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ที่  MILL 024/2562 

วันที่  14 สิงหำคม 2562 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำสที่ 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย ไตรมำสท่ี 
2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562  ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมเศรฐกจิ 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2562 ยงัชะลอตวัอย่ำงต่อเน่ืองจำกไตรมำสก่อนหน้ำ เน่ืองจำกอปุสงค์ในประเทศและ
ต่ำงประเทศท่ีลดลง รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ีมีควำมไม่แน่นอนจำกกำรขดัแย้งทำงกำรค้ำ ในส่วนของอตุสำหกรรมเหล็กนัน้ จำก
ข้อมลูของสถำบนัเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย  ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 กำรผลิตเหล็กในประเทศไทยอยู่ท่ี 3.93 
ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561โดยกำรบริโภคเหล็กส ำเร็จรูปอยู่ท่ี 9.39 ล้ำนตนั ลดลงร้อยละ 
2.7 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยกำรบริโภคเหลก็ทรงยำวลดลงร้อยละ 5.4 และเหลก็ทรงแบนลดลงร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบ
กบัคร่ึงปีแรกของปี 2561  
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 2562   
  

รำยกำร ไตรมำส 2/2562 ไตรมำส 2/2561  YoY 
 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท  +/-ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้รวม  4,557   5,255   -698  -13 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร  4,517   5,207   -690  -13 
ต้นทนุขำยและกำรบริกำร  4,116   4,840   -724  -15 
ก ำไรขัน้ต้น  401   367    34  9 
คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร  176   177   -1  0 
ต้นทนุทำงกำรเงิน  206   185    21  11 
ก ำไรสุทธิ  68  41    27  67 
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ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำห รับไตรมำส 2 ปี  2562 บริษัทมี
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรอยู่ ท่ี 4,517 ล้ำน
บำท ลดลงร้อยละ 13 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจำกปริมำณกำรขำยเหล็กแท่ง
ทรงยำว (Billet) ลดลงจำกกำรน ำมำใช้เป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตเหล็กเส้นภำยในกลุ่มฯ เป็น
ส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมในไตรมำสนีบ้ริษัทมี
ปริมำณกำรขำยเหล็กเส้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 เม่ือ
เทียบกับไตรมำส 2 ปี 2561 ขณะท่ีไตรมำสนี ้

ต้นทุนของวตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตลดลง จึงท ำให้มีส่วนต่ำงกับรำคำขำยเพิ่มขึน้   ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร อยู่ท่ี 176 
ล้ำนบำท ซึง่ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ  

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ส่งผลให้ไตรมำส 2 นี ้บริษัทมีก ำไรสทุธิ อยู่ท่ี 68 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 67 เม่ือเทียบกบัไตร
มำส 2 ปีก่อนหน้ำ  
 

 ส ำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท
ในไตรมำส 2 ปี 2562 อยู่ท่ี 22,491 ล้ำน
บำท ลดลง 965 ล้ำนบำท โดยสินทรัพย์
หมนุเวียนลดลง 906 ล้ำนบำท โดยลกูหนี ้
กำรค้ำลดลง 446 ล้ำนบำท จำกช ำระเงิน
ค่ำสินค้ำของลูกค้ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
สิ น ค้ ำค งเหลื อลดลง 436 ล้ ำนบำท 
เน่ืองจำกบริษัทได้ส่งมอบสินค้ำตำม
ค ำสัง่ซือ้   
 ขณะท่ีหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 16,853 

ล้ำนบำท ลดลง 690 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมจำกสถำบนัท ำให้เงินกู้ ยืมลดลง 550 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำลดลง 
138 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคำ่สนิค้ำ  

สว่นของผู้ ถือหุ้น ได้มีกำรปรับปรุงรำยกำรบวกค่ำเผ่ือผลแตกต่ำงในสินค้ำส ำเร็จรูป 516 ล้ำนบำท ปรับปรุงค่ำเผ่ือกำร
ลดมลูค่ำสินค้ำ 52 ล้ำนบำท และปรับปรุงบวกรำยกำรหนีส้ินในกำรร่วมค้ำจ ำนวน 131 ล้ำนบำท จึงท ำให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 
2561 จำกเดิมจ ำนวน 5,317 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เป็น 5,912 ล้ำนบำท  

ทัง้นีส้่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 อยู่ท่ี 5,638 ล้ำนบำท ลดลง 274 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัท
จ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ 19.5 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสำมญั 130 ล้ำนบำท และตำมผลกำรด ำเนินงำน
ในช่วง 6 เดือนแรกของบริษัท สง่ผลให้บริษัทบริษัทมีหนีส้ินต่อทนุอยูท่ี่ 2.99 เทำ่ 
 
 ส ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำงในสินค้ำส ำเร็จรูปท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงรำยงำนสินค้ำคงเหลือของคลงัสินค้ำกบัรำยงำนสินค้ำ
ส ำเร็จรูปคงเหลือของทำงบัญชีจ ำนวนเงิน 516.27 ล้ำนบำท ท่ีแสดงในงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 นัน้ 
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ผู้สอบบญัชีด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยได้ถกูปรับปรุงรำยกำรค่ำเผ่ือผลแตกต่ำงในสินค้ำส ำเร็จรูปและค่ำเผ่ือ
มลูค่ำสินค้ำคงเหลือ โดยมีผลให้สินค้ำคงเหลือและก ำไรสะสะเพิ่มขึน้ในจ ำนวนเดียวกนัเป็นจ ำนวนรวมสทุธิ 464.44 ล้ำนบำท
ตำมรำยละเอียดของงบกำรเงินสิน้สุด ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ตำมท่ีบริษัทได้น ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 
 

จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 

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

        (นำงสำวจรีุรัตน์ ลปนำวณิชย์) 
                                 กรรมกำร 


