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ที่  GEL.CS.006/2563 

วนัที่  15 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง   ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงิน ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิงจ ากดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังที ่3/2563 เม่ือวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัรับรองงบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563
ซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้โดยมีผลสรุปได ้ดงัน้ี 

 
1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบการเงินรวมมีผล

ขาดทุนสุทธิ 54.90 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 24.52 ลา้นบาท บริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนเพิ่มข้ึน จ านวน 30.38 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. รายไดจ้ากการขาย 

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 398.76 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 261.15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 39.57 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส  
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลให้ลูกคา้ชะลอการส่งมอบงานหลายโครงการ แมว้่าบริษทัฯ ไดรั้บการจัดจ้างแลว้ก็ตาม 
ในขณะที่บริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งมีการส่งมอบงานเพิ่มข้ึนจ านวน 29.47 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

 
2. ตน้ทุนขาย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขายรวมจ านวน 392.50 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า
จ านวน 222.41 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 36.17 ซ่ึงตน้ทุนขายที่ลดลงแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง ในขณะที่บริษทั
ยอ่ยมีตน้ทุนการผลิตทีสู่งข้ึนเน่ืองจากยงัไม่สามารถผลิตไดเ้ตม็ก  าลงัการผลิต 

 
3. ก าไรขั้นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีก  าไรขั้นตน้จ านวน 6.27 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 
38.75 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 86.08 เน่ืองจากเกิดการชะลอการส่งมอบงานและการสั่งผลิต ส่งผลใหต้น้ทุนขายต่อหน่วยของ
บริษทัฯ สูงข้ึน ประกอบกบับริษทัยอ่ยทีย่งัผลิตไดไ้ม่เตม็ก  าลงัการผลิต  

 
4. รายไดเ้งินปันผล 

บริษทัได้รับเงินปันผลจาก บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจ านวน 
15.57 ลา้นบาท 
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5. ค่าใชจ่้ายในการขาย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขายจ านวน 8.26 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 3.03 

ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 26.82 
 

6.  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 43.08 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 1.30 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.12 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและบริหารเพิ่มข้ึน  
 

7. ตน้ทุนทางการเงิน 
บริษทัฯและบริษัทย่อยมีตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และตั๋วสัญญาใชเ้งิน จ านวน 

21.48 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 8.52 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 65.66 จากการที่ในไตรมาส 1 ปี 
2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกตน้ทุนทางการเงินรวมในสินทรัพยเ์พื่อการก่อสร้างโรงงาน 
 

8. ส่วนแบ่งก  าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก  าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 0.98 ลา้นบาท

และรับรู้ส่วนแบ่งก  าไรจาก Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จ านวน 2.57 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งก  าไรจาก
บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้จ านวน 3.55 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก  าไรจาก
บริษัท แมคทริค จ ากัด(มหาชน) จ านวน 5.26 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากWisdom Tree Investment (S) PTE. 
Limited จ านวน 8.73 ลา้นบาท    

 
9. วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน   

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 5,962.34 5,885.03 77.31 1.31 
หน้ีสินรวม 2,309.57 2,076.68 232.88 11.21 
ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 3,652.78 3,808.35 (155.57) (4.08) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 5,962.34 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 77.31 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.31 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจาก 
1. สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจ านวน 17.38 ลา้นบาทจากการการชะลอตวัของโครงการภาคเอกชน ส่งผลใหเ้กิดการชะลอ

ในการส่งมอบงาน 
2. ลูกหน้ีการคา้ลดลงจ านวน 24.51 ลา้นบาทเน่ืองจากการตั้งดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 55.07 ลา้นบาท (ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน”) และลูกหน้ีบริษทัย่อยเพิ่มข้ึน 25 ลา้น
บาท 

3. เงินลงทุนหลักทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป มีหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (MILL) มูลค่าลดลงจากปีก่อนจ านวน 
100.84 ลา้นบาท จากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ้นละ 0.56 บาทต่อหุ้น  ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทียบกบั ณ 31 
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ธนัวาคม 2562 ที่มีราคาหุน้ละ 0.69 บาทต่อหุ้น และมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการลดลงของราคา
ตลาดดงักล่าวขา้งตน้จ านวน  20.17 ลา้นบาท 

4. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ มีเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 6.98 ลา้นบาท จากการบนัทึกส่วนแบ่งก  าไรของ
บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้จ านวน 3.56 ลา้นบาท และเกิดผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนจ านวน 5.30 ลา้น
บาท และบนัทึกส่วนส่วนผลขาดทุนสะสม จ านวน 1.88 ลา้นบาท 

5. การบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 172.71 ลา้นบาท (ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า”) 

 
หน้ีสิน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมจ านวน 2,309.57 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 232.88 ลา้น

บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.21 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจาก 
1. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 614.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 20.64 ลา้นบาท  
2. เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่นจ านวน 524.62 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 68.51 ลา้นบาท จากการเจา้หน้ีซ้ือวตัถุดิบ

และเจา้หน้ีค่าแรงจา้งเหมาเพิ่มข้ึน 
3. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 665.44 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 40.30 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืน

เงินกู ้
4. การบนัทึกบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึนไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 174.12 ลา้นบาท (ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า”) 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 3,652.78 ล้านบาท ลดลงจ านวน 

155.57 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.08 เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จากการที่บริษทัฯรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลงเป็นจ านวน 80.97 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่าราคาตลาดลดลง รวมทั้ งการรับรู้ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2562 ทีมี่ผลขาดทุนจ านวน 54.90 ลา้นบาท และปรับขาดทุนสะสะเพิ่มข้ึนจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจ านวน 22 ลา้นบาท  เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหส่้วนของผูถ้ือหุน้ลดลง 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 -ลงนาม-      

       (นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร) 
     กรรมการ 


