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ที่  MILL 012/2561 

วันที่  15 พฤษภำคม 2561 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2561 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไตรมำสที ่
1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561  ที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกจิ 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 1 ปี 2561 มีแนวโน้มขยำยตวัต่อเนื่องจำกไตรมำสที่ 4 ปี 2560 จำกภำคกำรส่งออก และ
ภำคกำรทอ่งเที่ยวและกำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตวัดีตอ่เนื่อง  สง่ผลให้ภำคอตุสำหกรรมกำรผลติขยำยตวัตำมไปด้วย  
 ส ำหรับภำพรวมของอตุสำหกรรมเหลก็ในประเทศไทยในช่วง ไตรมำสที ่1 ของปี 2561 จำกข้อมลูจำกสถำบนัเหลก็และ
เหลก็กล้ำแหง่ประเทศไทย  กำรบริโภคเหลก็ส ำเร็จรูปอยูท่ี่ 4.35 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 
โดยแบง่เป็นกำรบริโภคเหล็กทรงยำวอยูท่ี่ 1.51 ล้ำนตนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 และกำรบริโภคเหลก็ทรงแบนอยูท่ี่ 2.84 ล้ำนตนั หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8      
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1 ปี 2561   
  

รำยกำร Q1/2561 Q1/2560 

 

(YoY) 

  ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม 5,600 5,873 

 

-273 -5% 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 5,563 5,719 

 

-156 -3% 

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร 5,334 5,317 

 

17 0% 

ก ำไรขัน้ต้น 229 402 

 

-173 -43% 

คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำน 167 287 

 

-120 -42% 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 180 165 

 

15 9% 

ก ำไรสุทธิ 52 117 

 

-65 -56% 
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ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2561 บริษัทมีปริมำณกำร

ขำยผลติภณัฑ์กลุม่เหล็กเส้นได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 32 เมื่อ
เทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 ตำมกำรบริโภคเหล็กใน
ประเทศที่ปรับตัวดีขึน้ อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำรที่ลดลงร้อยละ 3 เปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อนนัน้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของรำคำ
วตัถุดิบที่มีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึง
มุ่งเน้นกำรผลิตเหล็กแท่ง (billet) เพื่อน ำมำใช้ผลิต
เหล็กเส้นเองมำกกว่ำกำรสง่ออก ท ำให้ยอดขำยเหล็ก

แทง่ (billet) ปรับตวัลดลง  
ในสว่นของต้นทนุกำรขำยและบริกำร แม้ว่ำบริษัทจะเน้นกำรผลิตเหล็กแท่ง (billet) เพื่อน ำมำใช้เองโดยผ่ำนกำร hot 

charge ท ำให้มีต้นทุนกำรผลิตเหล็กเส้นที่ลดลงจำกปีก่อนแล้ว แต่เนื่องจำกกำรปรับตวัของรำคำวตัถุดิบ ที่เพิ่มเร็วกว่ำกำร
ปรับตวัของรำคำขำย จึงสง่ผลให้ต้นทนุกำรขำยและบริกำรปรับตวัเพิ่มขึน้  

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1 ปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลจำกกำรบริหำรจดักำรด้ำนขนสง่กบับริษัทที่ได้เข้ำไปร่วมลงทนุ รวมทัง้บริษัทมีกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยบริหำรที่ดีขึน้ จึงสง่ผลให้
คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนลดลง 

ทัง้นีใ้นไตรมำสนีไ้ด้มีกำรรับรู้กำรโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 182 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูลกูหนีก้ำรค้ำในปี 2559 

ไตรมำส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำรรับรู้ผลขำดทนุจำกบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (“KMS”) ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุ
ในสดัสว่นร้อยละ 50 กบัโกเบ สตีล ลมิิเต็ด ซึง่มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ 127 ล้ำนบำท เนื่องจำกรอผลกำรตรวจสอบผลติภณัฑ์
จำกลกูค้ำที่อยูใ่นกลุม่อตุสำหกรรมชิน้สว่นยำนยนต์ โดยปัจจบุนัผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว และจะสำมำรถเร่ิมผลติเหล็กลวดเกรด
พิเศษเพื่อป้อนเข้ำสูอ่ตุสำหกรรมรถยนต์ เชิงพำณิชย์ได้ในช่วงกลำงปี 2561 

จำกผลกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น สง่ผลให้ก ำไรสทุธิของไตรมำสที ่1 ปี 2561 อยูท่ี่ 52 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนคิดเป็น ร้อยละ 56   

ส ำหรับสินทรัพย์ ณ  สิ น้ไตรมำสที่  1 ปี  2561 
บริษัทมีลูกหนีก้ำรค้ำและลูกนีห้มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 609 
ล้ำนบำท และเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ เพิ่มขึน้ 874 ล้ำน
บำท จึงส่งผลให้มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่  19,812 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 1,865 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2560 

ส ำหรับหนีส้ินรวม ในไตรมำสนีอ้ยู่ที่ 13,547 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ 1,522 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 จำก
ปีก่อนหน้ำ  เนื่องจำกสถำนกำรณ์รำคำเหล็กที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้ บริษัทจึงมีกำรใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้ไปจ่ำยมดัจ ำค่ำ
สินค้ำ เพื่อก ำหนดรำคำซือ้วตัถุดิบล่วงหน้ำ อีกทัง้ลกูค้ำมี
กำรสัง่ซือ้สนิค้ำและวำงเงินมดัจ ำค่ำสนิค้ำเช่นกนั สง่ผลให้
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มีหนีส้นิในไตรมำส 1 ปี 2561 เพิ่มขึน้ สว่นของผู้ ถือหุ้นในไตรมำสที่ 1 ปี 2561 อยู่ที่ 6,265 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 343 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจำกบริษัทได้มีกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุมลูคำ่ 300 ล้ำนบำท  
 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


