
 
 

หนา้ | 1  
 

 
ที ่INGRS086 

 
14 มิถนุายน 2565 

 
เรือ่ง ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ งบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2565 ของ

บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานตามงบการเงิน
รวมของบรษัิทส าหรบัไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2565 (“ไตรมาส 1 ปี 2565/66”) ดงันี ้

1. รายได้จากการขาย  
บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565/66 เป็นจ านวน 957.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 154.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
19.2 เมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายจ านวน 957.5 ลา้นบาท ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายของแตล่ะประเทศ เป็นดงันี ้  

ประเทศ 
ไตรมาส 1 ปี 2565/66 

 (ล้านบาท) 
ไตรมาส 1 ปี 2564/65 

 (ล้านบาท) 
ผลต่าง 

(ล้านบาท) 
ผลต่าง 

(ร้อยละ) 
ไทย  226.9   287.3   (60.4) (21.0) 
มาเลเซีย  464.8   415.2   49.6  11.9 
อินโดนีเซีย  193.0   42.1   150.9  358.4 
อินเดีย  72.8   58.6   14.2  24.2 

รวม  957.5   803.2   154.3  19.2 

รายไดจ้ากการขายโดยรวมฟ้ืนตวัขึน้เป็นผลมาจากปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้ในทกุประเทศ นอกจากนีผ้ล
การด าเนินงานในประเทศอินโดนีเซียเติบโตอย่างมีสาระส าคญัเนื่องจากบริษัทย่อย PT Ingress Industrial Indonesia 
(“PTIII”) ที่เริ่มด าเนินงานเมื่อเดือนมกราคม 2565 แต่อย่างไรก็ตามรายไดข้องประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและงานบางสว่นจากธุรกิจผลิตแม่พิมพใ์นบริษัทย่อย Fine Components (Thailand) 
Co., Ltd ไดเ้ลือ่นออกไปก่อน 
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ถึงแมว้า่รายไดจ้ากธุรกิจผลติแม่พิมพจ์ะลดลง แตร่ายไดโ้ดยรวมของบรษัิทมีการเติบโตที่ดี ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการผลติในอตุสาหกรรมโดยรวม (“TIP”) ในทกุประเทศ และการผลติในอตุสาหกรรมโดยรวมเป็นดงันี ้

ประเทศ 
กุมภาพนัธ ์2565 ถงึ 

เมษายน 2565 
 (พันหน่วย) 

กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ 
เมษายน 2564 (พัน

หน่วย) 

ผลต่าง 
 (พันหน่วย) 

ผลต่าง 
 (ร้อยละ) 

ไทย  446.1   422.10   24.0  5.7 
มาเลเซีย  165.9   158.80   7.1  4.5 
อินโดนีเซีย  352.4   270.80   81.6  30.1 
อินเดีย  1,358.1   1,248.20   109.9  8.8 

รวม  2,322.5   2,099.90   222.6  10.6 
 

2. ขาดทุนสุทธิหลังหกัภาษี 

บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุสทุธิหลงัหกัภาษีส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565/66 เป็นจ านวน 89.6 ลา้นบาท เมือ่เทียบ
กบัผลขาดสทุธิหลงัหกัภาษีจ านวน 2.8 ลา้นบาทในรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 

ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565/66 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้อยูท่ี่รอ้ยละ 3.5  เมื่อเปรียบเทียบกบัก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ย
ละ 15.4 ในรอบระยะเวลาเดียวกนัในปีที่ผา่นมา เนื่องจากโครงการใหมใ่นประเทศอินโดนีเซียเพิ่งเริม่ด  าเนินงานในเดือน
มกราคม 2565 และยงัไม่ถึงจุดคุม้ทุนทางรายได ้นอกจากนีบ้ริษัทย่อยไดป้ระสบกับภาวะตน้ทุนทางตรงที่เพิ่มสูงขึน้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ก าไรขัน้ตน้ 

คา่ใชจ้่ายในการขายและจ าหนา่ย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 48.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 38.1 เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีที่ผา่นมา เนื่องจากคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.4 โดย
มีเหตผุลหลกัมาจากบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ PTIII และมีการจดัประเภทตน้ทนุการด าเนินงานคงที่เป็นค่าใชจ้่ายในการ
บริหารเนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลิตไดเ้ต็มก าลงัการผลิตปกติ ตน้ทนุการด าเนินงานคงที่ดงักลา่วมีจ านวน 15.2 ลา้น
บาท โดยเป็นคา่เสือ่มราคาจ านวน 11.2 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 73.5 ของตน้ทนุการด าเนินงานคงที่ทัง้หมด 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565/66 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.6 หรือคิดเป็นเงินจ านวน 8.4 ลา้น
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวที่บริษัทไดร้บัมา เพื่อใช้
ส  าหรบัการจดัหาสนิทรพัยส์  าหรบั PTIII 

 

3. ขาดทุนหลังการหกัภาษีเงนิไดแ้ละส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

บริษัทมีผลขาดทนุหลงัการหกัภาษีเงินไดแ้ละสว่นไดส้ว่นเสียของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยที่ไม่มีอ  านาจควบคุม  
ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565/66 เป็นจ านวน 49.5 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัผลขาดทนุหลงัการหกัภาษีเงินไดแ้ละสว่น
ไดส้ว่นเสยีของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุจ านวน 0.9 ลา้นบาท ในรอบระยะเวลาเดียวกนัในปีที่ผา่นมา 
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ขาดทนุหลงัการหกัภาษีและสว่นไดส้ว่นเสยีของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุทีเ่พิ่มขึน้นัน้เป็นผล
มาจากก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลงดงัที่กลา่วมา 

 
4. ฐานะทางการเงนิ 

 
 
 
 
 

 
สนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 เพิ่มขึน้เป็นเงินจ านวน 330.5 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัสนิทรพัย์

รวม ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 เนื่องจากไดร้บัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในชว่งสิน้เดือนเมษายน 2565 เงินกูย้ืมดงักลา่ว
ใชส้  าหรบัจา่ยเงินลงทนุในโครงการที่ด  าเนินการโดยบรษัิทยอ่ย PTIII และ PTIMV 

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565 เพิ่มขึน้เป็นเงินจ านวน 434.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.6 คิดจาก
หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 เนื่องจากการกูย้ืมเพิ่มเติมจ านวน 845.1 ลา้นบาท สว่นหนึง่ของเงินกูย้ืมดงักลา่วนี ้
ไดใ้ช้ช าระเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นคงคา้งที่เกิดจากลงทุนและการด าเนินงานในประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
มาเลเซีย 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565 ลดลงเป็นจ านวน 104.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.6 คิด
จากสว่นของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 เนื่องจากบรษัิทมีขาดทนุสทุธิหลงัหกัภาษีและขาดทนุจากผลตา่งจาก
การแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 
 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

นาย ฮามิดี บิน เมาลอด 
 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิาร 

 

ฐานะทางการเงนิ 
30 เมษายน 2565 

(ล้านบาท) 
31 มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 
ผลต่าง 

ล้านบาท ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 7,097.5 6,767.0  330.5  4.9 
หนีส้นิรวม 4,957.2 4,522.7  434.5  9.6 
สว่นของเจา้ของรวม 2,140.3 2,244.3  (104.0) (4.6) 


