เลขที่

BT010/2021
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับงบการเงินประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2564 และ 2563 นั้น ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 89.12 ล้านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรสุ ทธิ 3.65 ล้านบาท ผลการดาเนินงานลดลงจานวน 92.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
2,540 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รายได้รวม
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 50.83 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้ จานวน 306.88 ล้านบาท ลดลง
256.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83 มีรายละเอียดดังนี้
1.1
รายได้จากการขายจานวน 3.84 ล้านบาท ช่วงเดียวกันของปี ก่อน 16.96 ล้านบาท ลดลง 13.11 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 77 เนื่องจาก มีการจาหน่ายอุปกรณ์งานโครงการลดลง
1.2
รายได้จากการให้บริ การจานวน 45.50 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 286.23 ล้านบาท ลดลง 240.73
ล้านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 84 เนื่ องจาก ในไตรมาส 1 ปี นี้ มี การส่ งมอบงานโครงการต่างๆ ล่าช้ากว่าที่ วางไว้ ซึ่ งบางส่ วนเป็ น
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ผูว้ ่าจ้างไม่สามารถเข้าตรวจรับงานได้ตามกาหนด ทาให้มีผลกระทบต่อการรับรู ้รายได้เลื่อนออกไปเช่นกัน
2. ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 63.92 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 266.06 ล้าน
บาท ลดลง 202.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 76 มีรายละเอียดดังนี้
2.1
ต้นทุนขาย จานวน 4.23 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 16.95 ล้านบาท ลดลง 12.72 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
2.2
ต้นทุนให้บริ การ จานวน 59.69 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 249.11 ล้านบาท ลดลง 189.42 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 76 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริ การที่ลดลง
3. กาไรขั้นต้น
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นติดลบ 14.58 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนที่บริ ษทั มีกาไรขั้นต้น 37.12
ล้านบาท สาเหตุที่ทาให้ตน้ ทุนสู งกว่ารายได้ ทาให้กาไรขั้นต้นติดลบ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟฟ้ าทางคู่ช่วง ประจวบคีรีขนั ธ์-ชุมพร ซึ่ งผูร้ ับจ้างทิ้งงาน บริ ษทั จึงต้องว่าจ้าง
ผูร้ ับเหมาอีกรายเข้ามาดาเนินการแทน ซึ่งมีค่าจ้างสู งกว่ามูลค่างานส่วนที่เหลือ

2. โครงการจัดให้มีบริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 2 ภาคเหนือ 2 ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
เลื่อนการตรวจรับออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลถึงการรับรู ้รายได้ และบริ ษทั ต้องแบกรับภาระต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น
3. โครงการติดตั้ง EDC ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่ งการว่าจ้างไม่ได้กาหนดช่วงเวลาการติดตั้ง ผูว้ ่าจ้างจึงมีการเปลี่ยนแผนการ
ติดตั้งหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบนั ผูว้ ่าจ้างก็ยงั กาหนดจุดติดตั้งไม่ครบ ส่งผลให้บริ ษทั ต้องแบกรับภาระค่าดาเนินการต่างๆ
รวมถึงส่งผลการชาระเงินที่ล่าช้าต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม
ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2564 ติดลบที่ร้อยละ 29.54 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมี
อัตรากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 12.24 ลดลงร้อยละ 41.78
4. ค่าใช้จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 75.94 ล้านบาท บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 33.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.37
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 126 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก ตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้คา้ งนานและคาดว่าจะไม่ได้รับ
ชาระ เพิ่มขึ้น จานวน 46.64 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

