ที่ BT3010/2018
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง
เรี ยน

ขอชี ้แจงข้ อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง หนังสือที่ บจ. 497/2560ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ตามที่บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (BLISS) ได้ นาส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2560
บริ ษัทขาดทุนสุทธิ 113.79 ล้ านบาทเนื่องจากบริ ษัทบันทึกค่าใช้ จ่ายอื่นสูงถึง 102.11 ล้ านบาท และปรากฏรายการสาคัญ
เกี่ยวกับรายการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าจ้ างโครงการสร้ างโครงข่ายสัญญาณ การตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า รายการขาดทุนจาก
การขายซากอุปกรณ์ สถานีเครื อข่าย รายการประมาณการค่าเสียหายจากการใช้ อุปกรณ์ และรายการลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ ทราบข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
1. รายการค่ าใช้ จ่ายอื่น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 19 ระบุวา่ งวด 9 เดือน ปี 2560 บริ ษัทมีรายการค่าใช้ จ่ายอื่น 102.11 ล้ านบาท
(89.74%ของผลขาดทุนสุทธิ) ซึ่งประกอบด้ วยรายการที่สาคัญคือ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 81.88 ล้ านบาท(ไม่รวมโอนกลับค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 10 ล้ านบาท หากนับรวมรายการดังกล่าวค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสุทธิ 71.88 ล้ านบาท) และประมาณการ
ผลขาดทุนจากงานโครงการและค่าปรั บงานโครงการล่าช้ ารวม 19.99 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของก่อนอย่างมี
นัยสาคัญ คิดเป็ น 1,505% และ 776% นอกจากนี ้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 – ข้ อ 7 ปรากฏรายการลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นและงานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ โดยแยกแสดงตามอายุของลูกหนี ้ได้ ดงั นี ้
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รายการ(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เพิ่มขึน้
ณ 30 ก.ย.60
ณ 31 ธ.ค.59
ลูกหนีก้ ารค้ า
236.57
232.72
ยังไม่ถึงกาหนดชาระและอยู่ระหว่างผ่อนชาระ
191.70
151.19
ค้ างชาระเกินกาหนดน้ อยกว่า 3 เดือน
37.76
31.44
ค้ างชาระเกินกาหนด 3 - 6 เดือน
21.69
ค้ างชาระเกินกาหนด 6 - 12 เดือน
20.57
ค้ างชาระเกินกาหนด 12 เดือน
7.10
7.83
12.86
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(17.84)
(4.98)
ลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ
218.73
227.73
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
153.54
122.90
28.53
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(66.22)
(37.69)
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นสุทธิ
87.32
85.21
มูลค่ างานที่ทาเสร็จแต่ ยงั ไม่ ถงึ กาหนดชาระ
145.24
121.79
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(59.43)
(28.94)
30.49
มูลค่ างานที่ทาเสร็จแต่ ยงั ไม่ ถงึ กาหนดชาระสุทธิ
85.81
92.84
รวม
71.88
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ขอให้ บริษัทชีแ้ จงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
1.1 อธิบายรายการลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นและมูลค่างานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระโดยสังเขป พร้ อมระบุสาเหตุที่
บริ ษั ท ตัง้ ค่า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ รายการดัง กล่า วเพิ่ ม ขึน้ จากปี 2559 อย่า งมี นัย สาคัญ คิ ด เป็ น 75.69% และ 105.36%
ตามลาดับ
BLISS-TEL ชีแ้ จง
รายการลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น หมายถึง ลูกหนี ้รายการอื่นๆที่ไม่ใช่รายการลูกหนี ้การค้ า เช่น ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
่้ นเวียนอื่น 153.54 ลบ. ประกอบไปด้ วย
เงินทดรองจ่าย รายได้ ค้างรับ เป็ นต้ นลูกหนีหมุ
1.รายการเงินจ่ายตามหนังสือค ้าประกัน บมจ.แห่งหนึ่ง มูลค่า 37.90 ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ 0.00 ลบ. (ณ ธ.ค. 59 มีมลู ค่า
37.90 ลบ.ตังค่
้ าเผื่อ 0.00 ลบ. )
2.รายการลูกหนี ้อื่น บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ มูลค่า 28.62 ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ 28.62 ลบ. (ณ ธ.ค.
59 มีมลู ค่า 28.62 ลบ.ตังค่
้ าเผื่อ 28.62 ลบ. )
3.รายการเงินค ้าประกันผลงาน บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)มูลค่า 27.93ลบ. ตังค่
้ าเผือ่้ 0.00ลบ. (ณ
ธ.ค. 59 มีมลู ค่า 27.93ลบ. ตังค่
้ าเผือ่้ 0.00ลบ. )
4.รายการเงินจ่ายล่วงหน้ า-ค่าใช้ จ่ายโครงการ บมจ.แห่งหนึ่ง มูลค่า 25.16 ลบ.ตังค่
้ าเผื่อ 25.16ลบ. (ณ ธ.ค. 59 มี
มูลค่า 25.16 ลบ.ตังค่
้ าเผื่อ 25.16ลบ. )
5.รายการเงินจ่ายล่วงหน้ า บริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี จากัด มูลค่า 10.79 ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ0.00 ลบ. (ณ ธ.ค. 59 มี
มูลค่า 0.00 ลบ.ตังค่
้ าเผื่อ 0.00 ลบ. )
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6.รายการเงินจ่ายล่วงหน้ า-ซื ้อสินค้ าบริ ษัท อะตอม อินโนเวชัน่ จากัด มูลค่า 5.10 ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ5.10 ลบ.(ณ ธ.ค.
59 มีมลู ค่า 5.10 ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ5.10 ลบ. )
7.รายการเงินจ่ายล่วงหน้ า-ซื ้อสินค้ าStar Sharp Lighting (HK) Co.,Limited มูลค่า 3.09 ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ 3.09 ลบ.
(ณ ธ.ค. 59 มีมลู ค่า 3.09 ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ 3.09 ลบ. )
8.รายการเงินค ้าประกันผลงาน บริ ษัทสือ่ สาร มูลค่า 3.03ลบ. ตังค่
้ าเผื่อ0.00ลบ. (ณ ธ.ค. 59 มีมลู ค่า 3.03 ลบ. ตัง้
ค่าเผื่อ0.00ลบ. )
่้ านวน 28.32 ลบ. สืบเนื่องจาก
สาเหตุที่บริ ษัทตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากรายการลูกหนี ้หมุนเวียนอื่ นเพิ่มขึนจ
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นรายการหนึง่ เกิดขึ ้นจากการที่บริ ษัทผู้รับจ้ าง(บริ ษัทเอกชนแห่งหนึง่ )ส่งมอบงานก่อสร้ างโครงข่ายสัญญาณ
สาหรับโครงการ BMA Replacement(Core Network) และโครงการอื่นๆ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์โดยเนื ้องานโครงการเป็ นงาน
ออกแบบและงานสร้ างโครงข่ายโทรคมนาคม เหตุที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากบริ ษัทผู้รับจ้ าง ได้ สง่ มอบงานไม่ครบตาม
จานวนที่ผ้ วู ่าจ้ าง (บริ ษัทให้ บริ การสื่อสาร) ได้ กาหนดเป็ นผลทาให้ บริ ษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามที่กาหนด บริ ษัทจึงได้
ดาเนินการเจรจากับบริ ษัทผู้รับจ้ าง และได้ ข้อสรุปว่าบริ ษัทผู้รับจ้ าง ตกลงจะชาระคืนเงินค่าจ้ างงานโครงการฯ และได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงกับบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทผู้รับจ้ าง ตกลงชาระคืนเป็ นรายเดือน งวดแรกวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดังที่
ได้ เปิ ดเผยในท้ ายหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 แต่เนื่องจากสถานการณ์ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนในการรับชาระหนี ้
จากบริ ษัทผู้รับจ้ าง อย่างไรก็ตามเพื่อหลักความระมัดระวังบริ ษัท จึงได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากรายการลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่นดังกล่าวจานวน 23.01 ลบ.
รายการมูลค่างานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึง กาหนดชาระ หมายถึง มูลค่างานโครงการที่บริ ษัทยังไม่ได้ เรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกค้ าเนื่องจากยังไม่ถึงกาหนดที่ลกู ค้ าจะรับวางบิลตามที่ได้ ตกลงกัน รายการมูลค่างานที่ทาเสร็ จ แต่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
145.24 ลบ.ประกอบไปด้ วยโครงการย่อย 150 โครงการ ( เฉลีย่ โครงการละ 0.97 ล้ านบาท)
สาเหตุที่บริ ษัทตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญรายการมูลค่างานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเพิ่มขึ ้นเนื่องจากงาน
โครงการบางส่วนที่เกิดขึน้ ก่อนปี 2560 บริ ษัทได้ ดาเนินงานส่วนใหญ่ เสร็ จแล้ ว แต่ยังไม่ได้ วางบิลลูกค้ าเนื่องจากยังไม่ถึง
กาหนดรอบที่ลกู ค้ าจะรับวางบิลตามที่ได้ ตกลงกัน ส่งผลให้ มีระยะเวลาค้ างส่งมอบงานนานเกินกว่าปกติ บริ ษัทจึงได้ พิจารณา
ตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญรายการดังกล่าวเพิ่มขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 30.49 ล้ านบาท เนื่องจากสัญญา
โครงการดังกล่าวให้ ผ้ รู ับจ้ างวางบิลภายในคราวเดียวเมื่อโครงการเสร็ จสิ ้น ดังนันมู
้ ลค่างานที่ทาเสร็ จตาม %ของงานที่ยงั ไม่ถึง
กาหนดส่งมอบจึงไม่สามารถวางบิลได้
ซึ่งจากการรับงานโดยปกติ เมื่อ งานโครงการเสร็ จตาม % ที่กาหนดตามสัญญา บริ ษัทจะจัดทาเอกสาร เพื่อให้ ผ้ ู
ว่าจ้ างตรวจรับ จากนันเมื
้ ่อผู้วา่ จ้ างตรวจรับแล้ ว จึงจะนาเอกสารตรวจรับประกอบใบเรี ยกเก็บหนี ้นาไปวางบิลตามรอบรับวาง
บิลที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด และ รับเงินตามรอบที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด
สาหรับรายการดังกล่าวเกิดจากการบุคลากรที่มีจากัด การจัดทาเอกสารเพื่อส่งมอบงานล่าช้ า ขณะที่เนื ้องานได้
ดาเนินการตาม % ที่กาหนด ดังนันเมื
้ ่อจัดทาเอกสารตรวจรับล่าช้ าแล้ ว การับวางบิลก็จะถัดเป็ นในรอบถัดไป การรับชาระก็จะ
เลือ่ นออกไปด้ วยเช่นกัน
ส่วนเกณฑ์การตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ หากลูกหนี ้ค้ างชาระเกิน 90-180 วัน ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 50% และ
เกินกว่า 180 วัน ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 100%
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1.2 สรุ ป ข้ อมู ล ลูก หนี ท้ ี่ ถู ก ตัง้ ค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ โดยสัง เขป เช่ น ชื่ อ ลูก หนี ้ ลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
ความสัมพันธ์ กบั บริ ษัท คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท มูลหนี ้และระยะเวลาค้ างชาระ ความสามารถในการ
ชาระหนี ้ เป็ นต้ น พร้ อมระบุการติดตามหนี ้ที่ค้างชาระดังกล่าวในระยะที่ผา่ นมา และแนวทางติดตามหนี ้ในอนาคต
BLISS-TEL ชีแ้ จง
ข้ อมูลลูกหนี ้ที่ถกู ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญรวม 143.49 ลบ.
บริ ษัท ซีดีเอ็น พลัส จากัด เป็ นลูกหนี ้การค้ า
ประกอบธุรกิ จจาหน่ายอุปกรณ์ สื่อสาร ซึ่งบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่ได้ มี
ความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัท ซีดีเอ็น พลัส จากัด
มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 2.04 ล้ านบาทตังค่
้ าเผื่อ2.04 ล้ านบาทโดยปั จจุบนั ลูกหนี ้ดังกล่าวได้ ผอ่ น
ชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัท ซึง่ หากลูกหนี ้ผิดนัดชาระหนี ้บริ ษัทจะดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
บริ ษัท ดาต้ า ซีดีเอ็มเอ จากัด เป็ นลูกหนี ้การค้ า
ประกอบธุรกิจจาหน่ายโทรศัพท์ ซิม เคเบิ ้ลทีวี พร้ อมอุปกรณ์จานดาวเทียม ซึ่งบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หาร
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัทดาต้ า ซีดีเอ็มเอ จากัด
มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 5.56 ล้ านบาทตังค่
้ าเผื่อ5.56 ล้ านบาท ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัท ดาต้ า ซีดีเอ็มเอ
จากัด ได้ ชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทครบทังจ
้ านวนแล้ ว
บริ ษัทเอกชนแห่งหนึง่ เป็ นลูกหนี ้การค้ า
ประกอบธุรกิจให้ บริ การระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ บริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่ได้
มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทเอกชนแห่งหนึง่
มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 59.66 ล้ านบาท แต่มีมูลหนี ้ที่ค้างนานจานวน 8.68 ล้ านบาทตังค่
้ าเผื่อ
8.68 ล้ านบาทซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทเอกชนแห่งหนึง่ ได้ ชาระหนี ้ในส่วนที่ค้างนานจานวน 8.68 ล้ านบาท ให้ กบั บริ ษัททังจ
้ านวนแล้ ว
บริ ษัท เวอร์ เทก เทลคอม จากัดเป็ นลูกหนี ้การค้ า
ประกอบกิ จการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ ควบคุมงานด้ านไฟฟ้ า อิเล็คทรอนิคส์ โทรคมนาคม ซึ่งบริ ษัท รวมถึง
คณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัท เวอร์ เทก เทลคอม จากัด
มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 1.62 ล้ านบาทตัง้ ค่าเผื่อ 1.62 ล้ านบาท บริ ษัทอยู่ระหว่างดาเนินการ
ติดตามทวงถามลูกหนี ้
บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด เป็ นลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ประกอบธุรกิจรับสารวจออกแบบระบบสายเคเบิ ้ล (Optical Fiber) และสายทองแดง ทังภายในและภายนอกอาคาร
้
จัดหาอุปกรณ์ ทางด้ านโทรคมนาคม และรับติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด
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มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 28.62ล้ านบาท ตังค่
้ าเผื่อ 28.62 ล้ านบาท บริ ษัท โปรเฟสชั่นแนล จอย
เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด มีกาหนดชาระงวดแรกวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยปั จจุบนั ลูกหนี ้ดังกล่าวยังไม่
ผิดนัดชาระหนี ้ตามกาหนดแต่อย่างใด ซึง่ หากผิดนัดชาระหนี ้บริ ษัทจะดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
บริ ษัทมหาชนแห่งหนึง่ เป็ นลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้
ถือหุ้นของบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน) ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัท
มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 25.16 ล้ านบาทตังค่
้ าเผื่อ25.16 ล้ านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจา
ติดตามทวงถาม
Star Sharp Lighting (HK) Co.,Limitedเป็ นลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่ได้ มี
ความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัทStar Sharp Lighting (HK) Co.,Limited
มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 3.09 ล้ านบาทตังค่
้ าเผื่อ3.09 ล้ านบาทบริ ษัทอยูร่ ะหว่างดาเนินการติดตาม
ทวงถามลูกหนี ้
บริ ษัท อะตอม อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ประกอบกิจการค้ าเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในสานักงาน เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องโทรสาร เครื่ องสแกนเนอร์ ซึ่งบริ ษัท
รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริ ษัท อะตอม อินโนเวชัน่ จากัด
มูลหนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 5.10 ล้ านบาทตังค่
้ าเผื่อ5.10 ล้ านบาทบริ ษัทอยูร่ ะหว่างดาเนินการติดตาม
ทวงถามลูกหนี ้
งานโครงการบางส่วนที่เกิดขึ ้นก่อนปี 2560 ที่ยงั ไม่ ถึงกาหนดที่ลกู ค้ าจะรับวางบิลตามที่ได้ ตกลงกันจานวน 59.43
ล้ านบาทมีจานวน 117 โครงการ ถูกตังค่
้ าเผื่อจานวน 59.43 ล้ านบาท (เฉลีย่ โครงการละ 0.507 ล้ านบาท)
1.3 นโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ พร้ อมทังอธิ
้ บายว่าบริ ษัทตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นไปตามนโยบายและ
ครบถ้ วนแล้ วหรื อไม่ อย่างไร
BLISS-TEL ชีแ้ จง
บริ ษัทมีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ สาหรับลูกหนี ท้ ี่ค้างชาระนับจากวันที่ครบกาหนดชาระเกินกว่า 90 วัน
แต่ไม่เกิน 180 วัน จานวน 50% ของมูลค่าลูกหนี ้ และสาหรับลูกหนี ้ที่ค้างชาระนับจากวันที่ครบกาหนดชาระเกินกว่า 180 วัน
จานวน 100% ของมูลค่าลูกหนี ้ซึง่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนแล้ ว
1.4 ตามที่บริ ษัทได้ บนั ทึกประมาณการค่าปรับล่าช้ า 15.28 ล้ านบาท และประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
จากงานโครงการ 4.71 ล้ านบาท รวม 19.99 ล้ านบาท นัน้ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
1.4.1 สรุ ปรายละเอียดของแต่ละโครงการข้ างต้ นโดยสังเขป เช่น ชื่อและลักษณะโครงการ คู่สญ
ั ญา วันที่ทาสัญญา
และครบกาหนดส่งมอบงาน ความคืบหน้ าการส่งมอบงานและระยะเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบงานครบถ้ วนสาเหตุที่สง่ มอบงาน
ล่าช้ าและมีคา่ ปรับรวมทังการตั
้
งประมาณการผลขาดทุ
้
นจากโครงการ เป็ นต้ น
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ชื่อและลักษณะโครงการ

บริษัทคู่สัญญา

วันที่ทาสัญญา

ครบกาหนดส่ ง
มอบงาน

ความคืบหน้ าการ
ส่ งมอบ

6.9 ลบ.

0.00

8.4 ลบ.

0.00

104 ลบ.

0.4 ลบ.

0.9 ลบ.

1.5 ลบ.

2.6 ลบ.

0.1 ลบ.

6.1 ลบ.

0.5 ลบ.

2.2 ลบ.

0.6 ลบ.

1.5 ลบ.

0.7 ลบ.

2.1 ลบ.

0.2 ลบ.

0.5 ลบ.

0.1 ลบ.

0.8 ลบ.

0.4 ลบ.

1.1 ลบ.

ค่ าปรั บ

โครงการตรวจสอบคุณภาพการให้ บริการตาม
โปรโมชัน่ จานวน 1 ระบบ

10/11/2559

08/07/2560

ส่งมอบแล้ ว

ส่งมอบแล้ ว

อยู่ในระหว่างการ
ตรวจรับมอบงานจาก
ผู้ว่าจ้ าง

รายการศูนย์อินเทอร์ เน็ต (USO Net) จานวน
160 แห่ง สาหรับแผนงาน USO ประจาปี
2553 (เพิ่มเติม)

บริ ษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) (ผู้ว่าจ้ าง)

11/11/2559

10/05/2560

ส่งมอบแล้ ว

ส่งมอบแล้ ว

อยู่ในระหว่างการ
ตรวจรับมอบงานจาก
ผู้ว่าจ้ าง

การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC บิก๊ ซี คลอง 3

บริ ษัทโทรคมนาคม (ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

ตุลาคม 2560

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC Union Mall

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

เมษายน 2561

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

กุมภาพันธ์ 2561

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

เมษายน 2561

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

เมษายน 2561

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

พฤศจิกายน
2560

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC อาคารวีเอ็นพี

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

ธันวาคม 2560

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC โลตัส อุดรธานี

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

เมษายน 2561

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC โลตัส ขอนแก่น

บริ ษัทโทรคมนาคม(ผู้ว่าจ้ าง)

ไม่ได้ ทาสัญญา

ไม่ได้ กาหนด

เมษายน 2561

ผู้รับจ้ างละทิ ้งงาน

ไม่มี

การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC ไอทีเอฟ สีลม
พาเลส
การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC พิโคเซลล์ ห้ างบิ๊ก
ซี อุดรธานี
การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC ไมโครเซลล์ บิ๊กซี
ขอนแก่น
การติดตังสั
้ ญญาณ 4G IBC บิก๊ ซี รังสิต คลอง
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มูลค่ างาน

สาเหตุส่งมอบงาน
ล่ าช้ า

สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ว่า
จ้ าง)

อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ
อยู่ระหว่างตรวจ
แบบงานขันต้
้ น
อยู่ระหว่างนาส่งใบ
เสนอราคา
อยู่ระหว่าง
ประสานงาน
อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ
อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ
อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ
อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ
อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ

ประมาณการผล
ขาดทุน
โครงการ

ระยะเวลาที่คาด
ว่ าจะส่ งมอบ

41 ลบ.
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เหตุที่ต้องตังประมาณการผลขาดทุ
้
นโครงการ คือ ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งมากกว่ารายได้
กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างละทิ ้งงาน ทางบริ ษัทได้ จดั หาผู้รับจ้ างรายใหม่มาดาเนินงานแทนเพื่อส่งมอบงานให้ กบั ลูกค้ า
ปั จจุบนั โครงการที่มีกาหนดส่งงานในเดือนต.ค. พ.ย.และธ.ค.60 ดังกล่าวได้ สง่ มอบงานและวางบิลเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้รับจ้ างที่ทิ ้งงาน คือ PJN
คูส่ ญ
ั ญาใหม่ที่มารับงาน คือ บจก.ที เค วาย เทคโนโลยี
1.4.2 รายละเอี ย ดของคู่สัญ ญาโดยสัง เขป เช่ น ชื่ อ คู่สัญ ญา คณะกรรมการ ผู้ถื อ หุ้น ( Ultimate Shareholder)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นต้ น
BLISS-TEL ชีแ้ จง
คู่สัญญา

สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ท
เวอร์ คจากัด

คณะกรรมการ

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทรประธานกรรมการ
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการ
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ รองประธานกรรมการ
พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ศีลพิพฒ
ั น์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์ นนั ท์ กรรมการ
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ
พลเอกทวีปเนตรนิยม
พลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ
นายอภิเนตร อูนากูล
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
นายภูมิศกั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายพินิจ พัวพันธ์
นายนริ นทร์ กัลยาณมิตร
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
นายวรรณชัย บุญบารุ ง
นางศศิวิมล มีอาพล
พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์/
นายกานต์ตระกูลฮุน
นายแอเลน ลิว ยง เคียง
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
นายประสัณห์ เชื ้อพานิช
นางสาวจีน โล เงี ้ยบ จง
นายสตีเฟน จอฟฟรี ย์ มิลเลอร์
นายเฆราร์ โด ซิงโก อบลาซา จูเนียร์
นายฮุย เว็ง ชอง

ผู้ถือหุ้น (ultimate
Shareholder)

ความสัมพันธ์ กับ
บริษัท
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
บริษัท

กระทรวงการคลัง

ไม่มี

กระทรวงการคลัง

ไม่มี

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จากัด(มหาชน)

ไม่มี

7

1.4.3 หลักเกณฑ์ ในการตัง้ ประมาณการผลขาดทุนและค่าปรั บดังกล่าว และอธิ บายว่าบริ ษัทได้ พิจารณาการตัง้
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวครบถ้ วนแล้ วหรื อไม่ อย่างไร
BLISS-TEL ชีแ้ จง
บริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการตังประมาณการผลขาดทุ
้
นและค่าปรับ โดยการตังประมาณการค่
้
าปรับพิจารณาจากอัตรา
ค่าปรับตามสัญญาและระยะเวลาที่เกินกาหนดวันที่ส่งมอบตามสัญญา และการตังประมาณการผลขาดทุ
้
นพิจารณาจาก
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งกับประมาณการที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ บริ ษัทได้ ตงประมาณการผลขาดทุ
ั้
นและค่าปรับดังกล่าวไว้ ครบถ้ วนแล้ ว
สาหรั บที่ ผ่านมา กรณี ที่ผ้ ูรับจ้ างละทิง้ งาน บริ ษัทเร่ งแก้ ปัญหาโดยจัดหาผู้รับจ้ างรายใหม่มาดาเนินการแทน ซึ่ง
อาจจะทาให้ ต้นทุนเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามต้ นทุนในส่วนทีเพิ่มขึ ้น บริ ษัทได้ ติดตามให้ ผ้ รู ับจ้ างรายเดิมชดใช้ ค่าเสียหายและ
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเช่น ค่าปรับ และส่วนเกินจากต้ นทุนเดิม
2. รายการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าค่ าจ้ างโครงการสร้ างโครงข่ ายสัญญาณ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 ปรากฏข้ อมูลว่าเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 บริ ษัทได้ ทาบันทึกข้ อตกลงกับ
บริ ษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็ นผู้รับจ้ างสร้ างโครงข่ายสัญญาณสาหรั บ BMA Replacement (Core Network) และโครงการอื่นๆ ให้
ชาระคืนเงินให้ กับบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวส่งมอบงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทาให้ บริ ษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้
ตามกาหนด ซึ่งบริ ษัทได้ จ่ายเงินค่าโครงการล่วงหน้ าแล้ ว 24 ล้ านบาท (มูลค่าโครงการ 26 ล้ านบาท) โดยบริ ษัทดังกล่าวจะ
ชาระคืนเงินด้ วยการผ่อนชาระเป็ นงวดๆ ละ 300,000 – 680,290 บาท เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 5 กันยายน 2560 - วันที่ 5 ตุลาคม 2564
นัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
2.1 รายละเอียดสัญญาและบริ ษัทผู้รับจ้ างดังกล่าวโดยสังเขป เช่น วันที่ทาสัญญาและส่งมอบงาน ชื่ อคู่สญ
ั ญา
ลักษณะงาน เงื่อนไขการจ่ายเงินและส่งมอบงาน รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น (Ultimate Shareholder) ความสัมพันธ์กบั
บริ ษัท คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมทังผลงานในอดี
้
ต เป็ นต้ น
BLISS-TEL ชีแ้ จง
รายละเอียดสัญญาและบริ ษัทผู้รับจ้ าง มีดงั นี ้
สัญญา :
ว่าจ้ างงานสร้ างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม สาหรับโครงการ BMA Replacement
(Core Network) และโครงการอื่นๆ โครงการออกแบบและสร้ างโครงข่ายโทรคมนาคม
วันที่ทาสัญญา :
24 เมษายน 255
คู่สัญญา :
บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัด
ลักษณะงาน :
งานสารวจ เก็ บ ข้ อ มูลและออกแบบโครงข่า ยสัญ ญาณโทรคมนาคม และงานสร้ าง
โครงข่ายสัญญาโทรคมนาคม รวมถึงจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
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เงื่อนไขการจ่ ายเงินและส่ งมอบงาน :
ค่ าจ้ างงานออกแบบ
งวดที่ 1 ชาระ 30% ของมูลค่าหนังสือสัง่ ซื ้อ หลังจากผู้วา่ จ้ างได้ ออกหนังสือสัง่ ซื ้อ
งวดที่ 2 ชาระ 50% ของมูลค่าสุดท้ ายของใบสัง่ งาน หลังจากผู้วา่ จ้ างส่งมอบงาน
งวดที่ 3 ชาระ 20% ของมูลค่าสุดท้ ายของใบสัง่ งาน หลังจากผู้วา่ จ้ างตรวจรับมอบงาน

รายชื่อ
คณะกรรมการ :
ผู้ถอื หุ้น :

ค่ าตอบแทนงานสร้ างโครงข่ าย
งวดที่ 1 ชาระ 20% ของมูลค่าหนังสือสัง่ ซื ้อ หลังจากผู้วา่ จ้ างได้ ออกหนังสือสัง่ ซื ้อ
งวดที่ 2 ชาระ 10% ของมูลค่าหนังสือสัง่ ซื ้อ หลังจากดาเนินการ Lay OFC เสร็ จสมบูรณ์
งวดที่ 3 ชาระ 25% ของมูลค่าหนังสือสัง่ ซื ้อ หลังจากติดตัง้ OFC เสร็ จสมบูรณ์
งวดที่ 4 ชาระ 35% ของมูลค่าสุดท้ ายของใบสัง่ งาน หลังจากผู้วา่ จ้ างส่งมอบงาน
งวดที่ 5 ชาระ 10% ของมูลค่าสุดท้ ายของใบสัง่ งาน หลังจากผู้วา่ จ้ างตรวจรับมอบงาน
จ่าสิบตรี ปัญญา เจริ ญสุข และนายจิระเดช หวลหอม

จ่าสิบตรี ปัญญา เจริ ญสุข 30%, นายจิระเดช หวลหอม 35%, นางสาวรวิชานันท์ โชติธน
สุรีย์กร 10%, นายนราฤทธิ์ รัตนพันธ์ 20% และนางพนิตดา เจริ ญสุข 5%
ความสัมพันธ์ กับบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นของบริษัท :ไม่มี
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน :
ในปี 2557 คูส่ ญ
ั ญามีสนิ ทรัพย์รวม 103.39 ล้ านบาทหนี ้สินรวม 2.27 ล้ านบาท ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 101.12 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 1.12 ล้ านบาท
ในปี 2558 คู่สญ
ั ญามีสินทรัพย์รวม 123.57 ล้ านบาทหนี ้สินรวม 17.15 ล้ านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 106.42 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 5.30 ล้ านบาท
ในปี 2559 คู่สญ
ั ญามีสินทรัพย์รวม 124.28 ล้ านบาทหนี ้สินรวม 13.82 ล้ านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 110.46 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 4.10 ล้ านบาท
ผลงานในอดีต (อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้ อมูล)
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี ้ ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ อย่างไร
(1) การว่า จ้ างบริ ษั ท และจ่ ายเงิ น ล่ว งหน้ าสูง ถึ ง 92%ของมูลค่าโครงการพร้ อมอธิ บ ายข้ อ มูลที่ ใ ช้ ป ระกอบการ
พิจารณา
BLISS-TEL ชีแ้ จง
การจ่ายเงินล่วงหน้ า 92% ดังกล่าวเป็ นการจ่ายเงินค่าจ้ างตามสัญญา และ ขันตอนการส่
้
งมอบงาน ซึ่งงานสร้ าง
โครงข่ายได้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จไปแล้ วประมาณ 90% โดยคณะกรรมการบริ ษัทและผู้จดั การโครงการในขณะนันได้
้ พิจารณา
การจ่ายเงินดังกล่าวให้ กบั ผู้รับจ้ างจากเอกสารใบแจ้ งหนี ้และเอกสารส่งมอบงานซึง่ ได้ ตรวจรับมอบงานโดยผู้จดั การโครงการ
ในขณะนัน้
(2) การยินยอมตกลงให้ บริ ษัทผู้รับจ้ างทยอยคืนเงินจ่ายล่วงหน้ านานถึง 4 ปี โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ย หรื อค่าปรับ
จากความเสียหายที่เกิดขึ ้น รวมทังได้
้ ประเมินความสามารถชาระหนี ้และความเสีย่ งที่จะไม่ได้ รับชาระคืนอย่างไร
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BLISS-TEL ชีแ้ จง
ในการเจรจาระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทผู้รับจ้ างได้ ร่วมกันพิจารณาถึงความสามารถในการชาระหนี ้ และการดาเนิ น
ธุรกิจของผู้รับจ้ าง ซึ่งในปี 2559 ผู้รับจ้ างมีผลกาไรสุทธิประมาณ 4.10 ล้ านบาท เฉลี่ยเท่ากับ 0.34 ล้ านบาทต่อเดือน ดังนันผู
้ ้
รั บจ้ างจึงขอผ่อนชาระเดือนละ 0.30 - 0.50 ล้ านบาท เพื่อให้ บริ ษัทผู้รับจ้ างมีสภาพคล่องพอที่จะดาเนินธุรกิ จและสร้ าง
ยอดขายต่อไปได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ประมาณการว่าผู้รับจ้ างน่าจะมีการเติบโตของกาไรมากขึ ้น บริ ษัทจึงกาหนดลักษณะ
ของการชาระเป็ นแบบขันบั
้ นไดประกอบกับธุรกิจที่ผ้ รู ับจ้ างทาอยูย่ งั มีการขยายตัวจึงคาดว่าจะมีความสามารถในการชาระคืน
ได้ ตามสัญญา
2.3 สาเหตุที่ผ้ รู ับจ้ างส่งมอบงานไม่ตรงตามวัตถุป ระสงค์ ผลกระทบต่อบริ ษัทจากการที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้
ภายในกาหนดและปั จจุบนั บริ ษัทมีการจ้ างงานโครงการกับบริ ษัทดังกล่าวอีกหรื อไม่ อย่างไร ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับชาระเงินคืน
เป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่ อย่างไร
BLISS-TEL ชีแ้ จง
บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท โปรเฟสชั่นแนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จากัด ในลักษณะงานแบบTurnkey ซึ่งเนือ้ งานที่ผ้ ู
รับจ้ างได้ สง่ มอบงานให้ กบั บริ ษัทนัน้ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ลกู ค้ าต้ องการ เนื่องจากผู้รับจ้ างได้ สง่ มอบงานไม่ครบตาม
จานวนที่ผ้ วู ่าจ้ าง (บริ ษัท ทรู มูฟ จากัด ) ได้ กาหนด ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีการจ้ างงานกับผู้รับจ้ างรายนี ้แล้ ว และบริ ษัทผู้
รับจ้ างได้ ชาระเงินให้ กบั บริ ษัทตรงตามกาหนดเวลาตามที่ได้ ตกลงกันไว้
ทังนี
้ ้โครงการดังกล่าว ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ สง่ มอบงานให้ กบั ลูกค้ าแล้ ว
สาเหตุที่งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้ าทังที
้ ่ได้ จ่ายเงินล่วงหน้ าไปแล้ วนัน้ ในอดีตการจ้ างงานกับ บริ ษัท โปร
เฟสชัน่ แนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชนั่ จากัดนันมี
้ การกาหนดการจ่ายเงิน ตามสัญญา เช่น ค่าตอบแทนงานสร้ างโครงข่าย กาหนด
งวดที่ 1 ชาระ 20% ของมูลค่าหนังสือสัง่ ซื ้อ หลังจากผู้วา่ จ้ างได้ ออกหนังสือสัง่ ซื ้อ
งวดที่ 2 ชาระ 10% ของมูลค่าหนังสือสัง่ ซื ้อ หลังจากดาเนินการ Lay OFC เสร็ จสมบูรณ์
งวดที่ 3 ชาระ 25% ของมูลค่าหนังสือสัง่ ซื ้อ หลังจากติดตัง้ OFC เสร็ จสมบูรณ์
งวดที่ 4 ชาระ 35% ของมูลค่าสุดท้ ายของใบสัง่ งาน หลังจากผู้วา่ จ้ างส่งมอบงาน
งวดที่ 5 ชาระ 10% ของมูลค่าสุดท้ ายของใบสัง่ งาน หลังจากผู้วา่ จ้ างตรวจรับมอบงาน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาหนดการเรี ยกชาระเงินจากลูกค้ า
งวดที่ 1 ชาระ 30% ส่งมอบงานสารวจและออกแบบให้ แก่ลกู ค้ าแล้ ว
งวดที่ 2 ชาระ 50% เมื่อติดตังและส่
้
งมอบงานเบื ้องต้ นให้ กบั ลูกค้ าแล้ ว
งวดที่ 3 ชาระ 20% เมื่อตรวจสอบสัญญาณขันสุ
้ ดท้ ายและทารี พอร์ ตส่งให้ ลกู ค้ าแล้ ว
เมื่อบริ ษัทได้ รับส่งมอบงานจากผู้รับจ้ างแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบให้ กบั ลูกค้ า เมื่อลูกค้ ามาตรวจรับมอบงานอาจมีการ
แก้ ไขเนื ้องานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทาให้ บริ ษัทยังไม่สามารถเรี ยกเก็บในงวดที่ 2 ได้ จึงต้ องมีการแก้ ไขงานก่อนส่งมอบอีก
ครัง้ และในบางโครงการบริ ษัทได้ จ่ายเงินให้ กบั บริ ษัทผู้รับจ้ างตามงวดการชาระที่ 1 เมื่อบริ ษัทได้ ออกหนังสือสัง่ ซื ้อ แต่งาน
โครงการนันไม่
้ ได้ เริ่ ม จึงเป็ นเหตุให้ บริ ษัทเรี ยกคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าที่ได้ จ่ายไป
ทังนี
้ ้งานเกือบทังหมด
้
ผู้วา่ ได้ ทยอยชาระตามงานที่บริ ษัทได้ ทยอยสงมอบ
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3. รายการตัง้ ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าสินค้ า
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8 ปรากฏข้ อมูลว่า บริ ษัทมีมลู ค่าสินค้ าคงเหลือ 64.69 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้
ตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า 22.21 ล้ านบาท คิดเป็ น 34.33% นัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงสาเหตุที่บริ ษัทตังค่
้ า
เผื่อการลดมูลค่าสินค้ าประเภทและมูลค่าของสินค้ าที่ถกู ตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่า นโยบายการพิจารณาตังค่
้ าเผื่อดังกล่าว พร้ อ ม
อธิบายว่าปั จจุบนั บริ ษัทพิจารณาตังค่
้ าเผื่อดังกล่าวครบถ้ วนและเป็ นไปตามนโยบายแล้ วหรื อไม่ อย่างไรและแนวทางป้องกัน
ความเสียหายจากการลดลงของมูลค่าสินค้ าในอนาคต
BLISS-TEL ชีแ้ จง
บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายการตัง้ ค่า เผื่ อ การลดมูลค่าสิน ค้ าคงเหลือ อย่า งสม่า เสมอ โดยสิน ค้ า ที่ เ ทคโนโลยี
เปลีย่ นแปลงเร็ ว หรื อเปลีย่ นแปลงตามแฟชัน่ ที่ไม่เคลือ่ นไหวตังแต่
้ 90-180 วัน ในอัตรา 50% ของมูลค่าและสาหรับสินค้ าที่ไม่
เคลือ่ นไหวเกิน 180 วันขึ ้นไป ในอัตรา 100% ของมูลค่า การตังค่
้ าเผื่อแต่ละประเภทแสดงได้ ดงั นี ้
หน่ วย : พันบาท
ค่ าเผื่อการลด
สาเหตุท่ บี ริษัทตัง้ ค่ าเผื่อตาม
ประเภทสินค้ าคงเหลือ
มูลค่ า
มูลค่ าสินค้ า
นโยบายบัญชี
สินค้ าสาเร็ จรูป
2,697.00
2,368.00
สินค้ าไม่เคลือ่ นไหว
ซิมการ์ ด – TOT
4,093.00
4,093.00
สินค้ าไม่เคลือ่ นไหว
งานระหว่างทา
28,237.00
11,906.00
สินค้ าไม่เคลือ่ นไหว
วัสดุและอุปกรณ์งานโครงการ
29,668.00
3,845.00
สินค้ าไม่เคลือ่ นไหว
64,695.00
22,212.00
ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ มีแนวทางป้องกันโดยไม่ทาการ stock สินค้ าเกินความจาเป็ น แต่จะซื ้อสินค้ ามาเพื่องานโปรเจค
ที่เกิดขึ ้นในเวลานัน้
สินค้ าไม่เคลือ่ นไหว เนื่องจากสินค้ าคงเหลือบางรายการมีความล้ าสมัย และบางรายการมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงกับ
งานโครงการที่เกิดขึ ้นในอดีต รวมถึงสินค้ าคงเหลือที่บริ ษัทมีไว้ ใช้ ในการซ่อมบารุ งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต แต่ในปั จจุบนั ยัง
ไม่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
งานระหว่างทา เป็ นต้ นทุนของงานโครงการที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2557 เนื่องจากโครงการดังกล่าวหยุดลงเนื่องจากไม่มี
พนักงานมาดูแลงานต่อ จึงไม่เกิดความคืบหน้ าของงานโครงการ จึงเป็ นสาเหตุที่แจ้ งว่าเป็ นสินค้ าไม่เคลือ่ นไหว
4. รายการขาดทุนจากการขายซากอุปกรณ์ สถานีเครือข่ าย
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9 ปรากฏข้ อมูลว่าบริ ษัทขาดทุนจากการขายซากอุปกรณ์สถานีเครื อข่าย โดย
มีลาดับเหตุการณ์สาคัญดังนี ้
• 29 ก.ย.59 บริ ษัททาสัญญาขายซากอุปกรณ์ชมุ สายสถานีเครื อข่ายให้ กบั บริ ษัทแห่งหนึ่ง 90 ล้ านบาท (ต้ นทุน
70.89 ล้ านบาท) โดยตกลงชาระค่าสินค้ า 3 งวด ซึ่งบริ ษัทได้ รับชาระเพียง 30 ล้ านบาท โดยงวดที่
2 และ 3 ชาระเป็ นเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าวันที่ 10 และ 25 ต.ค.59 ซึง่ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
• 24 ธ.ค.59 ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ซื ้อมีหนังสือแจ้ งบอกเลิกสัญญาเนื่องจากสินค้ ามีจานวนไม่ครบถ้ วนและไม่
มีอยูจ่ ริ งตามที่กาหนดในสัญญา
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• 4 ก.ค.60

บริ ษัททาข้ อตกลงกับผู้ซื ้อเพื่อบรรเทาความเสียหาย โดยให้ ผ้ ซู ื ้อชาระเงิน 49.68 ล้ านบาท ทาให้
บริ ษัทขาดทุน 21.21 ล้ านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
4.1 ที่มาที่ไปของการทาสัญญาขายซากอุปกรณ์ ชุมสายสถานีเครื อข่าย ชื่ อคู่สญ
ั ญา ลักษณะการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น (Ultimate Shareholder) ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท คณะกรรมการ ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
BLISS-TEL ชีแ้ จง
บริ ษัทได้ เปิ ดประมูลขายซากอุปกรณ์ และมี ผ้ เู ข้ าร่ วมเสนอราคาหลายราย โดย บริ ษัท แอล ซี แมนเนจเม้ นท์ จากัด
เป็ นผู้ชนะการประมูล ซึ่งเสนอราคาซื ้อและเงื่อนไขดีที่สดุ บริ ษัทจึงได้ ทาสัญญาซื ้อขาย(ซากอุปกรณ์ชมุ สายสถานีเครื อข่ายฯ)
กับบริ ษัท แอล ซี แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท แอล ซี แมนเนจเม้ นท์ จากัด ประกอบธุรกิจส่งออก นาเข้ า ประมูลและรับซื ้อของเก่าทุกชนิดให้ บริ การขนส่ง
ขยะ วัสดุที่รีไซเคิลไม่ได้ แล้ ว โดยมีนายหลิน ฮอง เหวิน และนายวันชัย เรื องสุทธิ นฤภาพ เป็ นกรรมการบริ ษัท และมีผ้ ถู ือหุ้น
ประกอบไปด้ วย นายภูสทิ ธิ์ เจริ ญกิจสุพฒ
ั น์ 3.33%, นายวันชัย เรื องสุทธินฤภาพ 33.33%, นางสาวฟาริ ดา ภูครองนา 6.67%,
นายหลิน ฮอง เหวิน 20.00%, นายตู จง หนาน 3.33%, นางสาวพีรมณฑ์ ธาริ นเจริ ญ 13.34%, นายเฉิน อี ้ตง 20.00%
ซึ่งผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริ ษัท แอล ซี แมนเนจเม้ นท์ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร
และผู้ถือหุ้นหลักของบริ ษัท
4.2 บริ ษัทและผู้ซื ้อได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายที่ตกลงกันไว้ หรื อไม่ เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ที่ผ้ ซู ื ้อ
แจ้ งว่าสินค้ ามีจานวนไม่ครบถ้ วนและไม่มีอยูจ่ ริ งตามที่กาหนดในสัญญา พร้ อมทังอธิ
้ บายถึงความมีอยูจ่ ริ งและความครบถ้ วน
ของสินค้ าดังกล่าวของบริ ษัทความคืบหน้ าในการส่งมอบสินค้ าและรับชาระเงินตามที่ได้ ตกลงกันในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
BLISS-TEL ชีแ้ จง
บริ ษัทได้ ซื ้อเหมาซากอุปกรณ์ชุมสายของสถานีเครื อข่ายจานวน 3,985 สถานีฐาน มาจากบริ ษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปขายเหมาให้ กบั ผู้ซื ้อบริ ษัทจึงได้ จดั หาและเข้ าทาสัญญากับผู้ซื ้อ โดยในสัญญาได้
ระบุไว้ ว่าบริ ษัทจะจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องชัง่ น ้าหนักและรถยกสินค้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ซึ่งเป็ นการแสดงจุดประสงค์ในการขายแบบ
เหมา เมื่อบริ ษัทผู้ซื ้อได้ ทาการขนซากอุปกรณ์บางส่วนออกไปจากพื ้นที่ หลังจากนั น้ ผู้ซื ้อได้ อายัดเช็ค จานวน 2 ฉบับ และแจ้ ง
ว่าซากอุปกรณ์ มีจานวนไม่ครบถ้ วนและไม่มีอยู่จริ งตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ ายของสัญญาฯซึ่งเอกสารแนบท้ ายได้ ปรากฏ
จานวนรายละเอียดและรูปถ่ายของซากอุปกรณ์บริ ษัทจึงโต้ แย้ งว่าการขายครัง้ นี ้เป็ นการขายแบบเหมารวม โดยใช้ น ้าหนักเป็ น
เกณฑ์ในการขายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ผู้ซื ้อได้ ดาเนินการฟ้ องอาญาบริ ษัท
เนื่องจากบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการขายซากอุปกรณ์ชมุ สายของสถานีเครื อข่ายจานวน 3,985 สถานีฐานแบบเหมา
ดังนัน้ ความมีอยู่จริ งและความครบถ้ วนของการสินค้ าดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ จากการที่ผ้ ูซื ้อชั่งน ้าหนักในการขนสินค้ า
ดังกล่าวออกไปในแต่ละเที่ยว แต่เกิดความเข้ าใจไม่ตรงกันในเนื ้อหาของสัญญาจึงเกิดข้ อพิพาทขึ ้น ซึง่ ที่ปรึกษากฎหมายได้ ให้
ความเห็นว่าสัญ ญาซื ้อขายมีความคลุมเครื อ สามารถตีประเด็นได้ ทงั ้ เป็ นการขายเหมาและการแบบแยกชิ น้ ผู้บริ หารใน
ขณะนันจึ
้ งหยุดธุรกรรมการขายก่อน จากนันได้
้ เจรจากับผู้ซื ้อเพื่อหาข้ อสรุป
ในไตรมาส 3 นี ้บริ ษัทได้ สง่ มอบสินค้ าและรับชาระเงินตามที่ได้ ตกลงกันในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เสร็ จสิ ้นแล้ ว
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4.3 ขอให้ อธิบายว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่างไรกรณี
บริ ษัทขายสินค้ าแล้ วขาดทุนตามข้ อตกลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
BLISS-TEL ชีแ้ จง
เนื่องจากได้ มาเป็ นการซื ้อเหมา ซึง่ ซากทีเ่ หลือเป็ นการยากต่อการเปรี ยบเทียบเป็ นราคาทุน บริ ษัทจึงได้ ให้ ผ้ ปู ระเมิน
อิสระมาดาเนินการประเมินมูลค่าที่เหลือ
โดยในเดือน มิถนุ ายน 2560 บริษัทได้ จดั หาผู้เชี่ยวชาญ 2 ราย มาประเมินซากอุปกรณ์ที่เหลือจากการขนของ บริ ษัท
แอล ซี แมนเนจเม้ นท์ จากัด ซึง่ ราคาประเมิน รายที่ 1= 5.546 ล้ านบาท และ รายที่ 2 = 2.910 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ผู้บริ หารได้
ประเมินสถานการณ์ และ พิจารณาจากราคาประเมินอย่างถี่ถ้วน หากยุตกิ ารขาย และ ถูกฟ้ องเรี ยกค่าเสียหาย หรื อ กลับสูส่
ถาพเดิม ทาให้ เกิดความเสียหายมากกว่าที่เป็ นอยู่ จึงได้ เจรจากับผู้ซื ้อ โดยให้ ซื ้อซากอุปกรณ์ในส่วนที่เหลือ = 19.68 ล้ านบาท
(สูงกว่าราคาประเมิน 3.55 เท่า) ซึง่ ผู้ซื ้อตกลงตามที่เจรจา และถอนฟ้องคดี
ทังนี
้ ้ผู้บริ หารได้ มีการชี ้แจงข้ อจากัด วิธีการซื ้อเป็ นแบบการซื ้อเหมา รวมทังการแก้
้
ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการบริ หาร
แล้ ว
5. รายการประมาณการค่ าเสียหายจากการใช้ อุปกรณ์
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 16 ปรากฏข้ อมูลการตังประมาณการหนี
้
้สินจากค่าเสียหายจากการใช้ อปุ กรณ์
13.99 ล้ านบาท ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ขอให้ บริ ษัทชี แ้ จงที่มาที่ไปของการตัง้ ประมาณการค่าเสียหายดังกล่าว นโยบายการ
พิจารณาตังประมาณการค่
้
าเสียหาย พร้ อมอธิบายว่าปั จจุบนั บริ ษัทพิจารณาตังประมาณการค่
้
าเสียหายดังกล่าวครบถ้ วนและ
เป็ นไปตามนโยบายแล้ วหรื อไม่ อย่างไรและแนวทางป้องกันความเสียหายจากการประมาณการค่าเสียหายในอนาคต
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เมื่อปี พ.ศ.2558-2559 บริ ษัทได้ รับจ้ างติดตังอุ
้ ปกรณ์ให้ กบั ผู้วา่ จ้ างรายหนึง่ โดยทีมงานในช่วงเวลานันมี
้ คนจากัด จึง
ได้ มอบหมายบริ ษัทผู้รับจ้ าง ในการติดตัง้ ไปรับอุปกรณ์ จากผู้ว่าจ้ างโดยตรง (ผู้ว่าจ้ างเป็ นผู้จัดหาอุปกรณ์ ) ประกอบกับผู้
ควบคุมงานมีจากัด จึงทาให้ บริ ษัทผู้รับจ้ าง ซึง่ มีจานวนกว่า 10 รายมีการเบิกอุปกรณ์สาหรับงานโครงการที่ผ้ วู า่ จ้ างมอบหมาย
ให้ บริ ษัทดาเนินการ และเมื่อมีการส่งมอบงานบริ ษัทสามารถส่งมอบงานได้ ครบถ้ วนและตามกาหนด แต่เมื่อตรวจสอบยอด
การเบิกอุปกรณ์เปรี ยบเทียบกับการส่งคืนอุปกรณ์ และการส่งมอบงาน พบว่าส่งคืนอุปกรณ์ไม่ครบ เกิดการสูญหาย เมื่อสรุป
แล้ ว อุปกรณ์มีการสูญหายหลายล้ านบาท
ปี 2560 ผู้บริ การใหม่และทีมงานวิศวกรใหม่ ได้ เข้ ามาตรวจสอบ ติดตามเอกสารการส่งคืนเพิ่มเติม ทาให้ ในไตรมาส
3 ค่าความเสียหายลดลง เหลือ 13.99 ล้ านบาท และปั จจุบนั ยังคงพบเอกสารการส่งคืน ซึ่งจะนาไปยืนยัน เพื่อลดภาระหนี ้
ต่อไปทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ตงประมาณการค่
ั้
าความเสียหายครบถ้ วนแล้ ว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นบริ ษัทได้ ทาการแก้ ไขกระบวนการทางานใหม่ ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการรับงานโครงการ
การเบิกสินค้ าคงคลัง การคืนสินค้ า และระบบงานอื่นๆ ให้ รัดกุมยิ่งขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต
ในอดีตไม่ทราบถึงกระบวนการทางานในการเบิกอุปกรณ์วา่ มีการควบคุมเพียงใด แต่ได้ ทราบถึงข้ อบกพร่องดังกล่าว
ในปั จจุบนั การเบิกอุปกรณ์ ในกรณี เดียวกันนี ้จะถูกควบคุม ดูแลการเบิกอุปกรณ์ โดยวิศวกรของบริ ษัทเพื่อไม่ให้ เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ ้นอีก
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6. รายการลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นบริษัทเวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 ปรากฏข้ อมูลลูกหนี ้บริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด 10.79 ล้ านบาท ซึ่งเป็ น
หนึง่ ในผู้ถือหุ้นร่วมกิจการร่วมค้ า บลิส ซีดบั เบิ ้ลยู นัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
6.1 สาเหตุที่บริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด เป็ นลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นของบริ ษัท 10.79 ล้ านบาท
BLISS-TEL ชีแ้ จง
สาเหตุที่บริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด เป็ นลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นของบริ ษัทย่อย 10.79 ล้ านบาท เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าติดตัง้ อุปกรณ์ ให้ กับบริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด เพื่อนาอุปกรณ์ ไปดาเนินการ
ติดตัง้ เพื่อให้ ทันส่งมอบงาน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลง เงิ นจ่ายล่วงหน้ าค่าติดตังอุ
้ ปกรณ์ นี ้เกิดขึน้ ก่อนที่บริ ษัทย่อยจะได้ ทา
สัญญากิจการร่วมค้ าระหว่างกัน โดยให้ บริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด ช่วยทางานของ กสทช. และ การจ่ายเงินล่วงหน้ านี ้ไม่
เกี่ยวข้ องกับงานของกิจการร่วมค้ าแต่อย่างใด
สาหรับกิจการร่วมค้ าได้ ก่อตังเพื
้ ่อเข้ ารับงานชองหน่วยงานราชการแห่งหนึง่
6.2 บริ ษัทประเมินความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทดังกล่าวอย่างไร และจะกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินของ BLISS ในอนาคตหรื อไม่ อย่างไร
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จากคาตอบข้ อ 6.1 รายการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าติดตังอุ
้ ปกรณ์ ดงั กล่าวจะถูกรับรู้ เป็ นต้ นทุนของโครงการเมื่อทาง
บริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด ได้ สง่ มอบงานให้ กบั บริ ษัทย่อยของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ช่วงที่ผา่ นมาบริ ษัท เวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จากัด
ได้ สง่ มอบตามกาหนด
7. ระบบการควบคุมภายใน
ตามข้ อมูลที่ปรากฏในข้ อ 1-6 ข้ างต้ น ทังกรณี
้
การบริ หารจัดการลูกหนี ้ที่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น การ
บริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือที่เกิดค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าเพิ่มขึ ้น การซื ้ออุปกรณ์ชุมสายสถานีเครื อขายเพื่อขายแต่ประสบปั ญหา
เกี่ ยวกับการมีอยู่จริ งและครบถ้ วนของสินค้ า การจ่ายเงิ นล่วงหน้ าเพื่อทาโครงการแต่ไม่ได้ รับมอบงาน และต้ องใช้ ระยะ
เวลานานเพื่อรับคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวอาจพิจารณาได้ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทยังไม่
เหมาะสมหรื อมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
7.1 อธิบายระบบการควบคุมภายในของระบบงานสาคัญของบริ ษัท ณ ปั จจุบนั โดยสังเขป เช่น ระบบการรับ-จ่ายเงิน
การจัดซื ้อและรับมอบสินค้ า การบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือ การบริ หารจัดการลูกหนี ้และการติดตามหนี ้ การคัดเลือกและตก
ลงว่าจ้ างผู้รับงาน อานาจอนุมตั ิการตัดสินใจลงทุนและการจ่ายเงิน เป็ นต้ น
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จากความเสียหายที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2557-2559 นัน้ ผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ได้ ดาเนินการแก้ ไขเจรจา จัดตังคณะท
้
างาน
และ ทบทวน work flow ของทุกฝ่ ายงาน ทบทวนขอบอานาจอนุมตั ิ เพื่อให้ มีการควบคุมที่ดี ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ จากัด
ความเสียหายที่เคยเกิดขึ ้น และเพื่อให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น เช่น
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ระบบการจ่ายเงิน บริ ษัทได้ กาหนดให้ เจ้ าของงาน หรื อ หน่วยงานผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ verify ใบแจ้ งหนี ้ และ เสนอผู้
มีอานาจให้ อนุมตั ิจ่าย จึงจะดาเนินการจ่ายชาระเงิน
ระบบการจัดซื ้อจัดจ้ าง และ รับมอบสินค้ าบริ ษัทกาหนดให้ มีการเปรี ยบเทียบราคา suppliers อย่างน้ อย 3 ราย ใน
การสัง่ ซื ้อ มีการทบทวน suppliers ทุก3 เดือน 6 เดือน หรื อ 1ปี
ระบบบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือ บริ ษัทมีการนับสต็อคทุกไตรมาส และ จะมีการพิจารณาถึง สินค้ าคงคลังค้ างนาน
เพื่อบริ หารจัดการ โดยพิจารณาจากอายุการใช้ งาน หากเป็ นสินค้ าค้ างนานและเกินอายุการใช้ งาน บริ ษัทจะดาเนินการขาย
ออก เพื่อเป็ นการบริ หารสต็อค และ พื ้นที่จดั เก็บ
การปรับปรุงแก้ ไขระบบควบคุมภายใน
เรื่ อง
วิธีการของระบบเดิม
เรื่ องการไม่ได้ วางบิล
ในงานที่ ท าเสร็ จแล้ ว
ต้ องมาตัง้ ค่ า เผื่ อ หนี ้
สงสัยจะสูญ

ว า ง บิ ล ต า ม ง ว ด ที่
ลูกค้ ากาหนดหลังจาก
ลูก ค้ า รั บ ส่ง มอบงาน
แล้ ว

เรื่ อ งการควบคุม การ
ว่ า จ้ างงาน ในเรื อง
การตรวจรั บงานที่
ไม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามที่
จ้ างงาน ทาให้ เสียเงิน
ค่าจ้ าง
ก า รต รวจและเก็ บ
รั ก ษ า อุ ป ก ร ณ์ ไ ม่
เข้ มงวด ทาให้ เกิดการ
สูญหาย
เรื่ อ งมี สิน ค้ า คงเหลือ
งานระหว่ า งท า และ
อุปกรณ์ ที่ไม่สามารถ
ใช้ งานได้ จานวนมาก
แ ล ะ ตั ้ง ค่ า เ ผื่ อ ล ด
มูลค่า

ใช้ ผู้ รั บ เหมาในราย
เดิ ม ท าให้ เกิ ด ความ
ล่าช้ าของงาน

ไม่ทราบ

ไม่ทราบ

ปั ญหาที่เกิดขึ ้น

กาหนดการที่จะแก้ ไข
แล้ วเสร็ จ
งานยัง ไม่เ สร็ จ ตามที่ ติ ด ตามการด าเนิ น บริ ษัทมีการแก้ ไขแล้ ว
ลูกค้ ากาหนด
โครงการอย่างใกล้ ชิด ในปั จจุบนั
และเร่ งรัดในการแก้ ไข
เนื อ้ งานให้ แล้ ว เสร็ จ
เพื่อส่งมอบ
เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ คัดเลือกผู้รับเหมาราย บริ ษัทมีการแก้ ไขแล้ ว
แก้ ไขงาน
ใหม่ แ ละประเมิ น ผล ในปั จจุบนั
งานของผู้รับเหมาราย
เดิม

อุปกรณ์ถกู นาไม่ใช้ ไม่
ถู ก วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการ และเกิดการ
สูญหาย
สั่ง ซื อ้ สิ น ค้ าเกิ น กว่ า
ความจาเป็ น

การแก้ ไขอย่างไร

ควบคุ ม การเบิ ก ใช้ บริ ษัทมีการแก้ ไขแล้ ว
อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด ด้ ว ย ในปั จจุบนั
วิศวกรของบริ ษัท
สั่ ง ซื ้ อ สิ น ค้ า ใ น บริ ษัทมีการแก้ ไขแล้ ว
ปริ มาณที่เหมาะสม ในปั จจุบนั

7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญและมีหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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BLISS-TEL ชีแ้ จง
จากข้ อ 7.1 จะส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมากขึ ้น
สาหรับข้ อ 7.2 บริ ษัทกาลังรวบรวมข้ อคิดเห็นและคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จะชี ้แจงเพิ่มเติม เมื่อได้
ข้ อมูลครบถ้ วน
ขอแสดงความนับถือ
(นายกัมพล ตติยกวี)
ประธานกรรมการบริ หาร และ
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
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