ที่ BT 012/2018
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บลิ ส -เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ลู ก (“กลุ่ มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงิ นรวม สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 นั้น ในปี 2560 มี ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ
จานวน 46 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ขาดทุนสุ ทธิ 165 ล้านบาท ผลการดาเนินงานลดลงคิดเป็ นร้อยละ
73 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รายได้ รวม

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม 486 ล้านบาท ลดลง 205 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30 จากปี ก่อน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขาย จานวน 61 ล้านบาท มาจากการขาย สิ นทรัพย์อุปกรณ์ร้ื อถอน (CAT) จานวน 50 ล้านบาท
และรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จานวน 11 ล้านบาท
1.2 รายได้จากการบริ การ จานวน 322 ล้านบาท มาจากรายได้งานติดตั้งโครงข่ายการสื่ อสาร 58 ล้านบาท และ
งานบริ การอื่น จานวน 264 ล้านบาท
1.3 รายได้อื่น ในปี 2560 จานวน 103 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน จานวน 19 ล้าน เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท เนื่ องจาก
ดอกเบี้ ยรับเงิ นฝากธนาคาร ลดลง จานวน 3 ล้านบาท โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้ น จานวน 24
ล้านบาท โอนกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์อุปกรณ์ร้ื อถอน (CAT) เพิ่มขึ้น จานวน 41 ล้าน
บาท โอนกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่างานโครงการเพิ่มขึ้ น จานวน 9 ล้านบาท และรายได้ค่าบริ หารจัดการ
เพิ่มขึ้น จานวน 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โอนกลับค่าปรับอุปกรณ์สูญหายลดลง ในปี จานวน 3 ล้านบาท
2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 348 ล้านบาท ลดลง 255 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42
จากปี ก่อน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขายจานวน 81 ล้านบาทเป็ นต้นทุนขายสิ นค้าอุปกรณ์ร้ื อถอน จานวน 70 ล้านบาท และต้นทุนขาย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 11 ล้านบาท
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2.2 ต้นทุนให้บริ การ จานวน 266 ล้านบาท งานติดตั้งโครงข่ายการสื่ อสาร 45 ล้านบาท จานวน และงานบริ การ
อื่น จานวน 221 ล้าน
3. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 188 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22 จากปี ก่อน มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 112 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15 จากปี
ก่อน มาจาก ค่าส่ งเสริ มการขาย ลดลง 5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายลดลง 4 ล้านบาท ค่าเสื่ อม
ราคาลดลง 1 ล้านบาท และ อื่น ๆ ลดลงจานวน 3 ล้านบาท
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 76 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 37 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 33% จากปี ก่อน เนื่ องจาก
ตั้งสารองการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ลดลงจานวน 51 ล้านบาท ตั้งสารองค่าปรั บอุปกรณ์ สูญหาย ลดลง
จานวน 14 ล้านบาท และประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากงานโครงการลดลงจานวน 18 ล้าน
บาท และประมาณการค่าเสี ยหายจากการใช้อุปกรณ์ลดลง จานวน 13 ล้านบาท ซึ่ งมีการโอนกลับรายการเป็ น
รายได้อื่นในปี 2560 อย่างไรก็ตาม มีการบันทึ กค่าปรับส่ งงานล่าช้าโครงการ USO Net เพิ่มขึ้ นจานวน 5
ล้านบาท และสารองการด้อยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น จานวน 3 ล้านบาท ตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญ
เพิ่มขึ้นจานวน 51 ล้านบาท ซึ่ งในปี 2560 ได้รับชาระมาแล้วอยูใ่ นรายได้อื่น
4. ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม จานวน 45 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อนมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมจานวน 165 ล้าน
บาท ลดลง 104 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
- นาย กัมพล ตติยกวี –
ประธานกรรมการบริ หาร และ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
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