
 

 

  

บริษทั อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                                                
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั อิงเกรส อินดสัเตรียล                                     
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำร
เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ยกำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถ                                         
ไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ได ้                                     
แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5419 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 มิถุนำยน 2565 



บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 809,425                568,062                1,737                    1,253                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 566,967                627,146                63,852                  62,522                  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 20,912                  26,942                  -                            -                            

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            4,000                    38,007                  

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                            -                            56,656                  43,452                  

สินคา้คงเหลือ 374,139                320,014                -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 450,637                399,633                3,489                    3,091                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,222,080             1,941,797             129,734                148,325                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 101,641                103,733                -                            -                            

ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            55,085                  55,914                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                            -                            268,937                282,406                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                            -                            1,881,160             1,881,160             

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 47,318                  47,924                  -                            -                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,622,894             3,625,124             224                       248                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 695,339                698,805                1,110                    1,371                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,720                  27,170                  -                            -                            

ค่าความนิยม 30,989                  30,823                  -                            -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,022                  63,949                  3,675                    3,675                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 285,540                227,662                278                       342                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,875,463             4,825,190             2,210,469             2,225,116             

รวมสินทรัพย์ 7,097,543             6,766,987             2,340,203             2,373,441             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 794,468                718,509                -                            -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 1,572,001             2,027,787             70,258                  52,448                  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 4,339                    8,243                    -                            -                            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            2,000                    17,000                  

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10 41,528                  42,407                  1,102                    1,086                    

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            6,000                    15,560                  

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 177,714                170,384                -                            -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,645                  13,674                  -                            -                            

เงินปันผลคา้งจ่าย 2 -                            44                         -                            -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 312,265                360,478                374                       357                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,914,960             3,341,526             79,734                  86,451                  

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

เจา้หน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            32,879                  53,210                  

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10 113,452                122,583                74                         356                       

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            565,939                571,939                

   - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 1,771,031             906,694                -                            -                            

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 69,188                  66,343                  91                         84                         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 71,753                  74,228                  -                            -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,825                  11,307                  -                            -                            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,042,249             1,181,155             598,983                625,589                

รวมหนีสิ้น 4,957,209             4,522,681             678,717                712,040                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,446,942,690 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,446,943             1,446,943             1,446,943             1,446,943             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,446,942,690 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,446,943             1,446,943             1,446,943             1,446,943             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 80,750                  80,750                  80,750                  80,750                  

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 784                       1,477                    -                            -                            

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (114,093)               (114,093)               -                            -                            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27,900                  27,900                  27,900                  27,900                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (356,076)               (315,270)               105,893                105,808                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 213,119                232,202                -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,299,327             1,359,909             1,661,486             1,661,401             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 841,007                884,397                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,140,334             2,244,306             1,661,486             1,661,401             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,097,543             6,766,987             2,340,203             2,373,441             

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 957,515              803,242              -                          -                          

รายไดอ่ื้น

   รายไดค้่าขายเศษซาก 31,458                17,486                -                          -                          

   รายไดค้่าบริหารจดัการ 2 -                          -                          10,031                10,067                

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 49,723                7,279                  -                          1,211                  

   อ่ืน ๆ 544                     5,509                  -                          -                          

รวมรายได้ 1,039,240           833,516              10,031                11,278                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 924,410              679,193              -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 12,498                11,813                -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 164,053              116,076              8,344                  7,995                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          -                          526                     -                          

รวมค่าใช้จ่าย 1,100,961           807,082              8,870                  7,995                  

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (61,721)               26,434                1,161                  3,283                  

รายไดท้างการเงิน 2 1,020                  1,196                  4,558                  5,134                  

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (29,147)               (20,738)               (5,634)                 (8,190)                 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (89,848)               6,892                  85                       227                     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 258                     (9,695)                 -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (89,590)               (2,803)                 85                       227                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (14,407)               40,282                -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (14,407)               40,282                -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25                       -                          -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25                       -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (14,382)               40,282                -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (103,972)             37,479                85                       227                     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (49,537)               (851)                    85                       227                     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (40,053)               (1,952)                 
(89,590)               (2,803)                 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (59,889)               29,158                85                       227                     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (44,083)               8,321                  
(103,972)             37,479                

กําไรต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.0342)               (0.0006)               0.0001                0.0002                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท องิเกรส อนิดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 เมษายน 2565

ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน ผลต่างจาก ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก การแปลงค่า ส่วนเกินทุน รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ที่ออกจาํหน่ายและ สัดส่วนการถือหุน้ การรวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินที่เป็น จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2564 1,446,943                80,750                     (8,707)                       (114,093)                   26,300                     (139,293)                  (285,036)                 322,743                   37,707                     1,329,607                842,600                   2,172,207                

ขาดทุนสําหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                              (851)                         -                             -                              -                              (851)                         (1,952)                      (2,803)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                              -                              30,009                    -                              30,009                     30,009                     10,273                     40,282                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                              (851)                         30,009                    -                              30,009                     29,158                     8,321                       37,479                     

การออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                                -                                -                              -                              -                             -                              -                              -                              55,148                     55,148                     

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นจาํนวน

   ที่เท่ากบัค่าเสื่อมราคาของจาํนวนที่ตีราคาเพิ่ม

   เขา้กาํไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              -                              -                                -                                -                              6,968                       -                             (6,968)                      (6,968)                      -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 1,446,943                80,750                     (8,707)                       (114,093)                   26,300                     (133,176)                  (255,027)                 315,775                   60,748                     1,358,765                906,069                   2,264,834                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 1,446,943                80,750                     1,477                        (114,093)                   27,900                     (315,270)                  (201,100)                 433,302                   232,202                   1,359,909                884,397                   2,244,306                

ขาดทุนสําหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                              (49,537)                    -                             -                              -                              (49,537)                    (40,053)                    (89,590)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                              25                            (10,377)                   -                              (10,377)                    (10,352)                    (4,030)                      (14,382)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                                -                                -                              (49,512)                    (10,377)                   -                              (10,377)                    (59,889)                    (44,083)                    (103,972)                  

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 5 -                              -                              (693)                          -                                -                              -                              -                             -                              -                              (693)                         693                          -                              

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นจาํนวน

   ที่เท่ากบัค่าเสื่อมราคาของจาํนวนที่ตีราคาเพิ่ม

   เขา้กาํไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              -                              -                                -                                -                              8,706                       -                             (8,706)                      (8,706)                      -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 1,446,943                80,750                     784                           (114,093)                   27,900                     (356,076)                  (211,477)                 424,596                   213,119                   1,299,327                841,007                   2,140,334                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออกจาํหน่ายและ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2564 1,446,943              80,750                   26,300                   76,852                   1,630,845              

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             227                        227                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             227                        227                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 1,446,943              80,750                   26,300                   77,079                   1,631,072              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 1,446,943              80,750                   27,900                   105,808                 1,661,401              

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             85                          85                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             85                          85                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 1,446,943              80,750                   27,900                   105,893                 1,661,486              

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (89,848)             6,892                85                     227                   

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 114,482            99,294              285                   438                   

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูร้อตดับญัชี 533                   -                        -                        -                        

   โอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (265)                  (6,121)               -                        -                        

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,127                204                   -                        -                        

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,327)               (241)                  -                        -                        

   ตดัจาํหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 193                   2                       -                        -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8,326                (1,921)               371                   (480)                  

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,716                1,833                7                       3                       

   รายไดท้างการเงิน (1,020)               (1,196)               (4,558)               (5,134)               

   ตน้ทุนทางการเงิน 29,147              20,738              5,634                8,190                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 65,064              119,484            1,824                3,244                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 61,400              (50,028)             471                   34,660              

   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 6,030                (385)                  -                        -                        

   สินคา้คงเหลือ (55,252)             (11,847)             -                        -                        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (53,676)             (69,710)             (82)                    30                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (57,676)             (33,964)             64                     -                        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 81,075              112,273            (1,644)               (29,097)             

   หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (3,904)               (34,793)             -                        -                        

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (48,213)             9,708                17                     (56)                    

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,184)               (16)                    -                        -                        

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,325                -                        -                        -                        

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,011)               40,722              650                   8,781                

   จ่ายดอกเบ้ีย (29,191)             (18,118)             (5,799)               (58)                    

   จ่ายภาษีเงินได้ (270)                  (7,673)               (316)                  (862)                  

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (30,472)             14,931              (5,465)               7,861                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 2,092                (12,590)             -                        -                        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        -                        -                        (156,525)           

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        34,007              -                        

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        265                   2,525                

เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (637,775)           (124,367)           -                        (64)                    

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (852)                  (627)                  -                        -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย -                        44,910              -                        -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,858                241                   -                        -                        

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,020                1,196                2,503                1,894                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (633,657)           (91,237)             36,775              (152,170)           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 27,987              65,982              -                        -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        145,000            

ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,436)               (11,896)             (266)                  (402)                  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 929,215            55,416              -                        -                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (15,000)             -                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (15,560)             -                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (45,285)             (29,973)             -                        -                        

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                        55,148              -                        -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 902,481            134,677            (30,826)             144,598            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (44,961)             (3,620)               -                        -                        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 193,391            54,751              484                   289                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 497,969            391,137            1,253                6,528                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 691,360            445,888            1,737                6,817                

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 57,520              151,787            -                        -                        

   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 181                   -                        -                        -                        

  โอนสินคา้คงเหลือไปอุปกรณ์ -                        6,730                -                        -                        

   สินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่า 1,169                -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท องิเกรส อนิดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความ                                  
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
ประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการใน                        
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและ                                             
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด                                             
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อ
ไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ี
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวม
เรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 
2565 และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                                           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ                                                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการ
ก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทใหญ่     
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 2,126 1,509 - - 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 10,031 10,067 
ดอกเบ้ียรับ - - 4,558 5,134 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 5,614 8,132 
รำยกำรธุรกจิกบัผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย     
ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 5,876 977 - - 
ค่าสิทธิ 6,410 3,060 - - 
ค่าช่วยเหลือทางเทคนิค 734 3,192 - - 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย     
ขายสินคา้ 337,892 331,645 - - 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 686 - - 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,082 6,842 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือแม่พิมพ ์ 11,913 17,291 - - 
ขายสินคา้ 1,068 - - - 
ค่าเช่ารับ 508 484 - - 
ดอกเบ้ียรับ 392 546 - - 
ค่าเช่าจ่าย 532 473 - - 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 61,847 88,478 - - 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 4,889 2,597 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6,189 4,103 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,925 95,178 - - 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (203) (63) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 72,722 95,115 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัใหญ่ 5,793 41,442 - - 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 548 - - - 
บริษทัยอ่ย - - 65,461 64,131 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 12,409 10,879 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,750 52,321 65,461 64,131 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (297) (333) (1,609) (1,609) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 18,453 51,988 63,852 62,522 

ลูกหนีร้ะยะยำวอ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 64,226 65,055 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 64,226 65,055 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - (9,141) (9,141) 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - - 55,085 55,914 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 91,175 147,103 118,937 118,436 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งและการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สกุลเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 กุมภาพนัธ ์2565 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 เมษายน 2565 

Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(1) บาท 4,000 - - 4,000 
(2) เหรียญสหรัฐอเมริกา 23,284 - (23,284) - 
(3) รูเปียอินโดนีเซีย 10,723 - (10,723) - 

รวม  38,007 - (34,007) 4,000 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.84 ต่อปี (31 มกราคม 2565:                                   
ร้อยละ 5.73 - 5.84 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 และวนัท่ี                                    
31 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 

บริษทั 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

ก าหนดช าระคืน
ภายในวนัท่ี 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี รวม 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี รวม 

      (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
Ingress Industrial 

(Malaysia) Sdn. Bhd. 5.00 - 5.73 31 มกราคม 2571 41,254 229,477 270,731 32,044 238,687 270,731 
Ingress Precision                         

Sdn. Bhd. 5.00 31 พฤษภาคม 2567 11,700 15,210 26,910 7,650 19,260 26,910 
Talent Synergy                                

Sdn. Bhd. 5.60 31 มีนาคม 2569 1,504 2,401 3,905 1,560 2,610 4,170 
PT Ingress Malindo 

Ventures 9.35 31 ธนัวาคม 2571 2,198 10,989 13,187 2,198 10,989 13,187 
Ingress Autoventures 

(India) Private Limited 4.75 10 ธนัวาคม 2568 - 11,870 11,870 - 11,870 11,870 

รวม   56,656 269,947 326,603 43,452 283,416 326,868 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - (1,010) (1,010) - (1,010) (1,010) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 56,656 268,937 325,593 43,452 282,406 325,858 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 กุมภาพนัธ์ 2565 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 เมษายน 2565  

Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 270,731 - - 270,731 
Ingress Precision Sdn. Bhd. 26,910 - - 26,910 
Talent Synergy Sdn. Bhd. 4,170 - (265) 3,905 
PT Ingress Malindo Ventures 13,187 - - 13,187 
Ingress Autoventures (India) Private Limited 11,870 - - 11,870 

รวม 326,868 - (265) 326,603 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,010) - - (1,010) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 325,858 - (265) 325,593 

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 12,838 12,243 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) - 2,141 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,838 14,384 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัใหญ่ 4,635 502 63 61 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 530,737 704,277 - - 
บริษทัยอ่ย - - 64,333 44,697 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 34,282 31,965 - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569,654 736,744 64,396 44,758 

เจ้ำหนีร้ะยะยำวอ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 32,879 53,210 

รวมเจา้หน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 32,879 53,210 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 582,492 751,128 97,275 97,968 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินปันผลค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย - 44 - - 

รวมเงินปันผลคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 44 - - 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 3,382 3,913 - - 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,382 3,913 - - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งและการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 กมุภาพนัธ์ 2565 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 เมษายน 2565  

บริษทั ไฟน์ คอมโปรแนนท ์           
(ประเทศไทย) จ ากดั 17,000 - (15,000) 2,000 

รวม 17,000 - (15,000) 2,000 

 เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.84 ต่อปี (31 มกราคม 2565: ร้อยละ 
5.84 - 6.00 ต่อปี) 
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 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งและการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวระหว่างบริษทัฯและบริษทั อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2565 587,499 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (15,560) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 เมษำยน 2565  571,939 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,000) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิจำก                                                          
ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 565,939 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายในเดือนพฤษภาคม 2572                              
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี (31 มกราคม 2565: ร้อยละ 4 ต่อปี) 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,833 20,620 2,586 2,178 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 201 179 - - 

รวม 26,034 20,799 2,586 2,178 
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3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 ตามงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 เมษายน 

2565 
30 เมษายน 

2564 
30 เมษายน 

2565 
30 เมษายน 

2564 
เงินสด 311 435 50 50 
เงินฝากธนาคาร 809,114 493,695 1,687 6,767 
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 809,425 494,130 1,737 6,817 
หกั: เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (หมายเหตุ 7) (118,065) (48,242) - - 
รวม 691,360 445,888 1,737 6,817 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 36,458 92,016 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 33,305 1,263 - - 
 3 - 6 เดือน 1,263 1,185 - - 
 6 - 12 เดือน 1,185 628 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 714 86 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,925 95,178 - - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (203) (63) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 72,722 95,115 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 301,281 291,862 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 98,204 93,048 - - 
 3 - 6 เดือน 2,243 2,687 - - 
 6 - 12 เดือน 1,345 1,104 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 4,214 5,033 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 407,287 393,734 - - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (4,567) (4,971) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 402,720 388,763 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 475,442 483,878 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,750 52,321 27,506 28,286 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 37,955 35,845 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,750 52,321 65,461 64,131 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (297) (333) (1,609) (1,609) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 18,453 51,988 63,852 62,522 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 85,439 103,805 - - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (12,367) (12,525) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 73,072 91,280 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 91,525 143,268 63,852 62,522 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 566,967 627,146 63,852 62,522 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. (“IIM”) 

 PT Ingress Industrial Indonesia (“PT III”) 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ PT III เรียกช าระค่าหุ้น
เพิ่มเติมอีกร้อยละ 50.00 ของหุ้นสามญัจดทะเบียน ด้วยราคา 52,500 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (เทียบเท่า
ประมาณ 128 ล้านบาท) รวมเป็นทุนท่ีเรียกช าระแล้วทั้ งหมดร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญจดทะเบียน                                  
โดย IIM จะลงทุนใน PT III เพิ่มข้ึนอีกจ านวน 2,625,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นเพิ่มทุน 
และ TS Automotive Co., Ltd. (“TSA”) ลงทุนเพิ่มอีกจ านวน 1,125,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 
ของหุ้นเพิ่มทุนซ่ึง PT III คาดว่าจะมีการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจ านวนในไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2565 

 Ingress Autoventures (India) Private Limited (“IAIPL”) 

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ IAIPL ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัย่อยดงักล่าว                                                                         
เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมในส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 5,500,000 หุ้น ดว้ยราคาหุ้นละ 10 รูปีอินเดีย คิดเป็นเงิน
เพิ่มทุนจ านวน 55 ลา้นรูปีอินเดีย (เทียบเท่าประมาณ 25 ลา้นบาท) โดย IIM เป็นผูล้งทุนเพิ่มทั้งจ านวน ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นของ IIM ในบริษทัย่อยดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 97.1 เป็นร้อยละ 97.8 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลต่างระหวา่งราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัยอ่ย
อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย” ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

6. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2565 3,625,124 248 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 91,690 - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (531) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (101,660) (24) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8,271 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 เมษำยน 2565 3,622,894 224 
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 บริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 1,924 ลา้นบาท (31 มกราคม 
2565: จ านวน 1,660 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 7 และขอ้ 9 

7. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (หมายเหตุ 3) 118,065 70,093 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินสกลุบาท 297,741 304,940 
เจา้หน้ีตัว๋เงินและทรัสตรี์ซีทส์สกลุริงกิตมาเลเซีย 106,788 100,252 
เงินกูห้มุนเวียนสกลุริงกิตมาเลเซีย 220,516 192,380 
เงินกูห้มุนเวียนสกลุรูเปียอินโดนีเซีย 47,476 46,486 
เงินกูห้มุนเวียนสกลุรูปีอินเดีย 3,882 4,358 
รวม 794,468 718,509 

 รายละเอียดการค ้าประกนัของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทั ค ้าประกนัโดย 
บริษทั อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ากดั การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและ                                       

การจ าน าเคร่ืองจกัรบางส่วน 
บริษทั ไฟน์ คอมโปรแนนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน 
Ingress Precision Sdn. Bhd. และ                                

Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
การค ้าประกนัโดย Ingress Corporation Berhad (บริษทัใหญ่) 

PT Ingress Malindo Ventures การจดจ านองสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง การจ าน า
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วน  

Ingress Autoventures (India) Private Limited                     การค ้าประกนัโดย Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
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8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน 
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12,838 14,384 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 691,540 546,951 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569,654 736,744 64,396 44,758 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 264,698 672,909 3,162 5,789 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,271 56,799 2,700 1,901 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  1,572,001 2,027,787 70,258 52,448 

9. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                     
30 เมษายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2565 1,094,351 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 929,215 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (45,285) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (13,013) 
รวม 1,965,268 
หกั: ค่าธรรมเนียมเงินกูร้อตดับญัชี (16,523) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565  1,948,745 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (177,714) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ                         
ภำยในหน่ึงปี 1,771,031 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทั มีขอ้จ ากัดท่ีส าคญัและรายละเอียดการค ้ าประกันของ                             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 เงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทย่อยในประเทศไทย 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 เงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทย่อยในประเทศมำเลเซีย 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจดจ านองบางส่วนของท่ีดิน อาคาร และสินทรัพยสิ์ทธิ
การใช ้การจ าน าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วน และการค ้าประกนัโดยบริษทัย่อย บริษทัฯ และบริษทั
ใหญ่ นอกจากน้ีสัญญาเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยน้ีมีขอ้จ ากดัหลายประการซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติตาม 
ไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการถือหุน้ และ                   
การก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 เงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทย่อยในประเทศอนิเดยี 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจ าน ารถยนต ์

10. สัญญำเช่ำ 

10.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565                              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2565 698,805 1,371 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 1,169 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,099) (261) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7,464 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 เมษำยน 2565 695,339 1,110 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

ส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวในประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินโดนีเซีย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 16 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 129                                           
ลา้นบาท (31 มกราคม 2565: จ านวน 16 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 131 ลา้นบาท) และ
จ านวนเงิน 150,655 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 362 ลา้นบาท (31 มกราคม 2565: จ านวน 
153,669 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่าประมาณ 353 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

 บริษทัยอ่ยไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวดงักล่าวไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 7 และขอ้ 9 

10.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565                                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2565 164,990 1,442 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 1,169 - 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียระหวา่งงวด 3,006 20 
จ่ายช าระระหวา่งงวด (12,442) (286) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,743) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565 154,980 1,176 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (41,528) (1,102) 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ             
ภำยในหน่ึงปี 113,452 74 
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11. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวด คูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล (3,400) (7,845) - - 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (1,099) - - 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั (3,400) (8,944) - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,658 (190) - - 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของปีก่อน - (561) - - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,658 (751) - - 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 258 (9,695) - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากรายการ                                                 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากผลแตกต่างจาก
รายการการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและภาษี และส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และสินทรัพย์
สิทธิการใช ้
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12. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ โดยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย กลุ่มบริษัทประเมินผล                                        
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานแลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายได้จากการขายและให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้ งของลูกค้าส าหรับงวด                        
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 
 2565 2564 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
ประเทศไทย 226,919 287,363 
ประเทศมาเลเซีย 464,843 415,179 
ประเทศอินโดนีเซีย 193,005 42,109 
ประเทศอินเดีย 72,748 58,591 

รวม 957,515 803,242 
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าความนิยม) ณ วนัท่ี                             
30 เมษายน 2565 และวนัท่ี 31 มกราคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 

  (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
ประเทศไทย 741,305 749,773 
ประเทศมาเลเซีย 2,359,053 2,406,054 
ประเทศอินโดนีเซีย 1,485,705 1,378,616 
ประเทศอินเดีย 193,389 195,976 

รวม 4,779,452 4,730,419 

13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 และวนัท่ี 31 มกราคม 2565 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ือง
กบัการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม 
 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 1 2 
ริงกิตมาเลเซีย 1 2 
รูเปียอินโดนีเซีย 27,027 43,368 
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท) 73 118 

 นอกจากน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาใหบ้ริการระยะยาว และ
การค ้าประกนั ตามท่ีไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 29.2 และ 29.3 ในงบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

14.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และเคร่ืองจกัร
และการใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 เมษายน   
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน   
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน    
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ริงกิตมาเลเซีย - - 134.5 28.7 7.8863 7.9874 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 0.6 2.2 0.2 34.3452 33.4318 
เยน - - 1,506.9 2,096.0 0.2634 0.2897 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 เมษายน    
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน    
2565 

31 มกราคม 
2565 

30 เมษายน    
2565 

31 มกราคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ริงกิตมาเลเซีย 11.0 10.7 6.5 6.5 7.8863 7.9874 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.8 - - 34.3452 33.4318 
รูเปียอินโดนีเซีย - 5,630.3 - 3.6 0.0024 0.0023 
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14.2  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการหน้ีสินทางการเงินดงัต่อไปน้ีท่ีมีมูลค่า
ตามบญัชีแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั  

 (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม 

 30 เมษายน 2565 31 มกราคม 2565 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,949 1,887 1,077 979 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 
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