ที่ BT.020/2018
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับงวด
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 นั้น ในไตรมาส 1 ปี 2561 ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ
จานวน 21 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขาดทุนสุ ทธิ 23 ล้านบาท ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 189 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. รายได้ รวม

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม 58 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้ 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 114 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขาย ลดลง 8 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 100 เนื่ องจากในไตรมาสนี้ ไม่มีการจาหน่ ายอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
1.2 รายได้จากการบริ การ 37 ล้า นบาท เพิ่ มขึ้ นจากช่ วงเดี ย วกันของปี ก่ อน 28 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 294
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้เข้าไปจัดการในโครงการที่ คงค้างมาในปี ก่อนๆ จนทาให้เกิ ดความคื บหน้าที่ ดีข้ ึ น
สามารถส่ งมอบงานและวางบิลได้ รวมทั้งในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ยังได้เริ่ มดาเนิ นการในโครงการ
ใหม่ ซึ่ งรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการสื่ อสารและโทรคมนาคม และงานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 รายได้อื่น 20 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่อนจานวน 9 ล้าน เพิ่มขึ้ น 11 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ
126 เนื่ องจากในไตรมาสนี้ ส่ วนใหญ่มีการโอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 10 ล้านบาท เกิดจากการ
ส่ งมอบงานและเรี ย กเก็บ เงิ นได้ และการโอนกลับการด้อยค่ า สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตน จานวน 1 ล้า นบาท
เนื่องจากมีการนาโปรแกรมมาใช้งาน รายได้อื่นในไตรมาส 1 ปี 2561 ส่ วนใหญ่มาจาก
- การโอนกลับ ค่ า เผื่ อ มู ลค่ า งานที่ เ สร็ จแต่ ย งั ไม่ เ รี ย กเก็บ (Unbill) จานวน 9.11 ล้า นบาท ซึ่ งเป็ นงาน
โครงการเก่าในอดีตที่ได้ต้ งั สารองประมาณ 16 โครงการ ต่อมาในระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี 2561 มีการ
ส่ งมอบงานตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้าได้แล้วทาให้สามารถที่จะวางบิลเพื่อไปเรี ยกเก็บเงินตามเวลาที่ ตกลง
กันได้ บริ ษทั จึงโอนกลับค่าเผื่อดังกล่าว
- การโอนกลับค่าเผื่อของลูกหนี้อื่นจานวน 1.03 ล้านบาท ที่เคยเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้างานโครงการ
- ดอกเบี้ ยรั บ จานวน 1.51 ล้านบาท รายได้บริ หารจัด การงานโครงการจานวน 2.15 ล้านบาท รั บเงิ น
ค่าปรับ 4.3 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าโปรแกรมบัญชี จานวน 1.14 ล้านบาท เนื่ องจากมี
การนามาใช้งาน

2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 22 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 16 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขาย ลดลง 7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100 เนื่องจากในไตรมาสนี้ไม่มีการจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และการสื่ อสาร
2.2 ต้นทุนให้บริ การ 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน 13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 149 ต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนิ นการในทุกๆโครงการ เพื่อให้โครงการต่างๆมีความคืบหน้า
และเห็นผลสาเร็ จ จนสามารถส่ งมอบงานให้กบั ลูกค้าได้มากกว่าไตรมาส 1 ปี 2560
3. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 22 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 34 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 36 มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 22 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 36
เนื่ องจากในไตรมาส1 ปี 2560 มี การตั้งสารองค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลดลงจานวน 7 ล้านบาท ค่ าเช่ าและ
ค่าบริ การลดลง 1.5 ล้านบาท และค่าเสื่ อมราคาลดลง 0.8 ล้านบาท เป็ นผลจากมีการย้ายสถานประกอบการ
และตัดจาหน่ ายส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ าเมื่ อไตรมาส 4 ปี 2560 แล้ว รวมทั้งค่ าที่ ปรึ กษาทางการเงิ นและ
กฏหมายลดลง 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 1.2 ล้านบาท เพราะจานวนพนักงานลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และอื่นๆ 0.5 ล้านบาท
3.2 ต้นทุนทางการเงิน 0.05 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 0.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 36 เนื่องจาก
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
4. ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า 7 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดี ยวกัน
ของปี ก่อน เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100 เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นผลส่ วนแบ่งกาไรจากการที่บริ ษทั ไปลงทุนใน
กลุ่มบริ ษทั อิ นฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด โดยสัดส่ วนถื อหุ ้นร้ อยละ 35 ในไตรมาส 4 ปี 2560 โดยกลุ่มบริ ษทั
ดังกล่าวดาเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ ยวกับการจาหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึ กษาและให้บริ การต่างๆ เกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรับจ้างพัฒนาและให้บริ การอย่างครบวงจรใน
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

5. ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม 21 ล้านบาท เทียบกับปี ช่วงเดียวกันของปี ก่อน มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 23 ล้าน
บาท กาไรเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 189

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมพล ตติยกวี)
ประธานกรรมการบริ หาร และ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

