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ท ี GEL.CS.004/2562 

 

วนัท ี 14 พฤษภาคม  

 

เรือง   คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงิน สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2 สินสุดวนัท ี 1มีนาคม 2 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครังที 3/2562 เมือวนัที14 

พฤษภาคม  ไดมี้มติอนุมติัรับรองงบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2 ซึง

ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้โดยมีผลสรุปได ้ดงันี 

 

1. วเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 สินสุดวันที มีนาคม 2 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย สาํหรับไตรมาส 1 สินสุดวนัที มีนาคม 2 งบการเงินรวมมีผล

ขาดทุนสุทธิ 24.52ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลขาดทุน40.40 ลา้นบาท บริษทัฯ มีผลประกอบการ

ขาดทุนลดลง จาํนวน 15.89 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

1. รายไดจ้ากการขาย 

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม 659.92ลา้นบาทเพิมขึนจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน จาํนวน 224.75 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 51.65เนืองจากในปี 2 บริษทัฯมีการส่งมอบงานผลิตภณัฑเ์สาเข็ม

คอนกรีตอดัแรงและผนังคอนกรีตสําเร็จรูปคอนกรีตผสมใยแก้ว และผลิตภณัฑ์ซีเมนต์พิเศษเพิมขึนในปี  เป็นจาํนวน  

.  ลา้นบาท และเพิมขึนจากบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวน .  ลา้นบาท 

 

2. ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายรวม จาํนวน .  ลา้นบาท เพมิขึนเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ .  ซึงตน้ทุนขายทีเพมิขึนแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายทีเพิมขึนแต่เป็นการ

เพิมขึนในสัดส่วนทีตาํกว่าการเพิมขึนของรายไดเ้นืองมาจากปริมาณการผลิตของผลิตภณัฑเ์สาเข็มคอนกรีตอดัแรง และผนัง

คอนกรีตสาํเร็จรูปทีสามารถผลิตไดเ้พิมมากขึนเป็นผลใหต้น้ทุนต่อหน่วยผลิตในส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าวตาํลงเมือเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน 
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3. กาํไรขนัตน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกาํไรขนัตน้ จาํนวน .  ลา้นบาท  เพิมขึนเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน . ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ .   เนืองจากผลิตภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงและผนังคอนกรีตสําเร็จรูปที

สามารถลดตน้ทนุผลิตไดต้าํลงค่อนขา้งมากจากการผลิตทีสามารถเพิมปริมาณผลิตไดม้ากขึน 

 

4. ค่าใชจ่้ายในการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายขาย จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน .  

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ .  

 

5.  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จาํนวน .  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ .  เนืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานและบริหารเพิมขึน  

 

6. ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีตน้ทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และตวัสัญญาใช้เงิน จาํนวน 

12.97 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 6.51 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.70 จากเงินกู ้ก่อสร้าง

โรงงานและ ใชห้มุนเวียนในกิจการ 

 

7. ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ปี 2 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5.26 ลา้นบาทและ Wisdom 

Tree Investment (S) PTE. Limited ไดร้ับส่วนแบ่งขาดทุนจาํนวน 8.73 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาํนวน .  ลา้น

บาท  เมือเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน .  ลา้นบาท

และ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  มีส่วนแบ่งขาดทุน จาํนวน .   ลา้นบาท    
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2. วเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ   

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 31 มีนาคม   ธันวาคม  เพมิขนึ(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 6,528,967 6,724,090 (195,123) (2.90) 

หนีสินรวม 2,113,168 2,078,079 35,089 1.69 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 4,415,799 4,646,010 (230,211) (4.96) 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที  มีนาคม   บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม ,528.97 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัที  

ธนัวาคม 1 ลดลง จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ .  เนืองจากบริษทัฯ รับรู้มูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผอื

ขายลดลงตามราคาตลาดเป็นจาํนวน .  ลา้นบาทและมีผลทาํให้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิมขึนจาํนวน .  

ลา้นบาทจากการลดลงของมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 

หนีสิน 

หนีสินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท ี มีนาคม  มีจาํนวน , .  ลา้นบาท เพมิขึนจาํนวน  35.09ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 เมือเปรียบเทียบ ณ  ธนัวาคม 1 เนืองจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพือใชห้มุนเวียนใน

กิจการ เพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท และเจา้หนีการคา้ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท รวมทงัมีการจ่ายคืนเงินรับล่วงหน้าให้

ลูกคา้จาํนวน .  ลา้นบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัที  มีนาคม   มีจาํนวน ,415.80 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที 

 ธันวาคม 1 จาํนวน  .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  จากการทีบริษทัฯรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย

ลดลงเป็นจาํนวน 256.93 ลา้นบาท เนืองจากมูลค่าราคาตลาดลดลง ซึงมีผลทาํให้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิมขึน

จาํนวน .  ลา้นบาท จากการลดลงของมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าว รวมทงัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 

 มีผลขาดทุนจาํนวน .  ลา้นบาท เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลง 

 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

       (นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร) 

     กรรมการ 


