บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 001/2565
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
เรื่อง
เรียน

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้ จงผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตและได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ภำพรวมอุตสำหกรรม
ในปี 2564 อุตสำหกรรมเหล็กในประเทศจีนมีกำรจำกัดกำรส่งออกและลดกำลังกำรผลิ ตในประเทศลง ในขณะที่
ควำมต้องกำรบริโภคเหล็กยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รำคำเหล็กในตลำดโลกปรับตัวเพิ่มขึน้ รวมทัง้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลำยไปในทิศทำงที่ดีขึน้ อันเนื่องมำจำกประชำชนส่วนใหญ่ได้รบั กำรฉีดวัคซีน ทำให้ภำคกำร
ผลิตในอุตสำหกรรมต่ำงๆเริ่มฟื ้ นตัวดีขึน้
จำกข้อมูลของสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย กำรบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2564 อยู่ท่ี 18.74
ล้ำนตัน เพิ่ ม ขึน้ ร้อยละ 13.9 จำกปี ก่ อน โดยกำรบริโภคเหล็ กทรงยำวอยู่ท่ี 6.47 ล้ำนตัน แบ่ งเป็ น กำรบริโภคผลิต ภัณ ฑ์
เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ (Bar & HR section) อยู่ท่ี 3.76 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.3 และผลิตภัณฑ์เหล็กลวด
(Wire rod) อยู่ท่ี 2.34 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.7 จำกปี ก่อนหน้ำ ขณะที่กำรบริโภคเหล็กทรงแบนอยู่ท่ี 12.27 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้
ร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปี 2563
สรุ ปภำพรวมกำรดำเนินงำนในปี 2564
รำยกำร
รำยได้รวม
รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร
ต้นทุนขำยและกำรบริกำร
กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ
EBITDA

2564

2563

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท
15,812
15,526
14,635
891
409
508
379
1,131

YoY
11,641
11,450
10,670
780
483
558
- 168
940

+/-ล้ำนบำท
4,171
4,076
3,965
111
- 74
- 50
547
191

ร้อยละ
36
36
37
14
- 15
- 9
325
20

หมำยเหตุ *กำไรสุทธิข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมผลกำรดำเนินงำนของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (‘KMS”) ซึ่ง
เป็ นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยเหล็กลวดเกรดทั่วไปและ
เหล็กลวดเกรดพิเศษ ซึ่งปั จจุบันสำมำรถดำเนิ นกำรผลิตและจำหน่ ำยเหล็กลวดเกรดพิเศษสำหรับ อุตสำหกรรม
รถยนต์ได้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และสำมำรถกลับมำดำเนินกำรมีผลกำไรได้แล้ว โดยในปี 2564 KMS มีกำไรสุทธิอยู่ที่
369 ล้ำนบำท หำกรวมกับกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 จะส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 564 ล้ำนบำท
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ในปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรอยู่ท่ี 15,526 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 36 จำก
ปี ก่อ นหน้ำ เนื่ องจำกรำคำขำยเฉลี่ย ปรับ เพิ่ ม สูง ขึ น้
ตำมรำคำเหล็กในตลำดโลก ในขณะที่รำคำวัตถุดิ บ
ปรับเพิ่มทำให้ตน้ ทุนกำรขำยและบริกำรอยู่ท่ี 14,635
ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 37 ส่ ง ผลให้บ ริษั ท มี ก ำไร
ขั้น ต้น อยู่ท่ี 891 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 14 และมี
อัตรำกำไรขัน้ ต้นอยู่ท่รี อ้ ยละ 6
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 74 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ซึ่งลดลงจำก
กำรบริหำรด้ำนค่ำขนส่งและกำรจัดกำรค่ำใช้จำ่ ยของบริษัท ในส่วนของต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 50 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ จำกกำรชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวของบริษัท
จำกที่กล่ำวมำในข้ำงต้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 379 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 325 และมี EBITDA อยู่ท่ี 1,131
ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกับปี ก่อนหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์
รวมอยู่ท่ี 19,271 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์
หมุน เวี ย นจ ำนวน 7,667 ล้ำ นบำท ลดลง 219 ล้ำ น
บำท โดยลดลงจำกลูกหนีก้ ำรค้ำ 512 ล้ำนบำท จำก
กำรได้รับ ช ำระค่ ำ สิ น ค้ำ ในส่ ว นของสิ น ค้ำ คงหลื อ
เพิ่มขึน้ 400 ล้ำนบำท จำกกำรผลิตสินค้ำเพื่อรอกำรส่ง
มอบให้แก่ลกู ค้ำ และสินทรัพย์ทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 140
ล้ำนบำท ขณะที่ สิน ทรัพ ย์ไม่ ห มุน เวี ยนอยู่ท่ี 11,604
ล้ำนบำท ลดลง 226 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่ มำจำก
กำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำหรับหนีส้ ินรวมของบริษัทอยู่ท่ี 12,929 ล้ำนบำท ลดลง 359 ล้ำนบำท โดยเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ลดลง 341 ล้ำนบำท จำกกำรชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวของบริษัท เงินรับล่วงหน้ำ ค่ำสินค้ำลดลง 434 ล้ำนบำท จำกกำรส่งมอบ
สินค้ำให้แก่ลกู ค้ำ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 อยู่ท่ี 6,342 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 353 ล้ำนบำท ซึ่งส่งผลให้สดั ส่วนหนีส้ ินต่อ
ทุนลดลงจำก 2.22 เท่ำ ในปี 2563 เป็ น 2.04 เท่ำ ในปี 2564
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

………………………………
(นำงสำวจุรีรตั น์ ลปนำวณิชย์)
กรรมกำร
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