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DEMCO AC002/2564               วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
เร่ือง     ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ ไตรมำส 1/2564 
เรียน กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทัเด็มโก้ จ  ำกัด (มหำชน) ขอแจง้ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 1/2564 ตำมงบกำรเงินรวมของ

บริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564  ดงัน้ี 
 

ผลการด าเนินงาน :  
1. รำยได ้: รำยไดส้ ำหรับไตรมำส 1/2564 เท่ำกบั 652.19 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.79 เม่ือเทียบกบัรำยได้

รวมจ ำนวน 549.05 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2563 โดย 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร  ไตรมำส 1/2564 เท่ำกบั 588.52 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 93.60 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 

18.91 จำกรำยได้จำกกำรบริกำรไตรมำส 1/2563 จ  ำนวน 494.92 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรเพิ่มข้ึนในงำนสถำนี       
ไฟฟ้ำยอ่ย งำน Underground และลดลงจำกงำนก่อสร้ำงสำยส่ง งำนพลงังำนทดแทน  

รำยได้จำกกำรขำย  ไตรมำส 1/2564 เท่ำกับ 57.79 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 12.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
28.68 รำยไดง้ำนขำย ไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 44.91 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส่วนรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยเสำโครงสร้ำงเหล็ก 

 

2. ก ำไรขั้นตน้ : ก ำไรขั้นตน้รวม ไตรมำส 1/2564 เท่ำกบั 86.79 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 20.81 ลำ้นบำทหรือ
ร้อยละ 19.34 จำกก ำไรขั้นตน้รวม ไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 107.60 ลำ้นบำท โดยแยกเป็น 

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำร : ไตรมำส 1/2564 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำรเท่ำกบั 83.89 ลำ้นบำท คิด
เป็นอตัรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 14.25 ของรำยได้งำนบริกำร ก ำไรขั้นต้นลดลงจำกไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 24.35     
ลำ้นบำทหรือร้อยละ 22.50  

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย : ไตรมำส 1/2564 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเท่ำกบั 2.90 ล้ำนบำท คิดเป็น
ก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 5.02  เพิ่มข้ึนจำกไตรมำส 1/2563 ขำดทุนขั้นตน้ 0.64 ลำ้นบำท คิดเป็นขำดทุนขั้นตน้ร้อยละ 1.43 
มูลค่ำก ำไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึน 3.54 ลำ้นบำท  

 

3. ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร : ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร ไตรมำส 1/2564 เป็นจ ำนวน 75.68 ลำ้นบำท ลดลง
จ ำนวน 17.71 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกบัค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 93.39 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563 ค่ำใช้จ่ำยท่ี
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.96  เน่ืองจำกกำรลดลงของค่ำใชจ่้ำยในระยะเวลำรับประกนังำนโครงกำรก่อสร้ำงท่ีครบอำยุกำร
รับประกนัตำมสัญญำ และจำกกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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4. ก ำไรสุทธิ : ในไตรมำส 1/2564 บริษทัมีผลก ำไรสุทธิเท่ำกบั 41.55 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมำส 
1/2563 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิ 23.20 ล้ำนบำท สำเหตุมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 17.71 ล้ำนบำท และ
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 6.79 ลำ้นบำท และกำรเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 11.34  
ลำ้นบำท ส ำหรับอตัรำก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึนจำกก ำไรร้อยละ 4.22 เป็นก ำไรร้อยละ 6.37 

 

5. โครงกำรท่ียงัไม่ส่งมอบและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร : ณ วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 มีรำยละเอียดแบ่งตำม
ประเภทงำน ดงัน้ี 

 

 จ ำนวน 
(โครงกำร) 

มูลค่ำงำน 
(ลำ้นบำท) 

งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั 65 1,926.43 
งำนส่ือสำรและอำณติัสัญญำณ 6 1,033.12 
งำนพลงังำนทดแทน 1 0.57 
รวม 72 2,960.12 
  

ข้อมูลฐานะการเงินรวม 
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เท่ำกบั 1,770.98 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 92.60 ลำ้นบำทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 5.52 จำกจ ำนวน 1,678.38 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รำยกำรท่ีส ำคญัจำกกำรเพิ่มข้ึนจำก 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ) 68.76 ลำ้นบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เพิ่มข้ึนจำกกำรด ำเนินงำน 90.85 ลำ้นบำทและลดลงจำกลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 72.44 ลำ้นบำท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เท่ำกบั 5,745.62 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 49.43 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 เม่ือเทียบกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 5,696.19 ลำ้นบำท  
เน่ืองจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ และจำกวดัมูลค่ำยุติธรรมท่ีเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

หนี้สินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เท่ำกบั 2,304.30 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 139.45 ลำ้นบำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.44 จำกหน้ีสินหมุนเวียน 2,164.85 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รำยกำรท่ีส ำคญัจำกกำร
เพิ่มข้ึนของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 224.19 ล้ำนบำท ส่วนของเงินกู้ยืม  
ระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 16.30 ลำ้นบำท และกำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
จ ำนวน 73.51 ล้ำนบำท หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (เงินมดัจ ำรับล่วงหน้ำและรำยได้รับล่วงหน้ำ) จ ำนวน 
31.18 ลำ้นบำท  

หนี้สินไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เท่ำกบั 540.07 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 50.15 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 8.50 จำกหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 590.22 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เน่ืองจำกกำรลดลงจำกเงินกูย้ืม
ระยะยำว 58.93 ลำ้นบำท  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เท่ำกบั 4,672.22 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 52.72 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.14 เน่ืองจำกกำรผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2564 และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน
จำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

(นำงสำวสำวติตรี  พึ่งรัศมี) 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยงำนบญัชี บริหำรกำรเงิน และงบประมำณ 


