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เรื่อง
เรียน

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับไตรมำส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้ จงผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยไตรมำส
ที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตและได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมอุตสำหกรรม
ในช่วงไตรมำส 1 ของปี 2565 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึน้ จำกไตรมำสก่อน ตำมมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่เพิ่มขึน้ จำก
อุปสงค์ของประเทศคู่คำ้ ที่ปรับตัวดีขึน้ อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมเหล็กภำยในประเทศได้รบั ผลกระทบจำกควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลกระทบต่ออุปทำนเหล็กในตลำดโลก ทำให้เกิดควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้กำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรมชะลอตัวลง
จำกข้อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ประเทศไทยมีปริมำณกำร
บริโภคเหล็กสำเร็จรูปรวมทั้งสิน้ 4.04 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 17.8 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยแบ่งเป็ นกำรบริโภค
เหล็กทรงยำวอยู่ท่ี 1.57 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 19.7 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน และกำรบริโภคเหล็กทรงแบนอยู่ท่ี 2.47
ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อนหน้ำ
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในไตรมำส 1 ปี 2565
รำยกำร
รำยได้รวม
รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร
ต้นทุนขำยและกำรบริกำร
กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรขำยและบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ*
EBITDA

ไตรมำส 1/2565

ไตรมำส 1/2564

ล้ำนบำท
5,150
5,108
4,879
228
104
124
111
293

ล้ำนบำท
3,194
3,148
2,938
210
103
131
54
241

1

YoY
+/-ล้ำนบำท
1,956
1,960
1,941
18
1
-7
57
52

ร้อยละ
61
62
66
9
1
-5
103
22
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สำหรับไตรมำส 1 ของปี 2565 บริษัทมีรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ท่ี 5,108 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 62 โดยส่ว นใหญ่ ม ำจำกปริม ำณกำรขำยเหล็ ก เส้น
และเหล็ก แท่ งทรงยำวที่ เพิ่ม ขึน้ กอปรกับ รำคำวัตถุดิ บ
ปรับตัวสูงขึน้ บริษั ทจึงมีโอกำสในกำรทำกำไรจำกกำร
ขำยเหล็ ก แท่ ง ทรงยำวซึ่งเป็ น วัต ถุดิ บ หลัก ในกำรผลิ ต
เหล็กเส้น ในส่วนของต้นทุนขำยและบริกำรอยู่ท่ี 4,879
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 66 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่ อน
จำกรำคำวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้บริษัทมี กำไร
ขั้น ต้น อยู่ ท่ี 228 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 9 จำกช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน
ในส่วนของต้นทุนทำงกำรเงินอยู่ท่ี 124 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำกกำรชำระคืน
เงินกูย้ ืมระยะยำวของบริษัท
ขณะที่กำรเข้ำลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทเริ่มสำมำรถรับรูก้ ำไรได้แล้ว โดยในไตรมำสนี ้ บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจำก
บริษัทร่วมอยู่ท่ี 69 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 37 ล้ำนบำท จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 111 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
57 ล้ำนบำท และ EBITDA อยู่ท่ี 293 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน

ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2565 บริษั ท มี สิน ทรัพ ย์
รวมอยู่ท่ี 19,390 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 119 ล้ำนบำท จำก
ลูกหนีก้ ำรค้ำเพิ่มขึน้ 962 ล้ำนบำท จำกกำรรอกำรชำระ
ค่ำสินค้ำที่จะถึงกำหนด ขณะที่เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
ลดลง 509 ล้ำนบำท จำกกำรส่งมอบสินค้ำที่ถึงกำหนด
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ ำ และเงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ น แก่ กิ จ กำรที่
เกี่ยวข้องกันลดลง 394 ล้ำนบำท

สำหรับหนีส้ ินรวมของบริษัทอยู่ท่ี 12,942 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ จำกเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงิน 410 ล้ำนบำท ขณะที่เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง 71 ล้ำนบำท จำกกำรชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวตำม
กำหนดของบริษัท เจ้ำหนีก้ ำรค้ำลดลง 182 ล้ำนบำท จำกกำรชำระค่ำวัตถุดิบและสินค้ำ เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำลดลง 116 ล้ำน
บำท จำกกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 อยู่ท่ี 6,448 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 106 ล้ำนบำท จำกผลกำรดำเนินงำน
ในช่วง 3 เดือนแรกของบริษัท
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

………………………………
(นำงสำวจุรีรตั น์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร
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