ที่ BT 007/2019
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 นั้น ผลการด าเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษ ัท ส าหรั บ ปี 2561 มี ผ ลกาไรสุ ทธิ จานวน 73 ล้า นบาท
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ขาดทุนสุ ทธิ (ปรับปรุ งใหม่) 131 ล้านบาท ผลการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นจานวน 204 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 156 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รายได้ รวม
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 343 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อนมีรายได้ จานวน 486 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 29 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายจานวน 1 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 60 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 98 เนื่ องจากใน ปี 2560 มีการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์อุปกรณ์ร้ื อถอน (CAT)
1.2 รายได้จากการให้บริ การจานวน 262 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18 เนื่องจาก ในปี
2560 ได้เร่ งส่ งมอบงานโครงการที่ คงค้างในปี 2560 ได้แก่ ศูนย์อินเตอร์ เน็ต (USO Net) จานวน 160 แห่ ง และ
บริ การระบบเครื่ องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ (EDC) ส่ วนในปี 2561 โครงการขนาดใหญ่ของบริ ษทั เพิ่งเริ่ ม
ดาเนินการในช่วงปลายปี จึงทาให้รายได้ในปี 2561 ลดลงจากปี ก่อน
1.3 รายได้อื่น จานวน 79 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23 สรุ ปได้ดงั นี้ ก) การโอนกลับค่า
เผื่อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์อุปกรณ์ที่ร้ื นถอน (CAT) ลดลง จานวน 41 ล้านบาท เนื่ องจาก ปี 2560 มีการขาย
สิ นทรัพย์อุปกรณ์ที่ร้ื อถอน (CAT) ข) การโอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จานวน 12 ล้านบาท
เนื่ องจากมีการขายสิ นค้าคงเหลือ ในปี นี้ ค) รายได้จากค่าบริ หารจัดการลดลงจานวน 6 ล้านบาท ง)การโอนกลับ
การด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้นจานวน 2 ล้านบาท เนื่ องจากมีการนาโปรแกรมดังกล่าวมาใช้งาน จ) การ
โอนกลับค่ าเผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ เพิ่ มขึ้ นจานวน 12 ล้านบาทเกิ ดจากการส่ งมอบงานและเรี ยกเก็บเงิ นได้ ฉ)
ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น จานวน 3 ล้านบาท จากเงินให้กบู้ ริ ษทั ร่ วม

2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 219 ล้านบาท เทียบปี ก่อน 348 ล้านบาท ลดลง 129 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 37 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขาย ลดลง 72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 88 เนื่ องจากใน ปี 2560 มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์อุปกรณ์ที่ร้ื อถอน
จานวน 70 ล้านบาทและต้นทุนขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 11 ล้านบาท ซึ่ งในปี นี้ มีตน้ ทุนจากการจาหน่าย
สิ นค้าคงเหลือ จานวน 9 ล้านบาท
2.2 ต้นทุ นให้บริ การ 210 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 57 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 21 ต้นทุ นที่ ลดลงสอดคล้องกับ
รายได้จากการบริ การที่ลดลง
3. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 90 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน 270 ล้านบาท ลดลง 180 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
67 มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 90 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน ลดลง 179 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 67 ส่ วน
ใหญ่มาจาก ก) การด้อยค่าสิ นทรัพย์ลดลงจานวน 85 ล้านบาท เนื่ องจาก ใน ปี 2560 มีการตั้งสารองการด้อยค่า
เงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด) จานวน 82 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จานวน 3 ล้านบาท ข) การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลดลงจานวน 66 ล้านบาท ค) ค่าเช่าและค่าบริ การ
ลดลง จานวน 5 ล้านบาท เพราะมีการย้ายสถานที่ต้ งั สานักงานใหม่ ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 ง) ค่าปรับงานล่าช้า
งาน USO net ลดลง 6 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2560 มี การส่ งมอบงานโครงการศู นย์อินเตอร์ เ น็ ต (USO Net)
จานวน 160 แห่ งที่ ล่าช้าแล้วเสร็ จ จ) ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับพนักงานลดลงจานวน 4 ล้านบาท เนื่ องจากมีการลด
จานวนพนักงานลง ฉ) ค่าที่ ปรึ กษาทางการเงิ นและกฏหมายลดลง จานวน 5 ล้านบาท เนื่ องจากปี 2560 มีการ
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจึงมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ช) และค่าใช้จ่ายอื่นๆลดลง จานวน 8 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจาก ค่า
ซ่อมแซมลดลงจานวน 2 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2560 มีการปรับปรุ งคลังสิ นค้า ขาดทุนจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ลดลง 2 ล้านบาท เพราะ ในปี 2560 มียา้ ยสถานที่สานักงานใหม่ทาให้ตอ้ งตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ค่าเสื่ อมราคาลดลง 1 ล้านบาท เพราะ ในระหว่างปี มีสินทรัพย์ที่ครบอายุการใช้งานมากกว่าการซื้ อเพิ่มในปี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 3 ล้านบาท
3.2 ต้นทุนทางการเงิน จานวน 0.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 0.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 61 เนื่ องจากในปี 2560 มี
ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม

4. ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิ จการร่ วมค้า จานวน 40 ล้านบาท เที ยบกับปี ก่อน
จานวน 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1,286 เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นผลส่ วนแบ่งกาไรจากการที่บริ ษทั ไป
ลงทุนในกลุ่มบริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 โดยสัดส่ วนถือหุ น้ ร้อยละ 35 โดยกลุ่ม
บริ ษทั ดังกล่าวดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการจาหน่ ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึ กษาและให้บริ การต่ า งๆ
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรับจ้างพัฒนาและให้บริ การอย่างครบ
วงจรในด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
5. กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม จานวน 73 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อนมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม จานวน 130 ล้าน
บาท ทาให้กาไรเบ็ดเสร็ จรวมเพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 156
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

