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ที่  MILL 019/2561 

วันที่  14 สงิหำคม 2561 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที่ 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2561 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไตรมำสที ่
2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561  ที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกจิ 
 ภำพรวมของอุตสำหกรรมเหล็กในประเทศไทยในช่วง ไตรมำส 2 ของปี 2561 จำกข้อมูลจำกสถำบันเหล็กและ
เหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย กำรบริโภคในประเทศมีปริมำณ 8.6 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 จำกกำรบริโภคเหล็กทรงแบนที่
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.8 อยู่ที่ 5.8 ล้ำนตนั ขณะที่กำรบริโภคเหล็กทรงยำวลดลงร้อยละ 5.4 อยู่ที่ 2.7 ล้ำนตนั  แต่เมื่อดูกำรบริโภค
เหล็กลวด เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.4 อยู่ที่ 1.04 ล้ำนตัน ทัง้นีค้ำดว่ำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจะเร่ิมกลบัมำฟื้นตัวอีกครัง้ โดยเฉพำะ
อตุสำหกรรมก่อสร้ำงจำกโครงกำรภำครัฐที่คำดวำ่จะมีกำรเร่งด ำเนินกำร 
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 2561   
  

รำยกำร Q2/2561 Q2/2560 

 

(YoY) 

 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 
+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 5,207 4,795 

 

412 9 

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร 4,840 4,422 

 

418 9 

ก ำไรขัน้ต้น 367 373 

 

-6 -2 

คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำน 177 219 

 

-42 -19 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 185 157 

 

28 18 

ก ำไรสุทธิ -14 28 
 

-43 -150 
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ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในไตรมำส 2 ปี 

2561 อยู่ที่ 5,207 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกรำคำเหล็กปรับตัว
เพิ่มขึน้จำกปีก่อนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้จำกกำรที่รำคำ
เหล็กปรับเพิ่มขึน้ สง่ผลให้มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 
7.0  

ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 
2 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี

ก่อน เนื่องจำกบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขนส่งที่ลดลง จำกกำรผลิตเหล็กแท่งยำว (Billet) ใช้เอง ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนลดลง 

จำกผลกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น สง่ผลให้ในไตรมำส 2 ปี 2561 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิอยูท่ี่ 14 ล้ำนบำท อนัเนื่องมำจำก
กำรรวมผลขำดทนุของบริษัทร่วมเข้ำมำในงบกำรเงินรวม แต่อย่ำงไรก็ดี KMS ได้เร่ิมผลิตแหล็กเกรดพิเศษเชิงพำณิชย์ได้ตัง้แต่
ช่วงเดือนกรกฎำคม ท่ีผำ่นมำ ท ำให้ในช่วงแรกยงัไมส่ำมำรถเร่ิมท ำก ำไรได้อยำ่งเต็มที่  

 
ส ำหรับสนิทรัพย์ ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์

รวมอยู่ที่ 20,113 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2,121 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 
2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ 1,847 ล้ำนบำท จำกลูกหนี ้
กำรค้ำ 405 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือคงเหลือ 454 ล้ำนบำท ท่ีรอกำร
ส่งมอบให้ลกูค้ำ และเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 591 ล้ำนบำท จำก
กำรที่บริษัทสั่งซือ้วตัถุดิบเพื่อน ำมำผลิตสินค้ำให้กับลูกค้ำ ขณะที่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 274 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีเงิน
ลงทนุระยะยำวอื่นเพิ่มขึน้ จำกกำรโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู 182 ล้ำน
บำท จำกบริษัท สยำมโซลำ่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ำกดั (“สยำมโซลำ่ร์”) ใน
ไตรมำส 1 และเข้ำถือหุ้ นสำมัญของ เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช ำระแล้ว เมื่อวนัที่ 6 กรกฎำคม 2561 อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกสยำมโซลำ่ร์มีข้อตกลงในกำรปรับโครงสร้ำงหนีก้บัเจ้ำหนี ้
สถำบนักำรเงิน โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่สถำบนักำรเงินนัน้ ซึ่งภำยหลงักำรเพิ่มทนุดงักลำ่วจะท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของ
บริษัทในสยำมโซลำ่ร์ลดลงเหลือร้อยละ 90.00 ของทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว ซึง่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 14 
สงิหำคม 2561 

ส ำหรับหนีส้นิรวม ในไตรมำสนีอ้ยูท่ี่ 13,907 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,835 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่มำจำกจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
และเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น ที่บริษัทสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อน ำมำผลิตสินค้ำ และเงินรับลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำ  ขณะที่สว่นของผู้ ถือหุ้นในไตร
มำส 2 ปี 2561 อยูท่ี่ 6,206 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 286 ล้ำนบำท  
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


