ที่ BT 004/2020
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 2562 และ 2561 นั้น ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี 2562 มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 195.91 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนกาไรสุ ทธิ 73.03 ล้านบาท ลดลงจานวน 268.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 368 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการ
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รายได้ รวม
กลุ่มบริ ษทั มี รายได้รวมจานวน 1,126.02 ล้านบาท เที ยบกับปี ก่ อนมี รายได้ จานวน 343.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
782.96 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 228 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายจานวน 196.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 195.07 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16,286 เนื่ องจาก
ในปี 2562 มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
1.2 รายได้จากการให้บริ การจานวน 905.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 643.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 245 เนื่องจาก
ในปี 2562 กลุ่ มบริ ษัทได้รั บรู ้ ร ายได้จากการด าเนิ นงานส่ วนใหญ่ จากโครงการจัด ให้มี บริ การอิ นเทอร์ เ น็ ต
ความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนื อ 2 ที่ได้มีการลงนามกับ กสทช. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 โดยมีมูลค่าโครงการจานวน 1,998 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและ
งานโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น
1.3 รายได้อื่ น จ านวน 24.12 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 55.32 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70 ส่ ว นใหญ่ ม าจาก
ก) การโอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญลดลง 36.76 ล้านบาท ข) การโอนกลับสารองสิ นค้าล้าสมัยลดลง 11.76 ล้านบาท
ค) การโอนกลับการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง 3.25 ล้านบาท
2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 967.01 ล้านบาท เทียบปี ก่อน 219.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
747.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 341 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขาย จานวน 175.13 ล้านบาท เทียบปี ก่อน เพิ่มขึ้น 165.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1,744 เนื่ องจากในปี
2562 มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
2.2 ต้นทุนให้บริ การ จานวน 791.88 ล้านบาท เที ยบปี ก่ อนเพิ่มขึ้น 582.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 278 ต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการบริ การที่เพิ่มขึ้น

3. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 107.65 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน 90.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.27 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 19 ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจาก ก) ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อค้ าประกันโครงการเพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท ของโครงการ
จัดให้มีบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนื อ 2 และโครงการอื่นๆ ข) ค่าอากร
แสตมป์ เพิ่มขึ้น 2.90 ล้านบาท เนื่ องจากมีโครงการเกิดขึ้นมาก ค) ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 4.66 ล้านบาท เนื่ องจากในปี
2562 มีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง ง) ค่าเช่าเพิ่มขึ้น 0.89 ล้านบาท เนื่ องจากมีการเช่ารถเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.88 ล้านบาท
4. ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า จานวน 243.74 ล้านบาท
เทียบกับปี ก่อน ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า 39.75 ล้านบาท ลดลง 283.49 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 713 เป็ นผลจากการด้อยค่าเงินลงทุน กลุ่มบริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด จานวน 243.74 ล้านบาท
ซึ่งบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 35 โดยกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าวดาเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจาหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
คาปรึ กษาและให้บริ การต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรับจ้าง
พัฒนาและให้บริ การอย่างครบวงจรในด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

