บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 024/2562
วันที่ 14 สิงหำคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรไตรมำสที่ 2 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรี ยนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ไตรมำสที่
2 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมเศรฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 2 ปี 2562 ยังชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อนหน้ ำ เนื่องจำกอุปสงค์ในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่ลดลง รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มีควำมไม่แน่นอนจำกกำรขัดแย้ งทำงกำรค้ ำ ในส่วนของอุตสำหกรรมเหล็กนัน้ จำก
ข้ อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2562 กำรผลิตเหล็กในประเทศไทยอยู่ที่ 3.93
ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561โดยกำรบริ โภคเหล็กสำเร็ จรู ปอยู่ที่ 9.39 ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ
2.7 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ โดยกำรบริโภคเหล็กทรงยำวลดลงร้ อยละ 5.4 และเหล็กทรงแบนลดลงร้ อยละ 1.1 เมื่อเทียบ
กับครึ่งปี แรกของปี 2561
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 2562
รำยกำร
รำยได้ รวม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรบริกำร
ต้ นทุนขำยและกำรบริกำร
กำไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ

ไตรมำส 2/2562

ไตรมำส 2/2561

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท
4,557
4,517
4,116
401
176
206
68

1

5,255
5,207
4,840
367
177
185
41

YoY
+/-ล้ ำนบำท
-698
-690
-724
34
-1
21
27

ร้ อยละ
-13
-13
-15
9
0
11
67
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คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน
ส ำหรั บ ไตรมำส 2 ปี 2562 บริ ษั ท มี
รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรอยู่ ที่ 4,517 ล้ ำน
บำท ลดลงร้ อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่ องจำกปริ มำณกำรขำยเหล็กแท่ง
ทรงยำว (Billet) ลดลงจำกกำรน ำมำใช้ เป็ น
วัตถุดิบในกำรผลิตเหล็กเส้ นภำยในกลุ่มฯ เป็ น
ส่ ว นใหญ่ อย่ ำ งไรก็ ต ำมในไตรมำสนี บ้ ริ ษั ท มี
ปริ มำณกำรขำยเหล็กเส้ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 เมื่อ
เที ย บกับ ไตรมำส 2 ปี 2561 ขณะที่ ไ ตรมำสนี ้
ต้ นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ ในกำรผลิตลดลง จึงทำให้ มีส่วนต่ำงกับรำคำขำยเพิ่มขึน้ ค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรขำยและบริ หำร อยู่ที่ 176
ล้ ำนบำท ซึง่ ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ
จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น ส่งผลให้ ไตรมำส 2 นี ้ บริ ษัทมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 68 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67 เมื่อเทียบกับไตร
มำส 2 ปี ก่อนหน้ ำ
สำหรับสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
ในไตรมำส 2 ปี 2562 อยู่ที่ 22,491 ล้ ำน
บำท ลดลง 965 ล้ ำนบำท โดยสินทรัพย์
หมุนเวียนลดลง 906 ล้ ำนบำท โดยลูกหนี ้
กำรค้ ำลดลง 446 ล้ ำนบำท จำกชำระเงิน
ค่ ำ สิ น ค้ ำของลู ก ค้ ำที่ ถึ ง ก ำหนดช ำระ
สิ น ค้ ำค งเห ลื อ ลดลง 436 ล้ ำน บ ำท
เนื่ อ งจำกบริ ษั ท ได้ ส่ ง มอบสิ น ค้ ำตำม
คำสัง่ ซื ้อ
ขณะที่ ห นี ส้ ิน รวมอยู่ที่ 16,853
ล้ ำนบำท ลดลง 690 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันทำให้ เงินกู้ยืมลดลง 550 ล้ ำนบำท เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำลดลง
138 ล้ ำนบำท จำกกำรชำระค่ำสินค้ ำ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ได้ มีกำรปรับปรุงรำยกำรบวกค่ำเผื่อผลแตกต่ำงในสินค้ ำสำเร็จรู ป 516 ล้ ำนบำท ปรับปรุงค่ำเผื่อกำร
ลดมูลค่ำสินค้ ำ 52 ล้ ำนบำท และปรับปรุ งบวกรำยกำรหนี ้สินในกำรร่ วมค้ ำจำนวน 131 ล้ ำนบำท จึงทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
2561 จำกเดิมจำนวน 5,317 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นเป็ น 5,912 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ส้ ่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 อยู่ที่ 5,638 ล้ ำนบำท ลดลง 274 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัท
จ่ำยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิ 19.5 ล้ ำนบำท จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นสำมัญ 130 ล้ ำนบำท และตำมผลกำรดำเนินงำน
ในช่วง 6 เดือนแรกของบริษัท ส่งผลให้ บริษัทบริษัทมีหนี ้สินต่อทุนอยูท่ ี่ 2.99 เท่ำ
สำหรับรำยกำรผลแตกต่ำงในสินค้ ำสำเร็ จรู ปที่เกิดขึ ้นระหว่ำงรำยงำนสินค้ ำคงเหลือของคลังสินค้ ำกับรำยงำนสินค้ ำ
สำเร็ จรู ปคงเหลือของทำงบัญชีจำนวนเงิน 516.27 ล้ ำนบำท ที่แสดงในงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 นัน้
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ผู้สอบบัญชีดำเนินกำรตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ ถกู ปรับปรุงรำยกำรค่ำเผื่อผลแตกต่ำงในสินค้ ำสำเร็จรู ปและค่ำเผื่อ
มูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ โดยมีผลให้ สินค้ ำคงเหลือและกำไรสะสะเพิ่มขึ ้นในจำนวนเดียวกันเป็ นจำนวนรวมสุทธิ 464.44 ล้ ำนบำท
ตำมรำยละเอียดของงบกำรเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ตำมที่ บริ ษั ทได้ น ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

………………………………
(นำงสำวจุรีรัตน์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร
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