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DEMCO AC003/2563                 วนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 
เร่ือง     ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ ไตรมำส 2/2563 
เรียน กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทัเด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  ขอแจง้ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 2 และส ำหรับงวด 6 เดือน ตำมงบ

กำรเงินรวมของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  ดงัน้ี 
ผลการด าเนินงาน :  
1. รำยได ้:  รำยไดส้ ำหรับไตรมำส 2/2563 เท่ำกบั 489.93  ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 42.94 เม่ือเทียบกบัรำยได้

รวมจ ำนวน 858.56 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 2/2562 
ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2563 เท่ำกบั 1,038.71 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 33.61 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบั

รำยไดร้วม จ ำนวน 1,564.45 ลำ้นบำท จำกงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2562 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร   ไตรมำส 2/2563 เท่ำกบั 409.89 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 398.04 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 

49.27 จำกรำยไดจ้ำกกำรบริกำรไตรมำส 2/2562 จ  ำนวน 807.93 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดลงในงำนก่อสร้ำงสำยส่ง
และงำนสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย แต่เพิ่มข้ึนในงำน Underground และระบบส่ือสำร 

ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2563  เท่ำกบั 895.82 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 546.94 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
37.91 จำกรำยไดง้ำนกำรบริกำร ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2562 จ  ำนวน 1,442.76 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดลง
ในงำนก่อสร้ำงสำยส่งและงำนสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย แต่เพิ่มข้ึนในงำน Underground และระบบส่ือสำร 

รำยได้จำกกำรขำย  ไตรมำส 2/2563 เท่ำกับ 74.68 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 33.74 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
82.44 จำกรำยไดง้ำนขำย ไตรมำส 2/2562 จ  ำนวน 40.93 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส่วนรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยเสำโครงสร้ำง
เหล็ก 

ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2563 เท่ำกบั 119.58 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน จ ำนวน 21.55 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
21.99 จำกรำยไดง้ำนขำย ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2562 จ ำนวน 98.03 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส่วนรำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยเสำโครงสร้ำงเหล็ก 

2. ก ำไรขั้นตน้ :  ก ำไรขั้นตน้รวมไตรมำส 2/2563 เท่ำกบั 52.11 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 85.78 ลำ้นบำทหรือ
ร้อยละ 62.21 จำกก ำไรขั้นตน้รวมไตรมำส 2/2562 จ  ำนวน 137.89 ลำ้นบำท  

ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2563 ก ำไรขั้นตน้รวม เท่ำกบั 168.66 ลำ้นบำท ลดลง จ ำนวน 106.49 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 38.70 จำกงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2562 จ ำนวน 275.15 ลำ้นบำท โดยแยกเป็น 

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำร : ไตรมำส 2/2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำรเท่ำกบั 42.30 ลำ้นบำท คิด
เป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 10.32 ของรำยไดง้ำนบริกำร ก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกไตรมำส 2/562 จ  ำนวน 84.11  ลำ้น
บำทหรือร้อยละ 66.54  
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ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำรเท่ำกบั 141.54 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 15.80 ของรำยไดง้ำนบริกำร ก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกงวด 6 เดือน ปี 2562 จ  ำนวน 96.28  ลำ้น
บำทหรือร้อยละ 40.49  

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย :  ไตรมำส 2/2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเท่ำกบั 4.45 ล้ำนบำท คิดเป็น
ก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 5.96 เพิ่มข้ึนจำกไตรมำส 2/2562 มีก ำไรขั้นตน้ 1.79 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 4.37 
มูลค่ำก ำไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึน 2.66 ลำ้นบำท  

ส ำหรับงวด 6  เดือน  รอบบญัชีปี 2563 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเท่ำกบั 3.81 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไร
ขั้นตน้ร้อยละ 3.19  ลดลงจำกงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2562 มีก ำไรขั้นตน้ 13.67 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 
13.94 มูลค่ำก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลง 9.86 ลำ้นบำท  

3. ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร : ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร ไตรมำส 2/2563 เป็นจ ำนวน 78.24 ลำ้นบำท ลดลง
จ ำนวน 58.73 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกบัค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 136.96  ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2562 ค่ำใช้จ่ำยท่ี
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.88  

ส ำหรับงวด 6  เดือน รอบบญัชีปี 2563 บริษทัมีค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร เป็นจ ำนวน 171.35 ลำ้นบำท ลดลง
จ ำนวน 63.45 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 234.80  ลำ้นบำท ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 
2562 ค่ำใชจ่้ำยท่ีลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.02  

4. ก ำไรสุทธิ :  ในไตรมำส 2/2563 บริษทัมีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกบั 31.15 ลำ้นบำท ลดลงเม่ือเทียบกบัไตร
มำส 2/2562  ซ่ึงมีก ำไรสุทธิ 5.88 ลำ้นบำท สำเหตุมำจำกกำรลดลงของรำยได้ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงมีผลประกอบกำรลดลงในไตรมำส 2/2563  ท ำให้ไตรมำส 2/2563 มีอตัรำขำดทุนสุทธิ ร้อยละ 6.36 เทียบกบั
ไตรมำส 2/2562 มีอตัรำก ำไรสุทธิ ร้อยละ 0.69 

ก ำไรสุทธิ ส ำหรับงวด 6 เดือน รอบบญัชีปี 2563 บริษทัมีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกบั 7.96 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อย
ละ 0.77 เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือน ปี 2562 มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 56.86 ลำ้นบำท ซ่ึงสำเหตุส ำคญัมำจำกกำรลดลงของ
รำยได ้ และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีผลประกอบกำรลดลงในไตรมำส 2/2563 
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5. โครงกำรท่ียงัไม่ส่งมอบและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร : ณ วนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 มีรำยละเอียดแบ่งตำม
ประเภทงำน ดงัน้ี 

 จ ำนวน  
(โครงกำร) 

มูลค่ำงำน 
(ลำ้นบำท) 

งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั 43 2,530.58 
งำนส่ือสำรและอำณติัสัญญำณ 6 1,067.74 
งำนพลงังำนทดแทน 2 26.88 
รวม 51 3,625.20 
  

ข้อมูลฐานะการเงินรวม 
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 1,866.70 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 162.94 ล้ำนบำท

หรือคิดเป็นร้อยละ 8.03 จ  ำนวน 2,029.65 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยกำรท่ีส ำคญัจำกกำรลดลงจำก 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวยีน (รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ) 94.48 ลำ้นบำท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน(ภำษีเงินได้
ถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย) 112.69 ลำ้นบำท  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 5,626.19 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 1,671.22 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.26 เม่ือเทียบกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกบั 3,954.97 ลำ้น
บำท จำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน จ ำนวน 1,771.18 ลำ้นบำท  

หนี้สินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 2,345.97 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 18.21 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 0.77 จำกหน้ีสินหมุนเวียน 2,364.18 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยกำรท่ีส ำคญัจำกกำรลดลง
ของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 215.48 ลำ้นบำท และกำรเพิ่มข้ึนของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สั้นจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 153.59 ลำ้นบำท  

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 600.99 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน จ ำนวน 151.24 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.63 จำกหน้ีสินไม่หมุนเวียน 449.75 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เน่ืองจำกหน้ีสินภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจำกก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 4,545.94 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 1,375.25 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 43.37 เน่ืองจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

(นำงสำวสำวติตรี  พึ่งรัศมี) 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยงำนบญัชีและบริหำรกำรเงิน 


