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DEMCO AC001/2564               วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 
เร่ือง     ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ ปี 2563 
เรียน กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทัเด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  ขอแจง้ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 ตำมงบกำรเงินรวมของบริษทัส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ดงัน้ี 
ผลการด าเนินงาน :  
1. รำยได้ :  รำยได้ส ำหรับปี 2563 เท่ำกบั 2,497.12  ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 15.01 เม่ือเทียบกบัรำยได้รวม

จ ำนวน 2,937.98 ลำ้นบำท จำกปีก่อนโดย 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร   ปี 2563 เท่ำกบั 2,053.28 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 625.06 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.34 

จำกรำยได้จำกกำรบริกำรปี 2562 จ  ำนวน 2,678.34 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรลดลงในงำนก่อสร้ำงสำยส่ง,งำนระบบ
จ ำหน่ำย แต่เพิ่มข้ึนในงำน Underground ,งำนสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย 

รำยได้จำกกำรขำย  ปี 2563 เท่ำกับ 350.72 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 151.70 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 76.22 
รำยไดง้ำนขำย ปี 2562 จ  ำนวน 199.02 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส่วนรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยเสำโครงสร้ำงเหล็ก 

2. ก ำไรขั้นตน้ :  ก ำไรขั้นตน้รวม ปี 2563 เท่ำกบั 299.24 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 107.12 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 
26.36 จำกก ำไรขั้นตน้รวม ปี 2562 จ  ำนวน 406.36 ลำ้นบำท โดยแยกเป็น 

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำร : ปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำรเท่ำกับ 275.73 ล้ำนบำท คิดเป็น
อตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 13.43 ของรำยไดง้ำนบริกำร ก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกปี 2562 จ  ำนวน 135.26  ลำ้นบำทหรือ
ร้อยละ 32.91  

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย :  ปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเท่ำกบั 23.51 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรขั้นตน้
ร้อยละ 6.70  เพิ่มข้ึนจำกปี 2562 มีขำดทุนขั้นตน้ 4.63 ลำ้นบำท คิดเป็นขำดทุนขั้นตน้ร้อยละ 2.33 มูลค่ำก ำไรขั้นตน้
ท่ีเพิ่มข้ึน 28.15 ลำ้นบำท  

3. ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร : ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร ปี 2563 เป็นจ ำนวน 335.45 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 
220.01 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 555.46  ลำ้นบำทในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยท่ีลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 39.61 เน่ืองจำก เงินชดเชยค่ำเสียโอกำสในกำรขำยไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร (ส่วนรำยกำรพิเศษ) ลดลง 
220 ลำ้นบำท จำกกำรท่ีบริษทัฯไดป้รับปรุงฐำนเสำกงัหนัลม แลว้เสร็จในปี 2562 

4. ก ำไรสุทธิ :  ในปี 2563 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิเท่ำกบั 55.20 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2562  ซ่ึงมี
ก ำไรสุทธิ 34.96 ลำ้นบำท สำเหตุมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร(ส่วนรำยกำรพิเศษ) ส ำหรับอตัรำ
ก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึนจำกก ำไรร้อยละ 1.19 เป็นก ำไรร้อยละ 2.21 
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5. โครงกำรท่ียงัไม่ส่งมอบและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร : ณ วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 มีรำยละเอียดแบ่งตำม
ประเภทงำน ดงัน้ี 

 จ ำนวน 
(โครงกำร) 

มูลค่ำงำน 
(ลำ้นบำท) 

งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั 55 2,415.06 
งำนส่ือสำรและอำณติัสัญญำณ 6 1,046.20 
งำนพลงังำนทดแทน 1 4.57 
รวม 62 3,465.83 
  

ข้อมูลฐานะการเงินรวม 
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 1,678.38 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 351.27 ลำ้นบำทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 17.31 จ  ำนวน 2,029.65 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยกำรท่ีส ำคัญจำกกำรลดลงจำก 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ) 136.68 ลำ้นบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดลดลงจำกกำรด ำเนินงำน 102.39 ล้ำนบำท ภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย 81.20 ล้ำน ลูกหน้ีกำรค้ำและ
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 18.16 ลำ้นบำท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 5,696.19 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 1,741.22 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นร้อยละ 44.03 เม่ือเทียบกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกบั 3,954.97 ลำ้น
บำท จำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน จ ำนวน 1,771.18 ลำ้นบำท  

หนี้สินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 2,164.85 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 199.33 ลำ้นบำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.43 จำกหน้ีสินหมุนเวียน 2,364.18 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 รำยกำรท่ีส ำคญัจำกกำรลดลง
ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 244.11 ลำ้นบำท ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 20.30 ลำ้นบำท และกำรเพิ่มข้ึนของหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (เงินมดัจ ำรับ
ล่วงหนำ้และรำยไดรั้บล่วงหนำ้) จ ำนวน 75.56 ลำ้นบำท  

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 590.22 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน จ ำนวน 140.47 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.23 จำกหน้ีสินไม่หมุนเวียน 449.75 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เน่ืองจำกหน้ีสินภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจำกก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน 261.93 ลำ้นบำท และลดลงจำกเงิน
กูย้มืระยะยำว 116.67 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 4,619.50 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 1,448.81 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.69 เน่ืองจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

(นำงสำวสำวติตรี  พึ่งรัศมี) 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยงำนบญัชีและบริหำรกำรเงิน 


