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ที ่ MILL 018/2564 

วันที ่ 15 พฤศจิกำยน 2564 
 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบรษิัทย่อยไตรมำส
ที่ 3 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตและไดร้บักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บรษิัทแลว้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมอุตสำหกรรม 

  ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 อุตสำหกรรมก่อสรำ้งไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ซึ่ง
รฐับำลไดม้ีกำรประกำศมำตรกำรปิดแคมป์คนงำนก่อสรำ้งในพืน้ที่สีแดงเข้ม เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด ส่งผลต่อควำม
ตอ้งกำรที่ชะลอตัวของภำคอุตสำหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพำะภำคกำรก่อสรำ้งที่ยงัฟ้ืนตวัไดไ้ม่เต็มที่  อนัเนื่องมำจำกมำตรกำร
ควบคมุกำรแพรร่ะบำดที่เขม้งวด ซึ่งส่งผลต่อกำรบรโิภคเหล็กทรงยำวโดยตรง 

จำกขอ้มูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกลำ้แห่งประเทศไทย ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 ประเทศไทยมีปริมำณกำร
บริโภคเหล็กทรงยำวอยู่ที่ 1.3 ลำ้นตนั ลดลงรอ้ยละ 20.4 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน และมีปรมิำณกำรบริโภคเหล็กทรง
แบนอยู่ที่ 3 ลำ้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.1 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมียอดปรมิำณกำรบรโิภคเหล็กส ำเรจ็รูปรวมอยู่ที่ 
4.3 ลำ้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.2 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2564  

รำยกำร ไตรมำส 3/2564 ไตรมำส 3/2563  YoY 
 

  ลำ้นบำท ลำ้นบำท  +/-ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดร้วม                  2,580                       2,526   54                2  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร            2,347              2,488   - 141  - 6  

ตน้ทนุขำยและกำรบริกำร                   2,137                       2,267   - 130  - 6  
ก ำไรข้ันต้น                  210                      221   - 10  - 5  

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรขำยและบริหำร                   96                       140                     - 44  - 31  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน                     124                           125   - 1  - 1  
ก ำไรสุทธิ                  227                         5                 222           4,374  

EBITDA 413 226                 187               83  

หมำยเหตุ *ก ำไรสุทธิข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของ บริษัท โคเบลโก้ มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (‘KMS”) ซ่ึง
เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดทั่วไปและ
เหล็กลวดเกรดพิเศษ ซ่ึงปัจจุบันสำมำรถด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรม
รถยนตไ์ด้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรมีผลก ำไรได้แล้ว โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 
KMS มีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 333 ล้ำนบำท ซ่ึงในไตรมำส 3 มีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 65 ล้ำนบำท หำกรวมกับก ำไรสุทธิของบริษัท
ในไตรมำสนี ้จะส่งผลให้มีก ำไรสุทธิอยู่ที ่260 ล้ำนบำท 
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ส ำหรับในไตรมำส 3 ของปี 2564 บริษัทมี

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ที่  2,347 ล้ำนบำท 
ลดลงรอ้ยละ 6 จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงรอ้ยละ 38 
โดยส่วนใหญ่มำจำกปริมำณกำรขำยเหล็กทรงยำวที่
ลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกับปริมำณกำรบริโภคเหล็กทรงยำว
ของประเทศที่ปรบัตวัลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีก่อน ในขณะที่ตน้ทุนขำยและบริกำรอยู่ที่ 2,137 
ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6 ซึ่งลดลงไปในทิศทำงเดียวกัน
กบัรำยได ้ 

ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 บริษัทมีก ำไรขั้นตน้อยู่ที่ 210 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นตน้อยู่ที่รอ้ยละ 9 โดย
เพิ่มขึน้จำกไตรมำสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 5  

ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 44 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมำจำกกำรบรหิำรดำ้นค่ำขนส่งและกำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยภำยในบรษิัท 

จำกที่กล่ำวมำขำ้งตน้ส่งผลใหบ้ริษัทมีก ำไรสทุธิอยู่ที่ 227 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 222 ลำ้นบำทจำกไตรมำสเดียวกันของปี
ก่อน และ EBITDA อยู่ที่ 413 ลำ้นบำท ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 83 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

 
ณ วันที่  30 กันยำยน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์

รวมอยู่ที่  19,406 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 129 ลำ้นบำท โดย
เพิ่มขึน้จำกสินค้ำคงเหลือ 238 ลำ้นบำท จำกกำรผลิต
สินคำ้เพื่อรอท ำกำรส่งมอบสินคำ้ใหก้ับลูกคำ้ตำมค ำสั่ง
ซือ้ เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้เพิ่มขึน้ 504 ลำ้นบำท จำก
กำรสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อน ำมำผลิตสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ เงินให้
กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้ 741 ลำ้น
บำท เนื่องจำกบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทร่วม ช ำระเงินค่ำหุ้นของบริษัท สยำมโซล่ำร ์เจน
เนอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“สยำมโซล่ำร”์) เป็นตั๋วสญัญำ

ใชเ้งินจ ำนวน 735 ลำ้นบำท ซึ่งท ำใหสิ้นทรพัยถื์อไวเ้พื่อขำยซึ่งเป็นหุน้ของสยำมโซล่ำรล์ดลง 1,170 ลำ้นบำทดว้ย 
 ส ำหรบัหนีสิ้นรวมของบริษัทอยู่ที่ 13,101 ลำ้นบำท ลดลง 187 ลำ้นบำท  โดยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ลดลง 265 ลำ้นบำท จำกกำรช ำระคืนเงนิกูย้มืระยะยำวตำมก ำหนดของบรษิัท เงินรบัล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ลดลง 196 ลำ้นบำท จำก
กำรส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  30 กันยำยน 2564 อยู่ที่  6,306 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 316 ลำ้นบำท จำกผลกำรด ำเนินงำน 
ในช่วง 9 เดือนแรกของบรษิัท ส่งผลใหม้ีหนีสิ้นต่อทนุอยู่ที่ 2.08 เท่ำ  
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 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

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

        (นำงสำวจรุีรตัน ์ลปนำวณิชย)์ 
                                 กรรมกำร 


