เลขที่ BT 027/2019
วันที่ 14 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2562
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาส่ งงบการเงินรวม สาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 นั้น ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน
2.99 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน กาไรสุ ทธิ (ปรับปรุ งใหม่) 19.80 ล้านบาท ผลการดาเนิ นงาน
ลดลงจานวน 22.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 115 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายได้ รวม
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 257.79 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อนมีรายได้ จานวน 103.60 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 154.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 149 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายได้จากการขายจานวน 57.71 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเพิ่มขึ้น 57.71 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
100 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2562 มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
1.2 รายได้จากการให้บริ การจานวน 195.85 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อนเพิ่มขึ้ น 114.79 ล้านบาท คิ ด
เป็ นร้ อยละ 142 เนื่ องจาก ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้รั บรู ้ รายได้จากการดาเนิ นงานส่ วนใหญ่ จาก
โครงการจัดให้มีบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนื อ 2 ที่ได้มีการลงนามกับ
กสทช. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีมูลค่าโครงการจานวน 1,998 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานและงานโครงข่ายโทรคมนาคม

1.3 รายได้อื่น จานวน 4.22 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนลดลง 18.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 81 ส่ วน
ใหญ่มาจากการโอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญลดลง 17.08 ล้านบาท และ รายได้ค่าบริ หารจัดการลดลง 1.32 ล้านบาท
2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริการรวม
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนให้บริ การรวม จานวน 211.99 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 67.85
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 212 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ต้นทุนขาย จานวน 37.07 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อนเพิ่มขึ้ น 37.07 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 100
เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2562 มีการจาหน่ายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
2.2 ต้นทุ นให้บริ การ จานวน 174.92 ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนเพิ่ มขึ้ น 107.07 ล้านบาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ 158 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการบริ การที่เพิ่มขึ้น

3. ค่ าใช้ จ่ายรวม
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 22.81 ล้านบาท บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 21.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8 ซึ่ งผลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
4. ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า จานวน 25.32
ล้านบาท เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน ส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิ จการร่ วมค้า (ปรับปรุ งใหม่)
6.19 ล้า นบาท ลดลง 31.51 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 509 เนื่ องจากส่ วนใหญ่ เ ป็ นผลส่ วนแบ่ ง ขาดทุ น จากกลุ่ มบริ ษทั
อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด โดยสัดส่ วนถือหุ น้ ร้อยละ 35 โดยกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าวดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ยวกับการ
จาหน่ ายอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึ กษาและให้บริ การต่ างๆ เกี่ ยวกับโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แ ละระบบ
เครื อข่ ายทางด้านคอมพิ วเตอร์ รวมทั้งการรั บจ้างพัฒนาและให้บริ การอย่างครบวงจรในด้านคอมพิ วเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบูลย์ ทองแตง)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

