บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 027/2563
วันที่ 14 สิงหำคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรไตรมำสที่ 2 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ขอเรียนชี ้แจงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไตรมำส
ที่ 2 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ทีผ่ ำ่ นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
แล้ ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 เกิดกำรหดตัว จำกผลของมำตรกำรปิ ดเมืองเพื่อควบคุมกำรแพร่ ระบำดของโรค
COVID-19 ที่เข้ มงวดทัง้ ในและต่ำงประเทศ ส่งผลให้ กิจกรรมทำงเศรษฐกิ จหลำยภำคส่วนในประเทศต้ องหยุด ด ำเนิน กำร
ชั่วครำว โดยเฉพำะกำรบริ โภคและกำรลงทุนของภำคเอกชน รวมไปถึง กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่หดตัวสูงทำให้ ควำม
ต้ องกำรของผู้บริ โภคปรับลดลง ส่งผลให้ ภำคอุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ มีกำรผลิตและกำรบริ โภคเหล็กลดลงตำมไปด้ วย
ดังจะเห็นได้ จำกข้ อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย ในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ประเทศไทยมียอดกำร
บริ โภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็ จรู ปรวมทังสิ
้ ้น 3.65 ล้ ำนตัน หดตัวร้ อยละ 27.30 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อ น ผลกระทบจำก
กำรระบำดของโรค COVID-19 ที่ โดยกำรบริ โภคเหล็กทรงยำวอยูท่ ี่ 1.26 ล้ ำนตัน ลดลงร้ อยละ 25.35 จำกช่วงเวลำเดียวกันของ
ปี ก่อน ส่วนกำรบริ โภคเหล็กทรงแบนปริ มำณอยู่ที่ 2.39 ล้ ำนตัน ปรับตัวลงร้ อยละ 28.29 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน จำก
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว จึงส่งผลให้ กำรบริ โภคเหล็กในประเทศไทยลดลงทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2563
รำยกำร
รำยได้ รวม
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรบริ กำร
ต้ นทุนขำยและกำรบริ กำร
กำไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จำ่ ยจำกกำรขำยและบริ หำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA

ไตรมำส 2/2563 ไตรมำส 2/2562
ล้ ำนบำท
2,716
2,656
2,432
224
111
150
16
261

ล้ ำนบำท
4,557
4,517
4,116
401
171
206
68
357
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YoY
+/-ล้ ำนบำท
-1,841
-1,861
-1,684
-178
-60
-56
-52
-96

ร้ อยละ
-40
-41
-41
-44
-35
-27
-76
-27
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ตำมที่ได้ กล่ำวข้ ำงต้ น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19 ที่สง่ ผลให้ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหลำย
ภำคส่วนต้ องหยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว ซึง่ ส่งผลกระทบมำยัง
ภำคอุตสำหกรรมเหล็กด้ วยเช่นกัน ทังกำรบริ
้
โภคเหล็ก และ
รำคำเหล็ ก ที่ ป รั บ ตั ว ลดลง ท ำให้ ลูก ค้ ำชะลอค ำสั่ง ซื อ้
รวมถึ งกำรรั บ สิน ค้ ำ ท ำให้ ในไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษั ท มี
ปริ ม ำณกำรขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหล็ ก ลดลงร้ อยละ 38 โดย
ปริ มำณขำยเหล็กเส้ น ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ หลักลดลงร้ อยละ
19 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 ทัง้ นีป้ ริ มำณกำรขำยที่ลดลงเกิดจำกกลุ่มลูกค้ ำรำยย่อย ที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ขณะที่ลกู ค้ ำรำยใหญ่ซึ่งขำยเหล็กเข้ ำโครงกำรของภำครัฐได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อย เนื่องจำก
ภำครัฐยังคงดำเนินกำรก่อสร้ ำงโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรอยู่ที่ 2,656 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ
41 จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ ขณะที่ต้นทุนขำยและกำรให้ บริ กำรลดลง 1,684 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 41 เมื่อเทียบ
กับไตรมำส 2 ปี 2562 ซึ่งลดลงในทิศทำงเดียวกันกับรำยได้ จำกรำคำของวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงตำมรำคำขำย และจำกกำร
บริ หำรต้ นทุนกำรผลิตให้ มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ ในไตรมำสนี ้บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 8.4 ซึง่ ใกล้ เคียงกับไตรมำส 2
ปี 2562
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรลดลง 65 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 37 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ จำก
ค่ำขนส่ง และกำรบริ หำรจัดกำรค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร สำหรับในไตรมำส 2 ปี 2563 บริ ษัทได้ มีกำรชำระคืนเงินกู้ระยะยำวกับ
สถำบันกำรเงิน กอปรกับอัตรำดอกเบี ้ยที่ปรับลดลง ส่งผลให้ ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงร้ อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน จำกกำรดำเนินงำนที่กล่ำวมำส่ งผลให้ ในไตรมำสนี ้ บริ ษั ทมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 16 ล้ ำนบำท ลดลง 52 ล้ ำนบำท จำกช่วง
เดียวกันของปี 2562 และ EBITDA อยูท่ ี่ 261 ล้ ำนบำท
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2563 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียน อยู่ที่ 6,985 ล้ ำนบำท ลดลง 834 ล้ ำนบำท จำก
กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 250 ล้ ำน
บำท ลูก นี ก้ ำรค้ ำ ลดลง 468 ล้ ำ นบำท จำกกำรช ำระค่ ำ
สินค้ ำที่ถึงกำหนดชำระ สินค้ ำคงเหลือลดลง 731 ล้ ำนบำท
จำกกำรส่งมอบสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำ และกำรนำสินค้ ำคงเหลือ
บำงส่วนไปทดสอบกระบวนกำรผลิตของเครื่ องจักรสำหรับ
จัด กำรด้ ำ นเศษเหล็ ก ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยได้ ลงทุน ท ำให้ ถูก จัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขำย
ลดลง 37 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทได้ รับชำระเงินจำกกำร
จำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ในส่วนของเงินจ่ำยล่วงหน้ ำ
ค่ำสินค้ ำเพิ่มขึ ้น 801 ล้ ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินมัดจำค่ำวัตถุดิบเพื่อนำมำใช้ ผลิตสินค้ ำสำเร็ จรูป ตำมคำสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำ
สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 762 ล้ ำนบำท โดยเพิ่มขึ ้นจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 265 ล้ ำนบำท จำกกำรเข้ ำ
ลงทุนในบริ ษัท ไอเจน พำวเวอร์ เทค จำกัด และบริ ษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิ ตอล จำกัด อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิ่มขึ ้น
168 ล้ ำนบำท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 308 ล้ ำนบำท จำกกำรลงทุนในเครื่ องจักรสำหรับจัดกำรด้ ำนเศษเหล็กของ
บริ ษัทย่อย
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ขณะที่หนี ้สินรวมอยู่ที่ 16,282 ล้ ำนบำท ลดลง 57 ล้ ำนบำท โดยเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำลดลง 520 ล้ ำนบำท จำกกำรชำระเงิน
ให้ แก่เจ้ ำหนี ้ เงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มขึ ้น 122 ล้ ำนบำท เนือ่ งจำกกำรชะลอกำรรับสินค้ ำจำกลูกค้ ำ ทำให้ บริ ษัทกู้ยืม
เงินนำมำใช้ หมุนเวียนในกิจกำรเพิ่มขึ ้น เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำเพิ่มขึ ้น 524 ล้ ำนบำท จำกกำรรับเงินมัดจำค่ำสินค้ ำจำกลูกค้ ำ
ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง 232 จำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืม
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 อยู่ที่ 5,728 ล้ ำนบำท ลดลง 15 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทจ่ำยเงิน
ปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจำนวน 87 ล้ ำนบำท และตำมผลกำรดำเนินงำนในช่วง 6 เดือนแรกของบริ ษัท

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

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