ที JTS/CS-013/2564
17 พฤษภาคม 2564
เรื อง
เรี ยน

แจ้ งผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที 1 ปี 2564
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครังที 4/2564
เมือวันที 17 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําไตรมาสที 1 ปี 2564 สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2564
ทีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 4/2564 เมือ
วันที 17 พฤษภาคม 2564 แล้ ว ในการนีขอชีแจงผลการดําเนินงาน ดังนี
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 3 เดือน

หน่วย : ล้ านบาท
1Q64

รายได้ จากการขายและบริ การ:
ธุรกิจออกแบบและวางระบบสือสารและโทรคมนาคม
ธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
EBITDA

22.05
12.17
0.01
34.23
19.00
16.33
1.09
10.23
4.10

4Q63

1Q63

38.32
10.46
0.57
49.35
32.91
11.90
(1.20)
16.02
1.94

14.27
11.50
0.08
25.85
15.99
11.43
1.92
8.45
2.26

QoQ
เพิม(ลด) ร้ อยละ
(16.27)
1.71
(0.56)
(15.12)
(13.91)
4.43
2.29
(5.79)
2.16

(42.06)
16.35
(98.25)
(30.64)
(42.27)
37.23
190.83
(36.14)
111.34

YoY
เพิม(ลด) ร้ อยละ
7.78 54.52
0.67
5.83
(0.07) (87.50)
8.38 32.42
3.01 18.82
4.90 42.87
(0.83) (43.23)
1.78 21.07
1.84 81.42

ผลการดําเนินงานไตรมาสที 1 ปี 2564 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 กําไรสุทธิ 10.23 ล้ านบาท โดยกําไรเพิมขึน
1.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.07 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และกําไรสุทธิลดลง 5.79 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 36.14 เมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า

1. รายได้ รวม
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการดําเนินงาน ในไตรมาสที 1 ปี 2564 เพิมขึน 8.38 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 32.42 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ หลักทีเพิมขึนมาจากการให้ บริ การ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสือสัญญาณแบบไร้ สายแบบครบวงจรสําหรับสถานีนํามัน และการให้ บริ การ
คลาวด์
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสที 1 ปี
2564 เพิมขึน 7.91 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.87 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยต้ นทุนขาย
และบริการทีเพิมขึนสอดคล้ องกับรายได้ จากการขายและบริการทีเพิมขึน ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารทีเพิมขึนเนืองจากค่าใช้ จ่ายทีปรึ กษาทางการเงินและค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานของบริษัทย่อยที
เพิมขึน
-

ต้ นทุนขายและบริการไตรมาสที ปี 2564 จํานวน 19 ล้ านบาท เพิมขึน 3.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ18.82 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

-

ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หารไตรมาสที 1 ปี 2564 จํานวน 16.33 ล้ านบาท เพิมขึน 4.90 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.87 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

แผนธุรกิจปี 2564
บริ ษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างธุรกิจเพือให้ สามารถให้ บริ การได้ อย่างครบวงจร (Total Integrated ICT
Solution) ด้ วยการลงทุนร้ อยละ 99.99 ในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (“JASTEL”) ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ ชุมสายอินเทอร์ เน็ตระหว่างประเทศ วงจรเช่าส่วนบุคคลทังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ และบริการเช่าพืนที รับฝากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Co-Location) อีกทังเป็ นการขยายธุรกิจไปยัง
ด้ าน Data Center ซึงเป็ นธุรกิจทีจะช่วยส่งเสริ มธุรกิจคลาวด์คอมพิวติงทีบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ดําเนิน
ธุรกิจอยู่ และเพือรองรับการขยายงานและความร่วมมือทางธุรกิจกับ KT Corporation พันธมิตรจาก
ประเทศเกาหลีใต้ เพือดําเนินธุรกิจ Hyperscale Data Center และ Cloud Service ซึงจะเป็ นการเปิ ด
ตลาดคลาวด์โซลูชนอย่
ั างครบวงจรในประเทศ
ด้ านการบริ หารจัดการ
ทางบริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสทางธุรกิจในการให้ บริ การเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสือสัญญาณแบบไร้ สาย
แบบครบวงจรสําหรับสถานีบริการนํามัน โดยมีแผนในการรุกตลาดไปยังบริ ษัทผู้ให้ บริการสถานีบริ การ
นํามันอืนๆ และปรับลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เช่น ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน ค่าเช่า เป็ นต้ น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

(นายปลืมใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ

