ที่ 016/2021
วันที่ 11 สิ งหาคม 2564
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับงบการเงินประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับงวดสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 นั้น ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ปี 2564 มีผลขาดทุนสุ ทธิ
จานวน 112.39 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขาดทุนสุ ทธิ 699.90 ล้านบาท ผลการดาเนินงานขาดทุนลดลง
จานวน 587.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 84 บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
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รายได้ รวม
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 95.50 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้ จานวน 137.78 ล้านบาท ลดลง
42.28 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายจานวน 5.65 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนจานวน 74.24 ล้านบาท ลดลง 68.59 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 92 ซึ่งรายได้ของปี ก่อนมาจากการขายวัสดุอุปกรณ์ของโครงการจัดให้มีบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งใน
พื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 (USO) แต่ในไตรมาส 2 ปี 2564 ได้ติดตั้งและรับรู ้รายได้แล้ว จึงส่ งผลให้
รายได้ดงั กล่าวลดลง
1.2 รายได้จากการให้บริ การจานวน 86.91 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 58.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.24
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 48 เนื่องจาก ในไตรมาส 2 ปี ก่อน มีค่าปรับจากโครงการ USO จานวน 31.38 ล้านบาท เพราะการ
ส่ งมอบงานล่าช้ากว่าที่วางไว้ เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผรู ้ ับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่/เดินทางข้ามพื้นที่ได้
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ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 95.15 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 157.19
ล้านบาท ลดลง 62.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 39 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขาย จานวน 5.10 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนจานวน 74.91 ล้านบาท ลดลง 69.81 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 93 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
2.2 ต้นทุนให้บริ การ จานวน 90.05 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนจานวน 82.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.77 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 9 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้น
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กาไรขั้นต้ น
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นติดลบ 2.59 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนที่บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นติดลบ 24.28
ล้านบาท สาเหตุที่ทาให้ตน้ ทุนสู งกว่ารายได้ ทาให้กาไรขั้นต้นติดลบ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ ดังนี้
3.1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟฟ้าทางคู่ช่วง ประจวบคีรีขนั ธ์-ชุมพร ซึ่งผูร้ ับจ้างทิ้งงาน บริ ษทั จึงต้องว่าจ้างผูร้ ับเหมา
อีกรายเข้ามาดาเนินการแทน ซึ่งมีค่าจ้างสู งกว่ามูลค่างานส่วนที่เหลือ
3.2 โครงการจัดให้มีบริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 2 ภาคเหนือ 2 ซึ่งเป็ นผลมาจากการเลื่อน
การตรวจรับออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลถึงการรับรู ้รายได้ และบริ ษทั ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3.3 โครงการติดตั้ง EDC ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่ งการว่าจ้างไม่ได้กาหนดช่วงเวลาการติดตั้ง ผูว้ ่าจ้างจึงมีการเปลี่ยนแผนการติดตั้ง
หลายครั้ง ซึ่ งปั จจุบนั ผูว้ ่าจ้างก็ยงั กาหนดจุดติดตั้งไม่ครบ ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องแบกรับภาระค่าดาเนิ นการต่างๆ รวมถึง
ส่งผลการชาระเงินที่ล่าช้าต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม
ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2564 ติดลบที่ร้อยละ 2.80 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีอตั รา
กาไรขั้นต้นติดลบที่ร้อยละ 18.27 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47
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ค่าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายรวม จานวน 195.87 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนจานวน 829.21 ล้านบาท ลดลง
633.33 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 76.38 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
4.1 ในไตรมาส 2 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายที่สาคัญ คือ การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วมในกลุ่มบริ ษทั อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
กรุ๊ ป จากัด (ITG) และการตั้งสารองหนี้ สงสัยจะสู ญ รวม 648.69 ล้านบาท และในไตรมาส 2 ปี 2564 มีเพียงตั้งสารอง
สงสัยจะสู ญ จานวน 75.52 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 573.17 ล้านบาท
4.2 ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นจานวน 6.21 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกูเ้ พิ่มขึ้นเพือ่
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับกิจการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

