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การเงิน หุ้น

GEL ฟื�นโชว์กําไรสุทธิ Q2/64 พุ่ง 140.15%
วนัพธุ ที� 18 สงิหาคม พ.ศ. 2564, 13.26 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

GEL ฟื� นโชวก์าํไรสทุธ ิQ2/64 พุง่ 140.15%
  ควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยไดด้ ี

นายธติพิงศ ์ตั �งพนูผลววิฒัน ์ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เจนเนอรัล เอนจเินยีริ�ง จํากดั (มหาชน) หรอื GEL เปิด
เผยวา่ภาพรวมผลการดําเนนิงานในงวดไตรมาส 2/2564 มกํีาไรสทุธอิยูท่ี� 20.74 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 140.15% จากงวด
เดยีวกนัปีกอ่นที�มผีลขาดทนุเทา่กบั 51.65 ลา้นบาท ขณะที�งวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 มกํีาไรสทุธอิยูท่ี� 0.65 ลา้นบาท
เพิ�มขึ�น 100% จากงวดเดยีวกนัปีกอ่นมผีลขาดทนุเทา่กบั 102.16 ลา้นบาท  

ปัจจัยที�สนับสนุนใหกํ้าไรมทีศิทางที�ดขี ึ�น เนื�องจากการบรษัิทฯ มกํีาไรพเิศษ รวมถงึการควบคมุตน้ทนุสนิคา้ที�มี
ประสทิธภิาพ และระบบการควบคมุงบประมาณที�ด ีสง่ผลใหเ้กดิตน้ทนุตอ่หน่วยลดลง ขณะที�การปรับปรงุโครงสรา้งองค์
กรสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ย และการบรหิารใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพมากขึ�น 

"การดําเนนิธรุกจิในครึ�งแรกของปี 2564 มกีารฟื�นตวัอยา่งชดัเจน และสามารถมกํีาไรเตบิโตจากงวดเดยีวกนัปีกอ่น แม ้
จะตอ้งเผชญิกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 เนื�องจากภายหลงัจากการปรับโครงสรา้งองคก์ร ทําให ้
บรษัิทฯมคีวามสามารถในการควบคมุตน้ทนุการผลติ และตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมทั �งเริ�มรับรูผ้ลกําไรจากการ
ลงทนุของบรษัิทรว่มและกจิการรว่มคา้ที�มแีนวโนม้ดขีึ�นตอ่เนื�อง" 
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แชร

Kanchana Senaboon และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ
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CPL ปลื�มกาํไรสทุธคิร ึ�งปีแรกโต 128 %
(https://www.banmuang.co.th/news/fina
18:35 น.

ออมสนิหว่งใย มอบอาหารพรอ้มนํ�าดื�ม ใหช้มุชน
เขตจอมทองและเขตพระนคร
(https://www.banmuang.co.th/news/finance/24
18:25 น.

ทสิโกช้ี� หุน้ไทยกําลงัหาจดุตํ�าสดุแนะทยอยซื�อ
สะสมรอเปิดเศรษฐกจิ
(https://www.banmuang.co.th/news/finance/24
15:09 น.

TWPC สง่มอบขา้วกลอ่ง สูภ้ยัโควดิ-19
(https://www.banmuang.co.th/news/finance/24
15:00 น.

PTG มอบคปูองเตมินํ�ามนั มลูนธิเิพื�อพัฒนาการ
แพทยท์างเลอืก
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ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารกลา่วอกีวา่ ภาพรวมการดําเนนิธรุกจิในชว่งครึ�งปีหลงั บรษัิทฯ ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการ
ระบาดของโควดิ-19 จากมาตรการกึ�งล็อกดาวนข์องภาครัฐที�มคํีาสั�งใหห้ยดุการกอ่สรา้ง ที�สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงา
นของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตามคาดการณว์า่น่าจะกลบัมาฟื�นตวัดขี ึ�นในชว่ง Q4/2564 เนื�องจากปรมิาณงานในมอืรอรับรูร้าย
ได ้(backlog) อยูแ่ลว้ กวา่ 2,900 ลา้นบาท โดยจะทยอยรับรูร้ายไดถ้งึปี 2565 ทําใหม้ั�นใจวา่การดําเนนิธรุกจิของบริ
ษัทฯ ในปี 2565 จะสามารถฟื�นเทริน์อะราวดไ์ดอ้ยา่งชดัเจน จากปรมิาณงานในมอืกวา่ 2,900 ลา้นบาท และโดยเฉพาะ
เมื�อสถานการณภ์าพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทยกลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิจะทําใหใ้นสว่นของโครงการภาครัฐ และเอกชนจะ
กลบัมาขยายการลงทนุไดอ้กีครั �ง

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

(http://rtco.co.th/?lang=th)

(https://nerubber.com/)

(https://bit.ly/374KSu9)

(https://www.gunkulroof.com/#/)

Kanchana Senaboon และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

หวัลา้นจะหายไดใ้น 2 สปัดาห!์ ลา้นแค่
ไหนก็ดกดาํได!้ อา่นเลย! อา่นเลย
Style&beauty

(https://bangkokcitynews.com/click.php?
key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.075&c1=2021166&c2=252935)

คนัไหนคอืกระบะที�ชว่งลา่งแกรง่ ทนทาน
เกาะหนบึ เอาอยูท่กุสภาพถนน
Nissan

(https://www.nissan.co.th/vehicles/new-
vehicles/navara-double-cab.html?

cid=nytive_navara4_display-
static_consideration_near-

market_cpc_vehiclesvlp_chassis_821&utm_source=ny
2113088&utm_term=nytive_src_252935)

(https://www.
source=giraff.

ฟู่ ! เจา้บา่วซอ่นกลอ้งไวใ้นหอ้งเจา้สาวและนี�คอื
ส ิ�งที�เห็น...
BKK Delivery

(https://brobotech.com/click.php?
key=g2yuososjnm196m7ak2w&b=0.022&id=250219&teaser=1859694)

ยายทอ้ง 64 ปีแตง่งานกบัเศรษฐวียั 30 ปี
เพราะทกุคนื...
BKK Delivery

(https://brobotech.com/click.php?
key=g2yuososjnm196m7ak2w&b=0.046&id=250219&

(https://www.
source=giraff.

จอ้งจอเกนิ 8 ชม. จนเป็นตอ้
กนิสตูรนี�กลบัมาเห็นชดัคะ่!
Luta

(https://www.taapwellness.com/thai-
parent/luta-hybrid/?

ad=2120078&clickid=dEFeQOr2u6ckRrdsSBLS7-
21vC2AXFMD7Q4ftAarWTHuQG3ZLfyWmUzxeER0hYhd&src_id=250222&utm_source=yengo.com&utm_medi
2120078&utm_term=yengo_src_250222)

14 วนั ฝ้าจาง! หลงัใชว้ธิ ี
ธรรมชาต ิทาํไดเ้องที�บา้น รบี
ดดูว่น
BM Beauty

(https://www.bmbeautygroup.com/blog/node/33?
utm_source=yengo.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=Content%
1946401&utm_term=yengo_src_250222)

รถที�ขบัเคลื�อนดว้ยมอเตอร์
ไฟฟ้า 100% แตไ่มต่อ้งชารจ์มี
อยูจ่รงิ คลกิ
Nissan

(https://www.nissan.co.th/vehicles
vehicles/kicks/warranty.html?

cid=nytive_kicks_display_considera
market_cpc_warranty_warranty_82
2113102&utm_term=nytive_src_25

(https://www.banmuang.co.th/news/finance/24
14:59 น.
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