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ที ่ MILL 001/2565 

วันที ่ 28 กุมภำพนัธ ์2565 
 
เรื่อง ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และบรษิัทย่อยประจ ำปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและไดร้บักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
แลว้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้
 
ภำพรวมอุตสำหกรรม 

ในปี 2564 อุตสำหกรรมเหล็กในประเทศจีนมีกำรจ ำกัดกำรส่งออกและลดก ำลังกำรผลิตในประเทศลง ในขณะที่
ควำมตอ้งกำรบริโภคเหล็กยงัอยู่ในระดับสงู ส่งผลให้รำคำเหล็กในตลำดโลกปรบัตวัเพิ่มขึน้ รวมทัง้จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลำยไปในทิศทำงที่ดีขึน้อันเนื่องมำจำกประชำชนส่วนใหญ่ไดร้บักำรฉีดวัคซีน ท ำใหภ้ำคกำร
ผลิตในอตุสำหกรรมต่ำงๆเริ่มฟ้ืนตวัดีขึน้  

จำกขอ้มลูของสถำบันเหล็กและเหล็กกลำ้แห่งประเทศไทย กำรบรโิภคเหล็กส ำเร็จรูปของไทยในปี 2564 อยู่ที่ 18.74 
ลำ้นตัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.9 จำกปีก่อน โดยกำรบริโภคเหล็กทรงยำวอยู่ที่  6.47 ล้ำนตัน แบ่งเป็น กำรบริโภคผลิตภัณฑ์
เหล็กเสน้และเหล็กโครงสรำ้งรูปพรรณ (Bar & HR section) อยู่ที่ 3.76 ลำ้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.3 และผลิตภัณฑเ์หล็กลวด 
(Wire rod) อยู่ที่ 2.34 ลำ้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 จำกปีก่อนหนำ้ ขณะที่กำรบรโิภคเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 12.27 ลำ้นตนั เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 20.7 เมื่อเทียบกบัปี 2563 
 
สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 2564  

รำยกำร 2564 2563  YoY 
 

  ลำ้นบำท ลำ้นบำท  +/-ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดร้วม                    15,812                        11,641                  4,171                  36  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร                    15,526                        11,450                  4,076                  36  

ตน้ทนุขำยและกำรบริกำร                    14,635                        10,670                  3,965                 37  

ก ำไรข้ันต้น                    891                        780                     111                  14  

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรขำยและบริหำร                         409                             483                  - 74  - 15  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน                         508                             558   - 50  -   9  

ก ำไรสุทธิ                    379  - 168                     547                325  

EBITDA                      1,131  940                    191                  20  

หมำยเหตุ *ก ำไรสุทธิข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของ บริษัท โคเบลโก้ มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (‘KMS”) ซ่ึง
เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดทั่วไปและ
เหล็กลวดเกรดพิเศษ ซ่ึงปัจจุบันสำมำรถด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กลวดเกรดพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรม
รถยนตไ์ด้เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว และสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรมีผลก ำไรได้แล้ว โดยในปี 2564 KMS มีก ำไรสุทธิอยู่ที ่
369 ล้ำนบำท หำกรวมกับก ำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 จะส่งผลให้มีก ำไรสุทธิอยู่ที ่564 ล้ำนบำท 
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ในปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำรอยู่ที่ 15,526 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 36 จำก
ปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกรำคำขำยเฉล่ียปรับเพิ่มสูงขึน้
ตำมรำคำเหล็กในตลำดโลก ในขณะที่รำคำวัตถุดิบ
ปรบัเพิ่มท ำใหต้น้ทุนกำรขำยและบริกำรอยู่ที่ 14,635 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37 ส่งผลให้บริษัทมีก ำไร
ขั้นต้นอยู่ที่  891 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 และมี
อตัรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 6 

 

ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลง 74 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ซึ่งลดลงจำก 

กำรบรหิำรดำ้นค่ำขนส่งและกำรจดักำรคำ่ใชจ้ำ่ยของบรษิัท ในส่วนของตน้ทนุทำงกำรเงินลดลง 50 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 9 

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวของบรษิัท  

จำกที่กล่ำวมำในขำ้งตน้ส่งผลใหบ้ริษัทมีก ำไรสทุธิอยู่ที่ 379 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 325 และมี EBITDA อยู่ที่ 1,131 

ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกบักบัปีก่อนหนำ้  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีสินทรพัย์

รวมอยู่ที่ 19,271 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ยสินทรพัย์

หมุนเวียนจ ำนวน 7,667 ล้ำนบำท ลดลง 219 ล้ำน

บำท โดยลดลงจำกลูกหนีก้ำรคำ้ 512 ลำ้นบำท จำก

กำรได้รับช ำระค่ำสินค้ำ ในส่วนของสินค้ำคงหลือ

เพิ่มขึน้ 400 ลำ้นบำท จำกกำรผลิตสินคำ้เพื่อรอกำรส่ง

มอบใหแ้ก่ลกูคำ้ และสินทรพัยท์ำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 140 

ลำ้นบำท ขณะที่สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่  11,604 

ลำ้นบำท ลดลง 226 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่มำจำก

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  

 

ส ำหรบัหนีสิ้นรวมของบริษัทอยู่ที่ 12,929 ลำ้นบำท ลดลง 359 ลำ้นบำท โดยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ลดลง 341 ลำ้นบำท จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวของบรษิัท เงินรบัล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ลดลง 434 ลำ้นบำท จำกกำรส่งมอบ

สินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 อยู่ที่ 6,342 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 353 ลำ้นบำท ซึ่งส่งผลใหส้ดัส่วนหนีสิ้นต่อ

ทนุลดลงจำก 2.22 เท่ำ ในปี 2563 เป็น 2.04 เท่ำ ในปี 2564  
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 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

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

        (นำงสำวจรุีรตัน ์ลปนำวณิชย)์ 
                                 กรรมกำร 


