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ที�  GEL.CS.009/2564 

 

วนัที� �� พฤษภาคม ���� 

เรื�อง   คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงิน สาํหรับไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม ���� 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครั� งที� �/���� เมื�อวนัที� �� 

พฤษภาคม ���� ไดมี้มติอนุมติัรับรองงบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับไตรมาส � ปี ���� 

สิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม ���� ซึ�งผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้โดยมีผลสรุปได ้ดงันี�  

 

1. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับไตรมาส � ปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� มนีาคม ���� 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผลขาดทุนสุทธิ �� ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมาที�มี

ผลขาดทุน �� ลา้นบาท บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการขาดทุนลดลงจาํนวน �� ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

1. รายไดจ้ากการขาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวมจาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมา

จาํนวน �� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �.�� เนื�องจากยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควดิ ���� ที�ส่งผลกระทบ

กบัประเทศไทย ต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั ทาํใหง้านก่อสร้างภาคเอกชนไดรั้บผลกระทบ ทั�งในส่วนของภาคอสงัหาริมทรัพย ์การ

ก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ส่งผลใหป้ริมาณงานภาคอสังหาริมทรัพยย์งัชะลอตวั ประกอบกบัลูกคา้ชะลอการส่งมอบ

งานหลายโครงการ แมว้า่ไดรั้บการจดัจา้งแลว้ก็ตาม  

 

2. ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายรวมจาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมาจาํนวน 

�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� เนื�องจากการควบคุมตน้ทุนสินคา้ที�มีประสิทธิภาพและระบบการควบคุมงบประมาณที�ดี

และมีการปรับปรุงโครงสร้างขององคก์รส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนต่อหน่วยลดลง  

 

3. กาํไรขั�นตน้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน �� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกนัของปีที�ผา่นมาจาํนวน �� 

ลา้นบาท เนื�องจากมีการควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้ขึ�นตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ 

 

4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน �� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�

ผา่นมาจาํนวน � ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� จากการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รใหมี้ความเหมาะมากขึ�น 
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5. ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและตั�วสัญญาใชเ้งิน จาํนวน ��

ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�ผา่นมาจาํนวน � ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� เนื�องจากอตัราดอกเบี�ยที�ปรับตวัลดลง

และการจ่ายคืนตั�วสญัญาใชเ้งินที�ถึงกาํหนดชาํระ 

 

6. ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

สาํหรับไตรมาส � ปี ���� บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน � ลา้น

บาท และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจาก Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จาํนวน � ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร

ทั�งสิ�นจาํนวน � ลา้นบาท เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมาที�รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน � ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจาก Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จาํนวน � ลา้นบาท    

 

7. รายไดเ้งินปันผลรับ 

ในไตรมาส �/���� บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลรับ จาํนวน ��.�� ลา้นบาท  จากเงินลงทุนในตราสารทุน หุ้น

สามญั (MILL)  ซึ�งในไตรมาสนี�ไม่มีการเงินปันผลรับเงินลงทุนดงักล่าว 

  

2. วเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ   

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ �� มนีาคม ���� �� ธันวาคม ���� เพิ�มขึ�น(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 6,752 6,211 541 8.71 

หนี� สินรวม 2,562 2,432 130 5.34 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,190 3,779 411 10.87 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� �� มีนาคม ���� บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ��� ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� เมื�อเปรียบเทียบกบั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� เนื�องจาก 

1. เงินสดและเงินฝากเพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท 

2. สินคา้คงเหลือเพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท จากการชะลอการส่งมอบสินคา้บางโครงการ 

3. สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญางานก่อสร้างเพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท  

4. ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนลดลงจาํนวน �� ลา้นบาท  

5. เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุนทั�วไป มีหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (MILL) มูลค่าเพิ�มขึ�นจากปีก่อนจาํนวน ���  

ลา้นบาท จากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุน้ละ �.�� บาทต่อหุน้ ณ �� มีนาคม ���� เทียบกบั ณ �� ธนัวาคม ���� ที�มีราคาหุน้

ละ �.�� บาทต่อหุ้น  และการเพิ�มขึ�นของราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวส่งผลทาํให้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลงจาํนวน ���  

ลา้นบาท   
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6. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน � ลา้นบาท จากการบนัทึกส่วนแบ่งกาํไรที�เพิ�มขึ�น และการ

บนัทกัผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินลงทุน Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จาํนวน � ลา้นบาท  

 

หนี�สิน 

ณ วนัที� �� มีนาคม ���� บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนี� สินรวมจาํนวน �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ��� ลา้นบาท 

หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ �.�� เมื�อเปรียบเทียบกบั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� เนื�องจาก 

1. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�นเพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท จากการเจา้หนี� ซื�อวตัถุดิบและเจา้หนี� ค่าแรงจ้างเหมา

เพิ�มขึ�น 

2. เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท 

3. การบนัทึกบญัชีหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน � ปี เพิ�มขึ�นจาํนวน � ลา้น จากการซื�อ

เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 

4. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดชาํระภายใน � ปี เพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท เพื�อมาก่อสร้าง

โรงงาน segment 

5. เงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน �� ลา้นบาท  จากการจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของบริษทัฯ 

6. การบนัทึกบญัชีหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที�เกิน � ปี เพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท จากการซื�อเครื�องจกัร

และอุปกรณ์ 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� �� มีนาคม ���� ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจาํนวน �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ��� 

ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� เมื�อเปรียบเทียบ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� จากการที�บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยที�มีผลขาดทุนจาํนวน �� ลา้นบาท และการบนัทึกเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงิน

ลงทุนทั�วไป มีหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (MILL) มูลค่าเพิ�มขึ�นจากปีก่อนจาํนวน ��� ลา้นบาท จากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ้นละ 

�.�� บาทต่อหุน้ ณ �� มีนาคม ���� เทียบกบั ณ �� ธนัวาคม ���� ที�มีราคาหุน้ละ �.�� บาทต่อหุน้ และจากการบนัทึกผลกาํไร

จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินลงทุนของ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จาํนวน � ลา้นบาท   เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้

ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ�น 

 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

 

 -ลงนาม-      

       (นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร) 

     กรรมการ 


