BT001/2021
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 นั้น ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี 2563 มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 904.18 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนกาไรสุ ทธิ จานวน 195.91 ล้านบาท ผลการดาเนิ นงานลดลงจานวน 708.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
362 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รายได้ รวม
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 916.55 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อนมีรายได้ จานวน 1,101.90 ล้านบาท ลดลง 185.35
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายจานวน 150.37 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน จานวน 196.27 ล้านบาท ลดลง 45.90 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 23 เนื่องจากในปี 2562 มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
1.2 รายได้จากการให้บริ การจานวน 766.18 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน จานวน 905.63 ล้านบาท ลดลง 139.45 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 15 เนื่ องจากในระหว่างปี 2563 มีค่าปรับจากโครงการจัดให้มีบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ ว
สู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนื อ 2 (USO) จานวน 31.38 ล้านบาท เพราะการส่ งมอบงานล่าช้า
กว่าที่วางไว้ รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่ งได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ผูว้ ่าจ้างไม่สามารถเข้าตรวจรับงานได้ตามกาหนด ส่ งผลให้งานบริ การ
ระยะที่ 2 เลื่อนออกไป มีผลกระทบต่อการรับรู ้รายได้ออกไปเช่นกัน
1.3 รายได้อื่น จานวน 15.52 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน จานวน 24.12 ล้านบาท ลดลง 8.60 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
36 ส่ วนใหญ่มาจาก รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กบู้ ริ ษทั ร่ วมลดลง
2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มี ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 968.95 ล้านบาท เที ยบกับปี ก่ อน 967.01 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขาย จานวน 150.97 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน จานวน 175.13 ล้านบาท ลดลง 24.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ14 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
2.2 ต้นทุนให้บริ การ จานวน 817.99 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน จานวน 791.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.11 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 3 โดยต้นทุนส่ วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีรับรู ้ตน้ ทุนของงานโครงการจัด ให้มีบริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนื อ 2 (USO) ในส่ วนของงานบริ การระยะที่ 2 ที่มีการเปิ ด
ให้ใช้บริ การระหว่างการรอการตรวจรับมอบงานจากผูว้ า่ จ้างส่ งผลให้การบันทึกต้นทุนสู งขึ้น

3 กาไรขั้นต้ น
ในปี 2563 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นติดลบ 52.4 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนที่บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นจานวน 134.89 ล้าน
บาท รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 ในขณะที่ตน้ ทุนของโครงการถูกรับรู ้ตามที่เกิดขึ้น เป็ นผลให้
กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นปี 2563 ติดลบที่ร้อยละ 5.72 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีอตั รากาไรขั้นต้นที่ร้อย
ละ 12.24 คิดเป็ นลดลงร้อยละ17.96
4. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 862.09 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน 107.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 754.44 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 701 ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
ก) ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 733.49 ล้านบาท ในระหว่างปี บริ ษทั ได้ต้ งั สารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง
เพิ่มขึ้น จานวน 411.72 ล้านบาท เนื่องจากผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ร่ วมขาดทุนเกินทุนและไม่เป็ นตามที่คาดการณ์
และตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเงินให้กูแ้ ละดอกเบี้ยค้างรับของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เพิ่มขึ้น จานวน 219.78 ล้านบาท
รวมทั้ง ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้คา้ งนานและคาดว่าจะไม่ได้รับชาระ ซึ่งตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น จานวน 90.34 ล้านบาท ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเงินจ่ายล่วงหน้างานโครงการเพิ่มขึ้น
จานวน 11.60 ล้านบาท
ข) ต้นทุนทางการเงิ น เพิ่มขึ้น 25.57 ล้านบาท เนื่ องจากในระหว่างปี บริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น และเงิ นกู้ยืม
กรรมการเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับงานโครงการของกลุ่มบริ ษทั

5. ส่ วนแบ่ งกาไร/ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า จานวน 5.33 ล้านบาท
เทียบกับปี ก่อน ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า 243.74 ล้านบาท ลดลง 238.41 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 98 ส่ วนใหญ่มาจาก ในปี 2562 เป็ นส่ วนแบ่งขาดทุนจากผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 35 ซึ่ งในปี 2563 บริ ษทั ได้ต้ งั สารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนกลุ่มบริ ษทั
ดังกล่าวทั้งจานวนแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

