บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
211 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
ที่ MBAX 002/2564
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่แตกต่างเกิน
กว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ด้านรายได้จากการขาย
บริษัทฯ มีรายได้สำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 315.15 ล้านบาท ลดลง 88.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.84 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้ รวมจำนวน 403.22 ล้านบาท
2. ด้านต้นทุนขาย
บริษัทฯ มีต้นทุนขายสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 302.93 ล้านบาท ลดลง 32.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.69
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขาย รวมจำนวน 335.45 ล้านบาท
3. ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 23.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมจำนวน 22.67 ล้านบาท
4. ด้านต้นทุนทางการเงิน
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 4.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
85.20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน รวมจำนวน 2.23 ล้านบาท
5. ด้านรายได้อื่น
บริษัทฯ มีรายได้อื่นสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 11.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1,760.32 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้อื่น รวมจำนวน 0.63 ล้านบาท
6. ด้านขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 8.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.64 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.18 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น รวมจำนวน 4.54 ล้านบาท
7. ด้านค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีรายได้ภาษีเงินได้สำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 2.54 ล้านบาท รายได้ลดลง 7.96 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 146.86 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ รวมจำนวน 5.42 ล้านบาท
8. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 จำนวน 8.87 ล้านบาท กำไรลดลง 42.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
126.44 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 33.55 ล้านบาท
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กำไรสุทธิลดลงสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 เนื่องจากเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้
1. รายได้จากการขายลดลง 88.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.84 ปัจจัยสำคัญมาจากปริมาณการขายและราคาขายลดลง
โดยปริมาณการขายที่ลดลงนั้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทยังคงประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์ที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อส่งออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลกันของปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงค่าระวางเรือที่มีการปรับตัว
สูงขึ้น จึงทำให้ลูกค้าบางรายชะลอการส่งสินค้าไว้ก่อน ส่วนราคาขายที่ลดลงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งซื้อสินค้าประเภทถุงอาหารที่มี
คุณลักษณะพิเศษลดลง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาขายสูงกว่าถุงอาหารชนิดอื่น ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2563 จึงทำให้ยอดขายในรูปเงินบาทลดลง จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จาก
การขายลดลงอย่างมาก
2. ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.19 ของยอดขายปี 2563 มาเป็นร้อยละ 96.12 ของยอดขายปี 2564 เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้า จึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนของค่าแรงงาน และโสหุ้ยการผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเริ่มปรับราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตที่
มีอยู่ในปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับงวด 3 เดือนปี 2564 รวมจำนวน 12.23 ล้านบาท กำไรลดลง
55.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.96
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินชดเชย
ให้กับพนักงาน เนื่องจากมีการปรับลดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับงานปัจจุบัน, ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายลดลง จากค่าใช้จ่ายในการ
ส่งออก ซึ่งผันแปรตามปริมาณการขายที่ลดลง
4. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 1.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.20 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าตัดจ่าย
และมีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
5. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 11.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,760.32 เนื่องจากลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งมีคำสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณลักษณะ
พิเศษ แต่ลูกค้าไม่สามารถทำการตลาดสินค้าชนิดดังกล่าวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจ่ายเงินชดเชยบางส่วนให้กับบริษัท เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตามข้อตกลงทางการค้าที่ทำร่วมกัน
6. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 3.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อนละ 80.18 เนื่องจากค่าเงินบาทมีความผันผวนตลอดเวลา
การจัดการเงินตราต่างประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงทำให้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้ ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ รวมจำนวน 2.54 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตั้งสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี จากผลขาดทุนทางภาษีที่เกิดขึ้นในงวด แต่ในขณะที่ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ รวมจำนวน 5.42 ล้านบาท
8. โดยสรุป บริษัทมีรายได้จากการขายลดลงจากปริมาณการขายและราคาขาย, ต้นทุนขายและต้นุทนการผลิตเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้
บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 12.23 ล้านบาท กำไรลดลง 55.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.96 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร, ต้นทุนทางการเงิน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ถึงแม้ว่ารายได้อื่นจะเพิ่มขึ้นก็ตาม เมื่อรวมกันส่งผลให้บริษัท
มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมจำนวน 8.87 ล้านบาท กำไรลดลง 42.42 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 126.44 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 33.55 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ __________________________
(นายพิสุทธิ เลิศวิไล)
รองกรรมการผู้จัดการ
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