วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เรื่อง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด(มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนชีแ้ จงผลการดําเนินงานสําหรับงวดไตรมาสที่ 1
ปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี ้
1. งบการเงินรวม (3 เดือน)
ผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้
รวม 272.20 ล้ านบาท ลดลงจากในไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีรายได้ รวม 289.69 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6.03
รายได้ ที่ลดลงมาจากรายได้ จากการขาย 160.41 ล้ านบาท ลดลง 11.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.66
จากปี ก่อน ประกอบด้ วย กลุ่มสินค้ าผลิตภัณฑ์โลหะ ทัง้ จาก การผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กกล้ าไร้ สนิม และการ
จําหน่ายแผ่นเหล็ก ซึ่งยังมี ผลจากความผันผวนในตลาดโลกอันเนื่ องมาจากนโยบายของสหรัฐอเมริ กาและอียู
ทําให้ รายได้ ลดลงจากปี ก่อน
รายได้ ค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก ลดลงเล็กน้ อย 5.17 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 4.82 มีรายได้ 102.07 ล้ าน
บาท เนื่องจากลูกค้ ามีความต้ องการใช้ งานลดลงจากปี ก่อน ทําให้ รายได้ ลดลงเล็กน้ อย
ต้ นทุนขายและบริ การ ลดลงร้ อยละ 6.57 เป็ นไปตามสัดส่วนของรายได้ ที่ลดลงเช่นกัน ส่วนค่าใช้ จ่ายขาย
และบริ หารลดลงจากปี ที่แล้ วคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 10.38 จากการบริ หารค่าใช้ จ่ายที่ดีขึ ้นกว่าปี ก่อน และต้ นทุน
การเงินลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 17.86 จากยอดหนี ้คงค้ างที่ลดลงจากปี ก่อน
บริ ษัทและบริ ษั ทในกลุ่ม มี ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด 2.58 ล้ านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ ขาดทุนสุทธิ ในปี
2561 ที่ขาดทุนเป็ นจํานวน 2.81 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 8.18 และคิดเป็ นขาดทุน สุทธิร้อยละ 0.96 ของ
รายได้ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (3 เดือน)
ผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2563 สิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษัทมีรายได้ รวม 66.07 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จํานวน 100.42 ล้ านบาท ลดลง 34.35 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 34.20
รายได้ จากการขาย ประกอบด้ วยวัสดุโลหะและเครื่ องจักร ลดลง 33.81 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 38.67
จาก 87.43 ล้ านบาท เป็ น 53.62 ล้ านบาท จากสภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงจากปี ก่อน
ต้ นทุนขาย ลดลงร้ อยละ 37.75 เป็ นไปตามสัดส่วนของรายได้ ที่ลดลงเช่นกันซึง่ สัมพันธ์กนั
ค่าใช้ จ่ายขาย บริ หาร ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อน เป็ นจํานวนเงิน 1.39 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.98 และ
ต้ นทุนการเงิ นลดลงเล็กน้ อยจากปี 2561เป็ นจํานวน 0.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.94 ส่งผลให้ บริ ษัทมี ผล
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดทัง้ สิ ้น 4.29 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.49 ของรายได้ รวม ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับขาดทุน
สุทธิ 1.43 ล้ านบาท ในปี 2561 คิดเป็ นขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 200.00
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์ พงษ์)
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ

