
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

1 
 

 
ที่  MILL 023/2561 

วันที่  14 พฤศจิกำยน 2561 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 ก.ย. 2561 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไตรมำสที ่
3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561  ที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรษฐกจิ 

ส ำหรับภำพรวมของอตุสำหกรรมเหล็กในประเทศไทยในไตรมำส 3 ในช่วงเดือน กรกฎำคม ถึง กนัยำยน ของปี 2561 
จำกข้อมลูจำกสถำบนัเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย กำรบริโภคมีปริมำณ 4.7 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 ซึ่งกำรบริโภค
เหล็กทรงแบนลดลงร้อยละ 3.5 อยู่ที่ 2.9 ล้ำนตนั ขณะที่กำรบริโภคเหล็กทรงยำวเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.8 อยู่ที่ 1.6 ล้ำนตัน โดย
เพิ่มขึน้จำกกำรบริโภคเหล็กเส้น ร้อยละ 37.5 อยู่ที่ 1.0 ล้ำนตนั ซึ่งมำจำกภำคกำรก่อสร้ำงที่ขยำยตวัจำกโครงกำรขนำดใหญ่
ของทัง้ภำครัฐและเอกชน  
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2561   
  

รำยกำร Q3/2561 Q3/2560 

 

(YoY) 

  ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 

+/-ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม 5,967 5,075  892 18 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 4,866 5,061 

 

-195 -4% 

ต้นทนุขำยและกำรบริกำร 4,795 4,620 

 

175 4% 

ก ำไรขัน้ต้น 71 441 

 

-370 -84% 

คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำน 194 203 

 

-9 -5% 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 189 166 

 

23 14% 

ก ำไรสุทธิ 630 59 

 

571 968% 
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ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับในไตรมำส 3 ปี 2561 บริษัทมีรำยได้

จำกกำรขำยและบริกำรลดลง 195 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
4 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกปริมำณ
กำรขำยเหล็กแท่งทรงยำวที่ลดลง เนื่องจำกบริษัทย่อย
ผลิตเหล็กแท่งทรงยำว ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต
เหล็กเส้นขำยให้กับบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ปริมำณ
กำรขำยเหล็กเส้นเพิ่มขึน้พร้อมกับรำคำต้นทุนที่เพิ่มขึน้ 
ในขณะที่ลกูค้ำเลือกรับสินค้ำรำคำต ่ำ ตำมที่ได้สัง่ซือ้ไว้
ล่วงหน้ำท ำให้ไตรมำสนีบ้ริษัทจึงมีก ำไรขัน้ต้นอยู่ที่  71 

ล้ำนบำท 
ส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก

คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรขนสง่ที่ลดลง ซึง่ปรับตวัไปในทิศทำงเดียวกบัยอดขำย 
ส ำหรับบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (“KMS”) ซึ่งบริษัทร่วมลงทุนในสดัสว่นร้อยละ 50 มีผลขำดทุนจ ำนวน 

53 ล้ำนบำท เนื่องจำกสินค้ำที่เป็นเหล็กเกรดพิเศษที่ผลิตในช่วงนี ้เป็นกำรผลิตเพื่อสง่ให้ลกูค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์
ทดสอบคณุภำพสนิค้ำ ท ำให้ยังไมส่ำมำรถผลิตได้ตำมเป้ำที่วำงไว้ ซึ่งคำดว่ำในปีหน้ำ KMS จะสำมำรถผลติได้ตำมเป้ำที่วำงไว้ 
ซึง่จะสง่ผลให้ผลกำรด ำเนินงำนเร่ิมกลบัมำมีก ำไร 

ทัง้นีใ้นไตรมำสนี ้บริษัทรับรู้ก ำไรพิเศษจำกกำรขำยที่ดิน 285 ไร่จ ำนวน 1,088 ล้ำนบำท สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิอยู่
ที่ 630 ล้ำนบำท  

 
 ส ำหรับสนิทรัพย์ในไตรมำส 3 ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์

รวมอยูท่ี่ 23,723 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5,731 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 
2560 โดยสนิทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ จำกลกูหนีก้ำรค้ำ 892 ล้ำน
บำท และสินค้ำคงเหลือ  1,061 ล้ำนบำท ส่วนสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 3,784 ล้ำนบำท จำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
10,579 ล้ำนบำท ค่ำควำมนิยม 1,883 ล้ำนบำท และสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรผลติและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ 1,003 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกกำร
รับรู้รำยกำรรวมธุรกิจของบริษัท สยำมโซลำ่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ำกัด 
(“สยำมโซลำ่ร์”) 

ขณะที่หนีส้ินรวม ในไตรมำสนีอ้ยู่ที่ 17,073 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5,001 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
1,101 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น 1,769 ล้ำนบำท จำกกำรท่ีบริษัทสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อน ำมำผลติสนิค้ำ สว่น
เงินกู้ยืมระยะยำวที่เพิ่มขึน้จ ำนวน 2,403 ล้ำนบำท นัน้ มำจำกหนีส้นิระยะยำวของสยำมโซลำ่ร์   

ส ำหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 6,650 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 730 ล้ำนบำท เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กลำ่วมำข้ำงต้น 
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


