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 BREAKING  BUSINESS TACC เสริฟ์เครื�องดื�ม "Blueberry Crumble" ใน All Café ใหมต่อ้งลอง! อรอ่ยกบัเนื�อบลเูบอรร์ ีเคี�ยวเพลนิกบัคุก้กี�ครัมเบลิ เพิ�มความสดชื�น มปีระโยชนก์บัสขุภาพ
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บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEL) ฟนชัด! ผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 2/2564 กําไรสุทธิพุงแตะ 20.74 ลานบาท เพิ่ม

ข้ึน 140.15% จากงวดเดียวกันปกอน อานิสงสควบคุมตนทุนไดดี หลังปรับโครงสรางองคกร ฟากซีอีโอ "ธิติพงศ ตั้งพูนผล

วิวัฒน" ระบุแนวโนมธุรกิจครึ่งปหลงัเติบโตตอเนื่อง เนนกลยุทธควบคุมตนทุนอยางมปีระสิทธิภาพ ปจจุบันมีงานในมือรอรับ

รูรายไดกวา 2,900 ลานบาท คาดจะทยอยรับรูยาวถึงปหนา มั่นใจชวยผลักดันผลงานปนี้เทรินอะราวด ฝาวิกฤติโควิด-19 ได

แนนอน   
 

นายธิติพงศ ตั้งพูนผลวิวัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) หรือ GEL เปดเผยวาภาพรวมผลกา
รดําเนินงานในงวดไตรมาส 2/2564 มีกําไรสุทธิอยูที่ 20.74 ลานบาท เพิ่มขึ้น 140.15% จากงวดเดียวกันปกอนที่มผีลขาดทุน
เทากับ 51.65 ลานบาท ขณะท่ีงวด 6 เดือนแรกของป 2564 มีกําไรสุทธิอยูที่ 0.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 100% จากงวดเดียวกันปกอนมีผล
ขาดทุนเทากับ 102.16 ลานบาท   
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GEL ฟื� นแรง! โชวก์าํไรสทุธ ิQ2/64 พุง่ 140.15% ควบคมุ
ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยไดด้ ีครึ�งปีหลงัสญัญาณดกีอด
Backlog กวา่ 2,900 ลบ. ดนัผลงานปีนี�เทริน์อะราวด์
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TWPC ส่งมอบขา้วกล่อง สูภ้ัยโควิด-19
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สทนช. เสนอร่างผังนํ�ารอบ 2 ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน
พิจารณาใหค้วามคิดเห็น สทนช. จัดการประชุมรับฟังความคิด
เห็นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ นําเสนอร่างผังนํ�าครั �งที� 2 พื�นที�ภาค
กลาง 4 ลุ่มนํ�าสําคัญ ไดแ้ก่ ลุ่มนํ�าเจา้พระยา ป่าสัก สะแกกรัง

และท่าจีน คาดว่าจะดําเนินการแลว้เสร็จตามแผน

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหกําไรมีทิศทางท่ีดีขึ้น เนื่องจากการบริษัทฯ มีกําไรพิเศษ รวมถึงการควบคุมตนทุนสินคาทีม่ีประสิทธิภาพ และระบบ
การควบคุมงบประมาณที่ดี สงผลใหเกิดตนทุนตอหนวยลดลง ขณะที่การปรับปรุงโครงสรางองคกรสามารถควบคุมคาใชจาย และการ
บริหารใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

"การดําเนินธุรกิจในครึง่แรกของป 2564 มีการฟนตัวอยางชัดเจน และสามารถมีกําไรเติบโตจากงวดเดียวกันปกอน แมจะตองเผชิญกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากภายหลังจากการปรบัโครงสรางองคกร ทําใหบริษัทฯมคีวามสามารถในการควบคุม
ตนทุนการผลิต และตนทุนคาใชจายไดเปนอยางดี รวมทั้งเริ่มรับรูผลกําไรจากการลงทุนของบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่มีแนวโนมดีขึ้น
ตอเน่ือง"  

 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลาวอีกวา ภาพรวมการดําเนินธุรกิจในชวงครึง่ปหลัง บริษัทฯ ยังคงไดรบัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
จากมาตรการก่ึงล็อกดาวนของภาครัฐที่มีคําสั่งใหหยดุการกอสราง ที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตามคาดการณ
วานาจะกลับมาฟนตัวดีขึ้นในชวง Q4/2564 เนื่องจากปริมาณงานในมือรอรับรูรายได (backlog) อยูแลว กวา 2,900 ลานบาท โดยจะ
ทยอยรับรูรายไดถึงป 2565 ทําใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ ในป 2565 จะสามารถฟนเทิรนอะราวดไดอยางชัดเจน จาก
ปริมาณงานในมือกวา 2,900 ลานบาท และโดยเฉพาะเม่ือสถานการณภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยกลบัเขาสูภาวะปกติ จะทําใหใน
สวนของโครงการภาครัฐ และเอกชนจะกลับมาขยายการลงทนุไดอีกครั้ง 
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นายกสมาคมภตัตาคารไทย เดนิหนา้หลงัยื�น
หนงัสอืถงึนายกฯ ผอ่นปรนน ั�งกนิที�รา้น จบั
มอื โชคนพิน หมปู่า สง่หมแูปรรปู “กนุเชยีง
พรเีมี�ยม” แบรนดก์ลอ่งทพิย ์หมเูนื�อด ี96%

เกรดฟารม์มาตรฐาน หวานนอ้ย-อรอ่ยมาก
อกีหนึ�งชอ่งทางตอ่ชวีติรา้นอาหาร แชร์
ตลาด 6 พนัลา้น

"ประจกัษเ์ป็ดยา่ง" รา้นดงัยา่นบางรกั สตูร
เด็ดความอรอ่ยกวา่ 100 ปี

พธิกีรสาวชอ่ง 5 ตดิใจรสชาตกิว๋ยเตี�ยวไก่
ตุน๋ หมตูุน๋ รา้น เตี�ยว ตา แตก

สมาคมชา่งภาพขา่วสื�อมวลชน จดัประชุม
วสิามญัประจาํเดอืน

พระราม 9 ไกย่า่ง ยนืหยดันโยบาย อิ�มอรอ่ย
เหนอืวกิฤต ปลอ่ยเมนอูยูท่อ้ง – ผดัไทย
ทะเล และ ขา้วผดัทะเล มาตรฐานอาหาร
อรอ่ยเบอร ์1 ในราคาถกูสวนกระแส กบั
แคมเปญโปรไกช่ว่ยชวีติ รว่มเห็นใจยาม
ยาก ยดึหลกัการ- เราตอ้งรอดไปดว้ยกนั
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