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DEMCO AC002/2565               วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 
เร่ือง     ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ ไตรมำส 1/2565 
เรียน กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทัเด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 1/2565 ตำมงบกำรเงินรวมของ
บริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  ดงัน้ี 

 

ผลการด าเนินงาน :  
1. รำยได ้: รำยไดส้ ำหรับไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 386.08 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 40.80 เม่ือเทียบกบัรำยได้

รวมจ ำนวน 652.19 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2564 โดย 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร  ไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 322.67 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 265.85 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 

45.17 จำกรำยไดจ้ำกกำรบริกำรไตรมำส 1/2564 จ ำนวน 588.52 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดลงในงำนสถำนีไฟฟ้ำย่อย 
งำน Underground และเพิ่มขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงสำยส่ง และงำนอ่ืนๆ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  ไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 59.26 ลำ้นบำทเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1.47 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.54
เม่ือเทียบกับรำยได้งำนขำย ไตรมำส 1/2564 จ ำนวน 57.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ นจำกส่วนรำยได้กำรจ ำหน่ำยเสำ
โครงสร้ำงเหลก็ 

 

2. ก ำไรขำดทุนขั้นต้น : ขำดทุนขั้นต้นรวม ไตรมำส 1/2565 เท่ำกับ 5.67 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 92.46     
ลำ้นบำท จำกก ำไรขั้นตน้รวมไตรมำส 1/2564 จ ำนวน 86.79 ลำ้นบำท โดยแยกเป็น 

ก ำไรขำดทุนขั้นตน้จำกกำรบริกำร : ไตรมำส 1/2565 บริษทัมีขำดทุนขั้นตน้จำกกำรบริกำรเท่ำกับ 11.15   
ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำขำดทุนขั้นต้นร้อยละ 3.46 ของรำยได้งำนบริกำร ก ำไรขั้นต้นลดลงจำกไตรมำส 1/2564 
จ ำนวน 95.04 ลำ้นบำท สำเหตุจำกกำรตน้ทุนวสัดุก่อสร้ำงท่ีสูงขึ้น และจำกกำรจดัประเภทค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำ
ประกนังำนบริกำรจำกค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำรมำแสดงรวมเป็นตน้ทุนกำรบริกำร 

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย : ไตรมำส 1/2565 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเท่ำกับ 5.48 ลำ้นบำท คิดเป็น
ก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 9.25 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 2.58 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2564 มีก ำไรขั้นตน้ 2.90 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไร
ขั้นตน้ร้อยละ 5.02 

 

3. ค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร : ค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำรไตรมำส 1/2565 เท่ำกบั 70.14 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 
5.53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.31 เม่ือเทียบกับค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 75.68 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2564 
เน่ืองจำกกำรลดลงของค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกนัส ำหรับโครงกำรปรับปรุงฐำนเสำกงัหันลมห้วยบงท่ีแลว้เสร็จ
และจำกกำรจดัประเภทค่ำธรรมเนียมธนำคำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรโดยตรงเป็นตน้ทุนบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 



                                                                                            บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

4. ก ำไรขำดทุนสุทธิ : ในไตรมำส 1/2565 บริษทัมีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกบั 67.01 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิลดลง
จ ำนวน 108.55 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2564 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิ 41.55 ลำ้นบำท สำเหตุมำผลกำรด ำเนินงำนไตร
มำส 1/2565 และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลงจ ำนวน 22.96    ลำ้นบำท 

 

5. โครงกำรท่ียงัไม่ส่งมอบและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร: ณ วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 มีรำยละเอียดแบ่งตำม
ประเภทงำน ดงัน้ี 

 

 จ ำนวน 
(โครงกำร) 

มูลค่ำงำน 
(ลำ้นบำท) 

งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั 78 2,920.67 
งำนส่ือสำรและอำณติัสัญญำณ 13 1,005.25 
งำนพลงังำนทดแทน 2 126.58 
รวม 93 4,052.50 
  

ข้อมูลฐานะการเงินรวม 
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เท่ำกบั 1,696.13 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 39.86 ลำ้นบำทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 2.41 เม่ือเทียบสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 1,656.27 ลำ้นบำท รำยกำรท่ี
ส ำคญัจำกลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 48.75 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึ้นจ ำนวน 28.01 
ลำ้นบำท และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลงจ ำนวน 41.52 ลำ้นบำท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 5,275.69 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 16.74 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.32 เม่ือเทียบกับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เท่ำกับ 5,292.43 ลำ้นบำท  
โดยเพิ่มขึ้นจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนจำกมูลค่ำยุติธรรมท่ีเพิ่มขึ้นจ ำนวน 21.88 ลำ้นบำทและท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ ำนวน 15.94 ลำ้นบำท เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผูกพนัลดลงจ ำนวน 25.00 ลำ้น
บำทและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจ ำนวนลดลง 29.17 ลำ้นบำท 

 

หนี้สินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เท่ำกบั 2,282.53 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 61.00 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 2.75 จำกหน้ีสินหมุนเวียน 2,221.53 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 รำยกำรท่ีส ำคญัจำกเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึ้นจ ำนวน 84.12 ลำ้นบำท หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (เงิน
มดัจ ำรับล่วงหนำ้และรำยไดรั้บล่วงหนำ้) เพิ่มขึ้นจ ำนวน 80.13 ลำ้นบำท เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง
จ ำนวน 63.78 ลำ้นบำทและส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีลดลงจ ำนวน 38.47 ลำ้นบำท 
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หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เท่ำกบั 392.48 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 10.58 ลำ้นบำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 2.77 จำกหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 381.90 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 สำเหตุหลกัจำกกำร
เพิ่มขึ้นของหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจ ำนวน 5.31 ลำ้นบำทและประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำนจ ำนวน 3.54 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เท่ำกบั 4,296.80 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 48.47 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.12 สำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565  
 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

(นำงสำวสำวิตตรี  พึ่งรัศมี) 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยงำนบญัชี บริหำรกำรเงิน และงบประมำณ 


