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ที่  MILL 014/2564 

วันที่  16 สิงหำคม 2564 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยไตรมำส
ท่ี 2 สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ท่ีผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมอุตสำหกรรม 
 จำกสถำนกำรณ์อตุสำหกรรมเหลก็ในประเทศจีน ซึง่มีนโยบำยปิดโรงงำนเหลก็ท่ีไม่ได้มำตรฐำน และยกเลิกนโยบำย
กำรคืนภำษีสง่ออก (Tax rebate) สง่ผลให้รำคำเหล็กในตลำดโลกปรับตวัสงูขึน้ ซึง่รวมถึงรำคำเหล็กในประเทศไทยด้วยท ำให้
กำรบริโภคเหล็กในประเทศเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ จำกข้อมลูของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่ง
ประเทศไทย ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2564 ประเทศไทยมีกำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหลก็ส ำเร็จรูปในประเทศไทยเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.4 
จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน มีปริมำณอยู่ท่ี 5.17 ล้ำนตนั โดยกำรบริโภคเหล็กทรงยำวเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.6 จำกช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน มีปริมำณอยู่ท่ี 1.73 ล้ำนตนั  แบ่งเป็นกำรบริโภคผลิตภณัฑ์เหลก็เส้นและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ (Bar & 
HR section) อยู่ท่ี 0.95 ล้ำนตนั  เพิ่มขึน้ร้อยละ 48.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน และกำรบริโภคเหลก็ลวด (Wire 
rod) อยู่ท่ี 0.70 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 28.6 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีกำรบริโภคเหล็กทรงแบน มีปริมำณอยู่ท่ี 
3.44 ล้ำนตนัซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.8จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 2564  

รำยกำร ไตรมำส 2/2564 ไตรมำส 2/2563 
 

YoY 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม 4,468    2,621 
 

1,846 70  

รำยได้จำกขำยและบริกำร  4,413   2,562  
 

1,851  72  

ต้นทนุขำยและบริกำร  4,183   2,394  
 

1,788  75  

ก ำไรขัน้ต้น  231   168  
 

63  37  

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  97   103  
 

-6  -6  

ต้นทนุทำงกำรเงิน  128   138  
 

-9  -7  

ก ำไรสทุธิ*  65  16  
 

49  297  

EBITDA 256 250  6  2 
หมำยเหตุ *ก ำไรสุทธิข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (‘KMS”) ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเตด็ ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดทั่วไปและ
เหล็กลวดเกรดพิเศษ ซึ่งปัจจุบันสำมำรถด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรม
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รถยนต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรมีผลก ำไรได้แล้ว โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 
KMS มีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 268 ล้ำนบำท ซึ่งในไตรมำส 2 มีก ำไรสุทธิอยู่ที่  125 ล้ำนบำท หำกรวมกับก ำไรสุทธิของบริษัท
ในไตรมำสนี ้จะส่งผลให้มีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 128 ล้ำนบำท 

 
ส ำหรับไตรมำส 2 ของปี 2564 บริษัทมีรำยได้

จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัท อยู่ท่ี 4,413 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 72  จำกปริมำณขำยเพิ่มขึน้ ร้อยละ  39 
กอปรกับรำคำขำยเฉลี่ยปรับเพิ่มสูงขึน้ตำมรำคำเหล็กใน
ตลำดโลก ซึ่งรวมถึงรำคำวตัถุดิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ด้วย ท ำให้
บริษัทมีต้นทนุขำยและบริกำรอยู่ท่ี 4,183 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 75 ส่งผลให้บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 231 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 37 
ในสว่นของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 2 ของปี 2563 

ซึง่ลดลงจำกคำ่ขนสง่ ขณะที่ต้นทนุทำงกำรเงินลดลง 9 ล้ำนบำท จำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีปรับลด และจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะ
ยำวของบริษัท  

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นส่งผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิอยู่ท่ี 65 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 297 ล้ำนบำท และมี EBITDA อยู่ท่ี 
256 ล้ำนบำท 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 
19,462 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 185 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกลูกหนี ้
กำรค้ำ 358 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ตำมค ำสัง่ซือ้สินค้ำจำกลกูค้ำ 
และรอกำรช ำระค่ำสินค้ำท่ีจะถึงก ำหนด สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 
281 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรผลิตสินค้ำเพ่ือรอท ำกำรส่งมอบ
สินค้ำให้กับลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 745 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัท เดอะ เมกะ
วตัต์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทร่วม ช ำระเงินค่ำหุ้นของบริษัท สยำมโซ
ล่ำร์ เจนเนอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“สยำมโซล่ำร์”) เป็นตั๋ว
สญัญำใช้เงินจ ำนวน 735 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้สินทรัพย์ถือไว้เพ่ือ
ขำยซึง่เป็นหุ้นของสยำมโซลำ่ร์ลดลง 1,170 ล้ำนบำทด้วย 
 ส ำหรับหนีส้ินรวมของบริษัทอยู่ท่ี 13,370 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึน้ 82 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ 697 ล้ำนบำท ขณะท่ีเงินรับลว่งหน้ำคำ่สินค้ำลดลง 85 ล้ำนบำท จำกกำร
ท่ีบริษัทได้มีกำรสง่มอบสินค้ำให้กบัลกูค้ำ เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นลดลง 435 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทได้ท ำกำรโอนหุ้นของสยำม
โซล่ำร์ให้กบัเมกะวตัต์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง 177 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคืนเงิน
กู้ ยืมระยะยำวของบริษัท  

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 อยู่ท่ี 6,093 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 103 ล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำน 
ในช่วง 6 เดือนแรกของบริษัท สง่ผลให้มีหนีส้ินต่อทนุอยูท่ี่ 2.19 เทำ่ 
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 จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


