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แจ้ งผลการดําเนินงานประจําปี 2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 แล้ ว ในการนี ้ขอชี ้แจงผลการดําเนินงาน ดังนี ้
1. รายได้ รวม
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจากการดําเนินงาน ประจําปี 2561 จํานวน 142.58 ล้ านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีรายได้ รวมจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ 97.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 45.52
ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46.90 รายได้ รวมดังกล่าวประกอบด้ วย
- รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จํานวน 68.71
ล้ านบาท โดยรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากการขายคอมพิวเตอร์ และเครื่ องแม่ข่าย (Server)
- รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง จํานวน
61.93 ล้ านบาท
- รายได้ อื่นๆ จํานวน 11.94 ล้ านบาท
2. ต้ นทุนขายและบริการ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ และค่าใช้ จ่ายในการ
บริหาร ประจําปี 2561 จํานวน 122.80 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้ จ่ายในการบริหารอยูท่ ี่ 83.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 39.73
ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 47.83
3. กําไรจากการดําเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานประจําปี 2561 จํานวน 14.97 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ ปี 2560 ซึง่ มีกําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ 10.09 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้น 4.88 ล้ านบาท คิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 48.36

4. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานประจําปี 2561 จํานวน 14.97 ล้ านบาท เมื่อรวมกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 0.18 ล้ านบาท ทําให้ กําไรสุทธิประจํา ปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยูท่ ี่
15.15 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับกําไรสุทธิประจําปี 2560 อยูท่ ี่ 12.52 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้นจํานวน
2.63 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.01
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

(นายปลื ้มใจ สินอากร)
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Report on the Company’s operating results of the year 2018
President of the Stock Exchange of Thailand

The Board of Directors’ Meeting No. 2/2019 of Jasmine Telecom Systems Public Company
Limited (the “Company”) held on February 28, 2019, has resolved to approve the consolidated
financial statements for the year 2018, ended December 31, 2018, that have been accordingly
audited by the Company’s external auditor and reviewed by the Audit Committee at the meeting
No. 2/2019 held on February 28, 2019. Also, on this occasion, the Company would like to report
its operating results as detailed below:-

1. Total Revenue
The total revenue of the Company and its subsidiary for the year 2018 was Baht 142.58
million, increasing by Baht 45.52 million or 46.90 % when compared to that of Baht 97.06
million in the year 2017. The total revenue comprised:- The revenue obtained from Telecom Systems Integration and Telecom Service business of
Baht 68.71 million, mainly increasing due to the sale of notebooks and computer servers;
- The revenue obtained from Computer Systems Integration business and Cloud Computing
business of Baht 61.93 million;
- Other revenue of Baht 11.94 million.

2. Cost of Sales and Services, Selling and Servicing Expenses and Administrative Expenses
The cost of sales and services, the selling and servicing expenses and the administrative
expenses of the Company and its subsidiary for the year 2018 was Baht 122.80 million,
increasing by Baht 39.73 million or 47.83% when compared to that of Baht 83.07 million in
the year 2017.

3. Operating Profit
The operating profit of the Company and its subsidiary for the year 2018 was Baht 14.97
million, increasing by Baht 4.88 million or 48.36% when compared to that of Baht 10.09
million in the year 2017.

4. Net Profit (Loss)

The operating profit of the Company and its subsidiary for the year 2018 was Baht 14.97
million; this amount included by the exchange gain of Baht 0.18 million, resulted in the record
of the net profit of the Company and its subsidiary for the year 2018 of Baht 15.15 million,
increasing by Baht 2.63 million or 21.01% when compared to that of Baht 12.52 million in the
year 2017.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,
Jasmine Telecom Systems Public Company Limited.

[Pleumjai Sinarkorn]
(Mr. Pleumjai Sinarkorn)
Chairman of the Board of Directors

