ที ลข. 022/64/สจ
วันที 10 สิงหาคม 2564
เรือง
เรียน

คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร สําหรับงวดสามเดือนสินสุด วันที 30 มิถุนายน 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานทีผ่านมา
บริษทั อินเตอร์ลงค์
ิ เทเลคอม (จํากัด) มหาชน (“บริษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายใยแก้วนํ าแสง
และให้บริการติดตังโครงข่าย โดยบริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที 3 ประเภทมีโครงข่าย
เป็ นของตนเอง จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เพือทําธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการวงจรสือสารความเร็วสูง เมือวันที 8 พฤษภาคม 2555 ซึงมีระยะเวลา 15 ปี โดย
ภายหลังจากได้รบั ใบอนุญาตแล้วบริษทั ฯ ได้เริมดําเนินการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนําแสง โดยโครงข่ายใยแก้วนํ าแสง
ของบริษทั ฯ เป็ นโครงข่ายทีผสมผสานระหว่างโครงข่ายหลักตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึงบริษทั ฯ
ได้รบั อนุญาตจากการทางรถไฟแห่งประเทศไทยให้มสี ทิ ธิทีจะติดตังโครงข่ายใยแก้วนํ าแสงไปตามเส้นทางรถไฟ เมือ
วันที 19 ตุลาคม 2555 ซึงมีระยะเวลา 30 ปี ประกอบกับ เส้นทางหลัก เส้นทางย่อย และเส้นทางสํารองตามเส้นทาง
ถนนผ่านเสาไฟฟ้ าเพือเชือมต่อเข้าถึงลูกค้า โดยบริษทั ฯ ได้เริมเปิ ดดําเนินการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนํ าแสงภายใต้
ชือโครงข่าย Interlink Fiber Optic ในเดือนมิถุนายน 2556
ในปี 2557 บริษ ัทฯ ได้เ ริมเข้าสู่ธุ ร กิจ ให้บริการพืนทีดาต้าเซ็น เตอร์ (Data Center) โดยบริษ ัท ฯ ได้ซือ
ทรัพย์สนิ ทีเกียวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์จากบริษทั อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) (“ILINK”) ทังอาคาร
และอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้อง เพือให้บริการศูนย์พนที
ื ดาต้าเซ็นเตอร์แก่บริษทั และองค์กรต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ทีแตกต่างกัน โดยบริษทั ฯ ได้เริมเปิ ดดําเนินการให้บริการพืนทีดาต้าเซ็นเตอร์ในเดือนตุลาคม 2557
จากการทีภาครัฐมีน โยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึงเป็ นนโยบายทีสําคัญเกียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยนโยบายดังกล่ าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดิจิ ท ัล และมีเป้ าหมายเพือให้การ
เชือมต่อข้อมูลครอบคลุมทุกพืนที มีขนาดทีเพียงพอกับการใช้งาน มีเสถียรภาพทีมันคง ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงการ
เชือมต่อได้ในราคาทีเหมาะสม เพือเป็ นพืนฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทังทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมทีมีประสิทธิภาพสูงสุด นโยบายดังกล่าวจึงเป็ นส่วนสําคัญทีจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (ICT) ของประเทศ และเป็ นปั จจัยช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษทั ฯ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุน ายน 2564 บริษ ัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 452.79 ล้านบาท ซึงลดลง
จํ านวน 9.61 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อ ยละ 2.08 เมือเทีย บกับช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ น และมีกําไรสุท ธิจํ า นวน 47.13
ล้านบาท ซึงลดลงจํานวน 10.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.47 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี กอ่ น

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
1. รายได้
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจํานวน 452.79 ล้านบาท ซึงลดลง
จากปี 2563 จํานวน 9.61 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงทีร้อยละ 2.08 ดังแสดงตามตารางด้านล่าง

ประเภทบริ การ
รายได้จากการให้บริการ
กําไรจากการเปลียนเงือนไข
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รายได้อนื
รวมรายได้

30 มิ ถนุ ายน 2564
ล้านบาท
ร้อยละ
437.91
96.71
14.88
452.79

3.29
100.00

30 มิ ถนุ ายน 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
439.57
95.06
18.68
4.15
462.40

4.04
0.90
100.00

เพิ มขึน/(ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
(1.66)
(0.38)
(18.68)
10.73
(9.61)

(100.00)
258.55
(2.08)

1.1. รายได้จากการให้บริ การ

ประเภทบริ การ
รายได้จากงานบริการโครงข่าย
รายได้จากการให้บริการติดตังโครงข่าย
รายได้จากการให้บริการพืนทีดาต้าเซ็นเตอร์
รวมรายได้จากการให้บริ การ

30 มิ ถนุ ายน 2564 30 มิ ถนุ ายน 2563 เพิ มขึน/(ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
321.35
73.38 273.29
62.17
48.06
17.59
96.37
22.01 148.36
33.75 (51.99) (35.04)
20.19
4.61
17.92
4.08
2.27
12.67
437.91 100.00 439.57 100.00
(1.66) (0.38)

รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี
1.1.1. รายได้จากงานบริการโครงข่าย
รายได้จากงานบริการโครงข่ายเป็ นรายได้จากการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนํ าแสงของบริษทั ฯ ผ่าน
รูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการ Interlink MPLS IP-VPN บริการ Interlink Dark Fiber และบริการ Interlink
IPLC โดยบริษทั ฯ เริมให้บริการดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2556
สําหรับ งวดสามเดือนสินสุด วันที 30 มิถุ นายน 2564 บริษ ัทฯ มีร ายได้จ ากการให้บริการโครงข่าย
จํ านวน 321.35 ล้ านบาท คิด เป็ นสัด ส่ว นร้อ ยละ 73.38 ของรายได้จ ากการให้บริการซึงเติบ โตขึนเมือเทีย บกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 48.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.59 เนืองจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในส่วนของงาน
บริการโครงข่ายของโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืนทีห่างไกล (USO Phase 2) เพิมขึนตามการส่งมอบงาน
รวมถึงลูกค้ารายใหม่ทเพิ
ี มขึนในระหว่างงวด
1.1.2. รายได้จากการให้บริการติดตังโครงข่าย
รายได้จากการให้บริการติดตังโครงข่าย เป็ นรายได้จากการให้บริการติดตังโครงข่ายทีเกียวข้องกับ
ระบบสือสารความเร็วสูงโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนได้แก่
1) รายได้จากการติดตังโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าโดยรับรูร้ ายได้เมือบริษทั ปฏิบตั ิตามภาระที
ต้องปฏิบตั แิ ล้วเสร็จ และส่งมอบบริการทีสัญญาว่าจะให้แก่ลู กค้าตลอดช่วงเวลาหนึง ซึงเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุใน
สัญญาทีทํากับลูกค้าแต่ละฉบับ และ

2) รายได้จากการให้บริการเชือมต่อ โครงข่ายลู กค้าเข้ากับโครงข่ายของบริษทั ฯ ซึงรับรูร้ ายได้เมือ
ให้บริการเชือมต่อกับโครงข่ายลูกค้าสําเร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการติดตังโครงข่าย
เท่ากับ 96.37 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.01 ของรายได้จากการให้บริการ ซึงลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
2563 จํ านวน 51.99 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อ ยละ 35.04 โดยงานโครงการทีสําคัญ ทีบริษ ัท ฯ รับรู้ร ายได้ใ นงวดนี คือ
โครงการจัดหาท่อ ร้อยสายใต้ดนิ สําหรับระบบไฟฟ้ าและสือสารของหน่ วยงานเอกชนรายหนึง 35.77 ล้านบาท งาน
รับเหมาติดตังโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกของผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม 25.71 ล้านบาท และงานจ้างเหมาตรวจซ่อมและ
บํารุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสงของหน่วยงานภาครัฐรายหนึง 14.31 ล้านบาท
1.1.3. รายได้จากการให้บริการพืนทีดาต้าเซ็นเตอร์
สําหรับ งวดสามเดือ นสินสุ ด วัน ที 30 มิถุ น ายน 2564 บริษ ัท ฯ มีร ายได้จ ากการให้ บริการพืนที
ดาต้าเซ็นเตอร์ จํานวน 20.19 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.61 ของรายได้จากการให้บริการ โดยรายได้จากการ
ให้บริการพืนทีดาต้าเซ็นเตอร์เพิมขึน เนืองจากลูกค้ารายใหม่ทเพิ
ี มขึนในระหว่างงวด ประกอบกับในช่วงเดียวกันของปี
2563 มีผลกระทบต่อรายได้จากการเลือนการต่อสัญญาการให้บริการกับลูกค้ารายหนึงทีเลือนออกจากไตรมาสที 2
เป็ นไตรมาสที 3 ของปี 2563
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ต้นทุนจากการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร และต้นทุนทางการเงิน โดยสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
รวม 393.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี
2.1. ต้นทุนจากการให้บริ การ และอัตรากําไรขันต้น
ต้นทุนจากการให้บริการ เป็ นค่าใช้จ่ายหลักของบริษทั ฯ โดยสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน
2564 บริษทั ฯ มีต้นทุนจากการให้บริการจํ านวน จํ านวน 329.28 ล้านบาท ซึงเพิมขึนจากช่ว งเดียวกันของปี 2563
ร้อยละ 1.26 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการทีเพิมขึน โดยมีการแบ่งต้นทุนได้ตามประเภทงานบริการดังนี
30 มิ ถนุ ายน 2564
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ต้นทุนงานบริการโครงข่าย
ต้นทุนการให้บริการติดตังโครงข่าย
ต้นทุนการให้บริการพืนทีดาต้าเซ็นเตอร์
รวมต้นทุนจากการให้บริ การ

30 มิ ถนุ ายน 2563

ล้านบาท

อัตรากําไร
ขันต้น (%)

ล้านบาท

อัตรากําไร
ขันต้น (%)

239.80
76.47
13.01
329.28

25.38
20.65
35.56

188.53
123.27
13.39
325.19

31.01
16.92
25.25

2.1.1. ต้นทุนงานบริการโครงข่าย
สําหรับงวดสามเดือนสินสุด วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษ ัทฯ มีต้น ทุนงานบริการโครงข่ายจํ านวน
239.80 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 25.38 ซึงอัตรากําไรขันต้นลดลงเมือเปรียบเทียบกับปี 2563
โดยต้นทุนงานบริการโครงข่ายทีสําคัญ ประกอบด้วยต้นทุนงานบริการโครงข่ายโครงการ USO ต้นทุนค่าเสือมราคา
โครงข่าย ต้นทุนค่าเชือมต่อโครงข่ายและอุปกรณ์โครงข่าย ต้นทุนค่าเช่าพืนทีในการติดตังโครงข่าย ต้นทุนค่าบํารุงรักษา
โครงข่าย และต้นทุนพนักงาน ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.61 ร้อยละ 24.32 ร้อยละ 14.29 ร้อยละ 10.32 ร้อยละ 9.75
และร้อยละ 3.37 ของต้นทุนงานบริการโครงข่ายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 ตามลําดับ
2.1.2. ต้นทุนการให้บริการติดตังโครงข่าย
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุ นายน 2564 บริษทั ฯ มีต้นทุน การให้บริการติดตังโครงข่าย
จํานวน 76.47 ล้านบาท คิดเป็ นอัต รากําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 20.65 ซึงอัตรากําไรขันต้นเพิมขึนจากปี 2563 โดย
ต้นทุนหลักของการให้บริการติดตังโครงข่าย คือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงงานของผูร้ บั เหมา
2.1.3. ต้นทุนการให้บริการพืนทีดาต้าเซ็นเตอร์
สํ า หรับ งวดสามเดือ นสิ นสุ ด วัน ที 30 มิถุ น ายน 2564 บริ ษ ัท ฯ มีต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารพื นที
ดาต้าเซ็นเตอร์ จํานวน 13.01 ล้านบาท คิดเป็ นอัต รากําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 35.56 ซึงอัตรากําไรขันต้นเพิมขึน
จากปี 2563 ต้น ทุน การให้บริก ารพืนทีดาต้าเซ็น เตอร์ทีสําคัญ ประกอบด้ว ย ต้น ทุ นค่าเสือมราคา ต้น ทุ น ค่าระบบ
สาธารณูปโภค ต้นทุนพนักงาน และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
2.1.4. กําไรขันต้นและอัตรากําไรขันต้น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีกําไรขันต้นจํานวน 108.63 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้นร้อยละ 24.81 บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขันต้นลดลงเมือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนทีมีกําไร
ขันต้นจํานวน 114.38 ล้านบาท ซึงมีอตั รากําไรขันต้นร้อยละ 26.02 โดยมีสาเหตุตามทีได้อธิบายไว้ขา้ งต้น
2.2. ต้นทุนทางการเงิ น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุด วันที 30 มิถุ นายน 2564 บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 37.92 ล้านบาท
โดยต้น ทุ นทางการเงินของบริษทั ฯ ส่ว นใหญ่ เป็ น ดอกเบียจากการกูย้ ืม ซึง ณ วันที 30 มิถุ นายน 2564 บริษ ัท ฯ
มีเ งิน กู้ยืม ระยะสันจากสถาบัน การเงิน จํ านวน 2,198.50 ล้านบาท เงิน กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน จํ านวน
1,932.16 ล้านบาท และหนี สิน ตามสัญ ญาเช่าจํานวน 274.56 ล้านบาท (30 มิถุนายน 2563: เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงินจํานวน 2,252.99 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,779.46 ล้านบาท และหนีสิน
ตามสัญญาเช่าจํานวน 219.66 ล้านบาท)
2.3. กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุ นายน 2564 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 47.13 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 10.41 โดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึงมีกําไรสุทธิจํานวน 57.80 ล้านบาท และอัตรา
กําไรสุทธิทร้ี อยละ 12.50 เนืองจากเหตุการณ์ตามทีได้อธิบายไว้ขา้ งต้น

ฐานะทางการเงิ น (ตามวิ ธีส่วนได้เสีย)
1. สิ นทรัพย์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 7,262.78 ล้านบาท ซึงเพิมขึนร้อยละ 2.60 จาก
ณ สินปี 2563 ทีมีสนิ ทรัพ ย์ร วมจํ านวน 7,078.92 ล้านบาท สิน ทรัพ ย์ทีสําคัญของบริษทั ฯ ได้แ ก่ ลู กหนี การค้า และ
ลูกหนีอืน งานระหว่างทํ า รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตังโครงข่าย รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
สินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ โดย ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 สัดส่วน
ของรายการสินทรัพย์ทีสําคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 7.98 ร้อยละ 2.69 ร้อยละ 16.09 ร้อยละ 9.81
ร้อยละ 53.09 และร้อยละ 4.45 ตามลําดับ โดยรายการทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย
1) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนลดลงจากการได้รบั ชําระค่างานโครงการอินเทอร์เน็ตในพืนทีห่างไกล (USO
Phase 2) และ โครงการจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบIP พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ
2) งานระหว่างทําเพิมขึน เนืองจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพือโครงการจัดหารถยนต์ปฏิบตั ิการพร้อมติดตังระบบ
ตรวจจับและรบกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ
3) รายได้คา้ งรับจากการให้บริการติดตังโครงข่ายลดลงจํานวน 47.39 ล้านบาท โดยส่วนทีลดลงเป็ นไปตาม
ระดับความก้าวหน้าของงานทีส่งมอบแล้วและออกใบแจ้งหนีเรียกเก็บค่าบริการ ทังนีในระหว่างงวดรับรูร้ ายได้ 324.17
ล้านบาท
4) รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่า ยเพิมขึนจากการให้บริก ารโครงการอิน เทอร์เ น็ ต ชายขอบและ
โครงการอินเทอร์เน็ตในพืนทีห่างไกล
5) สิน ทรัพ ย์ ถ าวรและอุ ปกรณ์ โ ครงข่ายโทรคมนาคมทีเพิมขึนเพือสนับสนุ น การขายและเพือเพิมความ
ครอบคลุมและเสถียรภาพของโครงข่าย
2. หนี สิ น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 รวมจํานวน 5,183.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.06 จาก ณ สินปี 2563 ทีมีหนีสิน
รวมจํานวน 5,186.20 ล้านบาท
เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสินของบริษทั ฯ พบว่าหนีสินทีสําคัญของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมระยะสัน
และระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน และหนีสินสัญญาเช่า ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 79.70
ร้อยละ 13.38 และร้อยละ 5.30 ของหนีสินรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ตามลําดับ
3. ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ ือหุ้นจํานวน 2,079.75 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 9.88 จาก
ณ สินปี 2563 ทีมีส่วนของผู้ถือ หุ้น จํานวน 1,892.72 ล้านบาท โดยส่ว นของผูถ้ ือหุ้นเพิมขึนจากผลการดําเนิ นงาน
สําหรับ งวดหกเดือ นสินสุด วัน ที 30 มิถุ นายน 2564 จํ านวน 93.03 ล้านบาท และการใช้ส ิท ธิใ บสําคัญ แสดงสิท ธิ
ซือหุน้ สามัญเพือซือหุน้ สามัญจํานวน 93.99 ล้านบาท

4. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีสินทังหมดต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 2.49 เท่า ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ซึงลดลง
จากปี 2563 ทีมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นเท่ากับ 2.81 เท่า เนืองจากผลประกอบการของบริษทั ในระหว่าง
งวดหกเดือนสินสุด วัน ที 30 มิถุน ายน 2564 มีทิศทางทีดีข ึน และการเพิมทุ นจากการใช้ส ิท ธิใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
ซือหุน้ สามัญ รวมถึงบริษทั ฯ ชําระคืนเงินกูบ้ างส่วนจากการรับชําระเงินงานโครงการ และบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีสิน
ยกเว้นเงินกูส้ าํ หรับงานโครงการต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.76 เท่า ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
นอกจากนี เนืองจากสัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้กําหนดให้บริษทั ฯ ต้องรักษาอัตราส่วนเงินกูย้ ืม
สถาบันการเงินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นและเงินกูย้ ืมกิจการ ไม่เกิน 2.5 เท่า และ DSCR ไม่ตํากว่า 1.2 เท่า โดย ณ วันที
30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนดังกล่าวเท่ากับ 2.12 เท่า และ 1.2 เท่า ตามลํ าดับ ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดที
ธนาคารพาณิชย์ระบุไว้
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

