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ที่  MILL 029/2562 

วันที่  14 พฤศจิกำยน 2562 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไตรมำสที ่
3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยนยน 2562  ที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรฐกิจ 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 อยู่ในภำวะชะลอตวั จะเห็นได้จำกภำคกำรสง่ออกที่หดตวั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในประเทศไทยอย่ำงชัดเจน ส ำหรับในสว่นของอตุสำหกรรมเหล็กนัน้ จำกข้อมูลของสถำบนัเหล็กและเหล็กกล้ำแห่ง
ประเทศไทย ในช่วง 9 เดือน ของปี 2562  ประเทศไทยมียอดกำรบริโภคผลติภณัฑ์เหลก็ส ำเร็จรูปรวมทัง้สิน้ 14.0 ล้ำนตนั ลดลง 
5.1% จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยกำรบริโภคเหลก็ทรงยำวลดลง 9.5% จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน อยู่ที่ 5.2 ล้ำน
ตนั สว่นกำรบริโภคเหลก็ทรงแบน ลดลง 2.3% อยูท่ี่ 8.8 ล้ำนตนั  
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2562   
  

รำยกำร ไตรมำส 3/2562 ไตรมำส 3/2561  YoY 
 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท  +/-ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้รวม                    3,979                        5,967   -1,988  -33  
รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร                    3,885                        4,866   -981  -20  
ต้นทนุขำยและกำรบริกำร                    3,635                        4,795   -1,160  -24  
ก ำไรขัน้ต้น                      250                        71   179           250  
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรขำยและบริหำร                       130                           193   -63  -32  
ต้นทนุทำงกำรเงิน                       188                           189   -1  -1  
ก ำไรสุทธิ                       15                       646   -631  -98  

ก ำไรสุทธิ จำกกำรด ำเนินงำนปกติ 22 -431  452 105 

EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนปกติ 285 1  284 40,010 
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ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 

ไตรมำส 3 ปี 2562 แม้ว่ำสถำนกำรณ์
เหล็กทรงยำวในประเทศไทยจะยงัอยูใ่นช่วงชะลอ
ตัว ดังจะเห็นได้จำกกำรบริโภคที่ลดลง 9.5% 
ในช่วง 9 เดื อนที่ผ่ำนมำ แต่ในสถำนกำรณ์
ดงักลำ่วบริษัทมีปริมำณกำรขำยส ำหรับไตรมำส 
3 ปี 2562 อยู่ที่ 233,679 ตนั ลดลงร้อยละ 8 เมื่อ
เทียบกับไตรมำสเดียวกันในปีก่อน ซึ่งเกิดจำก
ปริมำณกำรขำยเหล็กแท่งทรงยำว (Billet) ลดลง
จำกกำรน ำมำใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลติเหลก็เส้น

ภำยในกลุม่ฯ เป็นสว่นใหญ่ อย่ำงไรก็ดีทำงบริษัทสำมำรถผลกัดนัปริมำณกำรขำยเหลก็เส้นก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 และเหล็ก
ลวดเพิ่มขึน้ร้อยละ 61 อนัเนื่องมำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำกำรตลำดที่เพิ่มสงูขึน้  

อย่ำงไรก็ตำมในไตรมำสนีด้้วยสถำนกำรณ์ของรำคำเหล็กในตลำดโลกที่ปรับตวัลดลง สง่ผลกระทบให้บริษัทมีรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรอยูท่ี่ 3,885 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ แตจ่ำกกำรปรับตวัลดลง
ของรำคำเหล็กนัน้ ส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดิบของบริษัทที่ปรับตวัลดลงตำม นอกจำกนีบ้ริษัทยังคงมุ่งเน้นเร่ืองของกำรปรับปรุง
ประสทิธิภำพของกระบวนกำรผลติเหลก็เส้น ท ำให้บริษัทมีต้นทนุกำรผลติลดลงซึง่จำกทัง้ 2 ปัจจยัที่กลำ่วมำท ำให้บริษัทมีต้นทนุ
ขำยและบริกำรปรับตวัลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 3 ปีก่อน สง่ผลให้ในไตรมำส 3 ปี 2562 บริษัทมีก ำไรขัน้ต้น 250 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 179 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 250 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ 
 ในสว่นของคำ่ใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรลดลง 63 ล้ำนบำท  จำกคำ่ขนสง่ซึง่ลดลงร้อยละ19 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหน้ำ  ซึ่งเป็นผลจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์ของบริษัท ท่ีลงทนุในธุรกิจขนสง่ ที่เร่ิมเห็นผลอยำ่งชดัเจน อีกทัง้
กำรด ำเนินกลยุทธ์กำรบริหำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรลดลง
อยำ่งเห็นได้ชดัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ 
 จำกที่กลำ่วมำข้ำงต้น สง่ผลให้ไตรมำส 3 นี ้บริษัทสำมำรถกลบัมำมีก ำไรสทุธิ อยูท่ี่ 15 ล้ำนบำท และมี EBITDA อยู่ที่ 
278 ล้ำนบำท ซึ่งหำกเทียบกบัปีก่อนหน้ำไม่รวมก ำไรพิเศษจำกกำรขำยที่ดิน บริษัทสำมำรถท ำก ำไรได้เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 
452 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 105  ส่วน EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนปกติอยู่ที่ 285 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 284 
ล้ำนบำท 

 ส ำหรับในไตรมำส 3 ปี 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมอยู่ที่ 
22,047 ล้ำนบำท ลดลง 1,408 ล้ำนบำท โดยสินทรัพย์หมนุเวียน
ลดลง 1,422 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรสง่มอบสนิค้ำตำม
ค ำสั่งซือ้  รวมถึงกำรรับช ำระเงินจำกลูกค้ำ ส่งผลให้ สินค้ำ
คงเหลือลดลง 981 ล้ำนบำท และ ลกูหนีก้ำรค้ำลดลง 298 ล้ำน
บำท อีกทัง้ บริษัทได้รับเครดิตจำกคูค้่ำในกำรซือ้สนิค้ำเพิ่มขึน้ ท ำ
ให้สำมำรถลดกำรใช้วงเงินกับสถำบันกำรส่งผลให้เงินฝำก
สถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั ลดลง 364 ล้ำนบำท และเงิน
สดเพิ่มขึน้ 191 ล้ำนบำท  
 ขณะที่หนีส้ินรวมอยู่ที่ 16,395 ล้ำนบำท ลดลง 1,148 
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ล้ำนบำท สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยมืและช ำระคำ่สนิค้ำที่ถงึก ำหนด สง่ผลให้เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินลดลง 767 
ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ลดลง 430 ล้ำนบำท  

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้สุดวันที่ 30 กันยนำยน 2562 อยู่ที่ 5,652 ล้ำนบำท ลดลง 260 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัท
จ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นทัง้ในสว่นของหุ้นสำมญั และหุ้นบริุมสทิธิรวม 149.5 ล้ำนบำท และตำมผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 
เดือนแรกของบริษัท  
 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


