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เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหง์บการเงินไตรมาสที่ 3  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 ของบรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล 

(ไทยแลนด)์ จ ากดั มหาชน (แกไ้ข) 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ากดั มหาชน (“INGRS” ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 ดงันี ้

1. รายได้จากการขาย 

1.1 รายได้จากการขายส าหรับไตรมาสที่ 3 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 

INGRS มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสที่ 3 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 เป็นเงินจ านวน 654.15 ลา้น
บาท ซึง่ลดลง 41.19 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 5.9 เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายของรอบระยะเวลาเดียวกนัในปีทีผ่า่นมา  

รายไดจ้ากการขายของแตล่ะประเทศ เป็นดงันี ้

ประเทศ 
ระยะเวลา 3 เดือน 

(2563/2564) 
ระยะเวลา 3 เดือน 

(2562/2563) 
ส่วนต่าง 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

(%) 
ไทย 205.47 243.12 (37.65) (15.5) 
มาเลเซีย 369.87 347.46 22.41 6.4 
อินโดนีเซีย 27.34 60.86 (33.52) (55.1) 
อินเดีย 51.46 43.90 7.56 17.2 

รวม 654.15 695.34 (41.19) (5.9) 

ถึงแมร้ายไดจ้ากการขายของไตรมาสที่ 3 จะลดลงจากรายไดใ้นรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา แต่
รายไดจ้ากการขายในไตรมาสที่ 3 มีมูลค่าสงูกว่ารายไดข้องไตรมาสที่ 2 ประมาณ 244.19 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 59.6 อนั
เนื่องมาจากการฟ้ืนตวัของอปุสงคใ์นอตุสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ถึงแมป้รมิาณของรายไดจ้ากการขายจะยงัไมม่ีความเสถียรอนัเนื่องมาจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่ตัวเลขของรายได้จากขายก็แสดงให้ถึงการฟ้ืนตัวในเชิงบวกของตลาดของ
อตุสาหกรรมยานยนต ์

ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบการเพิ่มขึน้ของปรมิาณชิน้สว่นท่ีสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ในไตรมาสที่ 2 และไตร
มาสที่ 3 ของปี 2563  

ปริมาณ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย รวม 
ไตรมาส 3 338,834 123,779 133,503 190,510 786,626 

ไตรมาส 2 142,673 74,885 30,364 72,913 320,835 

เพิ่มขึน้ 
196,161 48,894 103,139 117,597 465,790 

ร้อยละ 137 ร้อยละ 65 ร้อยละ 340 ร้อยละ 161 ร้อยละ 145 
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ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปรมิาณความตอ้งการของรถยนตใ์หมม่ีแนวโนม้ที่เพิ่มขึน้ อนัเนื่องมาจากปรมิาณของ
ค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้อย่างมาก และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจที่รฐับาลแต่ละประเทศน าเสนอเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจทัง้ทางตรง
และทางออ้ม 

1.2 รายได้จากการขายส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

INGRS มีรายไดจ้ากการขายส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน
จ านวน 1,497.73 ลา้นบาท ซึง่ลดลงประมาณ 675.88 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 31.1 เมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายของ INGRS 
จ านวน 2,173.61 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาเดียวกนัในปีทีผ่า่นมา 

รายไดจ้ากการขายของแตล่ะประเทศ เป็นดงันี ้

ประเทศ 
ระยะเวลา 9 เดือน 

(2563/2564) 
ระยะเวลา 9 เดือน 

 (2562/2563) 
ส่วนต่าง 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

(%) 
ไทย 504.17 804.64 (300.47) (37.3) 
มาเลเซีย 822.20 1,044.45 (222.25) (21.3) 
อินโดนีเซีย 67.18 173.19 (106.01) (61.2) 
อินเดีย 104.18 151.33 (47.15) (31.2) 

รวม 1,497.73 2,173.61 (675.88) (31.1) 

1.3 ค าอธิบายเกี่ยวกับรายได้จากการขาย  

รายไดจ้ากการขายในไตรมาสที่ 3 ปรบัตวัดีขึน้อยา่งชดัเจนเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากขายในไตรมาสที่ 2 อนั
เป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของตลาดอตุสาหกรรมยานยนตจ์ากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยเฉพาะในประเทศไทย อินโดนีเซยี และอินเดีย โดยเฉพาะโรงงานของ INGRS ในประเทศไทยและมาเลเซียได้
กลบัมาด าเนินการผลติ และรบัค าสั่งซือ้จากบรษัิทผลติรถยนตต์ลอดทัง้ไตรมาสตามปกต ิ

ผลของการประกอบการในไตรมาสที่ 3 โดยสรุป เป็นดงันี ้

ประเทศไทย –มีก าลงัการผลิตสงูเนื่องจากบริษัทผลิตรถยนตส์ว่นใหญ่ในประเทศไทยกลบัมาด าเนินการ
เต็มรูปแบบ และมียอดการสง่ออกที่เพิ่มสงูขึน้ 

ประเทศมาเลเซีย – ค าสั่งซือ้ที่แนวโนม้ที่เพิ่มสงูขึน้ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2  ถึงไตรมาสที่ 3 อนัเนื่องมาจากการ
ยกเวน้ภาษีการขาย 100% ที่รฐับาลใหส้  าหรบัการซือ้รถ CKD ซึง่จะมีจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

อินโดนีเซียและอินเดีย – ปริมาณค าสั่งซือ้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากบรษัิทผลิตรถยนตส์ว่นใหญ่
กลบัมาด าเนินการตามปกติ แตย่งัไมอ่ยูใ่นสภาวะปกติ เนื่องจากทัง้สองประเทศไดร้บัผลกระทบอยา่งรุนแรงจากกรณีของการ
แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID19). 

2. ก าไร/ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี (“PAT”)/(“LAT”) 

2.1 ก าไร/ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีส าหรับไตรมาสที่ 3 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

INGRS รบัรูผ้ลขาดทนุสทุธิหลงัหกัภาษีส าหรบัไตรมาสที่ 3 เป็นจ านวน 28.43 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัรอบ
ระยะเวลาเดียวกนัในปีที่ผา่นมา INGRS มีก าไรหลงัหกัภาษีจ านวน 0.52 ลา้นบาท 
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ผลกระทบมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายเป็นปัจจยัหลกัของการขาดทนุ ท าใหก้ าไรขัน้ตน้ในไตร
มาสที ่3 ลดลงรอ้ยละ 15.2 เมื่อเปรยีบเทียบกบัก าไรขัน้ตน้ไตรมาสที ่3 ในปีที่ผา่นมาที่รอ้ยละ 19.8  ถึงแมจ้ะมีรายไดจ้ากการ
ขายที่ลดลงแต่ INGRS ไดม้ีการปรบัปรุงวิธีการควบคมุตน้ทนุอยา่งตอ่เนื่องท าใหก้ าไรขัน้ตน้ปรบัตวัสงูขึน้ในไตรมาสที่ 3 เมื่อ
เทียบกบัการขาดทนุขัน้ตน้รอ้ยละ 2.9 ในไตรมาสที่ 2  

คา่ใชจ้่ายในการขายลดลง 1.98 ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกบัยอดขายที่ลดลงในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่  3 ลดลง 7.65 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั เนื่องจาก INGRS ไดม้ีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการลดตน้ทนุ และเพิ่มการประหยดัในดา้นตา่งๆ 

ในไตรมาสที่ 3 มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึน้ 6.08 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั เนื่องจากมีเงินกูย้ืมเพิ่มเติมเพื่อลงทนุในโครงการใหมใ่นประเทศมาเลเซีย โครงการนีเ้ป็นของบริษัทยอ่ย 
คือบรษัิท Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (IATSB) ซึง่คาดวา่จะเริม่มีการผลติในปลายเดือนมกราคม 2564 

2.2 ก าไร/ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีส าหรับส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2563 

INGRS รบัรูผ้ลขาดทนุหลงัหกัภาษีส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน เป็นเงินจ านวน 218.69 ลา้นบาทเมื่อ
เทียบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัในปีที่ผา่นมา INGRS มีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีจ านวน 19.56 ลา้นบาท 

การลดลงของรายไดจ้ากการขายอยา่งมีนยัส าคญัตามที่ไดอ้ธิบายขา้งตน้เป็นปัจจยัส าคญัของการขาดทนุ   
ก าไรขัน้ตน้ของ INGRS ลดลงรอ้ยละ 64.7 ส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาในรอบระยะเวลา
เดียวกนัท่ีรอ้ยละ 13.0  

เมื่อเปรียบเทียบตน้ทนุการขายและการจดัจ าหน่ายส าหรบัรอบระยะเวลา  9 เดือน จ านวน  25.03 ลา้น
บาท กบัรอบระยะเวลา 9 เดือนของปีที่ผา่นมาจ านวน 41.42 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง  

คา่ใชจ้า่ยทางดา้นการบรหิารส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเป็นเงินจ านวน 36.86 
ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบัคา่ใชจ้่ายทางดา้นการบรหิารปีทีผ่า่นมาในรอบระยะเวลาเดียวกนัที่ 362.33 ลา้นบาท อนัเป็นผล
มาจาการท่ีบรษัิทด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เก่ียวกบัการลดตน้ทนุอยา่งตอ่เนื่อง และการเพิ่มการประหยดั 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินยังคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในรอบระยะเวลา 9 เดือน จ านวน 5.46 ลา้นบาท 
เนื่องจากมีการกูย้ืมเงินเพิ่มขึน้เพื่อการลงทุนในโครงการหลกัสองโครงการ คือโครงการที่ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทย่อย 
Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (IATSB) และโครงการ Hyundai ที่ประเทศอินโดนีเซียโดย PT Ingress Industrial 
Indonesia (PTIII) และ PT Ingress Malindo Ventures (PTIMV) ซึง่ตอ้งใชเ้งินลงทนุเป็นจ านวนมากในระหวา่งการด าเนินการ 

3. ก าไร/ขาดทุนหลังการหักภาษีเงินได้และส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม (“PATMI”)/(“LATMI”) 

3.1 ส าหรับไตรมาสที่ 3 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

INGRS มีผลขาดทนุหลงัการหกัภาษีเงินไดแ้ละสว่นไดเ้สียของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ เป็น
เงินจ านวน 16.73 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมาเป็นเงินจ านวน 16.18 ลา้นบาท 
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3.2 ส าหรับรอบระยะเวลา 9 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

INGRS มีผลขาดทุนหลงัการหักภาษีเงินไดแ้ละส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยที่ไม่มีอ  านาจควบคุม
ส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน เป็นเงินจ านวน 170.76 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนเป็นเงินจ านวน 
31.66 ลา้นบาท 

ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ 

4. ฐานะทางการเงนิ 
 

 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 สนิทรพัยข์อง INGRS เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 403.42 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 
มกราคม 2563 สว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุเพิ่มเติมในโครงการใหม่ของ IATSB, PTIII และ PTIMV 

หนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563  เพิ่มขึน้หนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นเงินจ านวน 
616.99 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 37.1 จากการกูย้ืมเพิ่มเติมเพื่อรองรบัการลงทนุดงักลา่ว 

จากผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในช่วง 3 ไตรมาสแรก ท าใหส้ว่นของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563  เป็น
เงินจ านวน  2,462.31 บาท ซึง่ลดลงจากสว่นของผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ที่จ านวน 2,248.73 ลา้นบาท 

INGRS หวงัวา่ภาพรวมของการประกอบการในไตรมาสที่ 4 จะดขีึน้ อนัเนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและมาเลเซยีเป็นสว่นส าคญั และแนวโนม้นีค้าดวา่จะมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่องไปจนถงึปีหนา้เนื่องจากเศรษฐกิจทั่ว
โลกคาดวา่จะเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

นาย ฮามิดี บิน เมาลอด 
   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิาร 

ล้านบาท 31 ตุลาคม 2563 31 มกราคม 2563 
ส่วนต่าง 

จ านวน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 4,528.46 4,125.04 403.42 9.8 
หนีส้นิรวม 2,279.72 1,662.73 616.99 37.1 
สว่นของเจา้ของรวม 2,248.73 2,462.31 213.58 8.7 


