บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

ที่ DEMCO 019/2560
เรื่อง ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2560
เรียน กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

บริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) ใครขอแจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ป 2560 ตามงบการเงินรวมของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมถึงผลการดําเนินงานทั่วไป ดังนี้
1. รายได : รายไดรวมไตรมาส 2 ป 2560 เทากับ 947.21 ลานบาท ลดลงรอยละ 44.41 เมื่อเทียบกับรายไดรวม
จํานวน 1,703.95ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน โดย
รายไดงานบริการ ลดลงจํานวน 790.45 ลานบาท จากรายไดงานบริการในไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน
1,624.21 ลานบาท เปนรายไดงานบริการในไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน 833.76 ลานบาท คิดเปนการลดลงรอยละ
48.67 เนื่องจากการลดลงในงานกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนของเอกชน
รายไดจากงานขาย เพิ่มขึ้นจํานวน 37.14 ลานบาท จากรายไดงานขายในไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน 63.72 ลาน
บาท เปนรายไดจากงานขายในไตรมาส 2 ป 2560 จํานวน 100.86 ลานบาท หรือคิดเปนรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น รอย
ละ 58.28 จากการเพิ่มขึ้นการขายโครงเหล็กงานโทรคมนาคม
2. กําไรขั้นตน : กําไรขั้นตนรวม สําหรับไตรมาส 2 ป 2560 เทากับ 94.02 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.93 จาก
102.12 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2559 สําหรับอัตรากําไรขั้นตนรวม เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.99 เปนรอยละ 9.93 โดยแยก
เปน
กําไรขั้นตนงานบริการ : ลดลงจาก 96.83 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2559 เหลือ 75.99 ลานบาทในไตรมาส 2
ป 2560 หรือลดลงรอยละ 21.52 สําหรับอัตรากําไรขั้นตนงานบริการเพิม่ ขึ้นจากรอยละ 5.96 เปนรอยละ 9.11
เนื่องจากโครงการที่รับรูรายไดในชวงไตรมาส 2 ป 2560 เปนโครงการกอสรางสถานีไฟฟายอย ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตน
คอนขางสูง
กําไรขั้นตนงานขาย : เพิ่มขึ้นจาก 5.29 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2559 เปน 18.03 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป
2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 240.83 สําหรับอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.30 เปนรอยละ 17.88 จากการเพิ่มขึ้น
ของงานขายเสาโครงเหล็กงานโทรคมนาคมทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด(Economy of Scale)ทําใหตนทุนต่ําลง
3. คาใชจายขายและบริหาร : คาใชจายขายและบริหารในไตรมาส 2 ป 2560 เปนจํานวน 84.66 ลานบาท ลดลง
จํานวน 35.68 ลานบาท เมื่อเทียบกับคาใชจา ยขายและบริหารจํานวน 120.35 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2559 หรือคิด
เปนการลดลงรอยละ 29.65 ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของคาชดเชยคาเสียโอกาสในการขายไฟฟาและประมาณ
การคากอสรางในการปรับปรุงแกไขฐานของเสากังหันลมโรงไฟฟาพลังงานลมหวยบง 2 และหวยบง 3 โดย
คาใชจายขายและบริหาร (สวนปกติ) เปนจํานวน 74.89 ลานบาทลดลงรอยละ 10.04 เมื่อเทียบกับคาใชจาย
ขายและบริหารในไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน 83.25 ลานบาท
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คาใชจายขายและบริหาร (สวนรายการพิเศษ) เปนจํานวน 9.77 ลานบาท ลดลงรอยละ 73.66 เมื่อเทียบกับ
คาใชจายขายและบริหารสวนที่เปนรายการพิเศษในไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน 37.09 ลานบาท
สําหรับการประมาณการปรับปรุงฐานเสากังหันลมหวยบง 2 และ 3 มีสถานะ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้
รายการ

คากอสรางปรับปรุง
คาออกแบบ,ทีป
่ รึกษา,ประกันภัย,อื่นๆ
รวม
เงินจายชดเชยคาเสียหายในการขายไฟฟา
รวมเปนคาใชจา ยทั้งสิ้น
หักเงินชวยเหลือไดรับจากผูวาจาง
รวมคาใชจาย

ประมาณการ
และ
คาใชจายในการ
ปรับปรุงแกไข
ทั้งหมด
(ถึงป 2559)
608.43
93.72
702.15
696.57
1,398.72
-30.00
1,368.72

ประมาณการ
และ
คาใชจาย
ที่บันทึก
บัญชีใน ป
2560
39.87
39.87
39.87

ประมาณการ
และ
คาใชจายในการ
ปรับปรุงแกไข
ทั้งหมด
(ถึง Q2 2560)
608.43
93.72
702.15
736.44
1,438.59
-30.00
1,408.59

คาใชจายที่
ไดจายจริง
ณ.30 มิ.ย.
2560
479.47
73.55
553.02
736.44
1,289.46
1,289.46

ประมาณการ
คาใชจายในการ
ปรับปรุงแกไข
(สวนที่เหลือ)
ณ 30 มิ.ย.
2560
128.96
20.17
149.13
149.13
-30.00
119.13

4. กําไรสุทธิ : ในไตรมาส 2 ป 2560 บริษัทมีผลกําไรสุทธิเทากับ 22.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 500.77 เมื่อ
เทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 3.67 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2559 ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากคาใชจายในการปรับปรุงฐาน
ซึ่งเปนรายการพิเศษและคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลง โดยในไตรมาส 2 ป 2560 บริษัทไดบันทึกสวนแบง
กําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 12.70 ลานบาท สําหรับอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.22 เปนรอยละ
2.33

ขอแสงความนับถือ
(นายไพฑูรย กําชัย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

