บริษทั มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
211 หมู 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
ที่ MBAX 001/2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง ชี้แจงผลการดําเนินงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 20
เรียน กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แตกตางเกินกวารอยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2560 ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ดังนี้
1. ดานรายไดจากการขาย
บริษัทฯ มีรายไดสําหรับป 2561 รวมจํานวน 1,554.37 ลานบาท ลดลง 90.16 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.48 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีรายได รวมจํานวน 1,644.53 ลานบาท
2. ดานตนทุนขาย
บริษัทฯ มีตนทุนขายสําหรับป 2561 รวมจํานวน 1,386.82 ลานบาท ลดลง 122.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.12 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีตนทุนขาย รวมจํานวน 1,509.39 ลานบาท
3. ดานคาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2561 รวมจํานวน 102.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.88 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
2.88 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีคาใชจายในการขายและบริหาร รวมจํานวน 100.08 ลานบาท
4. ดานตนทุนทางการเงิน
บริษัทฯ มีตน ทุนทางการเงินสําหรับป 2561 รวมจํานวน 11.34 ลานบาท ลดลง 1.84 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.96 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีตนทุนทางการเงิน รวมจํานวน 13.18 ลานบาท
5. ดานรายไดอื่น และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีรายไดอื่นและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับป 2561 รวมจํานวน 20.62 ลานบาท ลดลง 19.00 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 47.96 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีรายไดอื่นและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมจํานวน 39.62 ลานบาท
6. ดานคาใชจาย(รายได) ภาษีเงินได
บริษัทฯ มีรายไดภาษีเงินไดสําหรับป 2561 รวมจํานวน 11.21 ลานบาท รายไดเพิ่มขึ้น 11.29 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน ซึ่งมีคาใชจายภาษีเงินได รวมจํานวน 0.08 ลานบาท
7. กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2561 จํานวน 82.85 ลานบาท กําไรเพิ่มขึ้น 21.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.89 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีกําไรสุทธิ จํานวน 61.42 ลานบาท
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กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นสําหรับป 2561 เนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้
1. รายไดจากการขายลดลง จากปริมาณการขายที่ลดลง 1,224.26 ตัน หรือลดลงรอยละ 6.71 ประกอบกับคาเงินบาทแข็งคาขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2560 โดยเริ่มแข็งคาขึ้นตั้งแตตนปที่ผานมา ซึ่งจะมีผลกระทบทําใหรายไดจากการขายในรูปเงินบาทของ
บริษัทลดลง จึงสงผลใหรายไดจากการขายลดลง 90.16 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.48 ซึ่งลดลงนอยกวาปริมาณการขาย เนื่องจากทาง
บริษัทมีการปรับแผนการขายใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน โดยมีการขายสินคาประเภท LD ถุงอาหาร ซึ่งเปนสินคาที่มีราคาขายตอหนวยสูง
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับราคาขายรายไตรมาส ซึ่งเปนไปตามขอตกลงทางการคา จึงสงผลใหในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มีราคาขาย
เฉลี่ยตอหนวยเพิ่มสูงขึ้นกวาชวงเดียวกันของ ป 2560 และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรายไดจากการขายสําหรับป 2561ไดรบั ผลกระทบจากการ
แข็งคาของเงินบาทไมมากนัก
2. ตนทุนขายลดลงจากรอยละ 91.78 ของยอดขายป 2560 มาเปนรอยละ 89.22 ของยอดขายป 2561 เนื่องจากบริษัทมีการ
ปรับปรุงการบริหารงานในดานตาง ๆ ไดดีขึ้น ที่สําคัญคือดานการผลิต สามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดดีพอควร จึงทําใหตนทุนของวัตถุดิบที่
ใชในการผลิตลดลง, ดานคาแรงงาน บริหารจํานวนพนักงานใหเพียงพอตอการผลิต รวมถึงใหความสําคัญในการควบคุมคาใชจายตาง ๆ ทําให
โสหุยการผลิตลดลง จากเหตุผลดังกลาว ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง และสงผลใหตนทุนขายตอหนวยลดลงตามดว ยเชนกัน จึงทําให
บริษัทมีกําไรขั้นตนสําหรับป 2561 รวมจํานวน 167.55 ลานบาท กําไรเพิ่มขึ้น 32.41 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.98
3. คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 2.88 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.88 สวนใหญมาจากคาใชจายบริหาร เนื่องจาก
บริษัทไดทําสัญญาบริการอาคารเก็บสินคา เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เนื่องจากมีโครงการสรางอาคารโรงงานใหม โดยสัญญาเริ่มตั้งแต
เดือน กรกฏาคม 2560 ถึง เดือนตุลาคม 2561 ในขณะที่คาใชจายในการขายลดลง จากคาใชจายในการสงออก ซึ่งจะผันแปรตามปริมาณการ
ขาย
4. ตนทุนทางการเงินลดลง 1.84 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.96 เนื่องจากบริษัทบริหารการใชวงเงินกูยืมระยะสั้นไดดีพอควร
5. รายไดอื่นและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 19.00 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 47.96 จากการลดลงของกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเนื่องจากในป 2561 คาเงินบาทมีความผันผวน แตทางบริษัทก็ยังคงมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการบริหารจัดการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ
6. รายไดภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 11.29 ลานบาท เนื่องจากในป 2561 บริษัทมีการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ที่เกิดจากผล
แตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีและฐานภาษี จากการตั้งสํารองคาใชจายของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ รวมถึงการตั้งประมาณการ
หนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดไววา กิจการจะสามารถรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดก็ตอเมื่อ มีความ
เปนไปไดวา จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว แตในขณะที่ป 2560 มีคาใชจายภาษีเงินได
ที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวของคาเสื่อมราคาอาคารและเครื่องจักร
7. โดยสรุป บริษัทมีรายไดจากการขายลดลง, ตนทุนขายลดลง ซึ่งลดลงสูงกวารายไดจากการขาย จึงสงผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 32.41
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.98 เมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้นของรายไดภาษีเงินไดและการลดลงของตนทุนทางการเงิน แตในขณะทีค่ าใชจา ยใน
การขายและบริหารเพิ่มขึ้น รายไดอื่นและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เมื่อรวมกันจึงยังสงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2561 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจํานวน 82.85 ลานบาท กําไรเพิ่มขึ้น 21.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.89 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีกํ าไรสุท ธิ จํานวน 61.42 ลานบาท อยา งไรก็ต าม หากพิจารณาเฉพาะผลประกอบการในไตรมาส 3 ของป 2561
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 จะเห็นวาบริษัทฯ สามารถทํากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 26.90 ลานบาท อันเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ __________________________
(นายพิสุทธิ เลิศวิไล)
รองกรรมการผูจัดการ
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