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ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563 และ 2562 นั้น ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 3.65
ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรสุ ทธิ 17.11 ล้านบาท ผลการดาเนินงานลดลงจานวน 13.46 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 79 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รายได้ รวม
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 306.88 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้ จานวน 170.64 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 136.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 80 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายจานวน 24.28 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 16.32 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 40
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี นี้ มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ลดลง
1.2 รายได้จากการให้บริ การจานวน 278.91 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 156.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 128 เนื่ องจาก ในไตรมาส 1 ปี นี้ กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายได้และทยอยส่ งมอบงานจากการดาเนิ นงานโครงการจัด
ให้มีบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 เพิ่มขึ้นรวมทั้งงานโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายสายใยแก้วนาแสงภายในอาคารในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นโครงการที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้ เป็ น
เหตุให้บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
1.3 รายได้อื่น จานวน 3.70 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 4.12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53 ส่ วนใหญ่มา
จากในไตมาส 1 ปี นี้ มีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญลดลง 3.54 ล้านบาท
2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มี ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 266.06 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อ น
139.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 90 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขาย จานวน 23.10 ล้า นบาท ลดลงจากช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อน 13.61 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 37 ซึ่ ง
สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
2.2 ต้นทุนให้บริ การ จานวน 242.97 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 139.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 136
โดยต้นทุนที่เพิม่ ขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการบริ การที่เพิม่ ขึ้น

3. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 33.56 ล้านบาท บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 22.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
10.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48 ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจาก ก) ต้นทุนทางการเงิ นเพิ่มขึ้น 7.00 ล้านบาท เนื่ องจากใน
ระหว่างปี 2562 บริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง ข) ค่าธรรมเนี ยมธนาคารและค่าธรรมเนี ยมหนังสื อค้ า
ประกันโครงการเพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท เนื่ องจากโครงการเพิ่มขึ้น ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 1.97 ล้านบาท
เนื่องจาก จานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานโครงการที่เพิ่มขึ้น
4. ส่ วนแบ่ งกาไร/ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า จานวน 2.81 ล้านบาท
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า 8.87 ล้านบาท ลดลง 11.67
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 132 ส่ วนใหญ่มาจากผลการดาเนิ นงานที่ลดลงของกลุ่มบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ ป
จากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 35 โดยดาเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจาหน่ายอุ ปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึ กษา
และให้บริ การต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรับจ้างพัฒนาและ
ให้บริ การอย่างครบวงจรในด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

