ที่ 039/2559

วันที่ 15 สิ งหาคม 2559
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานงวดประจาไตรมาส 2 ปี 2559

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบการเงินรวมของบริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สาหรับ งวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 ผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย มี ผลขาดทุนสุ ทธิ 7.56 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับช่ วง
เดียวกันของปี 2558 ซึ่ งมีกาไรสุ ทธิ 4.86 ล้านบาท ผลการดาเนินงานลดลง คิดเป็ นร้อยละ 255.56 บริ ษทั ขอชี้ แจง
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2559 (งวด 3 เดือน) ของกลุ่มบริ ษทั ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้

1. รายได้ จากการขายและบริการ
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี รายได้จากการขายและบริ ก าร ส าหรั บ งวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2559
จานวน 192.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี 2558 ที่มีรายได้ 279.93 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ
31.28
สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้หลักจากงานโครงการติดตั้งสถานี ตรวจสอบ
การใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุ มระยะไกล ซึ่ งมีมูลค่าค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ยบกับรายได้จากธุ รกิจอื่นๆของบริ ษทั แต่
ในไตรมาส 2/2559 งานลักษณะดังกล่าวลดน้อยลง โดยรายได้ในหมวดนี้ ลดลงจาก 219.93 ล้านบาท เหลือ 23.36
ล้านบาท หรื อลดลง 196.58 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้เพิ่มจากการจาหน่ าย
อุปกรณ์ โทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 150.99 ล้านบาท ซึ่ งในช่ วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้าบริ ษทั ไม่มีรายได้ในหมวดนี้
โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี้
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รายได้ ในแต่ ละธุรกิจสาหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน
ประเภทรายได้ (งบการเงินรวม)

งวด 3 เดือน Q2/59
พ ันบาท

จำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม

ร้อยละ

งวด 3 เดือน Q2/58
พ ันบาท

พ ันบาท

ร้อยละ

-

226,982

63

งวด 6 เดือน Q2/58
พ ันบาท

79

ใหบริ
้ กำรติดตัง้ เครือข่ำยโทรคมนำคม( Tele Communication )

23,353

12

219,928

79

110,597

30

329,989

80

จำหน่ำยอุปกรณ์ไอทีและใหบริ
้ กำรด ้ำนสำรสนเทศ

18,024

9

59,855

21

20,941

6

80,386

19

-

-

-

2,179

1

4,061

1

192,376

100

146
279,929

100

360,699

100

-

ร้อยละ

150,999

่ ดิจต
ใหบริ
้ กำรด ้ำนซอฟแวร์และสือ
ิ อล

-

งวด 6 เดือน ปี 2559

ร้อยละ

414,436

-

100

หมายเหตุ นอกจากรายได้หลักข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังมีรายได้อื่น สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 จานวน 9.92 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและอื่นๆ จานวน 6.75 ล้านบาท และ
รายได้ที่มาจากการกลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้าของงานโครงการชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่
ควบคุมระยะไกล 6 สถานี จานวน 3.17 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการทางผูว้ า่ จ้างไม่มีการเรี ยกเก็บค่าปรับ
ดังกล่าว

2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนบริการ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การทั้งสิ้ น
293.08 ล้านบาท ต่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากตามสัดส่ วนรายได้ที่ลดลง โดยบริ ษทั มีรายละเอียดต้นทุน
ขายและบริ การ แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้
ต้นทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

จานวน 198.74 ล้านบาท

ต้นทุนจากการให้บริ การติดตั้งเครื อข่ายโทรคมนาคม

จานวน 74.20 ล้านบาท

ต้นทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์ไอทีและบริ การด้านสารสนเทศ จานวน 18.10 ล้านบาท
ต้นทุนจากการให้บริ การด้านซอฟแวร์และดิจิตอล
รวมต้ นทุนขายและบริการ

จานวน

2.04 ล้านบาท

จานวน 293.08 ล้านบาท
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3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
สาหรับ งวดหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2559 กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริ หาร
จานวน 72.91 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 19.67 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่าย
ขายและบริ หาร 54.22 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 12.85 ของรายได้
ในปี 2559 บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เพิ่มขึ้นจานวน 18.69 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท เนื่ องจากมีจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายประเภทธุ รกิจ , การตั้งประมาณการด้อยค่า งานโครงการ 2.75 ล้านบาท , การตั้งประมาณการด้อยค่าสิ นค้า
จานวน 4.09 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จานวน 0.69 ล้านบาท

4. กาไรสุ ทธิ
งวดสามเดื อน สิ้ น สุ ดวันที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 ผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อย มี ผ ล
ขาดทุนสุ ทธิ 7.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่ งมีกาไรสุ ทธิ 4.86 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สาหรับ งวดหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีผลขาดทุน จานวน 4.26
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี 2558 ที่มีผลขาดทุนจานวน 8.81 ล้านบาท บริ ษทั ขาดทุนลดลงจานวน
4.55 ล้าน คิดเป็ นร้อยละ 51.64
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ)
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

