

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน -  0.018  -  - 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด -  0.018  -  - 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
การด าเนินงานทีย่กเลิก         

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน  -  108,504  -  - 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  -  -  -  - 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน  -  (108,876)  -  - 

กระแสเงนิสดได้มำจำก 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก  -  (372)  -  - 

 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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16 ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ 
 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพืน้ฐานส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ
บรษิัทและจ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด 
 
 งบกำรเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 การด าเนินงาน

ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม 

 
(พนับาท/พนัหุน้) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวดทีเ่ป็นของหุ้นสำมัญ  64,502  -  64,502  (25,232)  34,244  9,012 
            
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน 4,525,286  -  4,525,286  4,525,285  4,525,285  4,525,285 
ผลกระทบจากการตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งงวด (168,649)  -  (168,649)  -  -  - 
ผลกระทบจากการจา่ยหุน้ปันผลระหว่างงวด 108,110  -  108,110  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธิีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  4,464,747  -  4,464,747  4,525,285  4,525,285  4,525,285 
            
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.014  -  0.014  (0.006)  0.008  0.002 

 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงนิรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 การด าเนินงาน

ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวดทีเ่ป็นของหุ้นสำมัญ  118,999  -  118,999  (19,672)  80,623  60,951 
            
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,525,286  -  4,525,286  4,525,285  4,525,285  4,525,285 
ผลกระทบจากการตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งงวด (84,790)  -  (84,790)  -  -  - 
ผลกระทบจากการจา่ยหุน้ปันผลระหว่างงวด 54,354  -  54,354  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธิีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  4,494,850  -  4,494,850  4,525,285  4,525,285  4,525,285 
            
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.026  -  0.026  (0.005)  0.018  0.013 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563 

 

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปีทีเ่ป็นของหุ้นสำมัญ  (86,729)  -  (86,729)  (43,048)  -  (43,048) 
            
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน 4,525,286  -  4,525,286  4,525,285  -  4,525,285 
ผลกระทบจากการตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งงวด (168,649)  -  (168,649)  -  -  - 
ผลกระทบจากการจา่ยหุน้ปันผลระหว่างงวด 108,110  -  108,110  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธิีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  4,464,747  -  4,464,747  4,525,285  -  4,525,285 

            
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) (0.019)  -  (0.019)  (0.010)  -  (0.010) 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 

56 

 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564  2563 

 

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปีทีเ่ป็นของหุ้นสำมัญ  171,337  -  171,337  22,302  -  22,302 
            
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,525,286  -  4,525,286  4,525,285  -  4,525,285 
ผลกระทบจากการตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งงวด (84,790)  -  (84,790)  -  -  - 
ผลกระทบจากการจา่ยหุน้ปันผลระหว่างงวด 54,354  -  54,354  -  -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธิีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  4,494,850  -  4,494,850  4,525,285  -  4,525,285 

            
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.038  -  0.038  0.005  -  0.005 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
หุน้ที่เพิ่มขึน้จากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ถูกน ามารวมในการค านวณจ านวนต่อหุน้ปรบัลดของงบการเงินของบริษัท เนื่องจากมลูค่าการใชสิ้ทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิสงูกว่ามลูค่าตลาดของหุน้สามญั 
 
 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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17 เงนิปันผลจ่ำย 
 
ในการประชมุผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ายปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทในอตัราปันผลหุน้ละ 
0.03 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 301.69 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.4 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 

0.0267 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 120.67 ล้านบาท จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 15 หุ้น ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ 
หุน้ปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษหุน้บรษิัทจะตดัเศษหุน้ทิง้ และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0267 บาทแทน 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0033 บาท 
โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญแลว้เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนีบ้ริษัทไดจ้่ายปันผลเป็นหุน้สามัญ 
จากจ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัปันผลจ านวน 4,340.38 ลา้นหุน้ ส่งผลใหบ้ริษัทจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 289.35 ลา้นหุน้ 
คิดเป็นมลูค่า 115.74 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดทัง้สิน้ 14.32 ลา้นบาท 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  26 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสะสม
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 86.81 ลา้นบาท คิดเป็น  
0.02 บาทต่อหุน้ บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัแลว้เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 
 

18 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
การบริหารจัดการทนุ 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรกัษาระดบัเงินทุนใหม้ั่นคงเพื่อรกัษานกัลงทุน เจา้หนีแ้ละความเชื่อมั่นของตลาด
และก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดม้ีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัท
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็นจ านวน 2.20 และ 1.35 ตามล าดับ  
(31 ธนัวาคม 2563: 2.22 และ 1.39 ตามล าดบั) 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ หมายถึงความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทาง การเงินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

  



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ซึ่งเกิดจากการซือ้สินคา้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ
กลุ่มบรษิัทไดท้ าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
สกลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา:         
- อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาท/เหรียญสหรฐัอเมรกิา)  31.13 - 31.94  29.92 - 31.79  31.14  - 

- จ านวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ 
(พนัเหรียญสหรฐัอเมรกิา)  13,231  12,761  1,983  - 

- จ านวนเงินในสกลุเงินทอ้งถิ่น 
(พนับาท)  413,772  393,687  61,750  - 

         
สกลุเงินยโูร:         
- อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท/ยโูร)  -  36.74  -  36.74 
- จ านวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ 
(พนัยโูร)  -  1,520  -  1,520 

- จ านวนเงินในสกลุเงินทอ้งถิ่น  
(พนับาท)  -  55,832  -  55,832 

 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเชื่อ คือความเส่ียงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนี ้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไข  
ที่ตกลงไวเ้มื่อครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ  
โดยการวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของลกูคา้ทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดบัหนึ่ง ๆ ณ วนัที่รายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเชื่อที่เป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเชื่อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่า  
จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได ้
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ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน 
 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็น
มลูค่าที่ใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด และเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านีจ้ะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 
มลูค่ายุติธรรมหนีสิ้นตามสญัญาเช่าเป็นมลูค่าที่ใกลเ้คียงกับมลูค่าทางบญัชี เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาใกลเ้คียง
กบัอตัราทอ้งตลาด 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบีย้อา้งอิงจากอตัรา
ดอกเบีย้ตามทอ้งตลาด 

 
19 ภำระผูกพันและหนีส้นิทีอ่ำจเกิดขึน้กับกิจกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้สัญญาบริการทีบ่อกเลิกไม่ได้         

ภายในหนึ่งปี  19,231  13,708  13,296  7,859 
หลงัจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินหา้ปี  735  1,272  536  642 
รวม  19,966  14,980  13,832  8,501 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ภาระผูกพันอื่นๆ         
เลตเตอรอ์อฟเครดติและสญัญาส าหรบัสั่งซือ้สินคา้
และวสัดทุี่ยงัไม่ไดใ้ช ้

        

- สกลุเงินบาท (พนับาท)  -  71,369  -  71,369 
- สกลุเงินดอลลาร ์(พนัเหรียญสหรฐัอเมรกิา)  10,677  6,902  4,869  - 
หนงัสือค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า (พนับาท)  111,385  111,385  9,023  9,023 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้แก๊สปิโตรเลียม (พนับาท)  7,000  7,000  7,000  7,000 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้สินคา้และบรกิาร          
- สกลุเงินบาท (พนับาท)  10,400  10,400  -  - 
- สกลุเงินยโูร (พนัยโูร)  1,500  1,500  -  - 
หนงัสือค า้ประกนัการใชน้ า้ดิบ (พนับาท)  240  460  -  - 
ตั๋วอาวลัที่ยงัไม่ถึงก าหนด (พนับาท)  400,000  400,000  -  - 

 
20 คดีควำมฟ้องร้อง 
 

ในระหว่างปี 2564 บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท มิลลค์อน บรูพา จ ากดั ไดถ้กูบรษิัทแห่งหน่ึงฟ้องรอ้ง 
เป็นจ าเลย ตามคดีด าหมายเลขที่ พ.612/2564 ขอ้หาผิดสญัญาประนีประนอมยอมความ และเรียกใหช้ าระหนี ้ค่าสินคา้ 
ที่บนัทึกไวแ้ลว้ตามสญัญาจ านวน 88.85 ลา้นบาท โดยศาลไดก้ าหนดวนัท่ีสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
 
ในระหว่างปี 2564 บรษิัท มิลลค์อน บรูพา จ ากดั ไดถ้กูบรษิัทต่างประเทศแห่งหนึ่งฟ้องรอ้งเป็นจ าเลย ตามคดีด าหมายเลข
ที่ กค 82/2564 โดยผูเ้รียกรอ้งไดย้ึ่นค ารอ้งขอใหศ้าลบังคับตามค าชีข้าดของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
เพื่อใหช้ าระค่าเสียหายอันเกิดจากการซือ้ขายเหล็กเป็นจ านวน 881,067 เหรียญสหรฐัอเมริกา (คิดเป็นจ านวน 28.39  
ลา้นบาท) พรอ้มทั้งดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปีนับถัดจากวันที่ยึ่นค ารอ้ง ทั้งนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลายื่น 
ค าคดัคา้น และศาลไดน้ดัก าหนดไต่สวนค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564  
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21 สิทธิประโยชนต์ำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ 
 

บรษิัทย่อยของบรษิัทไดร้บัสิทธิพเิศษจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ดงันี ้
 
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยของบริษัทไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
โดยไดร้บัประโยชนต์ามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  2520 สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั
เครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ และยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถดุิบหรือวสัดจุ าเป็นที่น าเขา้มาเพื่อใชใ้น
การผลิตและเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดร้บัส่งเสรมิตามรายละเอียดดงันี  ้
 
บัตรส่งเสริมเลขที ่ ลงวันที ่ ประเภทกิจกำรทีส่่งเสริม วันทีเ่ร่ิมมีรำยได ้ วันหมดอำย ุ
62-1321-1-05-1-0 29 พฤศจิกายน 2562 ประ เ ภท  2.8 กิ จ ก า รผ ลิต 

ขัน้กลาง ซึ่งเป็นการรบัเปล่ียน
เ ค รื่ อ ง จั ก ร  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2569 

 
22 เหตกุำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 13 กรกฏาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหข้ายเงินลงทุนในบรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั 
(มหาชน) ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในจ านวนไม่เกิน 243.6 ลา้นหุน้ โดยราคาขายตอ้งไม่ต ่ากว่าตน้ทนุเฉล่ียที่
ไดม้าในราคา 0.6 บาทต่อหุน้ และไม่ต ่ากว่า 5% ของราคาเฉล่ียยอ้นหลงั 5 วนัท าการ หากบรษิัทท าการขายดงักล่าวเสร็จ
สิน้จะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทลดลงจากรอ้ยละ 22.66 เหลือรอ้ยละ 9.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 
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