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ชี ้แจงข้ อมูลในงบการเงินไตรมาส 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ นาส่งงบการเงินไตรมาส 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วนัน้ บริ ษัทขอชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติม
ดังนี ้
รายการที่ผ้ สู อบบัญชีแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับงบการเงินของ ITG
ตามที่ผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินไตรมาส 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 ว่าผู้สอบบัญชีของ ITG ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 35 ยังไม่สามารถสอบทานระบบที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้
ของบริษัทร่วมทางอ้ อม เนื่องจากไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของลูกค้ าบริษัทร่วมทางอ้ อม และไม่ได้
ข้ อมูลของลูกค้ าเพื่อทาการตรวจสอบโดยวิธีอื่นเพื่อให้ มีความมัน่ ใจเพียงพอเกี่ยวกับความครบถ้ วนถูกต้ องของรายได้ งวดเก้ า
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 180.50 ล้ านบาท คิดเป็ น 39% ของรายได้ รวมของกลุ่ม ITG โดยผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในประเด็นดังกล่าวตั ้งแต่งบการเงินประจาปี 2561 นอกจากนี ้กลุ่ม ITG มีลกู หนี ้การค้ าคงค้ าง
มากกว่า 12 เดือน 5 ราย รวม 395.40 ล้ านบาท ซึง่ ตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญบางส่วน 9.50 ล้ านบาท และไม่มีข้อมูลพิสูจน์ได้
ว่าจะเรี ยกเก็บเงินทังหมดได้
้
จึงไม่สามารถระบุความเพียงพอในการตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญได้
1.1 ความครบถ้ วนถูกต้ องของการบันทึกรายได้ 180.50 ล้ านบาท ของบริษทั ร่ วมทางอ้ อม
1.1.1 อธิบายลักษณะการประกอบธุรกิจและการรั บรู้ รายได้ ของบริ ษัทร่ วมทางอ้ อม สาเหตุท่ีทาให้ ผ้ ูสอบบัญชีไม่
มั่นใจการบันทึกรายได้ ของบริษัทร่ วมทางอ้ อม 180.50 ล้ านบาท
ตามข้ อมูลที่บริ ษัทร่ วมทางตรงได้ ให้ กบั บริษัท คือ กลุ่มบริ ษัทร่ วม ประกอบธุรกิจหลัก คือ ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ให้ คาปรึกษาและจัดทาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ทงั ้ ด้ านซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ เพื่อใช้ ในธุรกิจ เช่น ระบบ
บริการชาระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ ซึง่ บริษัทมีรายได้ ที่เกิดจากในและต่างประเทศ
บริ ษัทร่ วมทางอ้ อม ประกอบธุรกิจหลักๆ คือ การดาเนินโครงการธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่ง (ลูกค้ า
บริษัทร่วมทางอ้ อม) โดยมีสญ
ั ญาให้ บริการโครงการธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าว โดยที่บริษัทร่วมทางอ้ อมได้ ลงทุน
ในระบบบัตรเครดิตทัง้ หมด และดาเนินการด้ าน Operation ให้ ด้วย และบริ ษัทร่ วมทางอ้ อมจะได้ รับรายได้ จากส่วนแบ่ง
รายได้ กบั ทางธนาคารดังกล่าว ตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา ซึง่ รายได้ มาจากค่าธรรมเนียมการใช้ บตั รเครดิต และดอกเบี ้ยสินเชื่อ
บัตรเครดิตของลูกค้ าบัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าว สาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้ ประมาณ 180.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 39% ของรายได้ รวมของกลุ่มบริษัทร่วมทางตรง โดยบริษัทร่วมทางอ้ อมได้ ใช้
รายงานส่วนแบ่งรายได้ ที่ได้ จากธนาคารดังกล่าวทุกสิ ้นเดือน ในการบันทึกการรับรู้รายได้
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สาเหตุที่ทาให้ ผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทร่ วมทางอ้ อม ไม่มีความมั่นใจ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่ วมทางอ้ อม
ต้ องการเข้ าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในด้ านบัตรเครดิตของทางธนาคารดังกล่าว และ/หรื อเข้ าตรวจสอบรายการนัน้ ๆ
แต่เนื่องจากบริษัทร่วมทางอ้ อม ได้ มีข้อตกลงกับทางธนาคารดังกล่าว เรื่ องการเก็บรักษาความลับของลูกค้ า ดังนันบริ
้ ษัทร่วม
ทางอ้ อม จึงไม่สามารถให้ ข้อมูลหรื อให้ บุคคลภายนอกได้ รับทราบข้ อมูลได้ จนกว่าจะได้ รับอนุญาตจากทางธนาคาร และ
ธนาคารเองก็ได้ มีกระบวนการควบคุมภายใน และต้ องปฎิบัติตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงธนาคารเองก็มี
หน่วยงานควบคุมกากับดูแลด้ านการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ ที่เป็ นหน่วยงานภายในเองและหน่วยงานภายนอก
รวมถึงการกระทบยอดรายการต่างๆ จากหน่วยงานอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการควบคุมภายในของทางธนาคารเอง
1.1.2 การดาเนินการแก้ ไขของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ในประเด็นดังกล่ าว ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นไว้ ตัง้ แต่ งบการเงินปี 2561 และสาเหตุท่ียังไม่ สามารถแก้ ไขได้ แนวทางแก้ ไขใน
อนาคตรวมถึงกรอบเวลา
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ได้ มีการสอบถาม ติดตามและหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกับ
ผู้บริหารบริษัทร่วมทางอ้ อมถึงประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 และได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายบัญชีและการเงินพร้ อมทังที
้ มงานอีก 1 คน ให้ ติดตามอย่างใกล้ ชิด ซึ่งในช่วงแรก ทีมงาน
ประสานงานกับบริษัทร่วมทางอ้ อม สอบถามการดาเนินการในการแก้ ไข ติดตามการเจรจากับผู้สอบบัญชี ติดตามการแจ้ งขอ
ความช่วยความร่ วมมือจากธนาคารแห่งนัน้ และในที่สุดบริ ษัทได้ ขอให้ จัดมีการประชุมร่ วมกัน 3 ฝ่ าย อย่างเป็ นทางการ
ระหว่างบริ ษัท บริ ษัทร่ วมทางอ้ อม และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่ วมทางอ้ อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เพื่อหาแนวทาง
ร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม ทางผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่ วมทางอ้ อมยืนยันที่จะเข้ าไปประเมินการควบคุมภายในของระบบบัตร
เครดิตของธนาคารดังกล่าวเท่านัน้ จึงจะให้ ความมัน่ ใจในความเพียงพอเกี่ยวกับความครบถ้ วนและถูกต้ องของยอดรายได้
ค่าบริการในข้ อ 1.1.1
ปั จจุบนั บริ ษัทร่ วมทางอ้ อมได้ มีการส่งหนังสือลงทะเบียนถึงธนาคารดังกล่าวเมื่อไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อขอ
อนุญาตให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทร่ วมทางอ้ อมเข้ าทาการสอบทาน และขอคายืนยันวิธีการตรวจสอบการควบคุมภายในของ
ระบบที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ โดยระบุรายละเอียดหัวข้ อการตรวจสอบไว้ และขณะนี ้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของธนาคารดังกล่าวว่าจะอนุญาตหรื อไม่ หากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทางอ้ อมยังไม่ได้ เข้ าทาการสอบทาน หรื อไม่ได้ สอบ
ทานกระดาษทาการของหน่วยงานที่ทางธนาคารดังกล่าวว่าจ้ างมาแล้ วนัน้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่ วมทางอ้ อม ก็จะยังคงมี
แสดงความเห็นอย่างเงื่อนไขเกี่ยวกับการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
1.2 ความเพียงพอของการตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีก้ ารค้ าของกลุ่ม ITG
1.2.1 สรุ ปรายละเอียดยอดหนีค้ งค้ าง ระยะเวลาค้ างชาระหนีข้ องลูกหนีข้ องลูกหนีท้ ัง้ 5 ราย มาตรการในการ
ติดตามหนีใ้ นระยะที่ผ่านมา และแนวทางดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับชาระหนีค้ ืน
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จากการที่ได้ รับการชี ้แจงจากบริษัทร่วม มีดงั นี ้ ลูกหนี ้ทัง้ 5 รายของกลุ่มบริษัทร่วม มียอดหนี ้ค้ าง ดังนี ้
รายที่ 1 มียอดหนี ้ค้ างนานมากกว่า 24 เดือน จานวนเงิน 42.27 ล้ านบาท เนื่องด้ วย ลูกหนี ้รายนี ้เป็ นหนึ่งในผู้ร่วม
ลงทุนในโครงการธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคาร ซึ่งมีส่วนแบ่งรายได้ จากโครงการนี ้ เดือนละประมาณ 9 ล้ าน บริ ษัทร่ วม
ทางอ้ อมจึงไม่มีความกังวลในการเก็บเงินไม่ได้ เพราะท้ ายที่สดุ แล้ ว บริษัทร่วมทางอ้ อมก็จะสามารถหักกลบหนี ้กับลูกหนี ้ก้ อน
นี ้ได้
รายที่ 2 มียอดหนีค้ ้ างนานมากกว่า 24 เดือน จานวนเงิน 0.50 ล้ านบาท และได้ รับชาระแล้ วในเดือน ธันวาคม
2562
รายที่ 3 มียอดหนี ้ค้ างนาน 12-24 เดือน จานวนเงิน 0.05 ล้ านบาท ได้ อยู่ในระหว่างการติดตามทวงถาม โดยฝ่ าย
กฎหมาย
รายที่ 4 มียอดหนีค้ ้ างนาน 12-24 เดือน จานวนเงิน 276.50 ล้ านบาท บริ ษัทร่ วมทางอ้ อมได้ ทาการติดตามทวง
ถามกับลูกค้ า และลูกค้ าได้ ขอผ่อนผันมาระยะหนึ่ง ต่อมาลูกค้ าได้ ผิดนัดการผ่อนชาระ ดังนัน้ ทางบริ ษัทร่ วมทางอ้ อมได้
พิจารณาเห็นว่าลูกค้ าไม่ได้ อยู่ในสถานะที่จะชาระได้ โดยเร็ ว จึงหามาตรการเสริ ม โดยได้ หาผู้ที่สนใจมารับซื ้อหนี ้ไปบริ หาร
และมีบริ ษัทที่ซือ้ ลูกหนีไ้ ด้ เสนอขอซือ้ เข้ ามา โดยรั บซือ้ หนี ใ้ นราคา discount 25% ของมูลหนี ้ บริ ษัทร่ วมทางอ้ อมจึงได้
น าเสนอให้ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ร่ ว มพิ จ ารณา ซึ่ง คณะกรรมการของบริ ษั ท ร่ ว มยัง ไม่ พิ จ ารณาและมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบไปดาเนินการเจรจาใหม่อีกครัง้ โดยให้ มีแนวทางที่ดีกว่าที่เสนอมา
รายที่ 5 มียอดหนีค้ ้ างนาน 12-24 เดือน จานวนเงิน 76.04 ล้ านบาท เนื่องจากลูกค้ าต่างประเทศของบริ ษัทร่ วม
ทางตรงได้ ตกลงซื ้อ software พร้ อมติดตั ้ง เพื่อนาไปลงทุนทาธุรกิจในประเทศของลูกค้ า ของบริ ษัทร่ วมทางตรง โดยทาง
บริษัทร่วมทางตรงจะต้ องสนับสนุนให้ ระบบ software ทีล่ กู ค้ าที่ซื ้อไป สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานหลักที่อยู่ในประเทศไทย
ได้ ซึง่ เป็ น Core System ที่เกี่ยวข้ องกับระบบงานด้ าน payment และ E-commerce ปั จจุบนั บริษทั ร่วมทางตรงยังไม่สามารถ
ติดตั ้งระบบงานหลักในประเทศได้ ทนั ตามกาหนด จึงทาให้ ลกู ค้ าไม่สามารถทาธุรกรรมๆ ได้ ลูกค้ าจึงชะลอการชาระ บริ ษัท
ร่วมทางตรงจึงเจรจากับลูกค้ าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างหนี ้ โดยจะเปลี่ยนเงื่อนไขการชาระคืน เป็ นการแบ่งปั นผลประโยชน์
(Profit Sharing) ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยทางบริษัทร่วมทางตรงจะต้ องติดตั ้งระบบงานหลักให้ ได้ ภายในไตรมาส 2 ของ
ปี 2020 ซึง่ บริษัทร่วมทางตรง จะนาเสนอให้ คณะกรรมการของบริษัทร่วมทางตรง เพื่อพิจารณาในลาดับต่อไป
สาหรับปี 2562 บริ ษัทร่ วมทางตรงจะมีการพิจารณาค่าเผื่อหนี ้สงสัญจะสูญตามนโยบายของบริ ษัทร่ วมทางตรงให้
เพียงพอ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
1.2.2 นโยบายการตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของ ITG การตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเป็ นไปตามนโยบายหรื อไม่
ผลกระทบต่ อฐานะการเงินบริษัท หากกลุ่ม ITG ต้ องตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามนโยบาย
การตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของบริษัทร่วมทางตรงเป็ นไปตามนโยบาย โดยบริษัทร่วมทางตรงจะตั ้งค่าเผื่อหนีส้ ญ
ู
ทุกๆ 12 เดือน(ธันวาคม) ตามรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทร่วมมีการตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทุกสิ ้นปี ย่อมมีผลกระทบต่อบริษัท ในรายการส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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1.3 อธิบายระบบควบคุมภายในที่เป็ นกลไกในการควบคุมดูแลการจัดการของบริ ษัทร่ วม รวมทัง้ มาตรการในการ
ติดตามการบริหารงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุน
บริ ษัทได้ แต่งตั ้งตัวแทนของบริ ษัท 2 ท่าน (กรรมการผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน) เข้ า
เป็ นกรรมการในบริ ษัทร่ วมทางตรง และมีตวั แทนบริ ษัทอีก 1 ท่านเข้ าเป็ นกรรมอิสระ(คณะกรรมการมีทงหมด
ั้
9 ท่าน) โดย
ตัวแทนของบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมทุกครัง้ ที่มีการประชุม และได้ นามารายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท และได้ มีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมในระดับหนึ่งแล้ ว เพื่อติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ ชิด
1.4 ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ ความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในที่
เกี่ยวข้ องกับการรั บรู้ ส่วนแบ่ งขาดทุนของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการตัง้ ค่ าเผื่อหนีง้ สัยจะสูญของกลุ่ม ITG ที่
ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่ วมไม่ สามารถตรวจสอบให้ มีความมั่นใจ กรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ าบริษัทต้ อง
ปรั บปรุ งระบบควบคุมภายใน ขอให้ เปิ ดเผยมาตรการดาเนินการและกรอบระยะเวลาที่คาดว่ าจะดาเนินการแล้ ว
เสร็จ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเห็นว่าบริ ษัทร่ วมทางตรงมีการควบคุมภายในเพียงพอในระดับหนึ่ง และได้ รับ
แจ้ งจากบริ ษัทร่ วมทางตรงได้ ว่าจ้ าง บริ ษัทที่ปรึ กษาด้ านการตรวจสอบภายในเข้ ามาดาเนินการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีความเห็นเพิ่มเติม เพื่อ ให้ การควบคุม
ภายในของบริษัทร่วมดียิ่งขึ ้นไป มีดงั นี ้
การดาเนินการ
วัตถุประสงค์
ผล
- มีการรายงานผลการประชุม
เพื่อให้ รับรู้ รับทราบ และ เพื่อขอรับฟั ง ตัวแทนบริษัทมีการรายงานทุก
คณะกรรมการของบริษัทร่วมทางตรงทุก ข้ อเสนอแนะ
ครั ง้ หลั ง จากมี ก ารประชุ ม
ครัง้ ต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทร่วม
- ได้ มีการเสนอต่อคณะกรรมการของ
เพื่อรั บทราบประเด็นต่างๆ ทางบัญชี บริ ษัทร่ วมทางตรงขอชะลอไป
บริษัทร่วมทางตรงให้ มีการตั ้ง
และ หาแนวทางแก้ ไข
ก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ได้ เสนอขอให้ ตัวแทนของบริ ษัทเข้ าเป็ น เพื่อช่วยกลั่นกรองพิจารณาโครงการ บริ ษัทร่ วมทางตรงขอชะลอไป
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ต่ า งๆ รวมทัง้ การแก้ ไขปั ญ หาสาคัญ ก่อน
ของบริษัทร่วมทางตรง เช่น การติดตาม
ลูกหนี ้การค้ า เป็ นต้ น
- ได้ เสนอขอให้ จัดตัง้ คณะทางานในการ เพื่อให้ มีการติดตามหนี ้
บริษัทร่วมทางตรงขอเป็ นผู้
ติดตามลูกหนี ้การค้ าค้ างชาระ
เจรจาเองก่อน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ แนะนาให้
เพื่อให้ มกี ารติดตาม ประชุมและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ ผ้ ู
บริษัทจัดทีมย่อยติดตามการแก้ ไข
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี นาเสนอ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทร่ ว ม
เงื่อนไขต่างๆ ที่ผ้ สู อบบัญชีของบริษัท
แนวทาง และหาแนวทางร่วมกัน กับ
ทางตรง ก็ ยัง ไม่ ได้ ข้ อมูลจาก
ร่วมทางตรงมีความเห็นไว้ ประกอบด้ วย บริษัทร่วมทางตรง, ผู้ตรวจสอบบัญชี ลูกค้ าของบริษัทร่วมทางอ้ อม
กรรมการผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการ
ของบริษัทร่วมทางตรง
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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2.รายการด้ อยค่ าเงินลงทุน ITG 82 ล้ านบาท และบริษัทมีเงินให้ ITG กู้ยืมคงค้ าง 200 ล้ านบาท
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตดั สินใจอนุมตั ิลงทุนซื ้อหุ้น ITG 700 ล้ านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 35 ซึง่ สูงกว่าราคาประเมิน 151 ล้ านบาท โดยสมมติฐานสาคัญที่ใช้ ในการกาหนดราคาคือ ผลการดาเนินงานในอดีต
และศักยภาพการเติมโตของรายได้ และกาไรในอนาคต เป็ นต้ น ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าคุ้มค่าเนื่องจาก ITG มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการเข้ า ร่ วมทุนใน ITG จะทาให้ บริ ษัทมีโอกาสได้ ร่วมงานกับ
ITG จึงทาให้ บริษัทสามารถขยายธุรกิจและช่วยขยายฐานลูกค้ าของบริษัท และมีความเชื่อมัน่ และคาดว่าผลประกอบการจะ
เป็ นไปตามคาดการณ์ มีโอกาสน้ อยที่จะไม่เป็ นไปตามคาด โดยบริ ษัทจะส่งคนเข้ าไปเป็ นกรรมการใน ITG ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น เพื่อติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ ชิดหากมีแนวโน้ มผลประกอบการไม่เป็ นไปตามคาดจะได้ ร่วมกันปรับกลยุทธ์เพื่อ
ให้ ผลประกอบการออกมาดีที่สดุ (รายละเอียดตามที่อ้างถึง 1)
อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ณ 30 กันยายน 2561 ITG เริ่ มด้ อยค่า 80 ล้ านบาท ปั จจุบันด้ อยค่า
สะสม 82 ล้ านบาท และบริ ษัท รับรู้ส่วนขาดทุน 44.86 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 และข้ อ
10 ปรากฎข้ อมูลเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่ ITG 200 ล้ านบาท โดยไม่มีหลักประกัน กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 6.25 ต่อปี
2.1 ผลประกอบการ ITG ที่คณะกรรมการเคยคาดการณ์ เหตุใด ITG จึงมีผลประกอบการขาดทุนการติดตามผล
การด าเนิ น งานของ ITG รวมถึ ง การส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ไปเป็ นกรรมการตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น และนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ในการปรับกลยุทธ์ ของ ITG เพื่อให้ ผลประกอบการดีตามที่คาดไว้
จากคาชี ้แจงข้ อ 1.3 บริ ษัทร่ วมทางตรงชี ้แจงว่า สาเหตุมาจากบริ ษัทร่ วมทางตรงมีการลงทุนล่วงหน้ าบางส่วนใน
โครงการที่บริ ษัทร่ วมทางตรงคาดว่าจะเกิดขึ ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยเฉพาะการลงทุนด้ านทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก
ลักษณะธุรกิจของบริษัทร่วมทางตรงต้ องใช้ ทรัพยากรบุคคลเป็ นหลักในการทางาน และ บุคคลาการในสายอาชีพนี ้มีเงินเดือน
ที่สงู แต่โครงการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ทาให้ บริษัทร่วมทางตรงต้ องแบกรับภาระค่าใช้ จ่ายพนักงานที่ค่อนข้ างสูง จึงเป็ น
เหตุให้ บริ ษัทร่ วมทางตรงมีผลประกอบการไม่เป็ นไปตามแผนงาน เกิดการขาดทุน แต่บริ ษัทร่ วม ได้ มีแนวทางในการปรับกล
ยุทธ์เพื่อให้ รับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้ ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างดาเนินการ
นอกจากนีบ้ ริ ษัทร่ วมทางตรง ยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่ามากในปี 2562
ส่งผลให้ เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของลูกหนี ้การค้ าต่างประเทศ ทังนี
้ ้ผู้แทนบริ ษัทเคยได้ เสนอแนวทางไป
แล้ ว เช่น การจัดตั ้งคณะทางานในการติดตามหนี ้ และ การ hedging foreign currency เป็ นต้ น
2.2 หลักเกณฑ์ การพิจารณาตัง้ ด้ อยค่ าเงินลงทุนใน ITG ความเห็นของคณะกรรมการต่ อความเหมาะสมเพียงพอ
ของการตัง้ ด้ อยค่ ามูลค่ าเงินลงทุน
บริ ษัท ได้ ว่าจ้ างบริ ษัทแห่งหนึ่งมาดาเนินการจัดทา Purchase Price Allocation(PPA) ณ วันซื ้อ ตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ซึ่งผลการทา PPA มีมลู ค่าต่ากว่าราคาซื ้อ 80 ล้ านบาท จึงต้ องตั ้งส่วนต่างดังกล่าวเป็ นการด้ อยค่าเงิน
ลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีได้ รับ
ทราบรายงาน PPA ด้ วยรวมถึงการตั ้งการด้ อยค่าในจานวนดังกล่าวในงวดไตรมาสที่ซื ้อ
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และตามมาตรฐานรายงานทางการเงินบริ ษัทจะต้ องพิจารณาการด้ อยค่ าเงินลงทุนทุกสิ ้นงวด โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบในอนาคตและคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ สมมุติฐานที่เหมาะสม หากมูลค่าน้ อยกว่ามูลค่าทางบัญชีจะมีการ
ตั ้งด้ อยค่าเงินลงทุนเพิ่ม
2.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่ อการให้ ก้ ูยืมแก่ ITG โดยไม่ มีหลักประกัน การให้ ก้ ูยืมดังกล่ าวเป็ นไปตาม
สัดส่ วนการลงทุนหรือไม่ พร้ อมอธิบายเหตุผลและข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
เนื่องจากบริษัทร่วมทางตรงเป็ นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันด้ าน IT Solution เมื่อได้ เข้ ามาเป็ นบริษัทร่ วม
ของบริ ษัท แล้ ว ทัง้ 2 ฝ่ ายมีข้อตกลงว่า เมื่อบริ ษัทร่ วมมีโครงการต่างๆ จะต้ องนามาเสนอบริ ษัท เป็ นบริ ษัทแรกก่อน ในการ
ร่ วมกันลงทุน โดยมีโครงการแรกคือ โครงการระบบโครงสร้ างพื ้นฐานการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway)
ให้ กบั ธนาคารของภาครัฐ โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนในโครงการ 850 ล้ านบาท และมีสดั ส่วนการลงทุนของโครงการระหว่างบริษทั
ร่วมทางตรง และบริษัท เท่ากับ 50% : 50%
จากนันบริ
้ ษัทร่วมทางตรง ได้ แสดงเจตจานงต้ องการ initial investment ประมาณ 200 ล้ านบาท เพื่อนาไปใช้ ในซื ้อ
SOFTWARE และ จัด ท า SOFTWARE ระบบการช าระเงิ น ร่ ว มถึ ง จะต้ อ งมี เ งิ น ทุน หมุน เวี ย นในโครงการดัง กล่ า วด้ ว ย
เนื่องจากจะต้ องจัดทาระบบการชาระเงินเสมือนจริ ง แสดงให้ กับธนาคารได้ พิจารณา แต่ขณะที่บริ ษัทร่ วมทางตรงยังไม่
สามารถจัดหาเงินลงทุนได้ ทนั บริษัทร่วมทางตรงจึงเสนอขอกู้ยืมจากบริษัทก่อน และเมื่อโครงการเดินหน้ า บริษัทร่วมทางตรง
สามารถจัดหาเงินทุนได้ จะใส่ทนุ เริ่มต้ นเข้ ามาที่ 200 ล้ านบาท เท่ากัน และบริษัทก็จะแปลงเงินกู้เป็ นการใส่ทนุ และให้ มีการ
เปิ ดบัญชี Escrow Account เพื่อให้ มีการแสดงทุนจากทัง้ 2 ฝ่ าย ซึง่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็ นโครงการที่คล้ ายคลึงกับที่
บริ ษัทร่ วมทางอ้ อมเคยได้ ทากับธนาคารแห่งหนึ่ง และ มีอตั ราผลตอบแทนที่ดี รวมถึงเป็ นโอกาสที่จะเป็ นต้ นแบบของระบบ
การรับชาระเงินทางอิเลคโทรนิค(Payment Gateway) ที่จะสามารถนาไปต่อยอดในอุตสาหกรรมการเงินได้ ประกอบกับ ผู้ก้ ู
เป็ นบริษัทร่วมทางตรง จึงให้ ก้ ยู ืมตามที่บริษัทร่วมทางตรงเสนอ
ปั จจุบนั โครงการนี ้ได้ เปลี่ยนรูปแบบการดาเนินโครงการ โดยจะเข้ าดาเนินการกับบริษัทร่วมของธนาคารของภาครัฐ
ในรูปแบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์(E-market place) แต่ยงั คงมี Payment Gateway เป็ นแก่นของ E-market
place
ในการประชุมกรรมการของบริ ษัทร่ วมทางตรงทุกครัง้ บริ ษัทได้ มีการติดตามสอบถามเรื่ องเงินกู้ยืม 200 ล้ านบาท
และ ความคืบหน้ าของโครงการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังคงมีความคืบหน้ าอย่างต่อเนื่องและยังคง
ติดต่อกับบริษัทร่วมของธนาคารของภาครัฐดังกล่าว
2.4 ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับสภาพคล่ องและฐานะการเงินของบริ ษัทกรณีท่ีผลประกอบการของ ITG ไม่ เป็ นไป
ตามที่คาด และ/หรือกรณีท่ี ITG ไม่ สามารถชาระหนีค้ ืนได้
มีผลกระทบ แต่บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน โดยยังคงสามารถบริ หารจัดการได้ และในส่ว นของการได้ รับงาน
โครงการใหญ่ มีธนาคารพาณิชย์ให้ การสนับสนุน
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3.รายการตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 และ ข้ อ 7 ปรากฎข้ อมูลลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระและลูกหนี ้อื่นที่มี
ยอดคงค้ างเป็ นเวลานานที่ยงั ไม่ได้ รับชาระ ดังนี ้

ทัง้ นี ้ บริษัทได้ เคยชีแ้ จงนโยบายการตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีต้ ามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ เคย
สอบถามข้ อมูลในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 (ตามเอกสารที่อ้างถึง 1) ว่ า
- หากลูกหนีค้ ้ างชาระ 3-6 เดือน บริษัทจะตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ 50%
- หากลูกหนีค้ ้ างชาระเกินกว่ า 6 เดือน จะตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ 100%
ทัง้ นี ้ หากพิจารณาอายุลกู หนีก้ ารค้ าที่เกินกาหนดชาระเวลาตามนโยบายดังกล่ าว จะมีลูกหนีท้ ่เี ข้ าข่ ายตัง้
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญประมาณ 42.16 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ 2.62 ล้ านบาท นอกจากนี ้
พบว่ าลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นบางส่ วนมียอดคงค้ างที่ไม่ ลดลงนานกว่ า 5 เดือน ซึ่งบริ ษัทตัง้ ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
60.79 ล้ านบาท ตลาดหลักทรพัย์ฯ จึงขอให้ บริษัทชีแ้ จงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
3.1 เหตุ ใ ดบริ ษั ท จึ ง ไม่ ตั ง้ ค่ าเผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสู ญ ตามนโยบายที่ เ คยชี แ้ จง ความเห็น ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบต่ อการจัดทางบการเงินในส่ วนที่เกี่ยวกับการบันทึกค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและระบบ
ควบคุมภายในในการติดตามลูกหนี ้
บริ ษัทได้ พิจารณาการตั ้งสารองหนีส้ งสัยจะสูญใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ สภาพเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจและ
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ าในปั จจุบนั โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลูกหนี ้ค้ างชาระ 180 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน ตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 50%
ลูกหนี ้ค้ างชาระเกินกว่า 365 วัน ตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 100%
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ซึ่งจะเป็ นผลให้ ลูกหนี ้ค้ างชาระมากกว่า 3 เดือน – 6 เดือน จานวน 16 ล้ านบาท ไม่ต้องตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
และสาหรับ ลูกหนีค้ ้ างชาระมากกว่า 3 เดือน – 12 เดือน จานวน 26 ล้ านบาทนัน้ เป็ นลูกหนีจ้ ากบริ ษัทแห่งหนึ่ง ที่บริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่าลูกหนี ้ดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะชาระคืนในอนาคตอันใกล้ จึงไม่ตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ อีกทังยั
้ งคงติดต่อ
ประสานงานกับลูกหนี ้รายดังกล่าวอย่างสม่าเสนอ และ จะทยอยได้ รับชาระในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และสาหรับ ลูกหนี ้ค้ าง
ชาระเกินกว่า 12 เดือน จานวน 8.16 ล้ านบาท ซึ่งได้ ตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไปแล้ ว 2.62 ล้ านบาท ยอดคงเหลืออีกจานวน
5.54 ล้ านบาท ที่ไม่ได้ ตั ้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญนัน้ เป็ นลูกหนีจ้ าก มหาชนแห่งหนึ่ง ซึ่งบริ ษัทได้ พิจารณาตั ้งประมาณการ
หนี ้สินไว้ แล้ วจานวน 37.90 ล้ านบาท ซึง่ เพียงพอแล้ ว
3.2 อธิบายลักษณะรายการของลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นว่ าเป็ นค่ าใช้ จ่ายล่ วงหน้ าเรื่ องใด โดยกรณีเป็ นลูกหนีบ้ ริษัทที่
เกี่ยวข้ องกันให้ ระบุ ผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder) กรรมการ ความสัมพันธ์ กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท รวมทัง้ อธิบายว่ าการจ่ ายล่ วงหน้ าดังกล่ าวเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติเทียบเคียงได้ กับ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมหรือไม่ อย่ างไร
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทไม่ได้ ตั ้งสารองหนี ้สงสัยจะสูญ มีจานวน 20.42 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
มาจาก
• ดอกเบี ้ยค้ างรับของ บริษัทร่วมทางตรง จานวน 11.44 ล้ านบาท
• ลูกหนีอ้ ื่นจากเงินทดรองจ่ายสาหรั บค่าใช้ จ่ายเพื่อการดาเนินงานทั่วไปของกิจการร่ วมค้ าบลิส -ซีดับเบิ ้ลยู
จานวน 5.19 ล้ านบาท
• ลูกหนี ้อื่น ซึง่ เป็ นบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง จานวน 2.27 ล้ านบาท เป็ นค่ามัดจาสินค้ าสาหรับงาน
• กิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่น จานวน 1.52 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินมัดจาตามสัญญาเช่าสถานที่
ซึ่งรายการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรม และลูกหนี ้
ทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ นเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท ตามที่ได้ เปิ ดเผยความสัมพันธ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไตร
มาส 3 ปี 2562 ข้ อ 5
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น จานวน 164.15 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
• เงินจ่ายตามหนังสือค ้าประกัน และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ให้ กับ บริ ษัทมหาชนแห่งหนึ่ง
จานวน 37.90 ล้ านบาท และ 25.16 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ เป็ นรายการที่เกิดในปี 2556
• เงินค่าจ้ างงานโครงการจ่ายล่วงหน้ า ของ บริ ษัท จากัดแห่งหนึ่ง จานวน 22.78 ล้ านบาทซึง่ เป็ นรายการที่เกิดใน
ปี 2560
• เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าบริการอื่น-อื่นๆ จานวน 48.68 ล้ านบาทให้ กบั ผู้รับจ้ างหลายราย ดังนี ้
เกิดขึ ้นในปี 2562
เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ กบั ผู้รับจ้ างหลักๆ 7 บริษัท จานวนเงินรวม 36.76 ล้ านบาท
เกิดขึ ้นในปี 2561
เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ กบั ผู้รับจ้ าง 1 บริษัท จานวนเงินรวม 3.73 ล้ านบาท
เกิดในปี 2557-2558
เงินจ่ายล่วงหน้ าให้ กบั ผู้รับจ้ าง 2 บริษัท จานวนเงินรวม 8.19 ล้ านบาท
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ซึง่ โดยส่วนใหญ่เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าบริการอื่นดังกล่าวเป็ นการจ่ายล่วงหน้ าสาหรับงานโครงการให้ กับผู้รับจ้ าง โดย
จะมีการหักกับเงินค่าจ้ างเป็ นงวดจนกว่างานจะเสร็ จ ปั จจุบันเงินจ่ายล่วงหน้ าที่คงค้ างอยู่ตามที่ปรากฏในงบการเงินเป็ น
โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
• เงินค ้าประกันตามสัญญาโครงการ ซึ่งเป็ นไปตามการประกอบธุรกิจ สาหรับหลายโครงการ จานวน 11.69
ล้ านบาท ซึง่ เงินค ้าประกันฯ มีรูปแบบคล้ ายกับเงินค ้าประกันฯ ตามสัญญาจ้ างของภาครัฐ
• ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า สาหรับค่าธรรมเนียมหนังสือค ้าประกัน หรื อค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าอื่นๆ จานวน
15.69 ล้ านบาท และ
• อื่นๆ 2.25 ล้ านบาท เช่น เงินทดรองจ่ายที่พนักงานเบิกไปแต่ยงั ไม่ clear คืน และ เงินมัดจาต่างๆ
ซึ่งรายการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรม และลูกหนี ้
ทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท เนื่องจากไม่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate Shareholder)
กรรมการ ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3.3 สาเหตุท่ลี ูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นค้ างชาระเป็ นเวลานาน และมาตรการการติดตามหนีใ้ นระยะที่
ผ่ านมาและในอนาคต
ตามรายละเอียดที่ได้ ชี ้แจงในข้ อ 3.2 ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นที่ค้างนานเป็ นลูกหนีร้ ายใหญ่ที่เกิดขึ ้นในอดีตจาก
ธุรกิจเก่า อย่างไรก็ตามลูกหนี ้รายย่อยได้ ให้ บริษัทติดตามหนี ้เป็ นผู้ติดตาม และได้ รับชาระอย่างสม่าเสมอ ส่วนปั จจุบนั บริษัท
ไม่ได้ มีธุรกรรมกับลูกหนี ้เหล่านี ้แล้ ว โดยปกติบริ ษัทมีการส่ งจดหมายลงทะเบียนทวงถามหนี ้ และหากไม่มีการตอบกลับจะมี
การส่งเรื่ องให้ กบั ฝ่ ายกฏหมายเพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
3.4 อธิบายผลกระทบต่ อสถานะทางการเงินและสภาพคล่ องของบริ ษัท เนื่องจากเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ งบการ
เงินงวด 9 เดือนปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบ 285.71 ล้ านบาท
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริ ษัทยังไม่ได้ รับเงิ นกู้จากธนาคารแห่งหนึ่ง แต่จะต้ องซื ้อสินค้ า(อยู่ในรายการของคงเหลือ)
สาหรับงานโครงการขนาดใหญ่ บริษัทจึงใช้ เงินในส่วนของบริษัทเอง ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบ อย่างไร
ก็ตาม ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทได้ รับเงินกู้จากธนาคารดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผู้จดั การ
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