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ท่ี  GEL.CS.011/2563 

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

เร่ือง   ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงิน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัรับรองงบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ซ่ึง
ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้โดยมีผลสรุปได ้ดงัน้ี 

 
1. วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบการเงินรวมมีผล

ขาดทุนสุทธิ 52.61 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุน 65.41 ลา้นบาท บริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนลดลง จ านวน 12.80 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. รายไดจ้ากการขาย 

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 419.35 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 90.38 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17.73 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลให้ลูกคา้ชะลอการส่งมอบงานหลายโครงการ แมว้่าบริษทัฯ ไดรั้บการจัดจา้งแลว้ก็ตาม 
ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งมีการส่งมอบงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

 
2. ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายรวมจ านวน 424.77 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า
จ านวน 84.13 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16.53 ซ่ึงตน้ทุนขายท่ีลดลงแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงเน่ืองจากมีการผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวของปีท่ีก่อนหนา้ 

 
3. ก าไรขั้นตน้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้จ านวน 5.42 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้จ านวน 
0.82 ลา้นบาท เน่ืองจากเกิดการชะลอการส่งมอบงานและการสัง่ผลิต ส่งผลใหต้น้ทุนขายต่อหน่วยของบริษทัฯ สูงข้ึน  

 
4. รายไดเ้งินปันผล 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจาก บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ในอตัราหุ้นละ 
0.03 บาท เป็นจ านวน 23.36 ลา้นบาท แต่ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินปันผล 
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5. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 30.00 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 40.55 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 57.48 
 

6. ตน้ทุนทางการเงิน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และตัว๋สัญญาใชเ้งิน จ านวน 

16.89 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 1.18 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6.57 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวั
ลดลงและการจ่ายคืนเงินตน้ไปแลว้บางส่วน 
 

7. ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1 ลา้นบาท 

และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จ านวน 2 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้จ านวน 1 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีบริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก
บริษัท แมคทริค จ ากัด(มหาชน) จ านวน 5.25 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก Wisdom Tree Investment (S) PTE. 
Limited จ านวน 8.49 ลา้นบาท  

   
2. วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวด 6 เดอืน ปี 2563 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบการเงินรวมมีผล

ขาดทุนสุทธิ 107.55 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุน 89.93 ลา้นบาท บริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนเพ่ิมข้ึน จ านวน 17.62 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. รายไดจ้ากการขาย 

ส าหรับ 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 818.11 ลา้นบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 351.54 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 30.05 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 ส่งผลใหลู้กคา้ชะลอการส่งมอบงานหลายโครงการ แมว้า่บริษทัฯ ไดรั้บการจดัจา้งแลว้
ก็ตาม ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งมีการส่งมอบงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้  

 
2. ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายรวมจ านวน 817.27 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า
จ านวน 306.54 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27.28 ซ่ึงตน้ทุนขายท่ีลดลงแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีบริษทั
แห่งหน่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงเน่ืองจากสามารถผลิตไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

 
3. ก าไรขั้นตน้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้จ านวน 0.84 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้จ านวน 
44.99 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 98.16 เน่ืองจากเกิดการชะลอการส่งมอบงานและการสัง่ผลิต ส่งผลใหต้น้ทุนขายต่อหน่วยของ
บริษทัฯ สูงข้ึน  
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4. รายไดเ้งินปันผล 
ส าหรับ 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจาก บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ในอตัราหุน้

ละ 0.02 บาท เป็นจ านวน 15.57 ลา้นบาท และส าหรับ 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจาก บริษทั มิลลค์อน สตีล 
จ ากดั (มหาชน) ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นจ านวน 23.36 ลา้นบาท 

 
5. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขายจ านวน 81.32 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 42.29 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 34.21 

 
6. ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และตัว๋สัญญาใชเ้งิน จ านวน 
38.37 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 7.32 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 23.58 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวั
ลดลงและการจ่ายคืนเงินตน้ไปแลว้บางส่วน 
 

7. ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2563 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 

0.50 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จ านวน 0.40 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วน
แบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้จ านวน 0.10 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีบริษทัฯ รับรู้
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10.51 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก Wisdom Tree 
Investment (S) PTE. Limited จ านวน 17.22 ลา้นบาท    

 
3. วเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ   

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 30 มถุินายน 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 5,976.43 5,885.03 91.4 1.55 
หน้ีสินรวม 2,261.72 2,076.68 185.04 8.91 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,714.71 3,808.35 (93.64) (2.46) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 5,976.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 91.40 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.55 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจาก 
1. สินคา้คงเหลือลดลงจ านวน 19.56 ลา้นบาท จากการเคล่ือนไหวของสตอ๊กสินคา้ท่ีดีข้ึน 
2. ลูกหน้ีการคา้และเงินประกนัผลงานลดลงจ านวน 56.95 ลา้นบาท  
3. เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไป มีหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (MILL) มูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 23 

ลา้นบาท จากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ้นละ 0.72 บาทต่อหุ้น ในไตรมาส 2 ปี 2563 เทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 
2562 ท่ีมีราคาหุน้ละ 0.69 บาทต่อหุน้  
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4. การบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 131.03 ลา้นบาท (ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญาเช่า”) 

 
หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ านวน 2,261.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 185.04 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.91 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจาก 
1. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 559.79 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 103.69 ลา้นบาท จากการเจา้หน้ีซ้ือวตัถุดิบ

และเจา้หน้ีค่าแรงจา้งเหมาเพ่ิมข้ึน 
2. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 70.83 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 119.69 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืน

เงินกู ้
3. การบนัทึกบญัชีหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีเกิน 1 ปี เพ่ิมข้ึน จ านวน 117.92 ลา้นบาท (ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญาเช่า”) 
4. หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจ านวน 23.65 ลา้นบาท จากจ านวนพนกังานท่ีลดลง 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจ านวน 3,714.71 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 

93.64 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.46 เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จากการท่ีบริษทัฯ รับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 23 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่าราคาตลาดเพ่ิมข้ึน แต่บริษทัยงัคงรับรู้ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 107.55 ลา้นบาท เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลง 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 -ลงนาม-      

       (นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร) 
     กรรมการ 

 

 

 


