ที่ RC 33/63
13 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3 ป 2563
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3 ป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ที่ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แลว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. รายไดรวม
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมจากการดําเนินงานในไตรมาส 3 ป 2563 จํานวน 4,817 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3 ป 2562 ซึ่งรายไดรวมจากการดําเนินงานอยูที่ 4,664 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 2 ป 2563 รายไดรวมจากการดําเนินงานอยูที่ 4,833 ลานบาท รายไดสวนใหญมาจากบริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (“TTTBB”)
ในไตรมาส 3 ป 2563 ลูกคาที่ใชบริการของบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (3BB) เพิ่มขึ้นสุทธิ
(Net Additional Subscriber) จํานวน 80,431 ราย ทําให ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2563 จํานวนลูกคาที่ใชบริการ 3BB
อยูที่ 3.43 ลานราย ในจํานวนนี้เปนลูกคาที่ใชบริการ FTTx ประมาณ 2.36 ลานราย คิดเปนสัดสวนจํานวนลูกคาที่ใช
บริการ FTTx รอยละ 69 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 66 ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2563
ในสวนของลูกคาที่ใชบริการ FTTx ยังคงเพิ่มขึ้น โดยสวนหนึ่งจะเปนการเปลี่ยนลูกคาที่ใชบริการ xDSL เดิมมาเปน
FTTx ตามแผนของบริษัท ในไตรมาส 3 ป 2563 ลูกคาที่ใชบริการ FTTx ของ 3BB มีจํานวนเพิ่มขึ้นสุทธิอยูที่
136,097 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2563 ซึ่งจํานวนลูกคา FTTx เพิ่มขึ้นสุทธิอยูที่ 175,609 ราย โดย
บริษัทคาดวาจํานวนลูกคาจะเพิ่มขึ้นจากการออกแพคเก็จ 3BB GIGA TV ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากที่บริษัทได
มีการออกแพคเกจ GigaFiber ในชวงตนเดือนมีนาคมที่ผานมา
2. คาใชจายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
จากการเริ่มบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชา ในป 2563 สงผลใหตองบันทึก
หนี้สินตามสัญญาเชาและสินทรัพยสิทธิการใชสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน โดยในแตละงวดจะรับรูดอกเบี้ยจายและ
คาเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุน (จากเดิมคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานจะถูกบันทึกเปนตนทุนขายและบริการหรือ
คาใชจายในการดําเนินงาน)
ในสวนของบริษัทฯ และบริษัทยอยนั้น ผลกระทบตองบการเงินจากการนํามาตรฐานฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัตินั้น
หลักๆ จะเปนในสวนของสัญญาเชาหลัก (รอยละ 80 ของ OFC) ที่ TTTBB ทํากับ JASIF ในไตรมาส 3 ป 2563
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TTTBB บันทึกคาเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุนรวมประมาณ 2,157 ลานบาท เปนคาเสื่อมราคาสินทรัพยสิทธิการใช จํานวนประมาณ 1,241 ลานบาท และดอกเบี้ยจาย จํานวนประมาณ 916 ลานบาท (คาเสื่อม
ราคาและดอกเบี้ยจายในชวง 9 เดือนของป 2563 รวมประมาณ 6,465 ลานบาท เปนคาเสื่อมราคา-สินทรัพยสิทธิ
การใช จํานวนประมาณ 3,697 ลานบาท และดอกเบี้ยจาย จํานวนประมาณ 2,768 ลานบาท) จากเดิมจะบันทึกเปน
คาเชา OFC ในตนทุนขายและบริการ จํานวนประมาณ 1,760 ลานบาทตอไตรมาส ในสวนของสัญญาประกันรายได
(รอยละ 20 ของ OFC) การบันทึกรายการยังคงเหมือนเดิม
3. กําไรสุทธิ
ในไตรมาส 3 ป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 738 ลานบาท เมื่อรวมรายการ
ปรับปรุงสํารองประกันรายไดคาเชา OFC ของ JASIF จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราคิดลด จํานวน 80 ลาน
บาท และการบันทึก Deferred Tax ของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 9 ลานบาท แลว ขาดทุนสุทธิจะอยูที่ 649
ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 85 ลานบาท และผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (สํารองหนี้สงสัยจะสูญของ 3BB) จํานวน 60 ลานบาท ทําใหสุทธิแลว บริษัทฯ
และบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ป 2563 จํานวน 794 ลานบาท เทียบกับไตรมาส 3 ป 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีกําไรสุทธิ จํานวน 342 ลานบาท
ขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ป 2563 จํานวน 794 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2563 ซึ่งขาดทุนสุทธิอยู
ที่ 414 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 ป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 85 ลานบาท ขณะที่ไตรมาส 2 ป 2563 บันทึกกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 193 ลานบาท
EBITDA ในไตรมาส 3 ป 2563 อยูที่ 3,040 ลานบาท เทียบกับไตรมาส 3 ป 2562 และไตรมาส 2 ป 2563 ซึ่ง
EBITDA อยูที่ 1,941 ลานบาท และ 3,019 ลานบาท ตามลําดับ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการบันทึกตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมในสวนสัญญาเชาหลัก (80% ของ OFC) ทําใหคาเสื่อมราคาและดอกเบี้ย
จายที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเพิ่มขึ้น (เมื่อเทียบกับการบันทึกบัญชีตามแบบเดิม)
4. กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน (JASIF) มีผลประกอบการ ดังนี้
4.1 รายไดรวมในไตรมาส 3 ป 2563 เทากับ 2,540.9 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2562 ซึ่งรายได
รวมอยูที่ 1,481.2 ลานบาท
4.2 มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทากับ 87,984.6 ลานบาท คิดเปน 10.9980
บาทตอหนวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

(นางสาวสายใจ คีตสิน)
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
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