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GEL เปิดงบไตรมาส 1/64 สัญญาณการฟื� นตวัชัด งบเดี�ยวพลกิมกีาํไร 2.1 ล้านบาท เทยีบช่วงเดยีวกันของปีก่อนมผีลขาดทนุ

24.3 ล้านบาท สวนกระแสโควดิ

บิ�กบอส “ธิตพิงศ ์ตั�งพนูผลววัิฒน”์ มั�นใจผลงานปี 64 “เทริน์อะราวด”์ เตม็สูบ หลังตุนงานในมอืแน่นกว่า 2,800 ล้านบาท รอ
ลุ้นประมูลงานใหม่อกีหลายโครงการ หลังภาครัฐเดนิหน้าขยายการลงทนุกระตุน้เศรษฐกจิ  

 

นายธิตพิงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เจนเนอรลั เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (GEL) เปิดเผยวา่ ผลการดาํเนิน
งานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย สาํหรบัไตรมาส 1/64 สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจมีกาํไรสทุธิ 2.1 ลา้นบาท กลบัมา
เป็นกาํไรหลงัจากงวดเดียวกนัของปีที�ผา่นขาดทนุ 24.3 ลา้นบาท โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากการควบคมุตน้ทนุการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �น  

 

ขณะที�งบการเงินรวมในไตรมาส 1/64 เริ�มสงสญัญาณที�ดี แมว้า่รายไดจ้ากการขายจะปรบัตวัลดลงโดยมีรายไดจ้ากการขายรวม 388.4
ลา้นบาท ลดลง 10.4 ลา้นบาท คดิเป็น 2.6% เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที�มีรายไดจ้ากการขายรวม 398.8 ลา้นบาท แตเ่กิดผล
ขาดทนุลดลง  

GEL สง่สญัญาณ “เทริน์อะราวด”์ ชดั งบเดี�ยว Q1/64

พลกิมกีาํไร 2.1 ลบ.
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โมเดอร์นฟอร์ม ขยายธุรกิจเปิด “โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา”
โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็ง แห่งแรกในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ช่วยสรา้ง S - Curve ใหม่ เสริมแกร่งธุรกิจ

Older Article 

TACC ร่วมใจสูภ้ัยโควิด-19 บริจาคเงินใหก้ับโรงพยาบาล
ราชวิถี

 

“แนวโนม้ผลการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ เริ�มฟื�นตวัอยา่งมีนยัสาํคญั จากการบรหิารจดัการตน้ทนุไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �น
รวมถงึการเพิ�มประสทิธิภาพของเครื�องจกัร และการปรบัปรุงโครงสรา้งภายในของบรษัิท ขณะเดียวกนั ยงัไดร้บัปัจจยัหนนุจากการเดนิ
หนา้ขยายการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั และบรษัิทยงัคงรกัษาลกูคา้เดมิอยา่งตอ่เนื�อง โดยปัจจบุนัมีงานในมือรอรบัรูร้ายได้
(Backlog) จาํนวนกวา่ 2,800 ลา้นบาท ซึ�งทยอยรบัรูร้ายไดถ้งึปี 2565 เกือบทั�งหมด และอยูร่ะหวา่งรอประมลูอยูห่ลายโครงการ ผลกัดนั
ผลการดาํเนินงานในปีนี �เทิรน์อะราวดต์ามแผน” 

 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร GEL กลา่วอีกวา่ มั�นใจวา่หลงัสถานการณโ์ควิด-19 คลี�คลาย จากการที�รฐับาลเรง่นาํเขา้และฉีดวคัซีนเพื�อสรา้ง
ภมิูคุม้กนั และปอ้งกนัการแพรร่ะบาดไวรสั จะชว่ยสรา้งความเชื�อมั�น ใหก้บัผูบ้รโิภค ทาํใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาฟื�นตวัในชว่งครึ�งหลงัของปีนี �
สนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมกลบัมาขยายการลงทนุอีกครั�ง 
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