ที่ BT 021/2019
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตมาส 1 ปี 2562
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562 และ 2561 นั้น ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 17 ล้าน
บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรสุ ทธิ (ปรับปรุ งใหม่) 18 ล้านบาท ผลการดาเนิ นงานลดลงจานวน 1
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รายได้ รวม
กลุ่ มบริ ษทั มี ร ายได้ร วมจานวน 171 ล้า นบาท เที ย บกับ ช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อนมี ร ายได้จานวน 58 ล้า นบาท
เพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 196 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายจานวน 41 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเพิ่มขึ้ น 41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2562 มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
รายได้จากการให้บริ การจานวน 122 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
227 เนื่ อ งจาก ในไตรมาส 1 ปี 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้รั บ รู ้ ร ายได้จ ากการด าเนิ น งาน โครงการจัด ให้ มี บ ริ การ
อินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 และการส่ งมอบงานโครงการก่อสร้างโครงข่าย
สายใยแก้วนาแสงภายในอาคารในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เฟส4 ซึ่ งเป็ นโครงการที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2562
1.2 รายได้อื่น จานวน 8 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนลดลง 12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 61 สรุ ปได้ดงั นี้
ก) ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั ได้รับเงินคืนค่าปรับงานโครงการจานวน 5 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ขออุทธรณ์
ยกเว้นค่าปรับ ข) การโอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลดลงจานวน 7 ล้านบาทเกิดจากการส่ งมอบงานและเรี ยก
เก็บเงินได้ ค) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น จานวน 3 ล้านบาท จากเงินให้กบู้ ริ ษทั ร่ วม (ง) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 3 ล้านบาท
2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 140 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 22 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 545 มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ต้นทุนขาย จานวน 37 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100 เนื่องจาก
ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
2.2 ต้นทุ นให้บริ การ จานวน 103 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อนเพิ่ มขึ้ น 81 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ
375 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการบริ การที่เพิ่มขึ้น
3. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 23 ล้านบาท บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 3 มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 23 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 3 ส่ วนใหญ่มาจาก ก) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานลดลงจานวน 2 ล้านบาท เนื่ องจากจานวน
พนักงานลดลง ข) ค่าอากรแสตมป์ เพิ่มขึ้นจานวน 2 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างไตรมาสมีการทาสัญญาเพิ่มขึ้น
3.2 ต้นทุนทางการเงิน จานวน 0.02 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 0.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 54 เนื่ องจากในปี 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
4. ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กลุ่มบริ ษทั มี ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและกิ จการร่ วมค้า จานวน 9 ล้านบาท เที ยบกับช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน (ปรับปรุ งใหม่) 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 122 เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นผลส่ วนแบ่ง
กาไรจากการที่บริ ษทั ไปลงทุนในกลุ่มบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 โดยสัดส่ วน
ถื อหุ ้นร้ อยละ 35 โดยกลุ่ มบริ ษ ทั ดังกล่ า วด าเนิ นธุ ร กิ จหลักเกี่ ย วกับการจาหน่ า ยอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้
คาปรึ กษาและให้บริ การต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรับจ้าง
พัฒนาและให้บริ การอย่างครบวงจรในด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
5. กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม จานวน 17 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (ปรับปรุ งใหม่) 18 ล้านบาท
ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

