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ที�  GEL.CS.001/2564 

 

วนัที� � มีนาคม ���� 

เรื�อง   คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงิน สาํหรับปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

มีนาคม ���� ไดมี้มติอนุมติัรับรองงบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี ���� สิ�นสุดวนัที� �� 

ธนัวาคม ���� ซึ�งผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้โดยมีผลสรุปได ้ดงันี�  

 

1. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผลขาดทุนสุทธิ ��� ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผา่นมาที�มี

ผลขาดทุน ��� ลา้นบาท บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการขาดทุนลดลงจาํนวน ��� ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

1. รายไดจ้ากการขาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวมจาํนวน �,��� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�ผา่นมา

จาํนวน ��� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� เนื�องจากไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ���� หรือโควิด-�� 

ส่งผลใหลู้กคา้ชะลอการส่งมอบงานหลายโครงการ แมว้า่ไดรั้บการจดัจา้งแลว้ก็ตาม  

 

2. ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายรวมจาํนวน �,��� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�ผา่นมาจาํนวน 

��� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� ซึ�งตน้ทุนขายที�ลดลงแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายที�ลดลง  

 

3. กาํไรขั�นตน้ 

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

ลา้นบาท เนื�องจากมีการควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้ขึ�น 

 

4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�

ผา่นมาจาํนวน �� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� 
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5. ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และตั�วสัญญาใชเ้งินจาํนวน ��

ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีที�ผา่นมาจาํนวน � ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ � เนื�องจากอตัราดอกเบี�ยที�ปรับตวัลดลงและ

การจ่ายคืนเงินตน้ไปแลว้บางส่วน 

 

6. ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ปี ���� บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน �� ลา้นบาท และรับรู้ส่วน

แบ่งกาํไรจาก Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จาํนวน � ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรทั�งสิ�นจาํนวน �� ลา้น

บาท เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที�ผ่านมาที�รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน � ลา้นบาท และ

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

 

7. รายไดภ้าษีเงินได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้ภาษีเงินได้จาํนวน �� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกันของปีที�ผ่านมา

จาํนวน �� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นมากกวา่ร้อยละ ��� เนื�องจากการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญและการตั�งค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้ 

  

2. วเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ   

(หน่วย : ลา้นบาท) 

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

สินทรัพยร์วม 6,213 5,885 328 5.57 

หนี� สินรวม 2,433 2,076 357 17.20 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,780 3,809 (29) (0.76) 

 

สินทรัพย์ 

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

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

1. สินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน ��� ลา้นบาท จากการเคลื�อนไหวของสตอ๊กสินคา้ที�ดีขึ�น 

2. ลูกหนี�การคา้และเงินประกนัผลงานลดลงจาํนวน �� ลา้นบาท  

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

��� ลา้นบาท จากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ้นละ �.�� บาทต่อหุ้น ณ �� ธันวาคม ���� เทียบกับ ณ �� 

ธนัวาคม ���� ที�มีราคาหุน้ละ �.�� บาทต่อหุน้  

4. การบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นปี ���� จาํนวน �� ลา้นบาท (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

ฉบบัที� �� เรื�อง “สญัญาเช่า”) 

5. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�นรวม ��� ลา้นบาท เนื�องจากการก่อสร้างโรงงานผลิต

ชิ�นส่วนคอนกรีตสาํเร็จรูป สาํหรับโครงสร้างพื�นฐาน ที�ไดเ้ริ�มการก่อสร้างเมื�อไตรมาส � ปี ���� 

 

หนี�สิน 
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ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 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� ค่าแรงจา้งเหมา

เพิ�มขึ�น 

2. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบกาํหนดชาํระภายใน � ปี ลดลงจาํนวน �� ลา้นบาท จากการชาํระคืน

เงินกู ้

3. เงินกูร้ะยะยาวเพิ�มขึ�นจาํนวน �� ลา้นบาท จากการกูย้มืเงินสาํหรับโรงงานผลิตชิ�นส่วนคอนกรีตสาํเร็จรูป สาํหรับ

โครงสร้างพื�นฐาน 

4. การบนัทึกบญัชีหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที�เกิน � ปี เพิ�มขึ�น จาํนวน 17 ลา้นบาท (ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ฉบบัที� �� เรื�อง “สญัญาเช่า”) 

5. หนี� สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจาํนวน �� ลา้นบาท จากจาํนวนพนกังานที�ลดลง 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจาํนวน �,��� ลา้นบาท ลดลงจาํนวน �� ลา้น

บาท หรือลดลงร้อยละ �.�� เมื�อเปรียบเทียบ ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� จากการที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงรับรู้ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยที�มีผลขาดทุนจาํนวน ��� ลา้นบาท เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้น

ลดลง 

 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

 

 -ลงนาม-      

       (นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร) 

     กรรมการ 


