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ที่ IR 033 / 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง
เรี ยน

ขอชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสื อที่ บจ. 664/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ตามที่ บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (BLISS) ได้นาส่ งงบการเงินของบริ ษทั สาหรับไตรมาสที่ 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปรากฏรายการที่สาคัญเกี่ยวกับการถูกเรี ยกร้องให้คืนเงินค่าขายหุ ้น บริ ษทั บลิส
สปอร์ ต จากัด (หุ ้นบลิส สปอร์ต : บริ ษทั ย่อยในอดีต) ความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้า การตั้ง
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ น ค้าคงเหลื อ และการตั้งประมาณการค่าปรั บ งานล่าช้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริ ษทั ชี้แจงข้อมูล
เพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับทราบข้อมูล ดังนี้
1. การถูกเรียกร้ องให้ คนื เงินจากการขายหุ้น บริษัท บลิส สปอร์ ต จากัด 20 ล้ านบาท
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ปรากฏข้อมูลว่า วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากทนายความ
ผูร้ ับมอบอานาจจากบุคคลภายนอก 2 ราย ขอให้บริ ษทั คืนเงินจากการซื้อหุน้ บลิส สปอร์ต 20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.50 นับตั้งแต่วนั ที่ 6 มกราคม 2558 จนกว่าจะชาระเสร็ จ เนื่ องจากบริ ษทั ไม่ได้โอนหุ ้นบลิส สปอร์ ตให้ ซึ่ งที่ปรึ กษากฎหมาย
ของบริ ษทั แจ้งว่า บริ ษทั ไม่มีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายกับบุ คคลดังกล่าวในการซื้ อขายหุ ้นบลิ ส สปอร์ ต ดังนั้น การใช้สิทธิ
เรี ยกร้องของบุคคลข้างต้น จึงเป็ นการใช้สิทธิ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบริ ษทั จึงไม่มีหน้าที่จะต้องคืนเงิน หรื อค่าเสี ยหายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 บริ ษทั แจ้งสารสนเทศการขายหุ ้นบลิส สปอร์ ต ว่า คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้ขายหุ ้นบลิส สปอร์ ต
ทั้งหมด จานวน 1 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 20 บาท รวม 20 ล้านบาท ให้แก่ นายยุทธนา แต่ปางทอง, นายประธาน ยอดวศิ น
และนายสมภพ ศิ ริขวัญชัย เนื่ องจากมิใช่ธุรกิ จหลัก และเพื่อนาเงิ นไปใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน ซึ่ งบริ ษทั ได้ขายหุ ้นดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ขอให้ ชี้แจงข้ อมูลเพิม่ เติมดังนี้
คาถาม SET : 1.1. ข้อเท็ จจริ งกรณี ที่ มี บุ คคลอื่ นอี ก 2 ราย เรี ยกร้ องให้ บริ ษ ัทคื นเงิ นค่ าหุ ้ นดังกล่ าว พร้ อมระบุ ข ้อมู ล
ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ รายชื่อ ความสัมพันธ์กบั ผูซ้ ้ื อที่บริ ษทั แจ้งรายชื่อไว้ ความสัมพันธ์ หรื อความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยทั้งในอดีต และปั จจุบนั
BLISS ชี้แจง :
(1) ข้อเท็จจริ ง บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้รับหนังสื อจากทนายความของบุคคลภายนอก 2 ราย
ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ คืนเงินค่าหุ ้นจานวน 20 ล้านบาท ให้กบั บุคคลภายนอก 2 ราย โดยระบุวา่
เมื่ อวันที่ 6 มกราคม 2558 บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ได้โอนเงิ นจานวนรวม 20 ล้านบาท เข้าบัญชี บริ ษทั บลิส สปอร์ ต จากัด

-2เพื่อซื้ อหุ ้น ของ บริ ษ ัท บลิ ส สปอร์ ต จากัด จากบริ ษทั ฯ แต่บ ริ ษ ัท ฯ ยังมิ ได้โอนหุ ้นของ บริ ษทั บลิ ส สปอร์ ต จากัด ให้แก่
บุคคลภายนอกทั้ง 2 รายดังกล่าว ทาให้บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ได้รับความเสี ยหาย ขอให้บริ ษทั ฯ คืนเงินจานวน 20 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2558 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
จากข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญาขาย และ
โอนหุ ้นของ บริ ษทั บลิส สปอร์ ต จากัด ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นให้กบั ผูซ้ ้ื อ 3 ราย คือ นายยุท ธนา แต่ปางทอง, นายประธาน
ยอดวสิ น และนายสมภพ ศิริขวัญชัย โดยผูซ้ ้ือหุน้ ทั้ง 3 ราย ได้ชาระเงินค่าหุ ้นให้กบั บริ ษทั ฯ ครบถ้วนถูกต้อง และได้มีการออก
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ซึ่งรวมถึงรายการขาย บริ ษทั บลิส สปอร์ ต
จากัด และไม่ปรากฎว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการทาสัญญา หรื อรายการซื้ อขายหุ ้นของ บริ ษทั บลิส สปอร์ ต จากัด กับบุคคลภายนอก
ทั้ง 2 ราย รวมทั้งบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ก็ไม่ได้มีหลักฐานการซื้ อขายหุ ้นของ บริ ษทั บลิส สปอร์ ต จากัด ที่ บริ ษทั ฯ ทากับ
บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย มาแสดง และบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ก็ไม่ได้ชาระเงินค่าหุน้ ให้กบั บริ ษทั ฯ
(2) รายชื่อของบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ที่ใช้สิทธิเรี ยกร้อง คือ
1. นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒั นา
2. นางสาวปุณฑรี ก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(3) ความสัมพันธ์กบั ผูซ้ ้ือที่บริ ษทั แจ้งรายชื่อไว้
บริ ษทั ฯ ไม่ทราบถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ที่ ใช้สิทธิ เรี ยกร้องกับผูซ้ ้ื อที่ บริ ษทั แจ้งรายชื่ อไว้
(นายยุทธนา แต่ปางทอง, นายประธาน ยอดวสิ น และนายสมภพ ศิ ริขวัญ ชัย) แต่จากการตรวจสอบข้อมูลทาง Web Site
พบว่า บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ที่ใช้สิทธิเรี ยกร้องกับผูซ้ ้ือที่บริ ษทั แจ้งรายชื่อไว้ไม่มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกัน
(4) ความสัมพันธ์หรื อความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งในอดีตและปั จจจุบนั
บุ คคลภายนอกทั้ง 2 ราย ที่ ใช้สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ ห รื อ ความเกี่ ยวข้อ งกับ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย
ทั้งในอดีตและปั จจจุบนั
คาถาม SET : 1.2. ความคืบหน้าการดาเนิ นการของบริ ษทั ต่อกรณี ดงั กล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องพิจารณาตั้งประมาณการหนี้ สิน
จากกรณี ดงั กล่าวหรื อไม่ อย่างไร พร้อมระบุผลกระทบต่อบริ ษทั
BLISS ชี้แจง :
(1) ความคืบหน้าการดาเนินการของบริ ษทั ต่อกรณี ดงั กล่าว
ภายหลังจากที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ หนังสื อ เรี ยกร้ อ งสิ ท ธิ จากทนายความของบุ ค คลภายนอกทั้ง 2 รายแล้ว บริ ษ ัท ฯ
ได้ทาหนังสื อลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 แจ้งให้ทนายความของบุคคลภายนอก 2 ราย ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาขาย และ
โอนหุน้ ของ บริ ษทั บลิส สปอร์ต จากัด ให้ผซู ้ ้ือรายอื่นไป ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับชาระค่าหุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
และได้ออกสารสนเทศรายการขาย บริ ษทั บลิ ส สปอร์ ต จากัด ดังกล่าวด้วย รวมทั้งบริ ษทั ฯ ไม่ทราบถึ งรายการซื้ อขายหุ ้น
เมื่ อวันที่ 6 มกราคม 2558 ให้กับบุ คคลภายนอกทั้ง 2 ราย และได้มีการนัดพบ เพื่อสอบถาม และแจ้งว่า บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
คืนเงินจานวน 20 ล้านบาท ให้แก่บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ตามที่เรี ยกร้องมาได้
(2) บริ ษทั ฯ ต้องพิจารณาตั้งประมาณการหนี้สินจากกรณี ดงั กล่าวหรื อไม่ อย่างไร และผลกระทบต่อบริ ษทั
1. บริ ษทั ฯ ต้องพิจารณาตั้งประมาณการหนี้สินจากกรณี ดงั กล่าวหรื อไม่
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ในการพิจารณาตั้งประมาณการหนี้สินจากกรณี ที่บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิเรี ยกร้องดังกล่าวนั้น บริ ษทั ฯ
ได้ข อความเห็ น จากที่ ป รึ กษากฎหมาย เพื่ อ น ามาใช้ป ระกอบในการพิ จ ารณา ซึ่ งได้รั บ ความเห็ น ว่า การซื้ อ ขายหุ ้ น ของ
บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ที่อา้ งมา เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่บริ ษทั ได้ขาย และโอนหุน้ ของ บริ ษทั บลิส
สปอร์ ต จากัด ให้กบั ผูซ้ ้ื อ 3 รายแรกไป เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ไม่ได้มีหลักฐานการซื้ อขายหุ ้นของ บริ ษทั บลิ ส สปอร์ ต
จากัด ที่ บริ ษทั ฯ ทากับบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย มาแสดงประกอบกับบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ก็ไม่ได้ชาระเงิ นค่าหุ ้นให้กับ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งตรงกับ ข้อเท็ จจริ งในหนังสื อของทนายความของบุ คคลภายนอกทั้ง 2 ราย ที่ ระบุ ว่า ได้ชาระเงิ นค่าซื้ อหุ ้นของ
บริ ษ ัท บลิ ส สปอร์ ต จ ากัด โดยโอนเงิ น รวม 20 ล้านบาท เข้าบัญ ชี ข อง บริ ษ ัท บลิ ส สปอร์ ต จ ากัด จากข้อ เท็ จ จริ ง และ
พยานหลัก ฐานที่ มี อ ยู่ ณ ปั จจุ บัน และข้ออ้างของบุ ค คลภายนอกทั้ง 2 ราย แสดงให้เห็ น ว่า บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี นิ ติ สัม พัน ธ์ ใดๆ
ตามกฎหมายกับ บุ คคลภายนอกทั้ง 2 ราย อันเกี่ ยวกับการซื้ อขายหุ ้น ของ บริ ษทั บลิ ส สปอร์ ต จากัด ตามที่ บุคคลภายนอก
ทั้ง 2 ราย กล่าวอ้าง บริ ษทั จึงไม่มีหนี้ หรื อภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมายที่ จะต้องคืนเงินจานวน 20 ล้านบาท หรื อเงินจานวน
ใดๆ หรื อค่าเสี ยหายอย่างใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ตามที่เรี ยกร้องมา
เมื่ อบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จารณาข้อ เท็ จจริ งและพยานหลักฐานที่ มี อยู่ ณ ปั จจุ บัน รวมถึ งข้อ อ้างของบุ ค คลภายนอก
ทั้ง 2 รายประกอบกับ ความเห็ น จากที่ ป รึ ก ษากฎหมายแล้ว จึ ง เห็ น ว่า เมื่ อ บริ ษ ัท ไม่ มี ภ าระผู ก พัน หรื อ ภาระหนี้ สิ น ใดๆ
ตามกฎหมายอันเกี่ยวกับการซื้ อขายหุ ้นของ บริ ษทั บลิส สปอร์ ต จากัด ที่บริ ษทั ฯ จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย
ตามที่เรี ยกร้องดังกล่าว ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาไม่ต้ งั ประมาณการหนี้สินจากกรณี ดงั กล่าว
2. ผลกระทบต่อบริ ษทั
ในการพิจารณาผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ เห็ นว่า หากบุ คคลภายนอกทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิ ฟ้องคดี ให้
บริ ษ ัท ฯ คื น เงิ น จานวน 20 ล้านบาทดังกล่ าว บริ ษ ัท ฯ ก็ มี พ ยานหลัก ฐานเพี ย งพอที่ จะชี้ ชัด ให้เห็ น ว่า บริ ษ ัท ไม่ ต ้องรั บ ผิ ด
ต่อบุคคลภายนอกทั้ง 2 ราย ดังนั้น การถูกเรี ยกร้องให้คืนเงิ นค่าขายหุ ้น บริ ษทั บลิส สปอร์ ต จากัด จานวน 20 ล้านบาท จึงยัง
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ
2. ความเพียงพอของการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 5 ปรากฏข้อมูลว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าที่ คา้ งชาระเกิ น
กาหนด 58 ล้านบาท จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชาระหนี้แล้ว 10 ล้านบาท คงเหลื อหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ นกาหนดอี ก
48 ล้านบาท ขณะที่ บ ริ ษ ทั ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ เพีย ง 6 ล้านบาท คิด เป็ นเพียงร้อ ยละ 12.50 ของหนี้ ที่ ค า้ งชาระเกิ น
กาหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ช้ ีแจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
คาถาม SET : 2.1. รายละเอี ยดลู กหนี้ ที่ ค ้างช าระเกิ นก าหนดมากกว่า 90 วันขึ้ นไป โดยแยกแสดงเป็ นแต่ ละราย ได้แ ก่
ชื่อลูกหนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ระยะเวลาที่คา้ งชาระ ความคืบหน้าการชาระหนี้จนถึงปั จจุบนั
BLISS ชี้แจง : ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ นกว่ากาหนดมากกว่า 90 วันขึ้นไป เป็ นจานวนเงิน 20.38 ล้านบาท ประกอบด้วย
ลูกหนี้ดงั รายชื่อต่อไปนี้
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จานวนเงิน

CDN PLUS CO., LTD.

ขาย อุปกรณ์ไอที

3,085,060.00

ระยะเวลา
ค้ างชาระ
(วัน)
489

บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด

ขาย Fiber Cable

8,749,680.95

142

Pro Business IT Co., Ltd.

ขาย อุปกรณ์ไอที

846,183.33

281

หจก. อินสตอล ธานีโต

ธุรกิจเดิม
(ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ธุรกิจเดิม
(ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่)

730,510.39

2,515

834,370.00

1,767

ชื่อลูกหนี้

ร้านคอนเทคเซอร์วสิ

ความคืบหน้ าการชาระหนีจ้ นถึงปัจจุบัน
ลูกหนี้ราย CDN PLUS ได้ทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความในชั้นศาล
ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.151/2559
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 โดยลูกหนี้
ตกลงจะชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ทั้งหมด
โดยขณะนี้อยูร่ ะหว่าง การผ่อนชาระ
เป็ นรายเดือน
รายการดังกล่าวเป็ นลูกหนี้เกินกาหนด
ที่มาจากการขาย Fiber Optic จานวน
33 ล้านบาทให้แก่ ทรู มูฟ (ในจานวนนี้
มียอดค้างชาระเกิน 90 วัน จานวน 8.7
ล้านบาท) โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2559
บริ ษทั และทรู มูฟ ยังอยูร่ ะหว่างการ
แก้ไขสัญญาซื้อขาย Fiber Optic และ
การชาระเงินจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญา แต่ตามหลักความ
ระมัดระวังบริ ษทั จึงนับอายุลูกหนี้
โดยนับ 30 วัน หลังจากวันที่ส่งมอบ
สิ นค้าแล้ว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการชาระ
เงินในสัญญาลูกหนี้ดงั กล่าวยังไม่ครบ
กาหนดชาระ
บริ ษทั ได้ยนื่ ฟ้ องลูกหนี้ดงั กล่าว
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็ นคดีอาญา
ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ตามคดีหมายเลข
ดาที่ อ.9680/2558 โดยคดีอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณา
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามลูกหนี้
โดยได้ต้ งั สารองแล้วเต็มจานวน
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามลูกหนี้
โดยได้ต้ งั สารองแล้วเต็มจานวน
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บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ ขาย Tablet
บริ ษทั เพรพพาเรชัน่ แอนด์
โซลูชนั่ ซิสเต็ม จากัด

งานติดตั้งเทเลคอม

5,538,975.00

ระยะเวลา
ค้ างชาระ
(วัน)
799

595,416.30

188

จานวนเงิน

ความคืบหน้ าการชาระหนีจ้ นถึงปัจจุบัน
บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการเจรจา
เพื่อหาทางระงับข้อพิพาท
ลูกหนี้รายดังกล่าวได้ชาระหนี้กบั บริ ษทั
แล้วทั้งจานวน ในวันที่ 6 พฤษภาคม
2559

20,380,195.97
คาถาม SET : 2.2. นโยบายการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และปั จจุบนั บริ ษทั พิจารณาตั้งค่าเผื่อดังกล่าวครบถ้วน
แล้วหรื อไม่ อย่างไร
BLISS ชี้แจง : ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ต้ งั สารอง 50% สาหรับลูกหนี้ ที่คา้ ง
ชาระเกิ น 90 วัน และ 100% สาหรั บลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ น 180 วัน ยกเว้น ลูกหนี้ ในกลุ่มผูใ้ ห้บริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ เช่ น
กลุ่มบริ ษทั AIS, TRUE, DTAC และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าว และหน่วยงานราชการ
มีข้ นั ตอนการตรวจรับงาน หรื อขั้นตอนการจัดทาเอกสารหลายขั้นตอน ส่ งผลให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีการอนุ มตั ิเพื่อจ่ายชาระ
ค่าบริ การล่าช้ากว่าเครดิตเทอมที่บริ ษทั กาหนด ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริ ษทั ใช้ดุลยพินิจ โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้
แต่ละรายตามประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุบนั การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจานวน 6 ล้านบาท ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาจากการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
แล้วว่า ตั้งค่าเผื่อดังกล่าวได้ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระ จานวน 48 ล้านบาท นั้น บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงเหตุผลของ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
1. มีลูกหนี้ การค้าจานวน 5 ราย ได้แก่ CDN PLUS CO., LTD., Pro Business IT Co., Ltd., หจก. อินสตอล ธานี โต,
ร้านคอนเทคเซอร์ วิส, บริ ษทั เพรพพาเรชัน่ แอนด์ โซลูชนั่ ซิ สเต็ม จากัด ที่คา้ งชาระเกิน 180 วัน ฝ่ ายบริ หารจึงเห็ นควรตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวน รวมเป็ นมูลค่า 6 ล้านบาท ซึ่งมีลูกหนี้บางรายบริ ษทั ได้ดาเนินการฟ้ องเพื่อดาเนินคดี
2. บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ เป็ นลูกหนี้ จานวน 5.5 ล้านบาท จากการที่ บริ ษทั ได้จาหน่ ายคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา (แท็บเล็ต) ในโครงการของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ในขณะเดียวกัน บมจ.จัสมิน
เทเลคอม ซิ สเต็มส์ ได้สารองจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้าแทนบริ ษทั ให้กบั ทางโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าในต่างประเทศ จานวน 5.2
ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึ งตั้ง บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ เป็ นเจ้ าหนี้ และเนื่ องจากเป็ นรายการเดี ยวกัน จึงหักกลบลบหนี้ กนั
บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรไม่ตอ้ งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้รายนี้
3. บจก.ทรู มูฟ จานวน 33 ล้านบาท (ในจานวนี้มียอดค้างชาระเกิน 90 วัน จานวน 8.7 ล้านบาท) เป็ นลูกหนี้ ที่มาจาก
การขาย Fiber Optic โดยในสั ญ ญาซื้ อ ขายระบุ เทอมการช าระเงิ น เป็ นงวดๆ และจะเริ่ ม นั บ หลัง จากบริ ษ ัท ต้อ งปฏิ บัติ
ตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาครบถ้วน โดยในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 นั้น มีรายละเอียดในสัญญาต้องแก้ไข ซึ่ งยังไม่

-6เข้าเกณฑ์การเริ่ มนับวันครบกาหนดชาระเงิน บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัย เมื่อเกิดความล่าช้าในสัญญา อย่างไรก็ตาม
เพื่อหลักความระมัดระวัง จึงได้จดั ประเภทอายุลูกหนี้ (Aging) เกินกาหนดไว้ก่อน
4. บจก.แอเรี ย อิงค์ จานวน 3.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 เป็ นลูกหนี้ คา้ งชาระไม่เกิ น 90 วัน แต่ปัจจุบัน
ได้รับชาระหนี้แล้ว
คาถาม SET : 2.3. การติดตามหนี้ที่คา้ งชาระดังกล่าวในระยะที่ผา่ นมาและแนวทางติดตามหนี้ในอนาคต
BLISS ชี้แจง : บริ ษทั มีนโยบายในการติดตามหนี้ โดยมีข้ นั ตอนหลักๆ ดังนี้
1. ลูกค้าที่คา้ งชาระ น้อยกว่า 7 วัน โทรศัพท์ติดตามลูกหนี้ให้ชาระหนี้ (ครั้งที่ 1)
2. ลูกค้าที่คา้ งชาระ 7 - 30 วัน โทรศัพท์ติดตามลูกหนี้ให้ชาระหนี้ (ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3)
3. ลูกค้าที่คา้ งเกินชาระ 30 วัน ออกหนังสื อลงทะเบียนตอบรับติดตามลูกหนี้ ให้ชาระหนี้ ครั้งที่ 1 โดยแจ้งบริ ษทั
อาจคิ ดดอกเบี้ ยสาหรั บการชาระเงิ นล่าช้าในอัตรา 1.25% ต่อเดื อน นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระค่าสิ นค้า จนถึ งวัน ที่ ได้รับ
ชาระหนี้
4. ลูกค้าที่ คา้ งชาระ 45 วัน ออกหนังสื อลงทะเบี ยนตอบรับ ติดตามลูกหนี้ ให้ชาระหนี้ ครั้งที่ 2 โดยแจ้งบริ ษทั
อาจคิ ดดอกเบี้ ยสาหรั บการชาระเงิ นล่าช้าในอัตรา 1.25% ต่อเดื อน นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระค่าสิ นค้า จนถึ งวัน ที่ ได้รับ
ชาระหนี้
5. ลูกค้าที่คา้ งชาระเกิน 60 วัน สรุ ปเรื่ องส่ งฝ่ ายกฎหมาย เพื่อเจรจาประนอมหนี้หรื อดาเนิ นคดีตามกฎหมายต่อไป
(ในทางปฏิ บตั ิฝ่ายกฎหมายจะออกหนังสื อทวงถามของทนาย และเจรจากับลูกหนี้ ควบคู่กนั ไป โดยฝ่ ายกฎหมายจะนาเสนอ
ผลการติดตามหนี้ให้ฝ่ายบริ หารเป็ นประจาทุกเดือน)
หมายเหตุ : กรณี กลุ่มผูใ้ ห้บริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ เช่ น กลุ่ม บริ ษทั AIS, TRUE, DTAC หน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ที่คา้ งเกินกาหนดชาระ บริ ษทั จะพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป
3. ความเพียงพอของการตั้งค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าสินค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 8 และข้อ 21 ปรากฏข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ทาสัญญาซื้ อ
ซิ มการ์ ดกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มูลค่า 256 ล้านบาท ซึ่ ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั มีภาระค่าสิ นค้าอีก 50 ล้านบาท ที่ยงั ไม่ได้รับ
การส่งมอบ ทั้งนี้ บริ ษทั เริ่ มมีสินค้าคงเหลือประเภท ซิ มการ์ ด-CAT/TOT ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จานวน 139 ล้านบาท และ ณ วันที่
31 มี นาคม 2559 บริ ษทั มี สินค้าคงเหลือประเภท “ซิ มการ์ ด - CAT/TOT” 141 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 60 ของมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ และคิดเป็ นร้อยละ 55 ของมูลค่าการลงทุนในซิ มการ์ ด ซึ่ งเป็ นจานวนที่ มีนัยสาคัญ แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลด
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพียง 0.26 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ช้ ีแจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
คาถาม SET : 3.1. อธิบายลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับซิมการ์ ด สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาซื้ อขายซิมการ์ ด และ
รายละเอียดของคู่สัญญา เช่น ชื่ อคู่สัญญา และการประกอบธุ รกิ จ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ประเภทของซิ มการ์ ด งวดการส่ งมอบสิ นค้า และการชาระเงิน การชดเชยความเสี ยหายกรณี ที่ไม่สามารถส่ งมอบได้ภายในเวลา
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ที่ กาหนด เป็ นต้น พร้อมอธิ บายสาเหตุที่ยงั ไม่มีการส่ งมอบสิ นค้าอีก 50 ล้านบาท ทั้งนี้ การไม่ดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญา
หรื อไม่ อย่างไร
BLISS ชี้แจง :
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับซิมการ์ด
การท าธุ ร กิ จเกี่ ยวกับ ซิ ม การ์ ดเป็ นการเพิ่ มช่ องทางในการท าธุ ร กิ จ นอกเหนื อจากงานติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ และ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ นธุรกิจหลัก และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้บริ ษทั อีกทางหนึ่ง โดยลักษณะการทาธุรกิจซิมการ์ ดมีท้ งั ขาย
และให้เช่าใช้ร่วมกับ Pocket Wi-Fi โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2. สาระสาคัญของสัญญาซื้อขายซิมการ์ด และรายละเอียดของคู่สญ
ั ญา
- คู่สัญญา บริ ษทั ฯ ซื้ อซิ มการ์ ด จาก บริ ษทั ดาต้า ซี ดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ดาเนิ นธุรกิ จ
เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร และได้รั บ การแต่ ง ตั้ง เป็ น MVNO (Mobile Virtual Network Operator) (หรื อ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนซึ่ งไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง) ปั จจุบนั บริ ษทั ดาต้า ซี ดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชัน่ จากัด ใช้โครงข่ายของ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT)
- ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
บริ ษทั ดาต้า ซี ดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชัน่ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
- ประเภทของซิมการ์ด
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) เดิ มเป็ นซิ มการ์ ด 3G ของ CAT แบบเติมเงิน (Prepaid) ซึ่ งมีโปรโมชัน่ เป็ นแบบโทรฟรี ในเครื อข่าย CAT ตลอด 24 ชัว่ โมง
โทรฟรี นอกเครื อข่าย 300 นาที ความเร็ วอินเตอร์ เน็ต 384 Kbps (ไม่จากัดปริ มาณการใช้งาน และไม่ลดความเร็ วอินเตอร์ เน็ต)
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้แลกเปลี่ยนเป็ นซิ มการ์ ด 3G ของ CAT แบบเติมเงิน (Prepaid) มีโปรโมชัน่ เป็ นแบบใช้ได้เฉพาะอินเตอร์ เน็ต
เท่านั้น (ไม่มีการโทร) มีความเร็ วอินเตอร์ เน็ต 512 Kbps (ไม่จากัดปริ มาณการใช้งาน และไม่ลดความเร็ วอินเตอร์ เน็ต) โดยจะมี
อายุการใช้งาน 12 เดื อน เริ่ มนับจากวันที่ Activate (ลงทะเบี ยนการใช้งาน) ซึ่ งเป็ นการแลกเปลี่ ยนทั้งหมด ปั จจุบันซิ มการ์ ด
ทั้งหมดเป็ นแบบใช้ได้เฉพาะอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่มีการโทร) มีความเร็ วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps
2) ซิมการ์ด TOT อินเตอร์เน็ตสปี ด 1.5 Mbps มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่เปิ ดสัญญาณ
3. งวดการส่งมอบสิ นค้าและการชาระเงิน มีรายละเอียดดังนี้
1. SIM CAT ส่งมอบจานวน 3 งวด รวมมูลค่า 201 ล้านบาท ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งมอบสิ นค้าวันที่ 16/03/2558 มูลค่า 56 ล้านบาท ชาระเงินวันที่ 16/03/2558
งวดที่ 2 ส่งมอบสิ นค้าวันที่ 08/04/2558 มูลค่า 88 ล้านบาท ชาระเงินวันที่ 08/04/2558
งวดที่ 3 ส่งมอบสิ นค้าวันที่ 06/07/2558 มูลค่า 57 ล้านบาท ชาระเงินวันที่ 07/07/2558
2. SIM TOT ส่งมอบสิ นค้าวันที่ 16/03/2558 มูลค่า 5 ล้านบาท ชาระเงินวันที่ 16/03/2558
3. การชดเชยความเสี ยหายกรณี ที่ ไม่ สามารถส่ งมอบได้ภายในเวลาที่ กาหนด หากคู่สัญ ญาฝ่ ายใดผิ ด นัด หรื อ
ผิดสัญญา คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสี ยหายได้

-84. สาเหตุที่ยงั ไม่มีการส่งมอบสิ นค้าอีก 50 ล้านบาท ทั้งนี้ การไม่ดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่อย่างไร
บริ ษทั ทาสัญ ญาซื้ อขายซิ มการ์ ดกับ บริ ษ ัท ดาต้า ซี ดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชัน่ จากัด จานวน 256 ล้านบาทได้ส่งมอบสิ น ค้าแล้ว
จานวน 206 ล้านบาท คงเหลือค้างรับ 50 ล้านบาท แต่เนื่ องจากซิ มการ์ ดที่สั่งไว้แล้วยังเหลือจาหน่ายพอสมควร บริ ษทั จึ งได้มี
การทาบันทึกข้อตกลงกับผูข้ ายเพื่อยกเลิกการซื้ อซิ มการ์ ดส่ วนที่เหลือ 50 ล้านบาท ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นไปตามที่ คู่สัญญาสามารถ
ตกลงกันได้
คาถาม SET : 3.2. สาเหตุที่บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือประเภทซิมการ์ดจานวนมากเป็ นระยะเวลานานกว่า 1 ปี
BLISS ชี้ แจง : เดิ ม บริ ษ ัท มี แ ผนงานขายส่ ง ซิ ม การ์ ด และที่ ผ่ า นมาบริ ษ ัท ได้มี ก ารจ าหน่ า ยไปบางส่ ว น แต่ ด้ว ย
ผูใ้ ห้บริ การ (Operator) รายอื่นมีการจัดโปรโมชัน่ ที่มีการแข่งขันสู ง บริ ษทั จึงปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ โดยในเดือนมกราคม 2559
บริ ษทั ได้มีการแลกเปลี่ยนซิ มการ์ ดเดิ มที่ มีโปรโมชั่นโทรฟรี 300 นาที ที่ ความเร็ วอิ นเตอร์ เน็ ต 384 Kbps เป็ นซิ มการ์ ดแบบ
มีโปรโมชัน่ เฉพาะอินเตอร์ เน็ตเดต้าเท่านั้น (ไม่มีการโทร) โดยมีความเร็ วอินเตอร์ เน็ต 512 Kbps เพื่อรองรับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้อินเตอร์ เน็ตที่มีความเร็ วสู งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั มีเป้ าหมายที่ จะใช้ซิมการ์ ดดังกล่าวคู่กบั Pocket Wi-Fi ซึ่ งมีการ
แข่งขันที่รุนแรงน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนมีนาคม 2559 เป็ นต้นมา การแข่งขันในคุณภาพและความเร็ วอินเตอร์เน็ต
กลับสูงขึ้นไปอีก บริ ษทั จาเป็ นต้องปรับตัวอีกครั้ง ครั้งนี้มีแผนที่จะดาเนิ นการให้บริ ษทั สามารถออกแบบโปรโมชัน่ เองได้ และ
สามารถเสนอขายแพคเกจโปรโมชัน่ ได้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
ในเบื้ องต้นบริ ษทั ได้ตกลงกับ ผูข้ าย (ดาต้า ซี ดีเอ็มเอ) เพื่ อขอแลกเปลี่ ยนซิ ม การ์ ด CAT ที่ มีความเร็ วอิ นเตอร์ เน็ ต
512 Kbps ที่ มี อ ยู่ในปั จ จุ บัน เป็ น Bulk Usage ของ Voice Airtime และอิ น เตอร์ เน็ ต เดต้า (เมื่ อ บริ ษ ัท เป็ นเจ้าของ Bulk Usage
ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จะสามารถออกแบบแพคเกจโปรโมชัน่ ทั้งวันหมดอายุของซิ มการ์ ด ความเร็ วของอินเตอร์ เน็ตได้สูงสุ ดถึง
42 Mbps)
บริ ษทั มีแผนที่ จะออกแบบแพคเกจโปรโมชัน่ ของซิ มการ์ ด โดยเน้นไปที่ ซิมการ์ ดสาหรับนักท่องเที่ ยวต่างชาติ เช่น
ซิมการ์ ดที่มีอายุการใช้งาน 3 วัน 5 วัน หรื อ 7 วัน หลังจากวันที่เปิ ดใช้งาน เป็ นต้น โดยมีความเร็ วอินเตอร์ เน็ตในระดับ 3G และ
ให้ปริ มาณการใช้งานอินเตอร์ เน็ตที่ มากเพียงพอ เช่น 1.5 GB สาหรับ ซิ มการ์ ดแบบ 3 วัน หรื อ 3.0 GB สาหรับซิ มการ์ ดแบบ
5 วัน เป็ นต้น ส่ วนช่องทางการจัดจาหน่าย บริ ษทั ได้เจรจากับบริ ษทั นาเที่ยวหลายบริ ษทั เพื่อให้เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายซิ มการ์ ด
ดังกล่าว
แผนการตลาดนี้ บริ ษทั มีเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ซึ่ งไม่สนใจใน Brand Image ทั้งนี้ ระดับ
ราคาขายของซิ มการ์ ดแต่ละโปรโมชัน่ ก็อยู่ในระดับที่ ไม่สูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ อีกทั้ง คุณสมบัติในซิ มการ์ ดที่ บริ ษทั นาเสนอ
ยังดีกว่าคู่แข่งขันอีกด้วย
คาถาม SET : 3.3. นโยบายการพิ จารณาตั้งค่ าเผื่อ การลดมู ลค่ าสิ น ค้าคงเหลื อ และปั จจุ บันบริ ษ ัทพิ จารณาตั้งค่าเผื่ อ
ดังกล่าวครบถ้วนแล้วหรื อไม่ อย่างไร
BLISS ชี้แจง : นโยบายการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั พิจารณาจากประเภทสิ นค้าเป็ นหลัก
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักติดตั้งอุปกรณ์ และโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทสิ นค้า ส่วนมากเป็ นวัตถุดิบที่ใช้กบั
งานโครงการ, สิ นค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริ ษทั จึงมีนโยบายไม่สต๊อกสิ นค้า (Back to Back)
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ส่ วนสิ นค้าประเภทซิ มการ์ ดเป็ นสิ นค้าประเภท Airtime ซึ่ งอายุการใช้งานจะเริ่ มเมื่อมีการ Activate หรื อลงทะเบี ยน
การใช้งานตราบใดที่ยงั ไม่มีการลงทะเบียนการใช้งานมูลค่าของสิ นค้าก็จะยังไม่เสื่ อมไป นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการเปรี ยบเทียบ
มูลค่าของสต็อกซิมการ์ดกับซิมการ์ดที่มีการจาหน่ายในตลาดของผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ เช่น AIS, TRUE, DTAC, TOT CAT และ
เพนกวิน ซึ่ งพบว่า โปรโมชัน่ ของสต็อกซิ มการ์ ดของบริ ษทั คุ ณภาพในแง่ของเดต้าอิ นเตอร์ เน็ ต และความเร็ วอิ นเตอร์ เน็ ต
ต่อราคาโปรโมชัน่ ใกล้เคียงกันกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้ต้ งั สารองการด้อยค่าของสิ นค้าประเภทซิ มการ์ ด
ดังกล่าว
4. ความเพียงพอของการตั้งประมาณการค่ าปรับงานล่ าช้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และข้อ 24 ปรากฏข้อมูลว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั บลิส อินโนเวชัน่
จากัด (บริ ษทั ย่อย 100%) และกิจการร่ วมค้า ทาสัญญาพัฒนาโครงการต่างๆ รวม 3 สัญญา มูลค่ารวม 479 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ย่อยและ
กิ จการร่ วมค้าของบริ ษ ัทได้ส่ งมอบงานโครงการล่ าช้า โดยที่ ได้มี การตั้งประมาณการค่ าปรั บงานล่ าช้า รวม 3 ล้านบาทนั้ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ช้ ีแจงข้อมูลเพิม่ เติม ดังนี้
คาถาม SET : 4.1. สรุ ปรายละเอียด และสถานะ จนถึงปั จจุบนั ของแต่ละโครงการที่ล่าช้า ได้แก่ ชื่ อ และลักษณะโครงการ
คู่สญ
ั ญา วันที่ทาสัญญา วันที่ครบกาหนดส่งมอบงาน สาเหตุที่ส่งมอบงานล่าช้า ความคืบหน้าการส่งมอบงาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบ
งานครบถ้วน จานวนค่าปรับตามสัญญา การตั้งประมาณการค่าปรับ และการชาระค่าปรับ
BLISS ชีแ้ จง : จานวน 3 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ

คู่สัญญา

วันที่ทา
สัญญา

มูลค่า
งาน

ลักษณะงาน
โครงการ

1. งาน
โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพื่อรองรับ
ระบบงาน
ยุทธศาสตร์

การ
ประปา
นครหลวง

27/05/2557

56 ล้าน
บาท

ติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และพัฒนา
ซอฟต์แวร์
สาหรับ
โครงการ
ดังกล่าว

วันที่ครบ
กาหนดส่ ง
มอบงาน
12/05/2558

ค่าปรับ
ตาม
สัญญา
0.01%
ต่อวัน

สาเหตุที่ส่งมอบงานล่าช้า

เนื่องจากมีการปรับเลี่ยนความต้องการของลูกค้า
(Requirement)

ความคืบหน้า

99% โดยอยู่
ระหว่างการ
ตรวจคู่มือ
ระบบสารอง
ข้อมูล

คาดว่า
จะเสร็ จ
ไตรมาส
3/2559

การตั้ง
ประมาณ
การค่าปรับ
2.9 ล้านบาท
ชาระแล้ว
1.1 ล้านบาท
โดยบริ ษทั
ได้ต้ งั
ประมาณ
ค่าปรับ
ครบถ้วน
ตามเงื่อนไข
สัญญาแล้ว
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คู่สัญญา

วันที่ทา
สั ญญา

มูลค่ า
งาน

ลักษณะงาน
โครงการ

2. งาน
โครงการ
Remote
Control
Monitoring
26 stations

กสทช.

16/12/2557

344
ล้าน
บาท

ขายและติดตั้ง
ชุดสถานี
ตรวจสอบการ
ใช้ความถี่วิทยุ
ระบบควบคุม
ระยะไกล
จานวน 26
สถานี

3. งาน
โครงการ
Remote
Control
Monitoring 6
Stations

กสทช.

16/12/2557

79 ล้าน
บาท

ขายและติดตั้ง
ชุดสถานี
ตรวจสอบการ
ใช้ความถี่วิทยุ
ระบบควบคุม
ระยะไกล
จานวน 6
สถานี

วันที่ครบ
กาหนดส่ ง
มอบงาน
10/03/2559

11/12/2558

ค่ าปรับ
ตาม

ชื่อโครงการ

คู่สัญญา

วันที่ทา
สั ญญา

มูลค่ างาน

0.20%
ต่อวัน

บริ ษทั มิได้ส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญา เนื่องจาก
กสทช.
ไม่สามารถส่ งมอบพื้นที่สาหรับติดตั้ง
เสาสัญญาณตามกาหนด ดังนั้น กสทช. จึงได้ขยาย
ระยะเวลาส่ งมอบงานเป็ นวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เสาสัญญาณ 24
สถานี ได้ส่ง
มอบงาน
เรี ยบร้อยแล้ว
คงเหลือ 2
สถานี ซึ่ ง
กสทช. ขอ
เปลี่ยนแปลง
พื้นที่ติดตั้งเสา
สัญญาณ ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ทา
หนังสื อขอ
ขยายระยะเวลา
เพิ่มเติม
เนื่องจาก มี
การ
เปลี่ยนแปลง
พื้นที่ติดตั้ง

ไตรมาส
3/2559

บริ ษทั ยัง
มิได้ต้ งั
ประมาณ
ค่าปรับ
แม้วา่ บริ ษทั
ยังส่ งมอบ
งานล่าช้า
กว่าสัญญา
เนื่องจาก
กสทชได้
เปลี่ยนแปลง
พื้นที่ติดตั้ง
เสาสัญญาณ
จึงได้ตกลง
ให้ขยาย
ระยะเวลา
การส่ งมอบ
งานออกไป
จนถึงวันที่
28 มิถุนายน
2559

0.20%
ต่อวัน

กสทช. ส่ งมอบพื้นที่สาหรับติดตั้งเสาสัญญาณล่าช้า

ส่ งมอบแล้ว
เสร็ จเมื่อวันที่
25 มีนาคม
2559

-

เดิมบริ ษทั
ได้มีหนังสื อ
ขอขยาย
เวลาการส่ ง
มอบงาน
และรอการ
อนุมตั ิจาก
กสทช. เพื่อ
หลักความ
ระมัดระวัง
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2558 บริ ษทั
จึงได้มีการ
ตั้งประมาณ
การค่าปรับ
ไว้จานวน 3
ล้านบาท
โดยคานวณ
ค่าปรับนับ
จากวันที่
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ต้องส่ งมอบ
งานตาม
สัญญา
(วันที่ 16
ธันวาคม
2558 ไป
จนถึงวันที่
31 ธันวาคม
2558) ต่อมา
ในเดือน
มกราคม
2559 บริ ษทั
ทาหนังสื อ
แจ้ง กสทช.
เพื่อโต้แย้ง
ค่าปรับ
เพราะเหตุที่
กสทช. ส่ ง
มอบพื้นที่
การติดตั้ง
งานล่าช้า
ไม่ใช่
ความผิดของ
บริ ษทั และ
บริ ษทั ได้ส่ง
มอบงาน
ให้กบั
กสทช.
เรี ยบร้อยใน
เดือน
มีนาคม
2559
โดย กสทช.
ได้พิจารณา
งดค่าปรับ
ให้กบั บริ ษทั
เพราะเหตุที่
กสทช.
ส่ งมอบ
พื้นที่ให้
บริ ษทั ล่าช้า
จึงมิใช่
ความผิดของ
บริ ษทั
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คาถาม SET : 4.2. นโยบายการพิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับงานล่าช้า และปั จจุบนั บริ ษทั พิจารณาตั้งประมาณการ
ดังกล่าวครบถ้วนแล้วหรื อไม่ อย่างไร
BLISS ชี้แจง : บริ ษทั มี นโยบายการพิจารณาตั้งประมาณการค่าปรับงานล่าช้า โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่ ตกลงกัน
และระบุไว้ในสัญญา ซึ่ งในแต่ละสัญญามีเงื่อนไขที่อาจจะแตกต่างกัน เช่น มีการส่ งมอบงานเป็ นงวดๆ พร้อมกับระบุวนั ที่ตอ้ ง
ส่ งมอบ หากล่าช้าจากวันที่ กาหนดส่ งมอบในงวดนั้นๆ มีการกาหนดค่าปรับโดยระบุ ไว้ในสัญญา เป็ นต้น และหากเกิ ดกรณี
ดังกล่าว บริ ษ ัท ได้พิจารณาตั้งประมาณการค่าปรั บล่าช้าครบถ้วนแล้ว ยกเว้น หากปรากฎมี เอกสารหรื อหลักฐานชัดเจนว่า
ความล่าช้าที่เกิดขึ้นมิได้มีสาเหตุมาจากบริ ษทั (บริ ษทั มิได้ปฏิบตั ิผิดสัญญา) บริ ษทั จะพิจารณาไม่มีการตั้งประมาณค่าปรับล่าช้า
ดังกล่าว

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ)
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

