หัวข้อข่าว:

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)

หลักทรัพย์:

JTS

รายละเอียดข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
ชื่อบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ไตรมาส

ประจำปี
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ประจำปี
สถานะ

ตรวจสอบ

สิ้นสุดวันที่
ปี

31 ธันวาคม
2560

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

2559

12,520 (แก้ไข)

(57,442) (แก้ไข)

0.02

(0.08)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประจำปี
สถานะ

ตรวจสอบ

สิ้นสุดวันที่
ปี

31 ธันวาคม
2560

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(20,160) (แก้ไข)

(54,964)

(0.03)

(0.08)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

2559

มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"
ลงลายมือชื่อ ___________________________
(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
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Announcement Details
The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
Company name

JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY LIMITED

Quarter

Yearly
(In thousands)

The Consolidated Financial Statement
Yearly
Status

Audited

Ending

31 December

Year

2017

Net profit (loss)
EPS (baht)

2016
12,520 (Update)

(57,442) (Update)

0.02

(0.08)

The Company Financial Statement
Yearly
Status

Audited

Ending

31 December

Year

2017

Net profit (loss)
EPS (baht)

Type of report

2016

(20,160) (Update)

(54,964)

(0.03)

(0.08)

Qualified opinion with an emphasis of matters

Please see details in financial statements, auditor's report
and remarks from SET SMART
"The company hereby certifies that the information above is correct and
complete. In addition, the company has already reported and disseminated
its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
Information Disclosure (SET Portal), and has also submitted the original report
to the Securities and Exchange Commission."
Signature ___________________________
(Mr. Pleumjai Sinarkorn)
Chairman of the Board of Directors
Authorized Persons to Disclose Information
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system
which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to
the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has no responsibility for the correctness and
completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly
contact listed company or issuer who made this announcement.

