BT 022/2020
วันที่ 5 ตุลาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่ ง
ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริ ษทั ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายการที่ผ้สู อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่ สามารถสอบทานรายได้ 54.76 ล้านบาท
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทได้ แสดงความเห็นอย่ างมีเงื่ อนไขจากการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ในงบการเงิน
ไตรมาส 2/2563 ว่ าไม่ สามารถสอบทานมูลค่ ารายได้ ของโครงการอินเตอร์ เน็ตความเร็วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2
ภาคเหนื อ 2 ของกิจการร่ วมค้ าบลิส แพลนเน็ต ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่ อย จานวน 54.76 ล้ านบาท โดยยังไม่ สามารถระบุได้ ว่าต้ อง
ปรับปรุงมูลค่าดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้ การปฏิบัติงานและการตรวจรับมอบงานไม่ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ และคู่สัญญาอยู่ระหว่ างการลงนามบันทึกข้ อตกลง
แก้ ไขเพิ่มเติมสั ญญา แต่ บริ ษัทย่ อยได้ บันทึกรายได้ ดังกล่ าวตามสั ญญาฉบับเดิม ซึ่ งหากมีการปรั บปรุ งรายการอาจกระทบ
รายการสาคัญในงบการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ขอให้ บริษัทเปิ ดเผยความคืบหน้ าและข้ อสรุปในการแก้ไขสั ญญา รวมทั้งเปรียบเทียบผลกระทบ
ของรายการต่ างๆ ระหว่างการบันทึกตามสัญญาเดิมและสัญญาใหม่
ตามที่ผสู ้ อบของบริ ษทั ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ในงบการเงินไตร
มาส 2/2563 ว่าไม่สามารถสอบทานมูลค่ารายได้ของโครงการอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2
ภาคเหนื อ 2 ของกิจการร่ วมค้าบลิส แพลนเน็ต ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จานวน 54.76 ล้านบาท โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้อง
ปรับปรุ งมูลค่าดังกล่าวมากน้อยเพียงใด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้การปฏิบตั ิงานและการตรวจรับมอบงานไม่เป็ นตามที่กาหนดไว้ และคู่สัญญาอยูร่ ะหว่างการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญา บริ ษทั จึงขอเปิ ดเผยความคืบหน้า และข้อสรุ ปการแก้ไขบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ความคืบหน้ า
บริ ษทั ย่อยได้รับบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งเป็ นฉบับที่มีการลงนามสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้วตรงตามที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้
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ข้ อสรุปการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในบันทึกข้ อตกลงฉบับเก่าและฉบับใหม่ มีดังนี้
เงื่อนไข
เดิม
ใหม่
การส่ ง มอบและการเก็ บ ค่ า บริ ก ารงาน แบ่งออกเป็ น 3 งวด
แบ่งออกเป็ น 4 งวด
บริ การระยะที่ 1 ในเรื่ อ งของการจัดหา
อุปกรณ์บริ การและการติดตั้ง
ระยะเวลาการส่งมอบงานบริ การระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็ จภายใน 300 วัน นับถัด ให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน นับถัดจาก
งวดที่ 3
จากวันลงนามสัญญา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (วันที่ลงนาม
ในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
สัญญา)
ระยะเวลาการส่งมอบงานบริ การระยะที่ 1
ให้แล้วเสร็ จภายใน 120 วัน นับถัดจาก
งวดที่ 4
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563(วันที่ลงนาม
ในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
สัญญา)
การเริ่ มการบริ การระยะที่ 2 สาหรับงวดที่
ให้เริ่ มเมื่ อตรวจรั บงวดที่ 3 แล้วเสร็ จ
4
และมีหนังสื อแจ้งจาก กสทช.
หมายเหตุ : งวดงานอื่นๆ ของระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 คงเป็ นไปตามสัญญาเดิม
การรั บรู ้ รายได้สาหรับงวด 6 เดื อน ปี 2563 จานวน 54.76 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้คานวณปรับปรุ งรายได้ของจุด
บริ การที่ยกเลิกจากการประมาณการที่ดีที่สุดแล้วในงบการเงิน โดยจานวนจุดบริ การที่ถูกยกเลิกมีจานวน 48 จุดบริ การจาก
จานวน 2,474 จุดบริ การ คิดเป็ น 1.94% ของจุดบริ การทั้งหมด ซึ่ งยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เพราะยังไม่ได้ขอ้ สรุ ปจากผู ้
ว่าจ้าง เนื่องจากมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงจุดบริ การบางจุดอันเนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคในการติดตั้งบริ การ เหตุเพราะต้องเข้า
พื้นที่ติดตั้งบริ การในเขตป่ าไม้ที่จาเป็ นต้องได้รับอนุมตั ิและอนุญาตจากส่วนราชการตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุ
ของการยกเลิก เปลี่ยนแปลงจุดบริ การมีผลกระทบกับรายได้ตามสัญญา ปั จจุบนั เรื่ องจานวนจุดบริ การที่ยกเลิกอยูร่ ะหว่างการ
แก้ไขและเจรจาปั ญหาร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ย่อยและผูว้ ่าจ้าง ในเรื่ องของการหาจุดบริ การอื่นๆมาทดแทนจุดบริ การที่ถูก
ยกเลิก หรื อปรับลดมูลค่ารายได้ตามสัญญาลงเพื่อให้สอดคล้องกับจุดบริ การที่นอ้ ยลง หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ
2. ข้ อสั งเกตรายการด้ อยค่ าเงินลงทุนและเงินให้ กู้ยืมกับ ITG ทั้งจานวนรวม 631.50 ล้ านบาท ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จึงขอให้
บริษัทชี้แจงข้ อมูลเพิม่ เติม ดังนี้
2.1 สาเหตุที่บริษัทรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่ าเงินลงทุนตามส่ วนได้ เสี ยและเงินให้ กู้ยืมแก่ ITG ทั้งจานวน เหตุใดจึงไม่
สามารถแก้ ไขสถานการณ์ และปรั บปรุ งการดาเนินงานของ ITG ได้ ความเป็ นไปได้ และระยะเวลาที่ ITG จะปรั บปรุ งการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทั้งความเป็ นไปได้ ที่ ITG จะชาระหนีค้ ืนให้ บริษัท แนวทางการติดตามเงินให้ กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ างชาระรวม
219.78 ล้านบาท
ทุกๆ ไตรมาส บริ ษทั ได้มีการสอบทานประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของกลุ่ม ITG เพื่อเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าเงินลงทุน ITG อย่างสม่าเสมอ เพื่อประเมินการด้อยค่าโดยดูจากสภาพคล่อ งและความสามารถการชาระ
เงินของกลุ่ม ITG
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- ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่ม ITG มีผลการดาเนิ นงานขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง โดยมีผลการดาเนิ นงานสาหรับปี
2562 ของกลุ่ม ITG ขาดทุนสุ ทธิ 781.26 ล้านบาทซึ่ งเกิดจากการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสู ญ 603.83 ล้านบาท เป็ น
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศส่ วนใหญ่ จานวน 3 ราย ในประเทศ 1 ราย และมีผลกระทบต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ขาดทุนเกินทุน (ส่ วนทุนติดลบ) จานวน 116.05 ล้านบาท จากข้อบ่งชี้ ดงั กล่าว บริ ษทั จึงได้
พิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนกลุ่ม ITG เนื่องจาก ITG มีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน โดย
หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืมระยะยาวของ
ธนาคาร บริ ษทั จึงได้พิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุน ITGจานวน 86 ล้านบาท
- ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กลุ่ม ITG ยังมีผลขาดทุนต่อเนื่อง และบริ ษทั จึงได้ประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนของบริ ษทั
ย่อยของ ITG สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 โดยสอบทานจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ จากงาน
โครงการของบริ ษทั ย่อยยังมีมูลค่าสู งกว่าเงินลงทุนกลุ่ม ITG ดังนั้นจึงยังไม่มีขอ้ บ่งชี้การด้อยค่าของเงินลงทุนเกิด
ขี้น
- ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุ่ม ITG ยังมีผลขาดทุนต่อเนื่องและขาดสภาพคล่อง โดยแหล่งกระแสเงินสดส่ วนใหญ่
มาจากงานโครงการที่ ดาเนิ นการกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอต่อ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับ
โครงการนั้น และโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างดาเนินการแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดส่ งมอบ จึงยังไม่มีกระแสเงินสดเข้ามา
เนื่องจากหลายโครงการถูกชะลอออกไป ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของกลุ่ม ITG ซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าวมีความไม่แน่ นอน
อย่างเป็ นสาระสาคัญในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่ม ITG ดังนั้น บริ ษทั จึงรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจนเต็มจานวน
เหตุที่ไม่ สามารถแก้ไขสถานการณ์ และปรับปรุงการดาเนินงานของ ITG
เดิมตัวแทนคณะกรรมการจาก บลิส-เทล ได้เสนอขอเข้าเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ หาร แต่ถูกปฏิเสธจึงไม่
สามารถเข้าถึงการบริ หารงานของ กลุ่ม ITG ได้ นอกจากนี้ตวั แทนจากบลิส-เทล เคยแจ้งต่อที่ประชุมกรรมการ ITG ในเรื่ อง
ของลูกหนี้คา้ งนานตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้แจ้งว่าอยูร่ ะหว่างการติดตาม แต่การจัดการไม่เป็ นผล
ความเป็ นไปได้ และแนวทางการติดตามเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้างชาระรวม 219.78 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ ITG ขอลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ ITG รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ มีผลวันที่ 24 เมษายน 2563 และลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ทุกบริ ษทั ในเครื อ ITG มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมถึงกรรมการบริ หารระดับสู งบางท่านลาออก (การลาออก
ดังกล่าวไม่ได้ผิด สัญ ญาว่ าจ้างใดๆ) จึ งได้มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการ และ คณะกรรมการบริ ห าร โดยตัวแทนที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั บลิส-เทล จานวน 2 ท่าน ได้เข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ หารด้วย (สัดส่วน 2 ท่านใน 5 ท่าน)
ในการประชุมคณะกรรมการ ITG เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั บ
ลิส-เทล ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั ITG ทราบว่า บลิส-เทลได้ดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยส่ ง
จดหมายติดตามทวงถาม ขอให้ชาระหนี้จานวน 200 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ITG ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
พยายามหาทางแก้ไ ขที่ เ ป็ นไปได้ โดยหนึ่ งในกรรมการ ITG ได้มี ก ารเสนอแนวทางในการบริ ห ารจัด การหนี้ สิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ITG คือ 1) ขอผ่อนผันชาระหนี้ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ และ 2) แปลงหนี้เป็ นทุน
ซึ่งปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการเสนอในรายละเอียด เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึ กษากับที่ปรึ กษาทางการเงิน
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สาหรับการปรับปรุ งธุรกิจของกลุ่ม ITG คณะกรรมการ ITG และฝ่ ายบริ หารมีความเห็นตรงกันว่า กลุ่ม ITG จาเป็ น
จะต้องลดต้นทุนโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกาไร และลดค่าใช้จ่ายลง โดยการไม่ดาเนินโครงการที่ไม่มีศกั ยภายในการสร้างผล
กาไร รวมทั้งการลดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น และให้คงโครงการที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและสร้างผลกาไร เช่น
โครงการให้บริ การธุ รกิจบัตรเครดิ ตกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง ที่ มีรายรั บที่ต่อเนื่ องสม่าเสมอ และยังมี อายุสัญญาเหลื ออีก 7 ปี
นอกจากนี้ยงั มีโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารแห่ งนั้นที่จะเข้ามาเสริ มอีก ซึ่ งโครงการเหล่านี้เป็ น
โครงการที่มีศกั ยภาพในการสร้างผลกาไร จึงมีความเป็ นไปได้ที่กลุ่ม ITG จะสามารถฟื้ นตัวได้ภายใน 3-5 ปี หลังจากได้ชาระ
หนี้ สถาบันการเงินเสร็ จสิ้ น(ระยะเวลาการชาระคงเหลืออีก 2ปี ) และภาวะเศรษฐกิ จจะฟื้ นตัว ปั จจุบันกลุ่ม ITG มี รายได้
ประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน โดยคาดหวังว่าภายใน 5 ปี จะนาไปสู่ การชาระคืนเงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างชาระรวม 219.78
ล้านบาท ของ บลิส-เทล และทยอยลดการขาดทุนสะสม จนกลับมาเป็ นกาไรสะสมในอนาคต
แนวทางการติดตาม
บลิส-เทล ได้ดาเนิ นการตามนโยบายการติดตามหนี้ของบริ ษทั โดยยังคงแจ้งยอดดอกเบี้ย และ ดอกเบี้ยค้างชาระ
รวมถึงการทวงถามทุกเดือน และคณะกรรมการบลิส -เทลได้อนุ มตั ิให้ดาเนินการทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2563
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการรวบรวมเอกสารและร่ างคาฟ้อง
2.2 บทบาทของคณะกรรมการ Bliss ในการร่ วมกาหนดนโยบายและปรับกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของ ITG การติดตาม
ควบคุมและกากับดูแลการบริหารงานของ ITG เพื่อรักษาผลประโยชน์ สูงสุ ดของบริษัท และนโยบายของคณะกรรมการต่ อการ
ลงทุน
เดิ มตัวแทนจาก บลิ ส -เทล ที่ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้เข้าเป็ นกรรมการของ ITG ได้เสนอขอเข้าเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร แต่ถูกปฏิเสธจึงไม่สามารถเข้าถึงการบริ หารงานของ กลุ่ม ITG ได้ นอกจากนี้ตวั แทนจาก
บลิส-เทล เคยแจ้งต่อที่ประชุมกรรมการ ITG ในเรื่ องของลูกหนี้คา้ งนานตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้แจ้งว่าอยู่
ระหว่างการติดตาม แต่ไม่ได้มีการจัดการ ส่ งผลให้ในไตรมาสถัดๆ มาอายุลูกหนี้ยงั คงเพิ่มขึ้น ตัวแทนจากบลิส-เทล ได้มีการ
ชี้แนะ แนะนา ว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร แต่ฝ่ายบริ หารจะปฏิบตั ิตามหรื อไม่ บลิส-เทลไม่สามารถบังคับได้ ซึ่งทางบริ ษทั ได้
ชี้แจงต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ข้อ 1.3 และ 1.4
หลังจากที่กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารของ ITG ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกต่อคณะกรรมการบริ ษทั ITG เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2563นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ITG จึงมีมติอนุ มตั ิให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนลดจาก 9 คน เป็ น 8 คน มีตวั แทนจากบลิส-เทลที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั จานวน 2 ท่าน
คณะกรรมการบริ หารจาก 6 คน เป็ น 5 คน โดยมี ตัวแทนจาก บลิ ส -เทล ที่ เข้าเป็ นกรรมการของ ITG ได้เข้าเป็ น
กรรมการบริ หารจานวน 2 ท่าน และเป็ นหนึ่งในรายชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงชื่อผูกพันบริ ษทั เพื่อช่วยในการกากับดูแลการ
บริ หารงานของกลุ่ม ITG และรักษาผลประโยชน์ของบลิส-เทล ทั้งนี้ได้ให้แนวทางและร่ วมพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร
ปรับรู ปแบบในการดาเนินธุรกิจ คือ
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1. ยกเลิกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกาไร
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน โดยการปลดพนักงานที่ทาโครงการที่ไม่ก่อเกิดผลกาไร
3. มุ่งเน้นในธุรกิจที่สร้างรายได้และมีกาไร เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการใช้ facilities
ร่ วมกัน หรื อ เป็ นการต่อยอดจากโครงการเดิม
4. ลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจาเป็ น เช่น การลดขนาดสานักงานเพื่อลดค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้เจรจาลดค่างวดการผ่อนชาระคืนธนาคาร และ เจ้าหนี้การค้ารายใหญ่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับ
2.3 ขอให้ บริ ษัท อธิบายสาเหตุ ข้ อเท็จจริ ง ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อความสมเหตุสมผลของรายการ
ผลกระทบต่ อบริษัท และแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นที่ผ้สู อบบัญชีได้ ระบุไว้ ดังนี้
บริ ษทั ขอชี้แจงสาเหตุ ข้อเท็จจริ ง ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อความสมเหตุสมผลของรายการ ผลกระทบ
ต่อบริ ษทั และแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีได้ระบุไว้ ดังนี้
- บริ ษัทร่ วมทางอ้ อมแห่ งหนึ่งได้ ลงนามสั ญญาร่ วมลงทุนกับผู้ร่วมลงทุนแห่ งหนึ่งในการพัฒนาระบบโครงการรี
ไฟแนนซ์ จานวน 70 ล้ านบาท ให้ กับลูกค้ าที่เป็ นสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ง โดยผู้ร่วมลงทุนจะได้ รับส่ วนแบ่ งรายได้ หลังหัก
ค่าใช้ จ่ายร้ อยละ 25 แต่ หากสถาบันการเงินไม่ เพิม่ ยอดเงินในการปล่อยกู้จาก 10,000 ล้านบาท เป็ นไม่ น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท
ผู้ร่วมลงทุนกลับได้ รับส่ วนแบ่ งเพิม่ ขึน้ เป็ นร้ อยละ 35
โครงการพัฒนาระบบรี ไฟแนนซ์บตั รเครดิตได้ถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการ ITG เมื่อครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16
มกราคม 2563 โดยฝ่ ายบริ หารได้เสนอการเข้าดาเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งมี 2 แนวทางคือ
1. ขยายระบบปัจจุบนั งบประมาณลงทุน 1,625 ล้านบาท
2. พัฒนาระบบโปรแกรมใหม่และจัดซื้อระบบ mainframe ใหม่งบประมาณลงทุน 1,109 ล้านบาท
กรรมการผูจ้ ดั การ ITG ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ ITG ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบนั ของ ITG ทั้งด้านกระแสเงินสด และ
ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่สามารถเก็บหนี้ ได้ จึงเสนอปฏิเสธการลงทุนโครงการดังกล่าว แต่จะหาผูร้ ่ วมลงทุนรายอื่นแทน ซึ่ งที่
ประชุมคณะกรรมการมีมติไม่เป็ นเอกฉันท์ไม่อนุมตั ิให้ลงทุนในโครงการดังกล่าว
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ITG ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยรองกรรมการผูจ้ ดั การ ITG
ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ ITG ว่า ตามที่ผูบ้ ริ หาร ITG ได้นาเสนอว่าโครงการดังกล่าวต้องลงทุนเพิ่มเป็ นจังหวะเดี ย วกับที่
โครงการให้บริ การโครงการธุรกิจบัตรเครดิตฯ ซึ่ งจานวนบัตรใกล้จะครบ 1 ล้านใบ ควรจะ upgrade ในคราวเดียวกัน เพื่อได้
ประโยชน์ท้งั สองทาง จึงคิดแนวทางแก้ไขปัญหาออกเป็ น 2 ทาง ทางแรกจะใช้ผใู ้ ห้บริ การ Software รายหนึ่งแต่มีค่าใช้จ่ายสู ง
มากประมาณ 400-500 ล้านบาท จึงจะใช้แนวทางที่สองโดยให้โปรแกรมเมอร์หาแนวทางในการใช้ระบบ SPC เชื่อมต่อ ซึ่งใช้
เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะดาเนินงานโดยผูล้ งทุนทั้งโครงการซึ่งการลงทุนในโครงการต่อพ่วงนี้จะ
ทาให้สามารถใช้งานระบบที่รองรับบัตรเกิน 1 ล้านใบได้ดว้ ย โดยบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมจะได้รับส่วนแบ่งจากการลงทุนโครงการ
ดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม
ภายหลังคณะกรรมการ ITG ได้รับรายงานของที่ ปรึ กษาอิสระด้านบัญชี ซึ่ งแจ้งว่าโครงการดังกล่าวบริ ษทั ร่ วม
ทางอ้อมได้จดั หาผูร้ ่ วมลงทุนในโครงการนี้เรี ยบร้อยแล้วด้วยวงเงินเพียง 70 ล้านบาท ลงนามสัญญาร่ วมลงทุนเมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2563 ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปตามขอบอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารของ ITG ทั้งนี้ คณะกรรมการ ITG ได้ต้งั
ข้อสังเกตุว่าข้อมูลที่ได้รับการนาเสนอมีมูลค่าสู งเกินจริ ง
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สาหรับสัญญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง ได้กาหนดเงื่อนไขการแบ่งสัดส่ วนรายได้
ดังนี้
1. ผูร้ ่ วมลงทุนจะได้ส่วนแบ่งรายได้ ร้อยละ 25 และบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมจะได้ร้อยละ 75 ของรายได้ดอกเบี้ย
จากลูกค้าหลังหักค่าใช้จ่าย
2. ตั้งแต่เดือนที่ 19 เป็ นต้นไป หากธนาคารมียอดเงินการปล่อยกูส้ ะสม ในโครงการ refinance ต่ากว่า 20,000
ล้านบาท ผูร้ ่ วมลงทุนจะได้ร้อยละ 35 และบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมจะได้ร้อยละ 65 ของรายได้ดอกเบี้ยจากลูกค้า
หลังหักค่าใช้จ่าย
ผูร้ ่ วมลงทุนได้ส่วนแบ่งรายได้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิ กสัญญาโดยธนาคาร ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารและ
ภาครัฐ เนื่องจากสัญญาไม่มีกาหนดอายุ
หากพิจารณาเงื่อนไขข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็ นการกาหนดอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ข้ ึนอยู่กบั ยอดการปล่อยกู้
ของธนาคาร เพื่อที่ผรู ้ ่ วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังในช่วงเวลานั้นๆ แต่หากเกินกาหนดเวลาแต่ยอดการปล่อย
กูไ้ ม่ถึง 20,000 ล้านบาท ผูร้ ่ วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทร่ วมลดหนีใ้ ห้ แก่ลูกค้ารายหนึ่ง 42 ล้านบาท ซึ่งไม่ สามารถแสดงความสมเหตุสมผลได้
การลดหนี้ 42 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 สาเหตุมาจากการส่งมอบสิ นค้าไม่ครบตามที่ตกลงกันโดยมีการส่ง
มอบสิ นค้า software บางส่ วนไปแล้ว แต่ฝ่ายบริ หารดาเนินการออกใบลดหนี้เอง โดยมิได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ ITG ให้
พิจารณาก่อนทาธุรกรรม ทั้งนี้กรรมการตัวแทนบลิส-เทล ได้มีหนังสื อลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โต้แย้งการกระทาดังกล่าว
เนื่องจากได้ส่งมอบ software ไปแล้วบางส่วน และสถานการณ์ของกลุ่ม ITG ที่ขาดสภาพคล่องอย่างรุ นแรงแต่ไม่เรี ยกเก็บหนี้
จากลูกหนี้การค้า คณะกรรมการ ITG จึงมีมติให้ฝ่ายบริ หารสรุ ปและนาเสนอลูกหนี้ท้ งั หมดเพื่อพิจารณาหาแนวทางป้ องกัน
ไม่ให้เกิดกรณี เช่นนี้อีก
- บริษัทร่ วมทางอ้อมแห่ งหนึ่งบันทึกรายได้ ค่าบริการตามสัญญาไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายการทางการเงิน
ฉบับที่ 15
บริ ษทั ร่ วมทางอ้อมได้มีการทาสัญญางานโครงการบริ การและดูแลรักษาระบบกับหน่วยงานภาครัฐแห่ งหนึ่ง อายุ
สัญญา 7 ปี โดยมี การรั บรู ้ รายได้สาหรั บงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 จานวน 145.79 ล้านบาท บริ ษทั ร่ วม
ทางอ้อมบันทึกรายได้บริ การตามสัญญาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 15 (TFRS15) เป็ นการรับรู ้รายได้ของสัญญา
ฉบับหนึ่งซึ่งในสัญญาระบุภาระผูกพัน 2 ภาระ คือ 1)การส่งมอบ Hardware และ 2)การบริ การซ่อมบารุ ง (MA)
บริ ษทั ร่ วมทางอ้อม ได้มีการกาหนดราคาขายแบบเอกเทศแบบ วิธีตน้ ทุนที่คาดไว้บวกด้วยอัตรากาไร (Expected
Cost Plus A Margin) ในการปั นสัดส่ วนรายได้ ซึ่ งเป็ นไปตามTFRS15 และได้ผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีเดิม ปี 2562
แล้ว เพราะบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม เห็นว่าคู่คา้ เป็ นบริ ษทั เอกชน และโครงการดังกล่าวเป็ นงานสั่งทาตามความต้องการของลูกค้า
ทาให้ยากในการหาราคากลางเพื่อใช้อ้างอิงได้ อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นผูส้ อบบัญชี ปัจจุบนั มีความเห็นให้บริ ษทั ร่ วม
ทางอ้อมใช้ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานนั้น เป็ นราคาขายแบบเอกเทศ ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ร่ วมอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบหากใช้ราคาแบบเอกเทศเป็ นราคากลางตามความเห็นของผูส้ อบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะเสร็ จภายใน
ปี 2563 อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุ งดังกล่าว บริ ษทั บลิส -เทล จะรับรู ้เฉพาะส่ วนแบ่งกาไรเท่านั้นและไม่รับรู ้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนในกลุ่ม ITG เนื่องจากได้มีการตั้งสารองเงินลงทุนกลุ่ม ITG แล้วทั้งจานวน
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- การเลิกจ้ างพนักงานของกลุ่มบริษัทร่ วม
ในปี 2561 และ 2562 กลุ่ม ITG เริ่ มรับงานในกลุ่มลูกค้าประกันภัย เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ
ประเภทนี้ และมีความตั้งใจจะทานโยบายเชิ งรุ กให้สอดรับ จึงได้มีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมากเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมการล่วงหน้า ซึ่ งพนักงานเหล่านี้ เป็ นพนักงานที่มีฐานเงินเดือนสู ง แต่แล้วโครงการกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มประกันภัยไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้ งั เอาไว้ จากที่คาดว่าจะได้รับงานก็ไม่ได้รับ และบางงานที่ได้มาแล้วก็มีการปรับลดมูลค่างานลงโดย
ลูกค้า จึงส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่คงที่ (fixed cost) กลายเป็ นภาระค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั ต้องแบกรับไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับรายรับที่เข้ามายังบริ ษทั อีกทั้งโครงการ Payment Gateway กับสถาบันการเงินภาครัฐแห่ งหนึ่ง ก็มี
การเปลี่ยนรายละเอียดการดาเนิ นงานโครงการ เช่น การเปลี่ยนคู่สัญญาของโครงการนี้ จากเดิมซึ่ งควรเป็ นสถาบันการเงิน
ภาครัฐแห่งหนึ่ง ก็เปลี่ยนเป็ นบริ ษทั ร่ วมของสถาบันการเงินภาครัฐ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ทางสถาบันการเงินนั้นถือหุ้นอยู่ 10% ซึ่งมี
ความเสี่ ยงต่างกันและจากการที่จะทาโครงการ Payment Gateway ก็แปลเปลี่ ยนเป็ นโครงการ E-Commerce platform แทน
ทั้งนี้ก็มีความล่าช้าในการขึ้นระบบ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดหาเงินลงทุนของโครงการไม่ครบถ้วน ทาให้โครงการนี้ไม่
เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ อีกทั้งการที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บลูกหนี้คงค้างได้จานวน 603.83ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั จึงขาดสภาพ
คล่องเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆจนไม่สามารถชาระค่างวดเงินกูธ้ นาคารได้
เพื่อให้กลุ่ม ITG ดารงอยู่รอด การเลิกจ้างพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับรายรับของกลุ่ม ITG จึงได้ถูกนามาพิจารณา
ควบคู่กบั การดาเนิ นโครงการต่างๆ โครงการที่ไม่คุม้ ต่อการลงทุน หรื อใช้เงินหมุนเวียนในปริ มาณมากจึงจาเป็ นต้องหยุด
ดาเนินการไป ส่ งผลให้กลุ่ม ITG ต้องเลิกจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ และคงดาเนินการไว้แต่โครงการสาคัญที่
ยังคงสร้างรายได้กบั กลุ่ม ITG คือ โครงการบัตรเครดิตกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยได้ปรับลดพนักงาน ซึ่งเดิมมีประมาณ 200 คน
เหลือ ประมาณ 70 คน ซึ่งเป็ นพนักงานที่เกี่ยวของกับโครงการบัตรเครดิตกับธนาคาร เพื่อดาเนินการให้โครงการไม่สะดุดและ
ต่อเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อความสมเหตุสมผลของรายการ
แม้ว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิรายงานสอบทานงบการเงินประจางวดไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ไปแล้ว และ
รับทราบถึงรายการและผลกระทบต่อบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารและตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั
ไปบริ หารจัดการ ติดตามอย่างใกล้ชิด หาข้อมูลข้อเท็จจริ งของรายการต่ างๆที่ผูส้ อบบัญชี ได้ระบุไว้ในงบการเงิน และอยู่
ระหว่างนาเสนอเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการบริ ษทั และจะรายงานความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เพิ่มเติม ภายในเดือน
ตุลาคม 2563
3. รายการตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น 92.14 ล้านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 7 ปรากฎรายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น 92.14 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 31.37 ล้ านบาท จากสิ้ นปี 2562 (คิดเป็ นเพิ่มขึน้ 51.62%) ตลาดหลักทรั พย์ ฯ จึงขอให้ บริษัทอธิบายลักษณะรายการ
ของลูกหนี้ที่มีการตั้งค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญเพิ่มขึน้ และสาเหตุที่ต้ังค่ าเผื่อหนี้ฯ ดังกล่ าว รวมทั้งแนวทางติดตามและความ
คืบหน้ าการชาระหนีข้ องลูกหนีท้ ี่ต้งั ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จานวน 31.37 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากดอกเบี้ยค้างรับจานวน
19.78 ล้านบาท ที่เกิดจากเงินให้กยู้ ืมจานวน 200 ล้านบาทแก่บริ ษทั ITG และเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการจานวน 11.59 ล้านบาท
ซึ่งบลิส-เทล ได้มีการจ่ายให้กบั ผูว้ ่าจ้างที่คาดว่าจะได้รับงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 โครงการ
และเป็ นการจ่ายเงินตามขอบอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หาร บลิส-เทล ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่เกิน 500 ล้านบาท และเป็ นการจ่าย
ตามสัญญาว่าจ้าง ต่อมาเมื่อทราบว่าบริ ษทั ผูว้ ่าจ้างไม่ได้ดาเนินงานตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว บลิส-เทล จึงได้มีการติดตามทวง
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ถามเพื่อขอให้ชาระเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการคืนแต่ไม่เป็ นผล และเมื่อระยะเวลาติดตามทวงถามของเงินจ่ายล่วงหน้าของงาน
โครงการนั้นมีระยะเวลาเกิน 1ปี บลิส-เทล จาเป็ นจะต้องปฎิบตั ิตามตามนโยบายของบลิส -เทล เรื่ องการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ และได้ฟ้องแพ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินจ่ายล่วงหน้าคืนจากผูว้ ่าจ้าง

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(เพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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