บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

ที่ DEMCO 004/2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานป 2559
เรียน กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) ใครขอแจงผลการดําเนินงานในป 2559 ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมถึงผลการดําเนินงานทัว่ ไป ดังนี้
1. รายได : รายไดรวม ป 2559 เทากับ 7,433.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 39.69 เมื่อเทียบกับรายไดรวม
จํานวน 5,321.20 ลานบาท ในป 2558 โดย
รายไดงานบริการ เพิ่มขึ้นจํานวน 2,108.87 ลานบาท จากรายไดงานบริการในป 2558 จํานวน 4,758.39 ลาน
บาท เปนรายไดงานบริการในป 2559 จํานวน 6,867.26 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึน้ รอยละ 44.32 เนื่องจากการรับรู
รายไดในงานกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนของเอกชน ซึ่งบริษัทอยูร ะหวางกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
ลม 3 โครงการ กําลังการผลิตติดตั้งรวม 246 เมกกะวัตต โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 1 โครงการ กําลังการผลิตติดตั้ง
90 เมกกะวัตต รวมถึงงานกอสรางสายสงแรงสูง 230 เควี. 500 เควี และสถานีไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยและเอกชน
รายไดจากงานขาย ลดลงจํานวน 19.66 ลานบาท จากรายไดงานขายในป 2558 จํานวน 519.34 ลานบาท เปน
รายไดจากงานขายในป 2559 จํานวน 499.68 ลานบาท หรือคิดเปนรายไดจากการขายลดลงรอยละ 3.78 อันเปนผลมา
จากการลดลงของงานเสาโทรคมนาคมของผูประกอบการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากนี้รายไดจาก
การขายในป 2559 จํานวน 245.75 ลานบาทมาจากธุรกิจขายอุปกรณไฟฟา
2. กําไรขั้นตน : กําไรขั้นตนรวม สําหรับป 2559 เทากับ 435.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.28 จาก 418.07
ลานบาท ในป 2558 สําหรับอัตรากําไรขั้นตนรวม ลดลงจากรอยละ 7.86 เปนรอยละ 5.87 โดยแยกเปน
กําไรขั้นตนงานบริการ : เพิม่ ขึ้นจาก 287.10 ลานบาท ในป 2558 เปน 398.33 ลานบาทในป 2559 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 38.74 สําหรับอัตรากําไรขั้นตนงานบริการลดลงจากรอยละ 6.03 เปนรอยละ 5.80 เนื่องจากโครงการที่รับรู
รายไดในชวงป 2558 และ 2559 เปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมขนาด
ใหญ มีอัตรากําไรขั้นตนคอนขางต่ํากวางานวิศวกรรมไฟฟาอื่นๆ
กําไรขั้นตนงานขาย : ลดลงจาก 130.97 ลานบาทในป 2558 เปน 37.65 ลานบาท ในป 2559 หรือลดลงรอยละ
71.26 สําหรับอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 25.22 เปนรอยละ 7.53 จากการลดลงของอัตรากําไรขั้นตนของการ
ขายเสาโครงเหล็กเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงทําใหตนทุนคงที่เฉลี่ยสูงขึ้นและอัตรากําไรขัน้ ตนที่ต่ําจากการขาย
อุปกรณระบบไฟฟาในโครงการขนาดใหญซึ่งเปนธุรกิจซื้อมาขายไป
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3. คาใชจายขายและบริหาร : คาใชจายขายและบริหารในป 2559 เปนจํานวน 816.18 ลานบาท ลดลงจํานวน
413.10 ลานบาท เมื่อเทียบกับคาใชจายขายและบริหารจํานวน 1,229.28 ลานบาทในป 2558 หรือคิดเปนการลดลงรอย
ละ 33.61 ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงขอคาชดเชยคาเสียโอกาสในการขายไฟฟาและประมาณการคากอสรางใน
การปรับปรุงแกไขฐานของเสากังหันลมโรงไฟฟาพลังงานลมหวยบง 2 และหวยบง 3 ซึ่งเปนรายการพิเศษโดย
คาใชจายขายและบริหาร (สวนปกติ) เปนจํานวน 320.43 ลานบาทลดลงรอยละ 12.69 เมื่อเทียบกับคาใชจาย
ขายและบริหารในป 2558 จํานวน 367.00 ลานบาท
คาใชจายขายและบริหาร (สวนรายการพิเศษ) เปนจํานวน 495.75 ลานบาท ลดลงรอยละ 42.51 เมื่อเทียบ
กับคาใชจายขายและบริหารสวนที่เปนรายการพิเศษในป 2558 จํานวน 862.28 ลานบาท
สําหรับการประมาณการปรับปรุงฐานเสากังหันลมหวยบง 2 และ 3 มีสถานะ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายการ

คากอสรางปรับปรุง
คาออกแบบ,ที่ปรึกษา,ประกันภัย,อื่นๆ
รวม
เงินจายชดเชยคาเสียหายในการขายไฟฟา
รวมเปนคาใชจายทั้งสิ้น
หักเงินชวยเหลือไดรับจากผูวาจาง
รวมคาใชจาย

ประมาณการ
คาใชจายในการ
ปรับปรุงแกไข
ทั้งหมด
(ถึงป 2558)
410.51
93.72
504.23
398.74
902.97
-30.00
872.97

ประมาณการ ประมาณการและ
และคาใชจาย คาใชจายในการ
ที่บันทึกบัญชี ปรับปรุงแกไข
ทั้งหมด
ใน ป 59
(ถึง ป 59)
197.92
608.43
93.72
197.92
702.15
297.83
696.57
495.75
1,398.72
-30.00
495.75
1,368.72

คาใชจายที่
ไดจายจริง
ณ.31 ธ.ค.
2559
409.21
67.00
476.21
696.57
1,172.78
1,172.78

ประมาณการ
คาใชจายในการ
ปรับปรุงแกไข
(สวนที่เหลือ)
ณ 31 ธ.ค.59
199.22
26.72
225.94
225.94
-30.00
195.94

4. กําไรสุทธิ : ในป 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 160.77ลานบาท ขาดทุนลดลงรอยละ 67.99 เมื่อ
เทียบกับขาดทุนสุทธิจํานวน 502.28 ลานบาท ในป 2558 ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากรายไดบริการที่เพิ่มขึ้นและคาใชจา ย
ในการปรับปรุงฐานซึ่งเปนรายการพิเศษทีล่ ดลง โดยในป 2559 บริษัทไดบันทึกสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัท
รวมจํานวน 174.83 ลานบาท สําหรับอัตราขาดทุนสุทธิลดลงจากขาดทุนรอยละ 9.44 เหลือขาดทุนรอยละ 2.16
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5.โครงการที่ยังไมสงมอบและอยูระหวางดําเนินการ ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 มีรายละเอียดแบงตาม
ประเภทงาน ดังนี้

งานวิศวกรรมไฟฟากําลัง
งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ
งานพลังงานทดแทน
รวม

จํานวน
(โครงการ)
81
3
6
90

มูลคา
(ลานบาท)
3,342.54
3.87
812.22
4,158.63

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย กําชัย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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