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ที�  DEMCO AC002/2563        วนัที� 18 พฤษภาคม 2563 
เรื�อง     ผลการดาํเนินงานสาํหรับ ไตรมาส 1/2563 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทัเด็มโก้ จาํกดั (มหาชน)  ขอแจง้ผลการดาํเนินงานสําหรับไตรมาส 1/2563 ตามงบการเงินรวมของ
บริษทัสิ9นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563  ดงันี9  

ผลการดําเนินงาน :  
<.  รายได ้:  รายไดส้ําหรับไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 549.05  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 22.22 เมื�อเทียบกบัรายได้

รวมจาํนวน ABC.DE ลา้นบาท จากไตรมาส 1/2562โดย 
รายไดจ้ากการบริการ   ไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 494.92 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 139.90 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

22.04 จากรายไดจ้ากการบริการไตรมาส 1/2562 จาํนวน 634.83 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงในงานก่อสร้างสายส่ง 
รายไดจ้ากการขาย  ไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 44.91 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 12.19 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.35 

จาก รายไดจ้ากงานขาย ไตรมาส 1/2562 จาํนวน 57.10 ลา้นบาท ลดลงจากงานรับจา้งผลิต ส่วนรายไดก้ารจาํหน่าย
เสาโทรคมนาคมลดลง เนื�องจากอยูใ่นช่วงระบบสื�อสาร 5G  

I.  กาํไรขั9นตน้ :  กาํไรขั9นตน้รวมไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 107.60 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 15.69 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.73 จากกําไรขั9นต้นรวมไตรมาส 1/2562 จาํนวน 123.29 ล้านบาท สําหรับอตัรากาํไรขั9นต้นรวม
เพิ�มขึ9นจากร้อยละ 17.82  เป็นร้อยละ 19.93 โดยแยกเป็น 

กาํไรขั9นตน้จากการบริการ : ไตรมาส 1/2563 บริษทัมีกาํไรขั9นตน้จากการบริการเท่ากบั 108.24 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัรากาํไรขั9นตน้ร้อยละ 21.87 ของรายไดง้านบริการ กาํไรขั9นตน้ลดลงจากไตรมาส 1/2562 จาํนวน 3.17 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 2.85 อย่างไรก็ตามอตัรากาํไรขั9นตน้ในไตรมาส 1/2563 เพิ�มขึ9นจากไตรมาส 1/2562 จาก 17.55% 
เป็น 21.87% เนื�องจากการบริหารตน้ทุนงานโครงการที�ดีขึ9น 

ขาดทุนขั9นตน้จากการขาย :  ไตรมาส 1/2563 บริษทัมีขาดทุนขั9นตน้จากการขายเท่ากบั 0.64 ลา้นบาท คิด
เป็นขาดทุนขั9นตน้ร้อยละ 1.43 ของรายไดง้านขาย ลดลงจากไตรมาส 1/2562 มีกาํไรขั9นตน้ 11.88 ลา้นบาท คิดเป็น
กาํไรขั9นตน้ร้อยละ 20.81 มูลค่ากาํไรขั9นตน้ที�ลดลง 12.52  ลา้นบาท เนื�องจากแผนการประมูลงานที�ใช้เสาโครงการ
เหล็กเลื�อนออกไปส่งผลกระทบต่อการรับงานผลิตเสาโครงเหล็ก 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร : ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ไตรมาส 1/2563 เป็นจาํนวน 93.39 ลา้นบาท ลดลง
จาํนวน 4.44 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัค่าใชจ่้ายขายและบริหารจาํนวน 97.83 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 ค่าใชจ่้ายที�ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 4.54  



                                                                                           บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

4. กาํไรสุทธิ :  ในไตรมาส 1/2563 บริษทัมีผลกาํไรสุทธิเท่ากบั 23.19 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 54.50 เมื�อ
เทียบกบักาํไรสุทธิจาํนวน 50.98 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2562  ซึ� งสาเหตุสาํคญัมาจากการลดลงของรายได ้ สาํหรับ
อตัรากาํไรสุทธิลดลงจากกาํไรร้อยละ 7.22  เป็นกาํไรร้อยละ 4.22 

5. โครงการที�ยงัไม่ส่งมอบและอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ณ วนัที� 30 เมษายน 2563 มีรายละเอียดแบ่งตาม
ประเภทงาน ดงันี9  

 
 จาํนวน  

(โครงการ) 
มูลค่างาน 
(ลา้นบาท) 

งานวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 35 2,096.09 
งานสื�อสารและอาณัติสัญญาณ 6 1,012.30 
งานพลงังานทดแทน 1 6.27 

รวม 42 3,114.66 
  
 ข้อมูลฐานะการเงินรวม 

สินทรัพย์หมุนเวยีน ณ วนัที� 31 มีนาคม 256Q เท่ากบั 1,777.36 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 252.29 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 12.43 จากสินทรัพยห์มุนเวยีน จาํนวน 2,029.65 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 รายการที�สาํคญัจากการ
ลดลงจาก ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9หมุนเวยีนอื�น 84.17 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67.25 ลา้นบาท 
สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาหมุนเวยีน (รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ) 64.12 ลา้นบาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 5,581.49 ล้านบาท เพิ�มขึ9นจาํนวน 1,626.52 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 41.13 เมื�อเทียบกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 3,954.97 ลา้นบาท จาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน จาํนวน 1,771.18 ลา้นบาท  

 หนี!สินหมุนเวียน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 2,149.53 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 214.65 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 9.08 จากหนี9 สินหมุนเวียน 2,364.18 ล้านบาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 รายการที�สําคญัจากการลดลงของ
เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9หมุนเวยีนอื�น 266.14 ลา้นบาท หนี9 สินที�เกิดจากสัญญาหมุนเวยีน จาํนวน 72.75 ลา้นบาท  

หนี!สินไม่หมุนเวียน ณ วนัที� 31 มีนาคม 256Q เท่ากบั RBE.AE ลา้นบาท เพิ�มขึ9น จาํนวน <RB.BS ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ QC.CD จากหนี9 สินไม่หมุนเวียน 4SE.AC ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เนื�องจากหนี9 สินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีที�เพิ�มขึ9นกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 31 มีนาคม 256Q เท่ากบั 4,599.53 ลา้นบาท เพิ�มขึ9น 1,428.84 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
45.06 เนื�องจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทั วินด์ เอนเนอยี� โฮลดิ9ง จาํกดั และ เขาคอ้ วินด์ พาวเวอร์ 
จาํกัด จาํนวน 1,416.95 ล้านบาท ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที�  9 เรื� อง
เครื�องมือทางการเงิน 

บริษทัไดรั้บผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามประกาศใช้พระราชกาํหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จากขอ้ห้ามและขอ้จาํกดัการเคลื�อนยา้ยคนขา้มจงัหวดัสําหรับบางโครงการที�อยู่ระหว่างดาํเนินการ อย่างไรก็ตาม
บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากการบริหารงาน บริษทัไดก้าํหนดมาตรการคดักรองพนกังานที�ปฏิบติังานและผูที้�มา
ติดต่อ มีกาํหนดให้พนกังานปฏิบติังานจากที�บา้น มีแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจรองรับ ทั9งการปฏิบติังานที�โครงการ
และที�สาํนกังาน ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจยงัสามารถดาํเนินต่อไปได ้
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
              

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายไพฑูรย ์  กาํชยั) 
กรรมการและเลขานุการบริษทั 
ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 


