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วันที่ 13 สิงหาคม 2564
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชีแ้ จงผลการดาเนินงานรวมสาหรับ
งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขำดทุน
งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่
เปลี่ยนแปลง
สำหรับงวด 6 เดือน
30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน
จำนวน
ร้อยละ
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563
2564
2563
รายได้จากการให้บริการ
147.32
261.93
(114.62)
(43.76)
ต้นทุนการให้บริการ
122.08
223.88
(101.80)
(45.47)
กำไรขั้นต้น
25.24
38.05
(12.81)
(33.67)
รายได้อื่น
3.50
2.06
1.43
69.40
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
48.91
42.64
6.28
14.72
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
0.13
(0.13)
(100.00)
ต้นทุนทางการเงิน
0.35
0.74
(0.39)
(52.48)
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
3.49
0.53
2.96
559.91
กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับงวด
(17.04)
(2.87)
(14.18)
(494.92)
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจานวน 147.32 ล้านบาท ลดลงจานวน
114.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.76 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยมีสาเหตุจากการส่งมอบ
งานส่วนใหญ่แล้ว และเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ของปี 2564 จึงทาให้มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน และการ
ตรวจรับมอบงานมีการชะลอออกไป ซึ่งสามารถระบุรายละเอียดแยกตามประเภทงานได้ดงั นี ้
• บริษัทมีรายได้จากงานออกแบบเบือ
้ งต้นและออกแบบรายละเอียดลดลงจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
จานวน 16.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.60 เป็ นผลมาจากที่บริษัทมีการรับรู ร้ ายได้งานออกแบบ
ลดลงจากโครงการส่วนใหญ่ ใกล้แล้วเสร็จ แม้ว่าในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทรับงานออกแบบ

•

•

•

โครงการใหม่จานวน 7 โครงการ ทัง้ นีม้ ีเพียง 2 โครงการที่มีมลู ค่าโครงการมากกว่า 10.00 ล้านบาท ส่งผล
ให้บริษัทมีรายได้จากงานออกแบบในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ต่ากว่างวด 6 เดือนแรกของปี 2563
บริษัทมีรายได้จากงานบริหารงานโครงการและควบคุมงานก่อสร้างลดลงจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
จานวน 10.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.71 เนื่องจากบริษัทได้มีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่
หลายโครงการ ประกอบกับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีการรับงานบริหารโครงการและควบคุม
งานก่อสร้างที่มีขนาดโครงการเล็กกว่าในปี 2563 ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มงานบริหารโครงการและควบคุม
งานก่อสร้างของบริษัทยังต่ากว่าปี ก่อนหน้า
บริษัทมีรายได้จากงานออกแบบพร้อมก่อสร้างลดลงจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 จานวน 87.19 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 44.30 เนื่องจากบริษัทได้มีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทัง้ นี ้
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีการรับงานโครงการใหม่แต่ยงั เป็ นโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าในปี
2563 ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มงานออกแบบพร้อมก่อสร้างของบริษัทยังต่ากว่าปี ก่อนหน้า
รายได้จากการให้บริการอื่น ของบริษัทลดลง 0.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 91.69 เนื่องจากงาน Test
and Calibrate Additive Injection ในโครงการคลังนา้ มันพิจิตร ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิน้ มีการส่งมอบให้แก่
ลูกค้าในปี 2563 เป็ นที่เรียบร้อย แม้ว่าบริษัทมีการรับงานโครงการใหม่ จานวน 1 โครงการ ทั้งนีโ้ ครงการ
ดังกล่าวเริ่มดาเนินงานในเดือน มิถนุ ายน ปี 2564 จึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอื่นลดลง

ต้นทุนในกำรให้บริกำรและอัตรำกำไรขั้นต้น
งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีตน้ ทุนการให้บริการลดลง 101.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.47 จาก
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยต้นทุนการให้บริการลดลงเนื่องจากบริษัทได้มีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่หลาย
โครงการแล้ว ส่งผลให้ตน้ ทุนการให้บริการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ลดลงจากปี ก่อนหน้า
สาหรับกาไรขัน้ ต้นงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ลดลง 12.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
แต่อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษัทเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 14.53 ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็ นร้อยละ 17.13 ในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2564 โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นที่เพิ่มขึน้ นัน้ เป็ นผลมาจาก
•

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทาให้บคุ ลากรไม่สามารถไปปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ตามปกติได้ ทางบริษัทจึง
เปลี่ยนแผนการทางานโดยติดตามงานต่างๆ และประชุมผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้าตรวจงานลดลง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเพิ่มขึน้ จานวน 6.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 14.72 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัท
ได้มีการส่งมอบงานโครงการที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจานวนหลายโครงการ จึงมีการปั นส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
โครงการกลับเข้ามาเป็ นส่วนสานักงาน นอกจากนี ้ รายจ่ายต้องห้ามจากการรับคืนภาษี เงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของ
รอบระยะเวลาบัญชีปีภาษี 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึน้ กว่าปี 2563 อีกทั้งหลังแปรสภาพเป็ นบริษัท
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มหาชน จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเพิ่มขึน้ เช่น ค่าโฆษณา,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทขาดทุนสุทธิ 17.04 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อนหน้า
14.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 494.92 สาเหตุสาคัญมาจากการที่บริษัทมีรายได้ลดลง ซึ่งเป็ นผลมาจากการส่งมอบงาน
โครงการขนาดใหญ่ท่ใี กล้แล้วเสร็จ เช่น งานออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังนา้ มันจังหวัดลาปาง, งานออกแบบพร้อมก่อสร้าง
สถานีบริการเติมนา้ มันท่าอากาศยานดอนเมือง และมีงานที่ส่งมอบให้แก่ลกู ค้าเป็ นที่เรียบร้อย เช่น งานออกแบบพร้อม
ก่อสร้างคลังนา้ มันจังหวัดพิจิตร, งานติดตัง้ วัสดุป้องกันฉนวนหุม้ ท่อ เป็ นต้น นอกจากนีใ้ นงวด 6 เดือนแรกของปี 2564
บริษัทเข้ารับงานในส่วนของงานออกแบบเบือ้ งต้นและออกแบบรายละเอียดจานวนน้อยและเป็ นโครงการขนาดเล็กกว่าปี
2563 ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
และ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (D/E Ratio) : เท่า
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (D/E Ratio) : เท่า
(ใช้หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ในการคานวณ)

ณ วันที่ 30
มิถุนำยน
2564
614.32
271.11
343.22
0.79
0.01

ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2563
725.08
364.82
360.26
1.01
0.02

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
จำนวน
(110.76)
(93.71)
(17.04)
(0.22)
(0.01)

ร้อยละ
(15.28)
(25.69)
(4.73)
(21.78)
(50.00)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวม 614.32 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 110.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.28 สินทรัพย์ท่ีลดลงเป็ นการลดลงจากรายการสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา
และลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น – สุทธิเป็ นสาคัญ โดยบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาลดลง เนื่องจากมีการส่งมอบ
โครงการหลายโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จให้แก่ลกู ค้า และจากการส่งมอบโครงการดังกล่าวส่งผลให้ลกู หนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ ื่น – สุทธิลดลงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ บริษัทมียอดเงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน สินทรัพย์สิทธิการ
ใช้ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2563
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หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนีส้ ินรวม 271.11 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
93.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.69 เป็ นการลดลงของรายการเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น เนื่องจากบริษัทมีการส่ง
มอบโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จให้แก่ลกู ค้า และมีการชาระเงินค่าก่อสร้างที่คา้ งจ่าย ทาให้ยอดคงเหลือของรายการ
ดังกล่าวในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ลดลง รวมถึงบริษัทมียอดสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หนีส้ ินตาม
สัญญาเช่า และหนีส้ ินหมุนเวียนอื่นลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 343.22 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 17.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.73 เป็ นการลดลงของรายการกาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร เนื่องจาก
บริษัทมีผลประกอบการจากการดาเนินงานขาดทุนในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 สาเหตุสาคัญมาจากการที่บริษัทมีรายได้
ลดลง จึงส่งผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง
อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.79 เท่า ซึ่งปรับตัวดีขึน้ เมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่เท่ากับ 1.01 เท่า เป็ นผลมาจากหนีส้ ินรวมของบริษัทลดลง จากรายการเจ้าหนีก้ ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ ื่น สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หนีส้ ินตามสัญญาเช่า และหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐวิชญ์ ณ ลาพูน)
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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