บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
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ที่ MILL 029/2562
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
เรื่ อง
เรี ยน

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรไตรมำสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไตรมำสที่
3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยนยน 2562 ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
บริ ษัทแล้ ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมเศรฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 อยู่ในภำวะชะลอตัว จะเห็นได้ จำกภำคกำรส่งออกที่หดตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในประเทศไทยอย่ำงชัดเจน สำหรับในส่วนของอุตสำหกรรมเหล็กนัน้ จำกข้ อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่ง
ประเทศไทย ในช่วง 9 เดือน ของปี 2562 ประเทศไทยมียอดกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็ จรูปรวมทังสิ
้ ้น 14.0 ล้ ำนตัน ลดลง
5.1% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยกำรบริ โภคเหล็กทรงยำวลดลง 9.5% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน อยู่ที่ 5.2 ล้ ำน
ตัน ส่วนกำรบริ โภคเหล็กทรงแบน ลดลง 2.3% อยูท่ ี่ 8.8 ล้ ำนตัน
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2562
รำยกำร
รำยได้ รวม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรบริ กำร
ต้ นทุนขำยและกำรบริ กำร
กำไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรขำยและบริ หำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ จำกกำรดำเนินงำนปกติ
EBITDA จำกกำรดำเนินงำนปกติ

ไตรมำส 3/2562

ไตรมำส 3/2561

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท
3,979
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3,635
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5,967
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-431
1

YoY
+/-ล้ ำนบำท
-1,988
-981
-1,160
179
-63
-1
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ร้ อยละ
-33
-20
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-32
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คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน
ไตรมำส 3 ปี 2562 แม้ ว่ำ สถำนกำรณ์
เหล็กทรงยำวในประเทศไทยจะยังอยูใ่ นช่วงชะลอ
ตัว ดั ง จะเห็ น ได้ จำกกำรบริ โภคที่ ล ดลง 9.5%
ในช่ ว ง 9 เดื อ นที่ ผ่ ำ นมำ แต่ ใ นสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวบริ ษัทมีปริ มำณกำรขำยสำหรับไตรมำส
3 ปี 2562 อยู่ที่ 233,679 ตัน ลดลงร้ อยละ 8 เมื่อ
เที ย บกับ ไตรมำสเดี ย วกัน ในปี ก่ อ น ซึ่งเกิ ด จำก
ปริ มำณกำรขำยเหล็กแท่งทรงยำว (Billet) ลดลง
จำกกำรนำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตเหล็กเส้ น
ภำยในกลุม่ ฯ เป็ นส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ดีทำงบริ ษัทสำมำรถผลักดันปริ มำณกำรขำยเหล็กเส้ นก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 และเหล็ก
ลวดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61 อันเนื่องมำจำกควำมสำมำรถในกำรทำกำรตลำดที่เพิ่มสูงขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำมในไตรมำสนี ้ด้ วยสถำนกำรณ์ของรำคำเหล็กในตลำดโลกที่ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบให้ บริ ษัทมีรำยได้
จำกกำรขำยและบริ กำรอยูท่ ี่ 3,885 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ แต่จำกกำรปรับตัวลดลง
ของรำคำเหล็กนัน้ ส่งผลให้ ต้นทุนวัตถุดิบของบริ ษัทที่ปรับตัวลดลงตำม นอกจำกนีบ้ ริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นเรื่ องของกำรปรับปรุ ง
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิตเหล็กเส้ น ทำให้ บริ ษัทมีต้นทุนกำรผลิตลดลงซึง่ จำกทัง้ 2 ปั จจัยที่กล่ำวมำทำให้ บริ ษัทมีต้นทุน
ขำยและบริ กำรปรับตัวลดลงร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมำส 3 ปี ก่อน ส่งผลให้ ในไตรมำส 3 ปี 2562 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ น 250
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 179 ล้ ำนบำท คิดเป็ น ร้ อยละ 250 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ
ในส่วนของค่ำใช้ จ่ำยกำรขำยและบริ หำรลดลง 63 ล้ ำนบำท จำกค่ำขนส่งซึง่ ลดลงร้ อยละ19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ ำ ซึ่งเป็ นผลจำกกำรดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัท ที่ลงทุนในธุรกิจขนส่ง ที่เริ่ มเห็นผลอย่ำงชัดเจน อีกทัง้
กำรดำเนินกลยุทธ์ กำรบริ หำรจัดกำรค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ ค่ำใช้ จ่ำยกำรขำยและบริ หำรลดลง
อย่ำงเห็นได้ ชดั เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ
จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น ส่งผลให้ ไตรมำส 3 นี ้ บริ ษัทสำมำรถกลับมำมีกำไรสุทธิ อยูท่ ี่ 15 ล้ ำนบำท และมี EBITDA อยู่ที่
278 ล้ ำนบำท ซึ่งหำกเทียบกับปี ก่อนหน้ ำไม่รวมกำไรพิเศษจำกกำรขำยที่ดิน บริ ษัทสำมำรถทำกำไรได้ เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ
452 ล้ ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 105 ส่วน EBITDA จำกกำรดำเนินงำนปกติอยู่ที่ 285 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ 284
ล้ ำนบำท
สำหรับในไตรมำส 3 ปี 2562 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมอยู่ที่
22,047 ล้ ำนบำท ลดลง 1,408 ล้ ำนบำท โดยสินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลง 1,422 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกกำรส่งมอบสินค้ ำตำม
ค ำสั่ง ซื อ้ รวมถึ ง กำรรั บ ช ำระเงิ น จำกลูก ค้ ำ ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ ำ
คงเหลือลดลง 981 ล้ ำนบำท และ ลูกหนี ้กำรค้ ำลดลง 298 ล้ ำน
บำท อีกทัง้ บริ ษัทได้ รับเครดิตจำกคูค่ ้ ำในกำรซื ้อสินค้ ำเพิ่มขึ ้น ทำ
ให้ สำมำรถลดกำรใช้ วงเงิ น กั บ สถำบัน กำรส่ ง ผลให้ เงิ น ฝำก
สถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกัน ลดลง 364 ล้ ำนบำท และเงิน
สดเพิ่มขึ ้น 191 ล้ ำนบำท
ขณะที่หนีส้ ินรวมอยู่ที่ 16,395 ล้ ำนบำท ลดลง 1,148
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ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยมื และชำระค่ำสินค้ ำที่ถงึ กำหนด ส่งผลให้ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินลดลง 767
ล้ ำนบำท และเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ ลดลง 430 ล้ ำนบำท
ส่วนของผู้ถื อหุ้น ณ สิ ้นสุด วันที่ 30 กัน ยนำยน 2562 อยู่ที่ 5,652 ล้ ำนบำท ลดลง 260 ล้ ำนบำท เนื่ อ งจำกบริ ษั ท
จ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นทังในส่
้ วนของหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ รวม 149.5 ล้ ำนบำท และตำมผลกำรดำเนินงำนในช่วง 9
เดือนแรกของบริ ษัท

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

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