ที่ 014/2021
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงข้อมูลเพิม่ เติมในงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่ งผ่านการตรวจทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น
บริ ษทั จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายการลูกหนีท้ ี่ต้งั ค่าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากสิ้นปี 63 ประมาณ 46 ล้านบาท
1.1 อธิ บ ายลั ก ษณะรายการลู ก หนี้ก ารค้ า ที่ ต้ั ง ค่ า เผื่ อ ขาดทุ น สาเหตุ ที่ ต้ั ง ค่ า เผื่ อ ฯ และลู ก หนี้ก ารค้ า ดั ง กล่ า วมี
ความสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ultimate Shareholder) คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทหรื อไม่ อย่างไร
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ได้มีรายการค่าเผื่อขาดทุน จานวน 49,635,865.07 รายละเอียดดังนี้
ชื่ อลูกหนี้

ยอดหนี้

Aging

1. บริ ษั ท เฟิ ร์ ส ไมล์
จากัด

45,088,365.07

9-12 เดือน

โครงการ
ติดตั้งโครงข่าย Fiber
ในตึกสู ง

สาเหตุการตั้งสารองใน Q12021 เพิม่
ตั้งสารองเพิ่มตาม มาตรฐาน
TFRS 9
บริ ษทั รวมถึงคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับลูกหนี้

2. บริ ษทั สยามลานนา
เทคโนโลยี จากัด

4,547,500.00

มากกว่า 12
เดือน

ซื้อขายอุปกรณ์โซล่า
เซลล์

เนื่องจากมีความชัดเจนว่ายัง
ไม่สามารถชาระคืนได้
บริ ษทั รวมถึงคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับลูกหนี้

รวม

49,635,865.07

บริ ษทั เฟิ ร์ สไมล์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การสัญญาณ Internet ในตึกสู ง จึงต้องสร้างโครงข่ายในตึกไว้ เป็ น
งานลักษณะเดียวกัน กับที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อไปปี 63 บริ ษทั ได้ประเมินความสามารถในการชาระแล้ว ซึ่ งลูกหนี้ เคยทาหลาย
โครงการ และ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนโครงข่ายเป็ น Fiber Optic ลูกหนี้เร่ งติดตั้งโครงข่าย บริ ษทั รับงานมาแล้ว 9 เฟส ชาระ
เสร็ จสิ้ นไปแล้ว 6 เฟส แต่ในช่วงหลัง การเปิ ดใช้บริ การ internet ชะลอตัว ส่ งผลให้การชาระล่าช้า แต่ในช่วงเดือน มิย.64
ลูกหนี้เริ่ มทยอยชาระแล้ว

บริ ษทั สยามลานนาเทคโนโลยี จากัด เป็ นลูกค้าใหม่ การขายของบริ ษทั จึงให้ผูซ้ ้ื อสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าไว้ ซึ่ ง
ลูกหนี้สามารถชาระได้ จึงมีการขายในครั้งถัดมา แต่บริ ษทั ยังคงให้ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าเช่นเดิม เมื่อครบกาหนดจึง
เรี ยกเก็บ แต่ไม่มีเงินในบัญชี จากนั้นได้ทวงถามแต่ลูกหนี้ขอขยายเวลา เนื่ องจากยังไม่ได้รับเงินในการติดตั้งงานโซล่า
เซลล์ให้กบั โรงเรี ยนของจังหวัด (เป็ นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพลังงานทดแทน) แต่ในที่สุดบริ ษทั เห็น
ว่าล่าช้ามากจึงฟ้องเป็ นคดีเช็ค
1.2 ลูกหนีท้ ี่ต้งั ค่าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ในไตรมาส 1 ปี 64 บริษัทยังคงมีการติดต่ อซื้อขายอยู่หรื อไม่ โดยหากยังคง
มีการติดต่ อซื้อขายให้ อธิบายเหตุผล และการจัดการความเสี่ยงการผิดนัดชาระ ทั้งนีบ้ ริษัทมีการติดตามหนี้ ดังนี้
ชื่ อลูกหนี้

การติดตาม

1. บริ ษทั เฟิ ร์สไมล์ จากัด

บริ ษทั ไม่มีธุรกรรมกับลูกหนี้แล้ว ที่ผา่ นมาได้ติดตามทวงถาม พร้อมเจรจาไป
ในขณะเดียวกัน ซึ่งยังไม่มีการกาหนดตารางการชาระ แต่เมื่อ 11 มิถุนายน
2564 ลูกหนี้ได้ชาระมาบางส่วน จานวน 9.9 ล้านบาท

2. บริ ษทั สยามลานนาเทคโนโลยี
จากัด

บริ ษทั ไม่มีธุรกรรมกับลูกหนี้ แล้ว บริ ษทั ได้ฟ้องเป็ นความผิดจากการใช้เช็ค
(สั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชี) ศาลแขวงเชียงใหม่นดั ฟังคาพิพากษาวันที่ 23
กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

