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สร้ำงองค์กรธุรกิจอย่ำงเชื่อมั่น	โดยพัฒนำ
ควำมร ่วมมืออันดี กับหุ ้ นส ่ วนธุ ร กิจ	 
ทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงมืออำชีพ

วิสัยทัศน์
ของเรา



กลุม่บริษัท	มเีป้ำหมำยทีจ่ะเป็นผูผ้ลิต	ชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ชั้นน�ำในตลำดเอเชีย	 และขยำยฐำนลูกค้ำไปทั่วโลก
ด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ำงขวำง

พันธกิจ
ของเรา



INGRS	 ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล	 ด�ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงโปร ่งใส	 มีศีลธรรม	 	 มีควำมเป ็นอันหนึ่ง 
อัน เดี ยว กัน 	 ซ่ึ งนั บ ต้ั ง แต ่ มี กำรก ่ อ ต้ั งบริษั ท 
เรำได ้สร ้ำงควำมเชื่อมั่น 	 ควำมเป ็นมืออำชีพ 
ควำมร่วมมืออันดีกับหุ ้นส่วนทำงธุรกิจ	 ดังนั้น 
สิ่งเหล่ำนี้จึงถือเป็นข้อบ่งชี้ถึงค่ำนิยมที่ดีของเรำ

ค่านิยมหลัก
ของเรา



ทำางานเป็นทีม  
มีวินัย และสื่อสาร  

อย่างมีประสิทธิภาพ
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ให้เกินกว่า  
ที่ลูกค้าพึงพอใจ

อดทน ยินดี สันติ 
ซื่อสัตย์ และ สุภาพ

เน้นเทคโนโลยี

สุจริต และ
เชื่อถือได้

องค์กร 
แห่งการเรียนรู้

เป็นผู้นำา 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี





INGRS	 ได้จัดวำงกลยุทธ์ต่ำงๆ	 ในองค์กรด้วยกำร
จัดกำรกระแสเงินสดโดยรวมของบริษัทที่ค�ำนึง 
ถึงกำรประเมินควำมเ ส่ียง	 จำกสถำนกำรณ	์
COVID-19	เพ่ือทีจ่ะบริหำรจดักำรกับกำรหยดุชะงกั
ของห่วงโซ่อุปทำนทีเ่ป็นผลจำกควำมพยำยำมในกำร
จ�ำกัดกำรแพร่กระจำยของไวรัส
 
เรำสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับทีมบริหำรเพ่ือเป็น	
“กลไกขับเคลื่อน”	 ให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำรทั้งหมด
สำมำรถตอบสนองเกินควำมคำดหวังของลูกค้ำและ
เพิ่มโอกำสในกำรขยำยตลำดภำยในและต่ำงประเทศ	
รวมถึงกำรจัดหำเทคโนโลยีที่มีศักยภำพ	 เพ่ือเพิ่ม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคต

อนาคต
ของเรา



ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
งบการเงินรวม

2562/63
2561/62 
(ปรับปรุง

ใหม่)

2560/61 
(ปรับปรุง

ใหม่)
2559/60 2558/59

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,280.0 1,179.4 1,259.4 1,362.3 1,173.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,845.0 2,962.0 3,221.8 3,163.0 3,222.9
หนี้สินหมุนเวียน 1,200.7 1,020.5 1,155.5 1,302.5 1,237.1
หนี้สินไม่หมุนเวียน 462.0 552.9 780.7 957.7 837.5
ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 1,446.9 1,446.9 1,446.9 1,185.4 1,185.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,594.6 1,758.4 1,739.5 1,444.3 1,470.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,462.3 2,568.1 2,544.9 2,265.1 2,322.0

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)
รำยได้จำกกำรขำย 2,838.1 3,199.3 2,912.9 2,915.9 3,158.6
ก�ำไรขั้นต้น 546.4 633.0 644.3 636.4 642.0
รำยได้อื่นๆ 87.8 92.1 65.6 137.7 146.8
ก�ำไรก่อน ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 405.4 464.8 516.1 586.3 574.9
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 48.2 99.5 142.8 193.4 210.0
ก�ำไรหลังภำษีเงินได้ (79.3) 76.4 147.2 210.4 177.0
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (76.1) 54.1 97.1 169.6 132.0
ก�ำไรต่อหุ้น (0.05) 0.04 0.07 0.14 0.11
เงินปันผลระหว่ำงกำล 37.6 37.6 94.4 37.9 40.0
เงินปันผลประจ�ำปี 37.6 37.6 37.6 37.9 37.9

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.07 1.16 1.09 1.05 0.95
อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 19.3% 19.8% 22.1% 21.8% 20.3%
อัตรำก�ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ (%) 1.7% 3.1% 4.9% 6.6% 6.6%
อัตรำก�ำไรสุทธิหลังภำษีเงินได้ (%) (2.8)% 2.4% 5.1% 7.2% 5.6%
อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%) (1.8)% 1.3% 2.2% 3.7% 3.0%
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (3.1)% 2.1% 3.8% 7.5% 5.7%
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.65 0.55 0.71 1.04 0.88

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) ของก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (98.8)% 139.0% 135.9% 44.7% 59.0%
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

โครงสร้ำงรำยได้

รายได้จากการขายแยกตามบริษัท รายได้จากการขายแยกตามประเทศ รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2562/63 2561/62 2560/61 2559/60 2558/59
รายได้จากการขายแยกตามบริษัท
Ingress Autoventures Co., Ltd. 876.3 1,021.5 972.6 984.7 1,024.5
Fine Components (Thailand) Co., Ltd. 151.2 182.2 165.0 178.6 205.1
Ingress Precision Sdn Bhd 316.2 311.7 319.0 370.8 365.8
Ingress Technologies Sdn Bhd 1,046.5 1,214.3 1,217.7 1,132.2 1,343.1
Talent Synergy Sdn Bhd 26.7 17.0 12.6 9.4 15.3
PT Ingress Malindo Ventures 226.8 228.8 188.8 239.7 204.3
PT Ingress Technologies Indonesia 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5
Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd 194.4 223.8 36.9 - -

2,838.1 3,199.3 2,912.9 2,915.9 3,158.6
รายได้จากการขายแยกตามประเทศ
ประเทศไทย 1,027.5 1,194.8 1,137.6 1,163.3 1,229.6
ประเทศมำเลเซีย 1,389.4 1,542.5 1,549.3 1,512.4 1,724.2
ประเทศอินโดนีเซีย 226.8 238.3 189.1 240.2 204.8
ประเทศอินเดีย 194.4 223.7 36.9 - -

2,838.1 3,199.3 2,912.9 2,915.9 3,158.6
รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์
ประเภทรีดขึ้นรูป (Rollforming) 1,613.7 1,785.8 1,517.3 1,595.2 1,594.6
ประเภทปั้นขึ้นรูป (Stamping) 1,197.7 1,396.5 1,383.0 1,311.3 1,548.7
Automation solution 26.7 17.0 12.6 9.4 15.3

2,838.1 3,199.3 2,912.9 2,915.9 3,158.6

IAV
30.9%

FCT 
5.3%IPSB 

11.1%

ITSB
36.9%

PTIMV 
8.0%

PTITI 
0.0%

TSSB 
0.9%

IAIPL 
6.8%

ประเทศ
อินเดีย 
6.8%

ประเทศไทย 
36.2%

ประเภทรดีขึน้รปู 
(Rollforming) 

56.9%

ประเภท
ปั้นขึ้นรูป 

(Stamping) 
42.2%

Automation 
solution  

0.9%

ประเทศ
มาเลเซีย 
49.0%

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

8.0%
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สำส์นจำกคณะกรรมกำรผู้บริหำร

2.85
รายได้ต่อปีเท่ากับ 

12 
บริษัท ใน 4 ประเทศ

พันล้านบาท

10 รายงานประจ ำาปี 2562/2563



บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

โลกของเรำนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกตั้งแต่เดือนมกรำคม 
2563 ท่ีโคโรนำไวรสั โควิด-19 ได้มผีลต่อกำรด�ำเนนิชีวติของเรำและ
เปลีย่นแปลงโลกของเรำ ท�ำให้เกดิควำมท้ำทำยด้ำนกำรแพทย์ เศรษฐกจิ 
และมนุษย์อย่ำงท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ผลของกำรระบำดกระทบ 
ต่อทุกประเทศ ต่อลกูค้ำ พนกังำน และผูถ้อืหุ้นของเรำนัน้อย่ำงมำก 
และอำจจะส่งผลต่อไปอีกหลำยปี หลำยเดือนที่ผ่ำนมำนี้ยังแสดงให้
เห็นว่ำมำตรกำรท่ีจ�ำเป็นของประเทศต่ำงๆ เช่น “ค�ำสั่ง จ�ำกัดกำร
เคลือ่นไหว หรอื Restricted Movement Order (RMO)” และ “ลอ็คดำวน์” 
เตม็รปูแบบซึง่มำพร้อมกบัผลกระทบอย่ำงสงูต่อสงัคม จะเห็นได้จำก
อุตสำหกรรมและธุรกิจต่ำงๆ ต้องดิ้นรนเพื่อควำมอยู่รอด

ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2562 เศรษฐกิจโลกถูกชักน�ำโดยควำมตึงเครียด
ทำงกำรค้ำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงส่งผล 
กระทบอย่ำงรุนแรงต่อผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท INGRS 
ในทุกประเทศท่ีเรำตั้งอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ประเทศไทย มำเลเซีย 
อินโดนีเซีย และอินเดีย อันที่จริงแล้วปัจจัยชั่วครำวที่ชะลอกำรผลิต
ยำนยนต์ ได้แก่กำรปรบัมำตรฐำนกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกใหม่ กำร
เพิม่ต้นทุนกำรเป็นเจ้ำของรถยนต์ในอินเดยี อัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศท่ีไม่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย และ
ผลกระทบทำงภำษีของปัญหำของโครงกำรผลิตในประเทศมำเลเซีย

เนื่องด้วยยอดขำยท่ีลดลงในปีงบประมำณ 2562/63 INGRS มีผล
กำรด�ำเนินงำนขำดทุนหลังจำกหักภำษี อยู่ที่ 79.35 ล้ำนบำท ลดลง 
จำกปีงบประมำณ 2561/62 ที่มีผลก�ำไรอยู่ที่ 76.36 ล้ำนบำท สำเหตุ
หลักเนื่องมำกจำก รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนในประเทศไทยใน
ปีงบประมำณ 2562/63 ลดลงเมือ่เทียบกบัปีงบประมำณ 2561/62 และ
กำรเพิ่มขึ้นของภำษีในปีงบประมำณ 2562/63 เท่ำกับ 118.20 ล้ำน 
เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2561/62

หลงัวิกฤตย่อมมีโอกาส, กลไกขับเคลือ่นสูก่ารเตบิโต
ในปี 2562 ผูบ้รหิำร INGRS ได้มุ่งเน้นอย่ำงจรงิจงัท่ี “กลไกขับเคลือ่น
สู่กำรเติบโต” เพื่อให้แน่ใจว่ำขนำดของธุรกิจในอนำคตเพิ่มพูนและ
ยั่งยืนส�ำหรับกลุ่มบริษัท INGRS

เพือ่เป็นกำรผลกัดนัเข้ำสูยุ่คอตุสำหกรรม 4.0 กลุม่บรษิทั INGRS ได้
มอบหมำยให้ บริษัท Talent Synergy Sdn. Bhd. (TSSB) เป็นผู้น�ำ
เทคโนโลยีด้ำน Automation ของกลุ่มบริษัท INGRS โดยเซ็นสัญญำ
ร่วมกับบริษัท Neuromeka จ�ำกัด ของประเทศเกำหลีในวันท่ี 22 
มกรำคม 2562 เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำย Collaborative Robots (COBOTS 
- แขนกลที่สำมำรถท�ำงำนร่วมกับมนุษย์ได้อย่ำงปลอดภัย) ในภำค
พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกลำงและอินเดีย บริษัท TSSB 
ได้ใช้โอกำสนี้ในกำรติดตั้งโครงกำร Automation ภำยในกลุ่มบริษัท
หลำยโครงกำร เพื่อบรรลุประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำคุณภำพสูง 
และได้ร่วมกบัโครงกำรของรฐับำลในกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรใช้ 
COBOTS ในอุตสำหกรรมกำรผลิต บริษัท TSSB มุ่งมั่นที่จะก้ำวไป
ข้ำงหน้ำเพื่อยกระดับโรงงำนภำยในและภำยนอกกลุ่มบริษัท INGRS 
ให้กลำยเป็น Smart Factory

INGRS ได้รับโครงกำรหลักในอินโดนีเซียโดยเรำได้รับหนังสือ 
แจ้งควำมจ�ำนงค์ (LOI) ในกำรผลิตและจ�ำหน่ำย กรอบประตูและชิ้น
ส่วนขึ้นรูปต่ำงๆ ให้กับให้กับบริษัทHyundai Motor Manufacturing 
Indonesia (HMMI) ในวันท่ี 3 กันยำยน 2562 โครงกำรนี้จะเป็น
กลไกขับเคลื่อนสู่กำรเติบโตของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย โดย
บริษัท PT Ingress Malindo Ventures (PTIMV) จะผลิตและจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกำรรีดขึ้นรูป (Roll Forming) บริษัท PT Ingress 
Technology Indonesia (PTITI) จะผลิตจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปั้มขึ้นรูป 
(Stamping) และบริษัทท่ีจัดตั้งใหม่ชื่อว่ำPT Ingress Industrial 
Indonesia (PTIII) จะผลิตและจ�ำหน่ำยช้ินส่วนปั้มข้ึนรูปขนำด
กลำงและชุดช้ินส่วนประกอบ ควำมส�ำเร็จนี้เกิดข้ึนจำกควำมร่วม
มืออันแข็งแกร่งจำกบริษัทประเทศเกำหลีซ่ึงประกอบไปด้วย บริษัท  
Tae Sung Automotive (TSA) ผูส้นบัสนนุทำงด้ำนเทคนคิด้ำนป้ัมข้ึนรปู 
(Stamping) และบริษัท Woo Yong ให้ควำมร่วมมือด้ำนชิ้นส่วนงำน
รีดข้ึนรูป ด้วยเหตุนี้เรำจัดเตรียมพื้นท่ีโรงงำน 35,000 ตำรำงเมตร 
รวมถึงทรัพยำกรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรขยำยกิจกำร
ในครั้งนี้ ซึ่งสำมำรถที่จะรองรับโอกำสในโครงกำรถัดไปในอนำคต

ส�ำหรบักำรขยำยกจิกำรในประเทศมำเลเซียซ่ึงเรำได้จดัตัง้ บรษัิทร่วมทุน 
(JV-CO) ชื่อว่ำ Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (IATSB) 
ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัท Ingress Technologies Sdn.Bhd. 
(ITSB- เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท INGRS ซ่ึงผลิตชิ้นส่วนปั้มข้ึนรูป
ขนำดกลำง) ร่วมกับบริษัทPerodua (บริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศ
มำเลเซีย และเป็นลูกค้ำหลักของ ITSB) และบริษัท Aoi Kikai (บริษัท 
Daihatsu เป็นเจ้ำของในประเทศญ่ีปุ่น) IATSB จัดตั้งเม่ือวันท่ี 
14 ตลุำคม 2562 โดยตัง้อยู่บนพ้ืนท่ี 36,800 ตำรำงเมตร ซ่ึงตัง้อยู่ใกล้
กบัโรงงำนผลติรถยนต์ Perodua ในเมือง Selangor ประเทศมำเลเซีย 
เพื่อกำรส่งมอบชิ้นส่วนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัท IATSB จะ
เป็นบริษัทแนวหน้ำในกำรผลิตช้ินส่วนปั้มข้ึนรูปและประกอบแบบทน
แรงดงึสงู (High Tensile) มีควำมแขง็แรง และน�ำ้หนกัเบำ ซ่ึงเหมำะกบั
รูปแบบรถยนต์ในอนำคตแบบประหยัดพลังงำนและประสิทธิภำพสูง 
(EEV-Energy Efficient Vehicle) ด้วยเหตุนี้จะท�ำให้บริษัท IATSB 
เป็นบริษัทแนวหน้ำท่ีจะให้กำรบริกำรกับลูกค้ำด้วยกับเทคโนโลยีท่ีดี
ที่สุด เพื่อที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำไปกับประเทศมำเลเซียและภูมิภำคนี้

เช่นเดียวกับบริษัทท่ีประเทศอินเดีย บริษัท Ingress Autoventures 
(India) Private Limited (IAIPL) ได้ย้ำยที่ตั้ง จำกเมือง Gurugram 
ไปยังโรงงำนท่ีใหญ่กว่ำขนำด 11,055 ตำรำงเมตรซ่ึงตั้งอยู่ในเมือง 
Manesar เมื่อเดือน กรกฎำคม 2562 กำรย้ำยที่ตั้งโรงงำนในครั้งนี้ก็
เป็นไปเพื่อรองรับกำรขยำยกิจกำรในอนำคต

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

11บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)



ในกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรผลติ เรำมคีวำมพยำยำมเป็นอย่ำงย่ิงในกำร
พฒันำอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจว่ำยังคงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ผ่ำนทำงกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะจำกพนักงำน (ESS-Employees 
Suggestion Scheme) กิจกรรมวงจรกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
(ICC-Innovative Creative Circle) กิจกรรมกำรพัฒนำด้วยทีมงำน
ขนำดเล็ก (SIT-Small Improvement Team) และกำรร่วมจัดซื้อผ่ำน
ศูนย์กลำง (Central Purchasing) ซึ่งควำมส�ำเร็จจำกกำรบริหำรงำน
แบบมส่ีวนร่วมนีจ้ะก่อให้เกดิระบบกำรตรวจตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน
ของแต่ละบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ด้วยกับค�ำมั่นสัญญำท่ีมีต่อลูกค้ำท่ีจะจัดส่งชิ้นงำนคุณภำพสูงเรำจึง
ได้รับรำงวัลมำกมำย อำทิเช่น รำงวัลทำงด้ำนคุณภำพ จำก บริษัท 
Mitsubishi Motor Thailand ให้แก่บริษัท Ingress Autoventures 
ในประเทศไทย และ รำงวลั Zero Defect จำกบรษัิท Toyota Indonesia 
ให้แก่ บรษัิท PT Ingress Malindo Ventures ในประเทศอินโดนเีซีย

นอกเหนอืจาก Covid-19

ในปี 2563 ในขณะท่ีโลกยังคงเผชญิกบัควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกจิ
องค์กรกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ (IMF) คำดกำรณ์ว่ำผลติภณัฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ทั้งของโลกและอำเซียน 5 จะหดตัว 
3.0% และ 0.6% ตำมล�ำดับ เป็นที่เชื่อกันว่ำเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไปส่วนหนึ่งเป็นเพรำะธนำคำรกลำงของประเทศส่วน
ใหญ่ก�ำลังเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหำในตลำดสินเชื่อ
และรัฐบำลก�ำลังด�ำเนินกำรอย่ำงแข็งขันเพื่อออกมำตรกำรทำงกำร
คลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

คำดว่ำกำรระบำดของของไวรัส covid19 จะหำยไปในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2563 และควำมพยำยำมในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดจะค่อยๆ 
คลี่คลำยลง เศรษฐกิจโลกคำดว่ำจะเติบโตในปี 2564 อยู่ท่ี 5.8% 
ในขณะท่ีเศรษฐกจิเกดิใหม่และก�ำลงัพฒันำในเอเชยีจะกลบัมำท่ี 8.5% 
IMF คำดกำรณ์ว่ำ GDP ที่แท้จริงส�ำหรับประเทศในกลุ่มอำเซียน 5 
ซึ่งคำดว่ำจะเห็นกำรเติบโตของ GDP รวมเท่ำกับ 7.8% โดยมีกำร
ขยำยตัวจำกประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึ่งคำด
ว่ำจะขยำยตัวเท่ำกับ 6.1% 9.0% 8.2% และ 7.4 ร้อยละตำมล�ำดับ 
ย่ิงไปกว่ำนัน้เรำอยู่ในต�ำแหน่งท่ีจะใช้ประโยชน์เพือ่ส่งเสรมิธรุกจิของ
เรำต่อไปในภูมิภำคอำเซ่ียนซ่ึงได้ถูกคำดกำรณ์วำ่มีขนำดเศรษฐกิจท่ี
ใหญ่มำกกว่ำส่วนอื่นๆ ของโลกรวมกัน

เรำมีควำมรบัผดิชอบอย่ำงจรงิจงัโดยถอืว่ำเป็นเป้ำหมำยหลกัของเรำ
คือเพ่ือให้แน่ใจถึงสุขภำพและควำมปลอดภัยของทีมงำน พันธมิตร
ทำงธุรกิจ และลูกค้ำของเรำ เรำปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำที่
ในประเทศท่ีเรำด�ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นท่ีจะหยุดกำร
แพร่กระจำยและลดแรงกดดันต่อระบบกำรดูแลสุขภำพ นอกจำกนี้
เรำยังมีมำตรกำรป้องกันที่ครอบคลุม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแพร่กระจำย
ของไวรัสไปยังส�ำนักงำนและโรงงำน เพื่อปกป้องพนักงำนและกำร
ผลิตเพื่อให้สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง

INGRS ได้จัดวำงกลยุทธ์ต่ำงๆ ในองค์กร ด้วยกำรจัดกำรกระแส
เงินสดโดยรวมของบริษัท ท่ีค�ำนึงถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง 
จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เพื่อทีจ่ะบริหำรจัดกำรกับกำรหยดุชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทำนท่ีเป็นผลจำกควำมพยำยำมในกำรจ�ำกัดกำรแพร่
กระจำยของไวรัส

เรำจะยังคงปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของเรำเพื่อเป็น 
“กลไกขับเคลื่อนสู่กำรเติบโต” ให้มั่นใจว่ำโครงกำรท้ังหมดสำมำรถ
ตอบสนองต่อลูกค้ำได้อย่ำงเกินควำมคำดหวังในทุกๆ ด้ำน ใน
ขณะเดียวกันเรำจะเพิ่มโอกำสในกำรขยำยตลำดในประเทศไทยและ
เวียดนำมต่อไป รวมถึงกำรจัดหำเทคโนโลยีที่มีศักยภำพ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ INGRS และค้นหำ “กลไกขับ
เคลื่อนกำรเจริญเติบโต” ใหม่ๆ ในอนำคต

เรำยังคงด�ำเนินต่อไป ในกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรใน
ด้ำนกำรจดัหำสถำนท่ีท�ำงำนท่ีปลอดภยั มีสขุภำพด ีและมปีระสทิธผิล
ต่อกำรลดต้นทุน (ขยำยกิจกรรมกำรจัดซ้ือของกลุ่ม) และควำม 
ต่อเนื่องของระบบ Ingress lean System (ILS) ท่ีผสำนเข้ำกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่

กิตติกรรมประกาศ

ในนำมของ กรรมกำรและผู้บริหำร เรำขอขอบคุณอย่ำงจริงใจต่อ
พนักงำนของกลุ่มบริษัท INGRS และครอบครัว ลูกค้ำ พันธมิตรทำง
ธุรกิจ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(กลต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เมย์
แบงก์กมิเอง็ ผูส้อบบัญชีและท่ีปรกึษำส�ำหรบักำรท�ำงำนหนกัมีควำม
มุ่งมั่นและกำรอุทิศตน และให้กำรช่วยเหลือเรำตลอดทั้งปีที่ผ่ำนมำ

สรุป

ในปี 2563 เรำจะมุ่งม่ันท�ำงำนและเผชิญควำมท้ำทำยด้วยพลังแห่ง
ควำมร่วมมอืท่ีแข็งแกร่งและไม่แบ่งแยกของสมำชิก 1,766 คน ท้ัง12 
บริษัท ใน 4 ประเทศ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เรำจะต้องแสวงหำควำมร่วม
มอืกนัระหว่ำงอุตสำหกรรมเพือ่รกัษำควำมก้ำวหน้ำทำงธรุกจิของเรำ
เพื่อให้ม่ันใจถึงกำรจ้ำงงำนของพนักงำนของเรำ และเพื่อช่วยจ�ำกัด
ผลกระทบทำงกำรเงินที่เรำเห็นกันทั่วโลก

ด้วยกับ “กลไกขับเคลื่อนสู่กำรเติบโต” ใหม่ๆ เหลำ่นี้ ท้ังในแง่ของ
กำรตลำดและเทคโนโลยีและอ่ืนๆ INGRS ได้ก�ำหนดแผนงำนเพ่ือ
ด�ำเนินกำรต่อไปบนเส้นทำงทำงธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนใน
ระยะยำวเพ่ือท่ีจะสร้ำงผลตอบแทนทำงกำรเงินส�ำหรับผู้ถือหุ้นของ
เรำในปีที่จะมำถึง

คณะกรรมการผู้บริหาร
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

12 รายงานประจ ำาปี 2562/2563



บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 
พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหำร  
3 ท่ำน ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์, และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยละเอียดของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยบุคลลำกร 
ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นำยอับดุล คุดุส โหมด บิน นำอิม ประธำน

2. นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ สมำชิก

3. นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม สมำชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมมีดังนี้
งบการเงิน การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

• สอบทำนงบกำรเงิน  
กำรบัญชีและรำยงำน
ปัญหำรวมทั้งกำรท�ำ
ธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และประเด็น
ที่มีกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ รวมถึงกำร
หำรือกับ ผู้บริหำร และ
ผู้สอบบัญชี 
ภำยนอกเพื่อลดควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับผลกำร
ตรวจสอบภำพของกำร
ควบคุมภำยในเกี่ยวกับ
กระบวนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

• สอบทำนให้บริษัท 
มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม  
และมีประสิทธิผล  
รวมถึงกำรควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรปฏิบัติตำมข้อ
แนะน�ำในกำรควบคุม
ภำยในจำก ผู้สอบบัญชี
ทั้งภำยในและภำยนอก

• สอบทำนและอนุมัติ
กำรตรวจสอบภำยใน 
แผนกำรตรวจสอบ
ประจ�ำปี กำรจัดกำร
บุคลำกรที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรตรวจสอบ
ภำยใน และตรวจสอบ
ประสิทธิผลของกำร
ตรวจสอบภำยในที่
สอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนวิชำชีพ

• สอบทำนและอนุมัติกฎ 
ข้อปฏบัิต ิแผนงำนประจ�ำปี 
กำรจัดกำรบุคลำกรที่
จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ  
และกำรควบคุม รวมถึง 
กำรทบทวนประเด็น 
กำรไม่ปฏิบัติตำม 
ข้อก�ำหนดที่ได้รับจำก
หน่วยงำนก�ำกับดูแล 
และกำรแก้ไขปัญหำ

• สอบทำนควำมเพียงพอ
ของกระบวนกำรและ
นโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของบริษัท รวม
ทั้งประสิทธิผลของกำร
ด�ำเนินงำนของระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของ 
บริษัทฯ

• เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
จรรยำบรรณและนโยบำย
ควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ได้จัดท�ำขึ้นเป็น
ลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้
ผู้บริหำรและพนักงำน 
ทุกคน ตระหนักและส่ง
เสริมให้มีกำรปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด

นายอับดุล คุดุส โหมด บิน นาอิม
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบท�าการ
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท  
ด ้ ว ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ป ็ น 
ธรรมาภิบาลและ รับรองที่ส�าคัญ
ท่ีคณะกรรมการบรษิทัให้ความไว้

วางใจ
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัข้ึนอย่ำงน้อยสี ่(4) ครัง้เป็นประจ�ำทุกปี 
หรอืมำกกว่ำเม่ือมีควำมจ�ำเป็น โดยปกตจิะมผีูเ้ข้ำร่วมประชุมเป็น
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงิน, หัวหน้ำแผนกตรวจสอบภำยใน 
และตวัแทนของผูส้อบบัญช ี(ถ้ำจ�ำเป็น) หัวหน้ำหน่วยปฏบัิตกิำร
หรือคณะกรรมกำรชุดอื่นๆ

ส�ำหรับปีงบประมำณ 2562/63 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำร
ประชุมสี่ (4) ครั้ง และได้แสดงควำมคิดเห็น ซ่ึงสำมำรถสรุป
ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ 
งบการเงินประจ�าปี 

• รำยงำนและเปิดเผยทำงกำรเงิน เผยหมำยเหตุประกอบงบ 
กำรเงนิ นโนบำยกำรบัญชีและข้อก�ำหนดท่ีส�ำคญั ได้ถกูตรวจสอบ
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ

• คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อ
หำรือที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงิน

• หลงัจำกสอบทำนแล้วคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำงบกำร
เงนิในปี 2562/63 ได้จดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงิน มีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ และได้มีมติ
อนุมัติงบกำรเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทำนและตรวจสอบ

2 การสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ 
ภายใน

• คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบัญชีภำยในและ
ฝ่ำยบรหิำร เพ่ือทบทวนและประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน และ
ผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบริษัท 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยงำนจำกผู้ตรวจสอบ
ภำยในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ
และเหมำะสม 

• เมื่อตรวจสอบคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯอยู่ในระดับท่ีดีโดยไม่มีข้อ
บกพร่อง

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ช้ีแจงว่ำ บริษัทได้จัดให้มีผู้บริหำร

ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงท่ีประเมินปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และ
ประเมินมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ระดับท่ียอมรับได้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
รำยไตรมำส 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบยังกล่ำวอีกว่ำ บริษัทฯ มีกำรทบทวน
ปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ เป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึงลักษณะทำงธุรกิจ
และกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิ ท้ังในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ และมมีำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีเหมำะสม 
และเพียงพอ ซึ่งจะสำมำรถลดผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ 

4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
• คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ช้ีแจงว่ำ กำรแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี

ภำยนอกข้ึนอยู่กบัควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และคณุภำพ
ของกำรให้บริกำร 

• ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะพิจำรณำจำกขอบเขตหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบ 

• จำกผลกำรด�ำเนินงำนและมำตรฐำนกำรตรวจสอบเป็นท่ียอมรับ
ในวงกว้ำง คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงขอเสนอแต่งตั้งให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชีจำก ส�ำนักงำนอีวำย จ�ำกัด เป็นผู ้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 อีกวำระหนึ่ง 
ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ี

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดงให้เห็นว่ำ กำรด�ำเนินงำนและ 
กำรรำยงำนของบรษัิทฯ เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

• บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล จริยธรรรมธุรกิจ 
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันและยโยบำยอื่นๆ ตำมแนวทำงท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

• ไม่มีรำยงำนกำรประพฤติมิชอบใดๆ ในปี 2562/63 
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมพึงพอใจกับรำยกำรดังกล่ำว 
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีควำมสมเหตุสมผล และเปิด
เผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ตำมข้อก�ำหนดและหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรอบคอบ และ
แสดงควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
ในกำรรับรู้ข้อมูล คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบในปีท่ีผ่ำนมำว่ำมีประสิทธิผลและบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
ได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรกำรจัดกำร

ในนำมคณะกรรมกำร

นำยอับดุล คุดุส โหมด บิน นำอิม

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

15บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 ปัจจุบันมีคณะกรรมกำรอยู่ 5 ท่ำนเป็นกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน และ อีก 2 ท่ำน เป็นกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยบุคลลำกรดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

*1. นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธำน

^2. ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ รองประธำน

*3. นำยอับดุล คุดุส โหมด นำอีม สมำชิก

*4. นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม สมำชิก

^5. ดำโต๊ะ เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล สมำชิก

* กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร
^ ไม่ใช่กรรมการอิสระและเป็นกรรมการบริหาร

รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

ส�ำหรับปีงบประมำณ 2561/62 ได้มีกำรประชุมร่วมกันจ�ำนวน 4 
ครัง้ ท้ังนี ้3 ใน 4 ครัง้ เป็นกำรคดัสรรกรรมกำรบริหำร กำรแต่งตัง้
ผูบ้รหิำรแก่บรษัิทย่อย ทบทวนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
แต่งตัง้ผูแ้ทนเพือ่เข้ำร่วมประชุมสำมัญประจ�ำปี และอีกหนึง่ครัง้
ส�ำหรับพิจำรณำกำรปรับประจ�ำปีส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง

เช่นเดียวกับกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ (AC) และ 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรของบริษัท (BOD) ได้
ก�ำหนดบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รบัมอบหมาย
ให้ท�าหน้าที่โดยทั่วไปดังนี้

1.1 ให้ควำมช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษัิท (“คณะกรรมสรรหำ”) 
ในเร่ืองกำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู

1.2 แนะน�ำให้ผูท่ี้ผ่ำนกำรคดัเลอืกเพือ่เสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น
เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

1.3 ทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บรหิำร (CEO) เพือ่ขอค�ำแนะน�ำเพิม่เตมิต่อคณะกรรมกำร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน ได้สรรหากรรมการบริษัทที่มี

คุณภาพและเปี่ยมด้วยประสบการณ์เพื่อ
อนาคตที่สดใสของบริษัท

 ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 

และก�ำหนดค่ำตอบแทน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความไว้วางใจให้ท�าหน้าที่

1.4 ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงทักษะและประสบกำรณ์ คุณสมบัติของกรรมกำร
บริหำรของบริษัทท่ีได้ก�ำหนดไว้ตำมข้อก�ำหนดทำงธุรกิจ 
ของบริษัทฯ หรือตำมควำมจ�ำเป็นของคณะกรรมกำร

1.5 คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร 
ท่ีมคีณุสมบัตเิหมำะสมเพือ่ให้คณะกรรมกำรเสนอแต่งตัง้ใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.6 ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรเพื่อท�ำหน้ำท่ีแทนกรรมกำร
บริหำร

1.7 ก�ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยวิธกีำรเป็นธรรมและชัดเจน 

1.8 ท�ำหน้ำท่ีอ่ืนๆ บทบำทและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับ
อนุมัติมอบหมำยและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำร

2. อำานาจการตัดสิน
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน จะมีสิทธิดังต่อไปนี้

2.1 กำรเข้ำถึงข้อมูลและไม่มีข้อจ�ำกัด ท่ีสำมำรถเข้ำถึงกับ
พนกังำนของบรษัิท เพือ่ท�ำกำรสบืสวนและเพือ่ให้ได้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

2.2 เชิญพนักงำนหรือบุคคลอ่ืนเข ้ำร ่วมกำรประชุมของ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2.3 ขอค�ำแนะน�ำจำกผูเ้ช่ียวชำญหรอืผูเ้ช่ียวชำญอสิระเพือ่ช่วย
ในกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำท่ี
อย่ำงรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมกำรม่ันใจ
ได้ว่ำผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำมปีระสทิธภิำพและบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เพ่ือควำมโปร่งใส คณะกรรมกำรฯได้เปิดเผยค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัทฯ ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและ
แบบ 56-1 

ในนำมคณะกรรมกำร

ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
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บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำร 7 ท่ำน ประกอบไปด้วย กรรมกำรอิสระ และตัวแทนฝ่ำยบริหำร รำยละเอียดของคณะกรรมกำร
บริหำรประกอบด้วยบุคลลำกรดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
1.^ ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ ประธำน
2.^ ดำโต๊ะ เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล รองประธำน 
3.^ นำยฮำมิดี บิน เมำลอด สมำชิก
4.^ ดำติน ศรี ฟำรำ บินตี้ ดำโต๊ะ รำเมลี สมำชิก
5. นำยอำฟำนดี บิน มุคตำร สมำชิก
6. นำยโหมด ซำฟรี บิน ซัปตุ สมำชิก
7. นำยนอสรี บิน ฮัมซะ สมำชิก

หมายเหตุ :  ̂  กรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริหำร ได้ก�ำหนดให้มีข้ึนเม่ือวันท่ี 28 ตุลำคม 
พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบทบำทและหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรโดยให้ค�ำแนะน�ำในทิศทำงของคณะกรรมกำร 
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำกำรตัดสินใจหรือทิศทำงทำงธุรกิจสำมำรถ
ท�ำได้อย่ำงทันท่วงที และเพ่ือให้คณะกรรมกำรมกีำรตดัสนิใจและ
ประเด็นทำงธุรกิจตั้งแต่กำรวำงแผนกลยุทธ์นโยบำยกำรลงทุน
และควำมเสี่ยง ในกำรพิจำรณำว่ำคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ คณะกรรมกำรได้อนุมัติข้อก�ำหนดท่ีชัดเจน
เกีย่วกบักระบวนกำรและกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร

ในปีงบประมำณ 2562/63 คณะกรรมกำรบริหำรได้จัดประชุม
ท้ังหมด 11 ครัง้ เป็นกำรน�ำเสนอโครงกำรใหม่แปด (8) โครงกำร 
และน�ำเสนอเรื่องอื่นๆ สำม (3) โครงกำร

ส�ำหรบัโครงกำรใหม่ทุกโครงกำรท่ีบรษัิทย่อยน�ำเสนอ ไม่ว่ำควำม
ต้องกำรกำรลงทุนใหม่ กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของรำยละเอียด 
จะต้องน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรก่อนท่ีจะมีกำร

อนมัุติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรเป็นเวทีในกำรพิจำรณำ ประเมินควำมเสี่ยงและคัดค้ำน
ข้อเสนอของบริษัทย่อย ด้วยกระบวนกำรเหล่ำนี้ บริษัทย่อยไม่
เพียงแต่บริษัทในเครือเท่ำนั้นที่สำมำรถยื่นข้อเสนอ แต่ยังรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทได้เช่นกัน

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำในรอบปีงบประมำณ 2562/63 
คณะกรรมกำรบริหำรได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
อย่ำงรอบคอบภำยในขอบเขตหน้ำท่ีตำมท่ีก�ำหนดไว ้ใน 
ข้อก�ำหนด คณะกรรมกำรสรปุได้ว่ำคณะกรรมกำรบรหิำรได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยคณะกรรมกำร

ในนำมคณะกรรมกำร

ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำร

Datuk Rameli Bin Musa
Chairman of the EXCO

คณะกรรมการบริหาร กลั่นกรองโครงการ 
การลงทุนใหม่ และ ศึกษาความเป็นไปได้ 
เพื่อระบุความเสี่ยงและความท้าทายเพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
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ข้อมูลบริษัท
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) 
จำากัด (มหาชน)
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นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 
ประธาน กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา 
รองประธาน

นายฮามิดี บิน เมาลอด
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  (CEO)

 
ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล
กรรมการ

1

1

4

4

2

2

3

3

คณะกรรมกำรบริษัท
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5

5

6

6

7

7

8

8

นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอีม
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม
กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดาติน ศรี ฟารา บินตี้ ดาโต๊ะ ราเมลี
กรรมการบริหาร

นายสุรินทร์ หวังเจริญ 
กรรมการ ท่ีไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ
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คณะกรรมกำรบริษัท 
ประวัติของคณะกรรมการ

นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ จบกำรศึกษำด้ำนนิติศำสตร์
บัณฑิตและปริญญำนิติศำสตร์มหำบัณฑิตจำกจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และได้รับปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิตจำก
มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง และประกำศนยีบัตรภำษำอังกฤษเฉพำะ
วิชำชีพกฎหมำยจำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นอกจำก
จะได้เป็นทนำยควำมรับอนุญำต นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 
ยังเป็นเนติบัณฑิตไทย

ปัจจุบัน นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท BKK Legal Limited และเป็นผู้มีประสบกำรณ์และควำมรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ โดยเร่ิมประกอบวิชำชีพ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 
มีประสบกำรณ์ท�ำงำนกับส�ำนักงำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
ได้แก่ J Koh & Co., DLA Piper และ Watson, Farley & Williams 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2556 นอกจำกนี้ นำยณัฐวุฒิ 
ฉัตรเลิศพิพัฒน์ เคยได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรใน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรสวนพฤษศำสตร์ 
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 
ถงึ พ.ศ. 2556

นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระของ
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) เป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ได้รับกำร 
แต่งตั้งให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรของบริษัทเม่ือเดือน 
ธันวำคม พ.ศ. 2560

ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์ และปริญญำโทด้ำนกำรสื่อสำรคลื่นไมโครเวฟ 
จำกมหำวิทยำลัย University of Sheffield United Kingdom 
ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ เริ่มต้นกำรท�ำงำนในฐำนะวิทยำกรด้ำน
โทรคมนำคมอิเล็กทรอนิกส์และคลื่นไมโครเวฟ ท่ี University 
Technology Malaysia ในปี พ.ศ. 2515 ต่อมำในปี พ.ศ. 2518 
ท่ำนได้ลำออกจำก University Technology Malaysia เพื่อ
มำท�ำงำนร่วมกับบริษัท Pernas NEC Telecommunications 
Sdn. Bhd., ซ่ึงได้ท�ำงำนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 ถงึปี พ.ศ. 2523 ก่อน
ที่จะเข้ำร่วมงำนกับ Sapura Holdings Sdn., Bhd. โดยขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร ท่ำนเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท
อิงเกรส โดยเริ่มจำกบริษัท Ingress Engineering Sdn., Bhd. 
ในปี พ.ศ. 2534 ปัจจบัุนท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร
บรหิำรของบรษัิท Ingress Corporation Berhad ท่ำนได้รบัเกยีรติ
ในกำรมอบปรญิญำวศิวกรรมศำสตร์ดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิจ์ำก 
University Technology Malaysia เม่ือวนัท่ี 13 ตลุำคม พ.ศ.2555 
ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 Datuk (Dr.) Rameli bin Musa 
ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธำนของ Keretapi Tanah Melayu Berhad 
ซึ่งเป็น บริษัท รถไฟแห่งชำติ ประเทศมำเลเซีย

ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัท

นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 
ประธาน กรรมการอิสระ  คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา 
รองประธาน
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

นายฮามิดี บิน เมาลอด ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
วทิยำศำสตร์บัณฑิตสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร จำกมหำวทิยำลยั 
University of Toledo มลรัฐ Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
นำยฮำมิดี บิน เมำลอด เริ่มต้นกำรท�ำงำนที่บริษัท Mitsubishi 
Electric (Malaysia) Sdn., Bhd. ใน พ.ศ. 2532 จนถึง 
พ.ศ. 2537 จำกนัน้ได้ร่วมงำนกบั บริษัท Consultant ในต�ำแหน่ง
ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัตกำร จนถึงปี พ.ศ. 2538

ในปีพ.ศ. 2538 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด ได้เข้ำร่วมงำนกับ 
Ingress Engineering Sdn., Bhd. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้จัดกำร
และได้ด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ ในกลุ ่มบริษัทในเครือ Ingress 
จนปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2553 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท Ingress Autoventures Co., Ltd. และด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท Ingress Technologies Sdn Bhd 
ในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561

นำยฮำมิดี บิน เมำลอด ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยำยน 
พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล เป็นวิศวกรทำงวิชำชีพ 
ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำดุษฎีบัณฑิตสำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
(Ph.D) จำก University of Leeds, ประเทศอังกฤษ เริ่มต้นกำร
ท�ำงำนในฐำนะอำจำรย์สอนพิเศษในปี พ.ศ. 2521 ณ University 
Kebangsaan Malaysia, Selangor และเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
อำจำรย์สอนในมหำวิทยำลัยเดียวกันในปี พ.ศ. 2525

ในปี พ.ศ. 2527 ดำโต๊ะ ดร. เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล ได้ลำออก 
จำกกำรเป็นอำจำรย์จำก University Kebangsaan Malaysia, และ
ได้เข้ำร่วมงำนกบับรษัิทท่ีมช่ืีอเสยีงหลำยแห่งเช่น Perusahaan 
Automobile Nasional Sdn., Bhd. (Proton) และ บรษัิท Sapura Holding 
Sdn., Bhd. โดยมีต�ำแหน่งล่ำสดุในฐำนะกรรมกำรผูจ้ดักำรของกลุม่
บรษัิท Sapura Motors Berhad (ปัจจบัุนเป็นท่ีรูจ้กัในชือ่ Sapura 
Industrial Berhad) ดำโต๊ะ ดร. เอบี วำฮบั บิน อสิมำอีล เป็นสมำชิก
คณะกรรมกำรของ Bina Darulaman Berhad ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 
จนถงึปี พ.ศ. 2556 

ดำโต๊ะ ดร. เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม
บริษัทอิงเกรส และท่ำนเป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัท Ingress 
Corporation Berhad และ บริษัทเอกชนอีกหลำยแห่ง

ดำโต๊ะ ดร. เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล เป็นกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัท

นายฮามิดี บิน เมาลอด
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  (CEO)

ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล
กรรมการ
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นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอีม เร่ิมต้นกำรท�ำงำนเป็น 
ผู้ตรวจสอบจูเนียร์ของ Audit Junior of Arthur Young & Co., 
Publick Accountants, กรุงกัวลำลัมเปอร์ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 
พ.ศ. 2519 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2519 และท�ำหน้ำท่ี 
ผู้ตรวจสอบอำวุโสที่ Ramoss Jassen & Partners, Chartered 
Accountants, ลอนดอน ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2523 ถึง
ธันวำคม พ.ศ. 2527 ท่ำนเคยเป็นนักบัญชีที่ Islamic Finance 
House PLC, ลอนดอน ตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคม 
พ.ศ. 2528, เข้ำร่วม Syarikat Takaful Malaysia Berhad ใน
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2529 ถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2536 โดย
ด�ำรงต�ำแหน่งสดุท้ำยเป็นผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงนิ ตัง้แต่เดอืน
กันยำยน พ.ศ. 2536 ถึงธันวำคม พ.ศ. 2539 ด�ำรงต�ำแหน่ง 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กำรท่ี Emile Woolf Group of 
Colleges ในกรุงกัวลำลัมเปอร์ ท่ำนได้ร่วมงำนกับ SKMN 
Associates, Chartered Accountants, ประเทศมำเลเซีย ตั้งแต่
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2540 ถึงกันยำยน พ.ศ. 2542 ในฐำนะ 
หุ้นส่วน ต่อจำกนั้นได้เข้ำร่วมกับ AKN Arif, Chartered 
Accountants ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2543

ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบในบรษัิท
อื่น ได้แก่ Inch Kenneth Kajang Rubber PLC กรุงลอนดอน 
ในปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2552 ท่ำนเป็นประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท Concrete Engineering Products 
Bhd, KL

นำยอับดุล คุดุส บิน โหมด นำอีม ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนของบริษัท

นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม ท่ำนจบกำรศึกษำปริญญำตร ี
ด้ำนวศิวกรรมเคมี จำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และจบปรญิญำ
โทบริหำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นำยอภิชำติ สุทธิศีลธรรม เป็นวิศวกรทำงวิชำชีพและด�ำรง
ต�ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอบิโก้โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
(มหำชน) ในปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2540 เป็นกรรมกำร 
ผู้จัดกำร บริษัท วิริยะฟู้ดอินดัสทรี จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2547 ถึง 
พ.ศ. 2550 ในบริษัท มำลีสำมพรำน จ�ำกัด (มหำชน) ท่ำน
ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธำนฝ่ำยธุรกิจกำรเกษตรในปี พ.ศ. 2550 
ถึง พ.ศ. 2551 และเป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยผลิตของกลุ่มบริษัท 
ทิปโก้ฟู ้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ประจ�ำปี 2553 
ถงึปี พ.ศ. 2554 ก่อนเข้ำร่วมงำนกบั บรษัิท 3I Energy Company 
Limited และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท จนถึงปัจจุบัน

นำยอภชิำต ิสทุธศิลีธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท

นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอีม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน
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ดาติน ศรี ฟารา บินตี้ ดาโต๊ะ ราเมลี จบกำรศึกษำปริญญำตรี 
วิทยำศำสตร์บัณฑิตสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จำก Technology 
University Malaysia  และ ปรญิญำโทบรหิำรธรุกจิ สำขำวศิวกรรม 
กำรจัดกำรจำก University of Coventry, สหรำชอำณำจักร

ดำติน ศรี ฟำรำ บินตี้ ดำโต๊ะ รำเมลี เริ่มต้นท�ำงำนในต�ำแหน่ง 
ผู้จัดกำรท่ัวไปในบริษัท Ingress Corporation Berhad (ICB) 
ในปี พ.ศ. 2556 และในต้นปี พ.ศ. 2560 ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร ด้ำนกำรบริกำรองค์กร และท่ำนยังได้
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรบริษัท ICB ตั้งแต่เดือนมีนำคม 
พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

นายสรุนิทร์ หวงัเจรญิ จบกำรศกึษำปรญิญำตรวีศิวกรรมศำสตร์ 
จำกมหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

ท่ำนเริ่มต้นท�ำงำนในบริษัทกลุ่มสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2526 ถึงปี 
พ.ศ. 2541 ขณะท่ีอยู่ในกลุ่มสมบูรณ์ ท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมกำรร่ำงและจัดท�ำมำตรฐำนอุตสำหกรรมส�ำหรับ
ชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อำทิเช่น สปริงม้วน, เหล็ก
กนัโครง, ทอร์ช่ันบำร์, ผ้ำเบรคและแผ่นคลทัช์ นอกจำกนีท่้ำนยัง
รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรผลิตเหล็กและได้ตรวจสอบกำร
ผลิตเหล็กกับ Mitsubishi Steel Corporation ในประเทศอินเดีย

ท่ำนเข้ำร่วมงำนในบริษัท Ingress Autoventures Co., Ltd. 
ในปี พ.ศ. 2541 และต่อมำได้เข้ำร่วมงำนกบับรษัิท ไทยออโต้ทูล 
(อีสเทิรน์) จ�ำกดั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 ถงึเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2560 
ในต�ำแหน่งกรรมกำรผู ้จัดกำร ในปี พ.ศ. 2558 ท่ำนได้ 
เข้ำร่วมงำนกับ บริษัท เป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรองค์กรณ์และเป็น 
คณะกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่เดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 และเมื่อ 
วันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ท่ำนได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร 
ที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรอิสระ ของบริษัท

ดาติน ศรี ฟารา บินตี้ ดาโต๊ะ ราเมลี
กรรมการบริหาร

นายสุรินทร์ หวังเจริญ 
กรรมการ ท่ีไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ
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องค์กรและกำรบริหำรจัดกำร

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมกำร
บริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
นายฮามิดี บิน เมาลอด

ผู้จัดกำรกำรเงิน
และบัญชี

ผู้จัดกำรทั่วไป
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

หัวหน้ำฝ่ำย
กฎหมำย

ผู้จัดกำรทั่วไป
ฝ่ำยกำรสื่อสำรองค์กร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

รองผู้จัดกำรทั่วไป	 
ฝ่ำยขำยและฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	
ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์

ประธำนเจ้ำหน้ำฝ่ำยกำรเงิน
นายเอ็ดดี้ ซุรไรมิน บิน ซุลกิปลี

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรองค์กร
นายสุรินทร์ หวังเจริญ*

เลขำนุกำร
บริษัท

ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน

โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 มีดังต่อไปนี้

* ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำร บรษัิท อิงเกรสอนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด์) จ�ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมคีวำมรู ้
และประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมยำนยนต์รวม 8 ท่ำนซึ่งมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

1. นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธำน และ 
 กรรมกำรอิสระ

กรรมกำร ประธำน -

2. ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ1 กรรมกำรบริหำร - กรรมกำร ประธำน
3. ดำโต๊ะ เอบี วำฮับ บินอิสมำอีล1 กรรมกำรบริหำร - กรรมกำร กรรมกำร
4. นำยฮำมิดี บิน เมำลอด1 กรรมกำรบริหำร กรรมกำร - กรรมกำร
5. นำยอับดุล คุดุส โหมด นำอิม กรรมกำรอิสระ ประธำน กรรมกำร -
6. ดำติน ศรี ฟำรำ บินตี้ ดำโต๊ะ รำเมลี1 กรรมกำรบริหำร - - -
7. นำยสุรินทร์ หวังเจริญ กรรมกำร ที่ไม่ใช่

กรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรอิสระ

- - -

8. นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร -

หมายเหตุ: 
1 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม (ในสองคนนี้) ลงลายมือชื่อร่วมกันในนามบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

คณะกรรมกำรได้รับกำรแต่งตั้งและรับรองโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ให้มีอ�ำนำจและหน้ำท่ีแต่งตั้งผู ้บริหำร ผู้บริหำรอำวุโส และ
กรรมกำรของบริษัท รวมท้ังติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัท โดยบทบำทและควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
กับผู้บริหำรระดับสูงได้ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน และเป็นไปตำม
กฎหมำยข้อบังคับและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ

ในระหวำ่งปีกำรเงินท่ีสิ้นสุดในวันท่ี 31 มกรำคม 2563 บริษัท
ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ 
คณะกรรมกำรบริหำรดังนี้

ลำาดับ ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

1. นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 6/6 4/4 4/4

2. ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ 6/6 4/4 11/11

3. ดำโต๊ะ เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล 6/6 11/11

4. นำยฮำมิดี บิน เมำลอด 6/6 11/11

5. นำยอับดุล คุดุส โหมด บิน นำอิม 5/6 4/4 4/4

6. ดำติน ศรี ฟำรำ บินตี้ ดำโต๊ะ รำเมลี 6/6 10/11

7. นำยสุรินทร์ หวังเจริญ 5/6

8. นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม 6/6 4/4 4/4
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การบริหารของ บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
ฝ่ำยบริหำรของบริษัท โดยอ้ำงอิงจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อ ตำาแหน่ง

1 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2 นำยสุรินทร์ หวังเจริญ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรองค์กร

3 นำยเอ็ดดี้ ซุรไรมิน ซุลกิปลี ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน

4 นำยศรำวุธ ศรีวรรณยศ เลขำนุกำรบริษัทและหัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำย

5 ว่ำที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์ รองผู้จัดกำรทั่วไป ฝ่ำยขำย และพัฒนำธุรกิจ

สภาบริหาร (“MC”) 
สภำบริหำรได้จัดตั้งข้ึนเพ่ือให้ม่ันใจว่ำธุรกิจของบริษัทใน
ประเทศไทย มำเลเซยี อินโดนีเซยี และอนิเดีย เป็นไปในทศิทำง
เดียวกัน นอกจำกนี ้ยังสร้ำงโอกำสให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิท
และบรษัิทในเครอื ได้มีโอกำสพบปะและแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น
และประสบกำรณ์ทำงธรุกจิ รวมท้ังร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขหำก
เผชิญกับปัญหำในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยสมำชิกของสภำบริหำร 
(MC) ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงท้ังหมดของบริษัท และ 
บรษัิทในเครอื ในประเทศไทย  มำเลเซีย อินโดนเีซีย และอินเดยี 

โดยมี CEO (นำยฮำมิด ีบิน เมำลอด) ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกำร
ประชุม MC ซ่ึงเป็นโอกำสให้ผู้บริหำรระดับสูงของแต่ละบริษัท
ในกลุ่ม หำรือและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและโครงกำรลงทุนของกลุ่มบริษัท ก่อนที่จะเสนอประเด็น
ให้พิจำรณำและกลั่นกรองในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ 
/ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 สภำบริหำร (MC) ประกอบด้วยสมำชิกดังต่อไปนี้:

ชื่อ ตำาแหน่ง เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ

นำยฮำมีดี บิน เมำลอด ประธำนสภำบริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท

นำยเอ็ดดี้ ซุรไรมิน บิน ซุลกิปลี สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท

ว่ำที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์ สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท

นำยโหมด ซัฟรี่ บิน ซับตู สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท ITSB

นำยนอสรี่ บิน ฮัมซะห์ สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท IPSB

นำยสรำยุทธ เมฆโซ่ สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท IAV

นำยจำรึก ธรรมจง สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท FCT

นำยฮีชำมมูดิน บิน ลำฮ์ สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท PTIMV

นำยปำมี บิน ญำนี สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท PT ITI

นำยชัมซุดดีน บิน อีซำ สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท IAIPL

นำยโหมด อิดรีส บิน กำรีม สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกตัวแทนของ บริษัท TSSB

เลขานุการร่วมบริษัท
คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้ นำยศรำวุธ ศรีวรรณยศ เป็นเลขำธกิำรบรษัิทร่วมเพือ่รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุม
คณะกรรมกำร รวมท้ังจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุม โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำท่ีรวบรวมเอกสำรกฎหมำย
ตำมข้อก�ำหนด ข้อบังคับของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน ก.ล.ต. 

28 รายงานประจ ำาปี 2562/2563



บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

การให้ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้เสนอค่ำ
ตอบแทนของคณะกรรมกำร ตำมขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิด
ชอบและผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร โดยเปรียบเทียบกับค่ำ
ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในอุตสำหกรรมท่ีมี
ลักษณะธุรกิจขนำดควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบเดียวกัน 
ของกรรมกำรและรำยงำนของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะได้รับกำรพิจำรณำและ
อนุมัติในกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีสิ้นสุด 
ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2563 (“ปีงบประมำณ 2562/2563”)  
ประกอบด้วยค่ำตอบแทนประจ�ำปีและเบ้ียประชุม โดยไม่มีกำร
มอบผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมกำรนอกเหนอืจำกท่ีกล่ำวมำข้ำง
ต้น ซ่ึงรำยละเอียดค่ำตอบแทนรำยปีและค่ำเบ้ียประชมุได้อธบิำย
ไว้ในตำรำงต่อไปนี้:

ค่าตอบแทนกรรมการ
สำาหรับปี 2562/63

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ค่ำตอบแทนประจ�ำปี (คน/ปี)     

• ประธำน 800,000 - - -

• กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 600,000 - - -

- - -

ค่ำเบี้ยประชุม  
(ต่อคน/กำรประชุม)

20,000 20,000 20,000 -

กรรมกำรแต่ละคนจะได้รบัค่ำตอบแทนตำมหน้ำท่ีและเข้ำร่วมประชุม โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรอิสระเท่ำนัน้ 
เนื่องจำกค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรได้รวมอยู่ในค่ำตอบแทนของผู้บริหำรเรียบร้อยแล้ว

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ�ำนวนเงิน 2,820,000.00 บำท 
โดยค่ำตอบแทนที่บริษัทจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัทในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562/2563 มีรำยละเอียดดังนี้

รายชื่อ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม (บาท) ทั้งสิ้น

BOD AC* NRC

นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 800,000 120,000 80,000 80,000 1,080,000

นำยอับดุล คุดุส โหมด นำอิม 600,000 100,000 80,000 80,000 860,000

นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม 600,000 120,000 80,000 80,000 880,000

รวม 2,000,000 340,000 240,000 240,000 2,820,000

* AC : คณะกรรมการตรวจสอบ
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สวัสดิการของกรรมการและฝ่ายบริหาร
ในระหว่ำงปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563 (“ปีงบประมำณ 
2562/2563”) และวันท่ี 31 มกรำคม 2562 (“ปีงบประมำณ 
2561/2562”) กลุม่บรษัิทมค่ีำใช้จ่ำยในด้ำนสวสัดกิำรพเิศษพนกังำน
ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงันี้

งบการเงินรวม

ปีงบประมาณ 
2562/2563
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ 
2561/2562
(ล้านบาท)

สวัสดิกำรส�ำหรับพนักงำนระยะสั้น 80.2 87.7

สวัสดิกำรหลังออกจำกงำน 3.0 3.1

เป็นทั้งหมด 83.2 90.8

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำนในรูปของ 
เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส ประกันสังคม และกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพ ตลอดจนสวสัดกิำรและผลประโยชน์อ่ืนๆ ซ่ึงรวมถงึสวสัดกิำร
ออกจำกงำนและสวัสดิกำรกำรท�ำงำนระยะยำวของพนักงำน 
โดยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่พนักงำนในระหว่ำงปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่ำ
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 627.8 ล้ำนบำท เทียบกับ 652.0 ล้ำนบำทใน
ปีงบกำรเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกรำคม 2562

สวัสดิการอื่นๆ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงำนท่ีเป็นสมำชิกของกองทุนมีส่วนร่วมใน
กำรจ่ำยเงินเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 13 ของ
เงนิเดอืน โดยกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพนีจ้ะจ่ำยให้แก่พนกังำนตำม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้

สวัสดิการของพนักงานระยะยาว
กำรด�ำเนินงำนในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีกำร
จ่ำยเงินชดเชยให้กับพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุหรือลำออก ตำม
กฎหมำยแรงงำนในประเทศ ยกเว้นกำรด�ำเนินงำนในประเทศ
มำเลเซีย

พนักงาน
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัท มีพนักงำนจ�ำนวน 1,766 
คน และ 1,780 คน ตำมล�ำดับ ซึ่งสำมำรถจัดประเภทได้ดังนี้

31 มกราคม 

ประเทศ 2563 2562

มำเลเซีย 737 714 23

ไทย 612 631 19

อินโดนีเซีย 180 171 9

อินเดีย 237 264 27

ทั้งหมด 1,766 1,780 14

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรและค�ำนึงถึง
พนักงำนเป็นส่วนส�ำคัญในกำรผลักดันกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน
ของบริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยข้ึน เพ่ือจัดตั้งศูนย์ฝึก
อบรม และบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมพนักงำนของกลุ่มอย่ำง
เป็นระบบ บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทักษะและควำม
สำมำรถของพนักงำนทุกระดับ เพ่ือยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ
และประสิทธิภำพให้ดีย่ิงข้ึน บริษัทต้องกำรกระตุ้นพนักงำนใน
กำรแสดงศักยภำพ และสำมำรถปรับตัวและตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี และควำมต้องกำรทำงธรุกจิและ
อุตสำหกรรมได้อย่ำงทันท่วงที

บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมและโครงกำรพัฒนำแก่พนักงำน 
โดยพจิำรณำจำกขัน้ตอนปฏบัิตงิำนมำตรฐำน ควำมต้องกำรของ
แต่ละแผนก และทักษะพื้นฐำนของพนักงำน โดยมีจุดมุ่งหมำย
เพือ่ให้พนกังำนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในงำนของตนเพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมจะเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยมีกำร
ทบทวนทุกปีซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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การปฐมนิเทศพนักงาน
กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่จัดข้ึนเพื่อให้พนักงำนใหม่มีควำม
เข้ำใจ คุ้นเคยและสำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัทได้ โดย
หลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจ ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์ นโยบำย ระเบียบข้อบังคับ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิกำรและผลประโยชน์ท่ีบริษัท
มอบให้กับพนักงำน

การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพ 
บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร
ท�ำงำนและกำรด�ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงทักษะทำง
เทคนิคของพนักงำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบรรลุมำตรฐำนคุณภำพและภำยใต้สภำพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมทักษะทำงเทคนิคเหล่ำนี้ 
ครอบคลุมกับกำรใช้เครื่องจักรต่ำงๆ ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำร
ท�ำงำน ขั้นตอนกำรท�ำงำน และกำรสื่อสำรกับลูกค้ำเป็นต้น 

การฝึกอบรมด้านคุณภาพความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม
บรษัิทจดัให้มโีครงกำรฝึกอบรมเกีย่วกบักำรจดักำรคณุภำพ ควำม
ปลอดภัย และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร เพื่อสร้ำง
จิตส�ำนึกแก่พนักงำนให้ได้มำตรฐำนกำรท�ำงำนท่ีมีคุณภำพใน
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำนท่ีท�ำงำนและสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัย หลักสูตรเหล่ำนี้ครอบคลุม
กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยั กฎหมำยและระเบียบข้อบังคบั 
เกีย่วกบักำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อมระบบกำร
จัดกำรคุณภำพ IATF ฯลฯ

การฝึกอบรมด้านการดูแลและการสอนทักษะ
บริษัทจัดให้มีกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู ้และพัฒนำทักษะกำร
ฝึกสอนแก่ผู้บริหำร เพ่ือสนับสนุนและเตรียมพร้อมรับบทบำท
ควำมเป็นผู้น�ำในระดับบริหำร
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กลุ่มธุรกิจของ INGRS
ธุรกิจหลักของ บริษัท และ บริษัท ย่อยสำมำรถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 หน่วยธุรกิจ  ไทย มาเลเซีย  อินโดเซีย  อินเดีย
1. ผลิตชิ้นส่วนประกอบ

ยำนยนต์
งำนรีดขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วน
ประเภทพีวีซี

Ingress 
Autoventures Co., 
Ltd (“IAV”)

Ingress Precision Sdn. 
Bhd. (“IPSB”)

PT Ingress Malindo 
Ventures (“PTIMV”)

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

งำนฉีดขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วน
ประเภทพีพีและทีพีโอ

IAV IPSB PTIMV IAIPL

งำนรีดขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วน
ประเภทกรอบประตูรถยนต์

IAV IPSB PTIMV

งำนปั๊มขึ้นรูปและประกอบโลหะ Fine Component 
(Thailand) Co., Ltd. 
(“FCT”)

Ingress Technologies 
Sdn. Bhd. (“ITSB”)

PT Ingress 
Technologies 
Indonesia (“PTITI”) 

PT Ingress 
Industrial Indonesia 
(“PTIII”)

งำนปั๊มขึ้นรูปและประกอบ ส�ำหรับ
เหล็กทนแรงดึงสูง (AHSS-High 
Tensile Strength Steel)

Ingress AOI 
Technologies Sdn. 
Bhd. (‘IATSB”)

งำนปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบละเอียด FCT

ชิ้นส่วนฉนวนกันเสียงและควำมร้อน IPSB PTIMV

บำนพับประตูรถยนต์ ITSB

ท่อแบบยุบตัวได้ IAV

ท่อไอเสียย้อนกลับ (EGR) IAV

รำงกระจกแบบพลำสติก IAV

คำนเหล็กนิรภัย ITSB & IPSB

แม่แรงส�ำหรับเปลี่ยนยำงรถยนต์ ITSB PTIMV

2. ออกแบบและผลิตแม่
พิมพ์

แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ FCT

แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบละเอียด FCT

3. ออกแบบและผลิต
อุปกรณ์ส�ำหรับกำร
ผลิตแบบอัตโนมัติ

บูรณำกำรระบบผลิตแบบอัตโนมัติ
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

Talent Synergy Sdn. 
Bhd. (“TSSB”)

4. อื่นๆ ตัวแทนจ�ำหน่ำย Fuji Robots จำก
ประเทศญี่ปุ่น

TSSB

ตัวแทนจ�ำหน่ำย Yajima Nut Weld 
Feeder จำกประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น

TSSB

ตัวแทนจ�ำหน่ำย Welding 
gunและอุปกรณ์ จำกบริษัท 
Nawootec ประเทศเกำหลี

TSSB

ผู้จัดจ�ำหน่ำย COBOT (หุ่นยนต์ที่
ท�ำงำนร่วมกับมนุษย์) จำกบริษัท 
Neromeka  จำกประเทศเกำหลี  
ให้กับกลุ่มประเทศอำเซียน อินเดีย 
และกลุ่มประเทศอ่ำวอำหรับ

TSSB

งำนส่งเสริมกำรลงทุน Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
(“IIT”)

Ingress Industrial 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 
(“IIM”)
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ INGRS 
บริษัท	อิงเกรส	อินดัสเตรียล 
(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)

INGRESS INDUSTRIAL 
(MALAYSIA) SDN BHD

62.5%

100.0%

90.0%

31.43%

10.0%

60.0% 100.0% 100.0%

15.0%34.0%

10.0%

25.0% 5.0%

97.0%*

30.0%
51.0%

6.07%

100.0% 70.0% 

15.0%

85.0%

INGRESS PRECISION 
SDN BHD

* ส่วนที่เหลืออีก 3% นั้นถือครองโดยบุคคล

YONEI CO., 
LTD.

AOIPT TIDAR 
ADYAGIRI 
SAKTI

IWAMOTO 
CO., LTD.

KATAYAMA 
KOGYO CO., 

LTD.

PERODUA 
AUTO CORP

PERODUA

TALENT SYNERGY 
SDN BHD

INGRESS 
TECHNOLOGIES  

SDN BHD

บริษัท	อิงเกรส	 
ออโตเวนเจอร์	จ�ำกัด

บริษัท	ไฟน์	คอมโปรแนนท์	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

บริษัทสาขา 
ในประเทศไทย

บริษัทสาขา 
ในประเทศมาเลเซีย

บริษัทสาขา 
ในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทสาขา 
ในประเทศอินเดีย

บริษัทร่วมทุน

INGRESS AOI 
TECHNOLOGIES 

SDN BHD

PT INGRESS 
MALINDO 

VENTURES

PT INGRESS 
TECHNOLOGIES 

INDONESIA

PT INGRESS 
INDUSTRIAL 
INDONESIA

INGRESS 
AUTOVENTURES 
(INDIA) PVT LTD

33บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)



ณ วันที่ 30 เมษำยน 2563 บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 
1,446,942,690 บำท ซึ่งเป็นหุ้นสำมัญมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นใดตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่ำงจำก
หุ้นสำมัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก 
อันดับ ชื่อ จำานวนหุ้น ถือหุ้น (%)

1. INGRESS CORPORATION BERHAD 868,499,770 60.023%

2. นำยเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนำ 57,902,900 4.002%

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 21,593,700 1.492%

4. นำยพูลสมบัติ ด�ำเนินชำญวนิชย์ 16,100,000 1.113%

5. นำยวศินน์ ผำติกุลเศรษฐ์ 15,300,000 1.057%

6. นำยวุฒิพล ปริยกนก 14,000,000 0.968%

7. นำงสำว ธัญญรัตน์ โสภำจิตต์วัฒนะ 11,674,300 0.807%

8. นำยพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 11,000,000 0.760%

9. นำยสุเทพ รัชตะสมบูรณ์ 10,324,900 0.714%

10. นำยประสงค์ นำคเจริญ 9,830,000 0.679%

อื่นๆ 426,017,120 29.443%

ทั้งหมด 1,446,942,690 100.000%

ที่มา :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30
  เมษายน 2563
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นของ ICB คือ นายราเมลี บิน มูซา และ นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารและกรรมการ
  ของบริษัทย่อยบางแห่งในกลุ่ม

นโยบายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 40 ของ
ก�ำไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงบกำรเงินรวมหลัง
จำกหักเงินกองทุนส�ำรองตำมกฎหมำย โดยกำรจ่ำยเงินปันผล
ข้ึนอยู่กับแผนกำรลงทุน เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดของสัญญำเงิน
กู้ยืมหรือสัญญำท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) สภำพกำรเงิน และผลกำร
ด�ำเนินงำน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท คณะ
กรรมกำรอำจทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลเพือ่
ให้สอดคล้องกบัแผนกำรเตบิโตในอนำคต ควำมต้องกำรใช้เงนิทุน 
เงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ 

เนื่องจำกบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย จ�ำนวนเงินปันผลของบริษัทส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผล
กำรด�ำเนินงำนและกำรรับเงินปันผลจำกบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่ต�่ำ
กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้และกองทุน
ส�ำรองตำมกฎหมำยแล้ว โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะข้ึนอยู่กับผล
ประกอบกำร สภำพกำรเงิน สภำพคล่องตัว ควำมต้องกำรเงิน
ทุนหมุนเวียน กำรลงทุนเพิ่มเติม กำรขยำยธุรกิจ เงื่อนไขและ
ข้อจ�ำกัดตำมสัญญำเงินกู้ และปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรอื่นๆ ที่คณะ
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นว่ำเหมำะสมซ่ึงจะต้อง
ปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัท

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) [INGRS]
บริษัท Ingress Industrial (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
INGRS จดัต้ังข้ึนในเดอืนมีนำคม 2557 เพือ่เป็น บริษัท โฮลดิง้ 
ลงทุนในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ของกลุ่มบริษัท Ingress 
กำรจัดตั้งบริษัท INGRS นั้นเป็นกำรรวมกลุ่มธุรกิจกำรผลิต
ช้ินส่วนยำนยนต์ท้ังหมดในประเทศไทยมำเลเซียอินโดนีเซีย
และอินเดียเข้ำด้วยกัน โดยใช้ควำมแข็งแกร่งและทรัพยำกร
ท้ังหมด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และขยำย
กิจกำรทั้งภำยในและภำยนอกกลุ่มบริษัท

INGRESS INDUSTRIAL (MALAYSIA) SDN BHD - IIM
Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd (“IIM”) จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 ในฐำนะ บริษัท โฮลดิ้งขนำดกลำง
โดยมีบริษัทย่อยภำยใต้กลุ่มบริษัท INGRS ที่มีภูมิล�ำเนำนอก
เขตรำชอำณำจักรไทย และมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรตำม
ข้อก�ำหนดบริษัทโฮลดิ้งในประเทศมำเลเซีย ซ่ึงก�ำหนดไว้ว่ำ 
บริษัทโฮลดิ้งจะต้องเป็นบริษัทท้องถิ่นในประเทศมำเลเซีย 
บริษัท IIM ท�ำหน้ำท่ีเป็นสื่อกลำงภำยใต้กลุ่มบริษัท INGRS 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท�ำงำนโดยมุ่งเน้นไปท่ี
ธรุกจิสองส่วนหลกัของกลุม่บรษัิท INGRS อนัประกอบไปด้วย 
ธุรกิจรีดขึ้นรูป และธุรกิจปั๊มขึ้นรูป

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนรีดขึ้นรูป และระบบกันรั่วซึม 
INGRESS AUTOVENTURES CO., LTD. - IAV
IAV ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรผลติและจดัจ�ำหน่ำยช้ินส่วนแม่พมิพ์
แบบรีดรวม ป้องกันกำรรั่วซึมของรถยนต์ กรอบประตูและชิ้น
ส่วนยำนยนต์อ่ืนๆ ท่ีผลิตข้ึนโดยเทคนิคกำรรีดข้ึนรูปส�ำหรับ
ลูกค้ำ OEM ในประเทศไทย โดย IAV ได้รับกำรจัดอันดับ
ให้เป็นผู้จ�ำหน่ำยระดับ Tier-1 ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อกลุ่มลูกค้ำ OEM ตลอดจนผลิตและ
จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ให้กบัผูผ้ลติระดบั Tier-1 เช่นเดยีวกนั โดย 
IAV มีพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีดีได้แก่ Katayama Kogyo และ 
Yonei จำกประเทศญ่ีปุ่น จึงสำมำรถเจำะกลุ่มลูกค้ำ OEM 
ช้ันน�ำจำกประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกำได้เช่น Mitsubishi, 
Honda, Isuzu, AAT, Ford, Nissan, Suzuki และ General 
Motors นอกจำกนี้ IAV นั้นมีโรงงำนผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สอง
แห่ง ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยอง 
และนิคมอุตสำหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และ 
มีคลังสินค้ำที่จังหวัดปรำจีนบุรีเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้ำ Honda.

ธุรกิจหลัก 
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INGRESS PRECISION SDN. BHD. - IPSB  
IPSB ก่อตัง้ข้ึนใน พ.ศ.2537 โดยผลติและจ�ำหน่ำยช้ินส่วนกำร
ป้องกันกำรรั่วซึมของรถยนต์ กรอบประตู ฉนวนกันควำมร้อน 
และชิ้นส่วนประกอบด้วยกำรเชื่อม ให้กับบริษัท OEM หลัก ๆ 
ในมำเลเซีย ได้แก่ Proton, Perodua, Honda และ Toyota  
โดยจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ให้กบั OEM และผูผ้ลติระดบั Tier-1 
โดยตรง  IPSB ด�ำเนินธุรกิจใน Nilai, Negeri Sembilan ด้วย
ควำมร่วมมือและสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีจำก Katayama 
Kogyo ประเทศญ่ีปุ่น และ IPSB ยังคงควำมเป็นผู้น�ำตลำด
ในประเทศมำเลเซียได้ ด้วยกำรเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีกำรรีด 
ขึ้นรูปในประเทศมำเลเซีย 

PT. INGRESS MALINDO VENTURES - PTIMV
PTIMV ก่อตัง้ข้ึนใน พ.ศ. 2547 และมีโรงงำนผลติท่ี Jababeka 
ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยควำมร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นอย่ำง 
PT Tidar และบริษัท Katayama Kogyo และ Yonei จำก
ประเทศญ่ีปุ่น PTIMV ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตและจัด
จ�ำหน่ำยช้ินส่วนกำรป้องกันกำรรั่วซึมของรถยนต์ กรอบ
ประตู แผ่นกันควำมร้อนและแม่แรง ให้กับลูกค้ำOEMใน
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งประกอบไปด้วย Daihatsu, Mitsubishi, 
Honda, Toyota และ Suzuki PTIMV ถอืว่ำเป็นผูน้�ำในกำรผลติ
ระดับ Tier-1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์โดยตรงให้กบั OEMs และลกูค้ำระดบั Tier-1 ด้วยกนั 
ซ่ึงในเดอืนเมษำยน ปี 2562 PTIMV ได้เข้ำร่วมข้อตกลงผูช่้วย
ด้ำนเทคนิค Technical Assistant Agreement (TAA) ร่วม
กับบริษัท Woo Young Industry Co. Ltd จำกประเทศเกำหลี 
ท้ังนีเ้พือ่พฒันำและจดัหำชิน้ส่วนบำนประตูให้กบั Hyundai ใน
ประเทศอินโดนีเซีย
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INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) PRIVATE LIMITED. – IAIPL
IAIPL -ธุรกิจหลักของ IAIPL คือกำรผลิตและจ�ำหน่ำยชิ้นส่วน
ยำนยนต์ในอินเดียโดยใช้เทคโนโลยีกำรข้ึนรูปแบบฉีดและ
รีดข้ึนรูป ช้ินส่วนหลักท่ีผลิตและจำหน่ำยเป็นชุดโมดูลระบบ
ปิดผนึก ซึ่งรวมถึงคิ้วยำงร่องกระจก คิ้วหลังคำ คิ้วยำงขอบ
กระจกหน้ำรถ และยำงขอบประตูกันกระแทกส�ำหรับรถยนต์
โดยสำร IAIPL ยังจัดหำช้ินส่วนสำมล้อและสองล้อให้กับ 
ผู้ประกอบ OEM อีกด้วย

ลูกค้ำ OEM หลักของ IAIPL ในอินเดีย ได้แก่ Maruti Suzuki 
India Limited, Mahindra & Mahindra และ Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) นอกจำกนัน้ IAIPL ยังเป็นซัพพลำยเออร์ 
Tier-2 ให้กบัหลำยบริษัทระดบั Tier-1 ในอนิเดยี โดยส่วนใหญ่
จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ Maruti Suzuki 

ในเดอืนกรกฎำคม ปี 2562 โรงงำน IAIPL ได้ย้ำยไป Manesar, 
Grunggram โดยมีพื้นท่ีขนำด 11,055 m2 ซ่ึงถือว่ำเป็น
ส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมของ INGRS ในกำรขยำยธุรกิจ 
ในอินเดีย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนป้ัมขึ้นรปู เชือ่มและประกอบ และสร้างแม่พิมพ์
INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD. – ITSB
ITSB เป็นบริษัทท่ีมีควำมช�ำนำญในกำรผลิตและประกอบ 
ช้ินส่วนยำนยนต์ ด้วยเครื่องจักรปั ้มข้ึนรูปขนำดกลำงถึง 
ขนำดใหญ่ เพือ่จ�ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำ OEM ในประเทศมำเลเซีย 
ด้วยกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีจำกบริษัท AOI Kikai 
และ Metal Tech จำกประเทศญี่ปุ่น ITSB จึงเป็นผู้น�ำในกำร
ผลิตระดับTier-1ในประเทศมำเลเซีย โดยผลิตและจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับ OEM และผู ้ผลิตระดับ Tier-1 
ด้วยกัน โดยลูกค้ำของ ITSB คือผู ้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ 
ในมำเลเซีย เช่น Perodua, Proton และ Honda 

ITSB มีโรงงำนผลิตสองแห่ง ในBukit Beruntung, Selangor 
และ Alor Gajah, Melaka ซ่ึงท้ังสองโรงงำนมีเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย เครือ่งป้ัมข้ึนรูปควำมเร็วสงู และสำยกำผลติอตัโนมตัิ
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FINE COMPONENT (THAILAND) CO., LTD. - FCT
FCT เป็นบรษัิทร่วมลงทุนกบั บริษัท อวิำโมโตะ จ�ำกดั จำก
ประเทศญ่ีปุ่น โรงงำน FCT ตัง้อยู่ท่ี อ.บ้ำนฉำง จงัหวดั ระยอง 
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ำยช้ินส่วนยำนยนต์ท่ีใช้
เทคโนโลยีกำรปั๊มตัดข้ึนรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์ รวมถึงกำร
ผลิตด้วยแม่พิมพ์แบบตัดละเอียดลูกค้ำหลักของ FCT คือ
ผู้จัดจ�ำหน่ำย OEM ช้ันน�ำระดับ Tier-1 และ Tier-2 ของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทยให้แก่ลูกค้ำ เช่น Thai 
Asakawa, Bridgestone NCR, Valeo Automotive, Schott, 
AAPICO, Adient Summit และกลุ่มบริษัทของ INGRS 
นอกจำกนี้ FCT ยังออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งนอกเหนือ
จำกกำรใช้งำนภำยในโรงงำนแล้ว FCT ยังมีกำรผลิตแม่พิมพ์
ให้กับลูกค้ำท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โรงงำน FCT 
ตั้งอยู่ที่ อ. บ้ำนฉำง จังหวัด ระยอง 

PT. INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA. - PTITI
PTITI ตั้งอยู่ใน Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ ITSB โดย ITSB เป็นผู้ถือหุ้น 100% ผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่ของ PTITI ส่วนใหญ่เป็นกำรปั๊มชิ้นส่วนขนำดเล็กและ
กำรผลิตป้องกันควำมร้อน ท้ังนี้ จำกกำรร่วมมือกับบริษัท 
New PT Ingress Industrial Indonesia ส่งผลให้ PTITI ผลิต
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในฐำนะซัพพลำยเออร์ Tier-2 ให้แก่
ซัพพลำยเออร์ Tier-1 ซ่ึงได้แก่ PTIMV และ Miyuki Indonesia 
โดยท�ำให้ PTITI มีโอกำสขยำยธรุกจิเป็น Tier 2 ท่ีโดดเด่นท่ีสดุ
ในประเทศอินโดนีเซีย

INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN. BHD. - IATSB
 IATSB เป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่ำง ITSB, Perodua Auto 
Corporation Sdn. Bhd. Bhd. (PCSB) และ AOI Machine 
Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น (AOI) บริษัท ก่อตั้งขึ้นใน
เดือนตุลำคม 2562 กำรผลิตอันทันสมัยของ IATSB นั้นมีไว้
ส�ำหรับธุรกิจกำรปั๊มเพื่อรองรับกำรผลิตโดยใช้วัสดุเหล็กกล้ำ
ควำมแข็งแรงสูง (AHSS) ข้ันสูง บริษัท AOI ของญ่ีปุ่นซ่ึง
เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสบกำรณ์ในด้ำนเทคโนโลยีนี้ 
และพิสูจน์แล้วว่ำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
OEM ได้

ในช่วงเริ่มต้นของกำรด�ำเนินงำนระดับอัตโนมัติ IATSB จะอยู่
ที่ 95% ส�ำหรับกระบวนกำรผลิตและกำรประกอบ ซึ่ง IATSB 
จะด�ำเนินงำนผลิตใน Serendah, Selangor และเริ่มกำรผลิต
ภำยในสิ้นปี 2563
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PT. INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA. - PTIII
 PTIII จัดตั้งข้ึนในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ถือหุ้นท้ังหมด
โดย Ingress Industrial Malaysia Sdn Bhd (IIM) PTIII จะ
มีส่วนร่วมในกำรผลิตและประกอบช้ินส่วนยำนยนต์ขนำด
กลำงถึงขนำดสูงไว้ส�ำหรับลูกค้ำ OEM ในประเทศอินโดนีเซีย 
PTIII มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหำชิ้นส่วนให้กับ Hyundai Motor 
Manufacturing Indonesia, HMMI พร้อมผู้ช่วยด้ำนเทคนิคที่
ได้รับจำก Tae Sung Automotive, TSA จำกประเทศเกำหลี

โรงงำนต้ังอยู่ท่ี Delta Silicon Industrial Park, Lippo-Cikarang 
โดยจะติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องกดน�้ำหนัก
ระดับสูงและสำยกำรประกอบอัตโนมัติพร้อมระบบกำรผลิต
ใหม่ล่ำสุด โดยบริษัทวำงแผนท่ีจะเริ่มด�ำเนินกำรผลิตภำยใน
สิ้นปี 2564

บริษัทเพื่อการออกแบบและการผลิตระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
TALENT SYNERGY SDN. BHD. - TSSB
TSSB ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2538 โดยมีส่วนร่วมหลักในกำร
ให้บริกำรโซลูช่ันระบบอัตโนมัติส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์
และอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ด้วยกำรมำถึงของอุตสำหกรรม 4.0 
TSSB จะมุ่งเน้นไปท่ีกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องเช่น 
Automated Guided Vehicle (AGV), ระบบตรวจสอบกำร
ผลิต (PMS), ระบบกำรด�ำเนินกำรผลิต (MES) และ Smart 
Factory ซึ่งกำรบริกำรรวมถึง กำรออกแบบกำรประดิษฐ์ และ
กำรตดิตัง้ปรบัแต่งตำมข้อก�ำหนดทำงเทคนคิเฉพำะ หรอืตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

ลูกค้ำของ TSSB ได้แก่ กลุ่มบริษัทอิงเกรส ผู้ผลิต OEM 
ผู้ผลิตระดับ Tier-1 และผู้ผลิตอื่นๆ ซึ่งสินค้ำบำงส่วน TSSB 
ได้ให้กำรสนบัสนนุผ่ำนสถำบันกำรเรียนรู้และหน่วยงำนทดสอบ 
โดย TSSB จะให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำตำมระยะเวลำที่
ตกลงร่วมกันไว้อีกด้วย
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ITSB โรงงำน Malacca ได้เริ่ม
ผลิตและท�ำกำรส่งมอบให้กับ 
บริษัท HONDA  
(ส�ำหรับงำน ปั๊มขึ้นรูป)

TSSB เข้ำร่วม ลงนำมในข้อ
ตกลงควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค 
(TAA) กับ บริษัท Tae Sung 
Tech Co., Ltd   จำกประเทศ
เกำหลี ในงำน ระบบกำรผลิตแบบ
อัตโนมัติ (Automation Solution)

สร้ำงโรงงำน ITSB ในเมือง 
Malacca ประเทศมำเลเซียส�ำหรับ
ส่งมอบให้กับบริษัท HONDA 

เส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จของ INGRS

ITSB เข้ำร่วม ลงนำมในข้อตกลงควำม 
ช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กับ บริษัท 
Metaltech Limited จำกประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
พัฒนำโมเดลใหม่

ITSB เข้ำร่วม ลงนำมในข้อตกลงควำมช่วยเหลือ
ทำงเทคนิค (TAA) กับ AOI Kikai Co. , Ltd 
จำกประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนำโมเดลใหม่

IIM ได้ครอบครองหุ้นที่เหลืออีก 60% ใน 
บริษัท IAIPL จำก Mayur Industries Pvt Ltd 
ส่งผลให้ IAIPL กลำยเป็น บริษัท ในเครือของ 
IIM ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2560

INGRS ได้แปรสภำพเป็น บริษัท มหำชน 
เปลี่ยนชื่อเป็น Ingress Industrial (Thailand) 
Public Company Limited ในวันที่ 9 ธันวำคม 
พ.ศ. 2558 

INGRS เริ่มเสนอขำยหุ้นสำธำรณะใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)   
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ.2560 

Ingress Group ได้ด�ำเนินกำรปรับโครงสร้ำง 
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2558

2558 25602559

IAIPL ได้เริ่มผลิตและท�ำกำรส่ง
มอบให้กับ บริษัท MAHINDRA  
(ส�ำหรับงำน Moulding)

PTITI ได้เริ่มผลิตและท�ำกำรส่ง
มอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  
(ส�ำหรับงำน ปั๊มขึ้นรูป)

PTIMV ได้เริ่มผลิตและท�ำกำรส่ง
มอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  
(ส�ำหรับงำน Sash)
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TSSB เข้ำร่วมท�ำสัญญำ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยหุ่น
ยนต์ (COBOT) กับบริษัท 
Neuromeka ส�ำหรับประเทศ
ในกลุ่มอำเซียน, อินเดีย และ
กลุ่มประเทศอำหรับ 
22 มกรำคม 2562

IIM เข้ำร่วมกับ บริษัท TAA 
Tae Sung Tech Co., Ltd. 
ส�ำหรับโปรเจคของ Hyundai 
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562

PTIMV เข้ำร่วมลงนำมในข้อตกลงควำม
ช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กับ  
Woo Young Co., Ltd. ในวันที่  
26 เมษำยน 2562

ด�ำเนินกำรจดทะเบียน
บริษัท PT Ingress Industrial 
Indonesia (“PTIII”) ใน
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 
30 ตุลำคม 2562

ก่อตั้งบริษัท PT Ingress 
Industrial Indonesia (“PTIII”) 
ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 
15 พฤษจิกำยน 2562 เพื่อผลิต
ชิ้นงำน ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

ด�ำเนินกำรจัดซื้อที่ดิน และ
โรงงำนส�ำหรับ PT Ingress 
Industrial Indonesia (“PTIII”) 
ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 
16 ธันวำคม 2562

ก่อตั้งบริษัท Ingress AOI Technologies Sdn. 
Bhd. (“IATSB”) ในประเทศมำเลเซีย เมื่อวัน
ที่ 17 ตุลำคม 2562 โดยร่วมทุนกับ บริษัท 
PERODUA และ AOI Kikai Co., Ltd. 
เพื่อผลิตและประกอบงำนปั๊มขึ้นรูปจำกเหล็ก 
แรงดึงสูง (High Tensile Steel)

2561 2562
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ที่ตั้งของโรงงำนหลัก

PT. INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA (PT III), 
โรงงาน LIPPO CIKARANG

INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) PVT. LTD. 
(IAIPL), โรงงาน MANESAR

PT. INGRESS MALINDO VENTURES  
(PT IMV), โรงงาน JABABEKA

PT. INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA 
(PT ITI), โรงงาน JABABEKA
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บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ�ากัด, 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ�ากัด,
คลังสินค้า (ปราจีนบุรี)

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ�ากัด,
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (อยุธยา)

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด, 
โรงงาน บ้านฉาง (ระยอง)

TALENT SYNERGY SDN. BHD. (TSSB),
โรงงาน BANGI

INGRESS TECHNOLOGIES  SDN. BHD. (ITSB), 
โรงงาน BUKIT BERUNTUNG

INGRESS PRECISION SDN. BHD. (IPSB),
โรงงาน NILAI

INGRESS TECHNOLOGIES  SDN. BHD. (ITSB), 
โรงงาน ALOR GAJAH

INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN. BHD. (IATSB),
โรงงาน SERENDAH
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กำรด�ำเนินธุรกิจ
ธรุกจิส่วนใหญ่ของ INGRS นัน้เกีย่วข้องกบัอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
โดย INGRS ได้ยกฐำนะตัวเองเป็นหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่ำยระดับ 
Tier-1 ในภูมิภำค เนื่องจำกมีโรงงำนผลิต 10 แห่งในประเทศ
หลักของอำเซียน และอินเดีย

ประเทศไทยซ่ึงเป็นศนูย์กลำงด้ำนยำนยนต์ของภมิูภำค เป็นหนึง่
ในรำยได้หลักของ INGRS นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ในประเทศไทยเม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์
ของไทยได้พฒันำจนมขีนำดใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเป็นแหล่งกำรผลติยำนยนต์ใหญ่ท่ีสดุแหล่งหน่ึงของโลก กำร
ที่ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ทีส่�ำคัญในอำเซียนนั้นมี
สำเหตุมำจำก ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของประเทศ มีโครงสร้ำงพื้น
ฐำนท่ีดี มีผู้ส่งมอบช้ินส่วนท่ีเช่ือถือได้และมีควำมสำมำรถใน
กำรผลิตค่อนข้ำงสูง

1. บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ�ากัด 
(IAV)

1.1 กลยุทธ์ทางธุรกิจของ IAV 
ในปี พ.ศ. 2562 IAV มุง่เน้นท่ีกำรเตบิโตของธรุกจิภำยใต้ค�ำขวญั 
“GROWTH 2019” เพื่อเพิ่มรำยได้และผลก�ำไรของบริษัท

IAV ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำลูกค้ำท่ีมีอยู่ท้ังหมด และ 
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำโครงกำรใหม่ โดยเข้ำประมูลเสนอรำคำโครงกำร
ใหม่ให้ลูกค้ำ รวมถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยของดัชนีช้ีวัดผลงำน 
KPI ที่ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ไม่มีของเสียส่งถึงลูกค้ำกำรลด
ต้นทุนกำรผลิต และกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ 100% ให้กับลูกค้ำ

ในกำรเผชิญกับควำมท้ำทำยด้ำนเศรษฐกิจท่ีตกต�่ำลง IAV 
ไม่เพียงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิต 
แต่ยังมุ่งเน้นและริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

• เน้นหลักกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ และระบบกำรจัดกำร
คุณภำพและเพิ่มผลผลิตแบบ QCDSM (Quality, Cost, 
Delivery, Safety & Morale) เพ่ือรักษำธรุกจิกบัลกูค้ำปัจจบัุน 

• พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ภำยในกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับลูกค้ำ
ปัจจุบันและลูกค้ำใหม่

• พัฒนำเทคโนโลยีใหม่ เพื่อกำรกระจำยธุรกิจไปสู่ตลำดอื่น 
• หำลูกค้ำ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• ขยำยธุรกิจผ่ำนกำรควบรวมและซื้อกิจกำร
กลยุทธ์ข้ำงต้น เพื่อให้แน่ใจว่ำ IAV มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เพือ่ขับเคลือ่นกำรเตบิโตภำยใต้ค�ำขวัญ “ACTIVE 2020” ส�ำหรบั
ปีนี้

หลกัเพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรผลติ ของ IAV จะยังคงด�ำเนนิกำร
อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Ingress Lean Systems หรือ ILS  
ด้วยโครงกำร “Just-In-Time” เพ่ือรกัษำระดบัคลงัสนิค้ำท่ีเหมำะสม 
และลดของเสียในแต่ละขั้นตอนของกำรผลิต และมีควำมตั้งใจที่
จะน�ำระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติมำใช้ในกระบวนกำรผลิตหลัก 
ในช่วงเวลำที่ท้ำทำยนี้ด้วย 

นอกจำกนี้ IAV ได้จัดท�ำแบบจ�ำลองเพื่อบันทึกข้อมูลกำรผลิต
แบบเรียลไทม์ขึ้น เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรริเริ่มโครงกำร “Thailand Industry 4.0” ดังนั้นระบบ 
“Ingress Production On-Line System” หรือ I-POS จะได้รับ
กำรขยำยออกไปเพื่อให้ครอบคลุมสำยกำรผลิตอื่น ๆ ซ่ึงเรำมี
จุดมุ่งหมำยว่ำ I-POS จะสำมำรถช่วยผู้บริหำรในกำรตัดสินใจ
ได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง ตลอดจนบริษัทจะยังคงด�ำเนินกำร
ด้วยกำรตระหนักถึงค่ำใช้จ่ำยและโครงกำรลดต้นทุนท่ีสำมำรถ
เพิ่มอัตรำก�ำไรขั้นต้นให้กับองค์กร

1.2 โครงการในอนาคตของ IAV
ในปี พ.ศ. 2562 IAV ประสบควำมส�ำเร็จ ด้วยยอดขำยจ�ำนำน
มำก ให้กับ OEM เช่น Honda และ ISUZU จำกผลิตภัณฑ์กรอบ
ประตู และช้ินงำนข้ึนรูปพลำสติก ส�ำหรับรถยนต์นั่งขนำดเล็ก
และรถกระบะ1ตัน และคำดว่ำยังคงได้รับควำมต้องกำรท่ีดีจำก
ท้ังตลำดในประเทศและตลำดส่งออก

ในต้นปี พ.ศ. 2563 IAV ได้รับโครงกำรใหม่จำกลูกค้ำมิตซูบิชิ 
(Mitsubishi) ให้พัฒนำช้ินส่วน ส�ำหรับรถกระบะขนำด 1 ตัน 
ซ่ึงโครงกำรนี้จะรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ IAV คือ แผ่น
ป้องกันควำมร้อนซ่ึงเป็นคร้ังแรกในกำรส่งมอบให้กับ OEM ใน
ประเทศไทย

IAV ได้ด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด โดยมุ่งเน้นลูกค้ำใหม่ เช่นโต
โยต้ำ (Toyota) เอ็มจี (MG) และผู้ผลิต OEM รำยอ่ืน ๆ จำก
ประเทศจีน เช่น Great Wall Motor โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันของ IAV และช้ินส่วนท่ีมีน�้ำหนักเบำ เพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรในอนำคต

2. INGRESS PRECISION SDN. BHD. 
(“IPSB”)

2.1 กลยุทธ์การตลาดของ IPSB
IPSB เป็นผู้ผลิตส่งมอบช้ินส่วนยำนยนต์ ให้กับผู้ผลิตรถยนต์
รำยใหญ่ของประเทศมำเลเซีย ซึ่ง IPSB เป็นบริษัทร่วมระหว่ำง 
อิงเกรส และ บรษัิท คำตำยำมำ เคยีวโต จ�ำกดั จำกประเทศญ่ีปุ่น 
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

• กรอบประตูรีดขึ้นรูปและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
• คิ้วรำงน�้ำและยำงขอบกระจกหน้ำ
• ยำงรีดน�้ำกระจกด้ำนข้ำง
• แผ่นกันควำมร้อน
• คำนเหล็กนิรภัย
• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปขนำดเล็ก
สินค้ำหลักของบริษัท ได้แก่ กรอบประตู กำรฉีดพลำสติกข้ึนรูป
คิว้รำงน�ำ้ ซ่ึงปัจจบัุนบริษัทเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยให้กบัผูป้ระกอบกำร 
หลักในประเทศมำเลเซีย ได้แก่ โปรตอน (Proton), เปอโรดัว 
(Perodua) และ ฮอนด้ำ (Honda) รวมถึงกำรจัดจ�ำหน่ำยให้กับ
ผู้ผลิตช้ินส่วนกรอบประตู ระดับ Tier-2 เช่น บริษัท เอพีเอ็ม 
พลำสติก (APM Plastic Sdn. Bhd), บริษัท ดีลอยด ์
อินดัสตรี้ (De-Lloyd Industries Sdn. Bhd.) บริษัท อัซมำน 
ฮัมซะ พลำสติก ( Azman Hamzah Plastik Sdn. Bhd.) และ 
บริษัท คำไซ เท็ค ซี (Kasai Tech See (Malaysia) Sdn. Phd.) 
นอกจำกนี้ IPSB ยังส่งมอบช้ินส่วนไปยังบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ 
บริษัท อิงเกรส เทคโนโลยี เอสดีเอ็น บีเอชดี (ITSB) และ พี.ที. 
อิงเกรส มำลินโด เวนเจอร์ (PTIMV)

ข้อก�ำหนดเบ้ืองต้นส�ำหรับธุรกิจท่ีประสบควำมส�ำเร็จจะต้องมี
กำรด�ำเนนิงำนท่ีม่ันคงและมปีระสทิธภิำพ ในปี พ.ศ.2562 IPSB 
ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำคัญ ‘ห้ำเสำหลัก’ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจประจ�ำปี สรุปได้ดังนี้:

1. กำรเติบโตทำงรำยได้ - เพิ่มรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่

2. ควำมเป็นอิสระทำงกำรเงิน - เพื่อรักษำผลก�ำไรท่ีดี และเพื่อ
สร้ำงกระแสเงินสดท่ีเป็นบวก

3. ควำมเสถียรภำพในกำรปฏิบัติงำน มีกำรตรวจสอบและ
ควบคุมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ QCDSMP(Quality, Cost, 
Delivery, Safety, Morale & Productivity) ด้วยกำรใช้ 
Ingress Lean Systems (ILS) และน�ำแนวทำงกรอบกำร
พัฒนำประเทศ Industry 4.0 มำใช้

4. โครงกำรลดต้นทุน - เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรประหยัด
ต้นทุนท่ีเห็นผลชัดเจน ผ่ำนกิจกรรม ICC (Innovative 
Creative Circle), SIT (Small Improvement Team), VA/
VE (Value Analysis/Value Engineering)และ Kaizen เพ่ือ
ลดต้นทุนกำรผลิต

5. กำรพัฒนำบุคลำกร - ระบุควำมสำมำรถและก�ำหนดช่องว่ำง
ในกำรพัฒนำบุคคลำกร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต
ของ Ingress

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต IATF 16949, OHSAS 
18001 และ MS ISO 14001 เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำบรษัิทเป็นโรงงำน
ท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล อีกท้ังบริษัทยังใช้แนวทำง

กำรผลิตท่ีดีท่ีสุดในท่ีท�ำงำนโดยใช้ระบบ กำรผลิตแบบลีน 
ระบบ5ส (สะสำง,สะดวก,สะอำด,ถูกสุขลักษณะ และ สร้ำงนิสัย). 
ระบบไคเซ็น กำรประชุมผลผลิตรำยวัน และกำรตรวจติดตำม
สำยกำรผลิตโดยผู้บริหำร 

IPSB มุ่งสู่โรงงำนอัจฉริยะ โดยเริ่มใช้กระบวนกำรผลิตแบบ
อัตโนมัติและกำรจัดกำรด้ำนข้อมูล โดยเริ่มท่ีสำยกำรผลิตกรอบ
น�ำกระจก เพ่ือควำมม่ันคงและควำมสม�่ำเสมอของกระบวนกำร 
ในปี พ.ศ 2560 ปัจจุบัน IPSB มี 7 สำยกำรผลิตอัตโนมัติ อีก 1 
สำยกำรผลิตจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกำรสอดคล้อง
กับนโยบำยของกลุ่มบริษัท ในกำรรองรับอุตสำหกรรมยุค 4.0 
(Industrial 4.0)

2.2 โครงการในอนาคตของ IPSB
IPSB มีส่วนร่วมในกำรจัดหำชิ้นส่วนส�ำหรับรถยนต์เกือบทุกรุ่น
ของ Proton, Perodua และ Honda โดยทั่วไปแล้ว IPSB จะใช้
กลยุทธ์ต่อไปนี้ส�ำหรับโครงกำรในอนำคต

• ผลิตภัณฑ์ใหม่ส�ำหรับลูกค้ำปัจจุบัน
• ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันส�ำหรับลูกค้ำใหม่
• ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ำ

มำพัฒนำ
• น�ำนโยบำย ปฏิวัติอุตสำหกรรม 4.0 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ส�ำหรับโครงกำรใหม่ 
IPSB ได้รับหนังสือแสดงเจตจ�ำนงค์ให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำย จำก 
Honda ส�ำหรับโมเดลใหม่ในกลุ่มรถยนต์เอนกประสงค์ ท่ีคำด
ว่ำจะเปิดตัวในปี พ.ศ. 2564 และมีเป้ำหมำยที่จะเจำะลูกค้ำรำย
ใหม่ในปี พ.ศ. 2563 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกันควำมร้อน (heat 
shield) นอกจำกนี ้ยังได้รบัค�ำขอใบเสนอรำคำ (RFQ - Request 
for Quotation) จำกฮอนด้ำ (Honda) โปโรดัว (Perodua) และ
โตโยต้ำ (Toyota) ส�ำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีมีแผนจะเปิดตัวใน 
ปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 อีกด้วย

IPSB ได้รับกำรคัดเลือก จำก Perodua ให้ด�ำเนินกำรศึกษำ
ทำงเทคนิคส�ำหรับรถรุ่นใหม่ ในผลิตภัณฑ์กำรขึ้นรูป และกรอบ
ประตู ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ของ Daihatsu 
New Global Architecture (DNGA), เนื่องจำก IPSB เป็นผู้ผลิต
กรอบประตู และระบบปิดผนึกให้กับชิ้นส่วนของโครงกำรนี้ จึงมี
โอกำสสูงที่จะได้รับพิจำรณำให้เป็นผู้ผลิตโมเดลใหม่ของ DGNA 
ที่จะเปิดตัวในปี พ.ศ. 2565 นอกจำกนี้ IPSB ยังได้รับโอกำส
ในกำรเข้ำร่วมพัฒนำรถรุ่นใหม่จำก ฮอนด้ำ ท่ีจะเปิดตัวในปี 
พ.ศ. 2565 อีกด้วย 

IPSB เน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน โดยน�ำระบบ
คอมพิวเตอร์ SAP ซ่ึงสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ซ่ึงจะมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงระบบ 
SAP และกระบวนกำรผลิต ภำยใต้โครงกำรอุตสำหกรรม 4.0 
(Industrial 4.0)
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3. PT. INGRESS MALINDO 
VENTURES (“PTIMV”) 

3.1 กลยุทธ์การตลาดของ PTIMV
อุตสำหกรรมยำนยนต์ กลำยเป็นเสำหลกัส�ำคญัของภำคกำรผลติ
ของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจำกผู้ประกอบรถยนต์ที่เป็นที่รู้จัก
ท่ัวโลกได้เปิดโรงงำนผลิตหรือขยำยก�ำลังกำรผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจำกนี้ อินโดนีเซีย ยังเห็นกำร
เปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัดของวิวัฒนำกำรจำกศูนย์กำรผลิตรถยนต์
เพื่อกำรส่งออก มำเป็นกำรขำยรถยนต์ภำยในประเทศเป็นหลัก 
เนือ่งจำกแนวโน้มกำรเพ่ิมข้ึนของ GDP ของประเทศไปในทำงท่ีดี

อินโดนีเซีย เป็นตลำดจ�ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอำเซียน มีสัดส่วนประมำณ
หนึ่งในสำมของยอดขำยรถยนต์ต่อปีในอำเซียน อันดับสองคือ
ประเทศไทย อินโดนีเซียไม่เพียงแต่มีประชำกรจ�ำนวนมำก แต่
ยังมีลักษณะกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของชนชั้นกลำง ด้วยสอง
เหตุผลนี้จึงท�ำให้อินโดนีเซียมีก�ำลังกำรซื้อในประเทศมำก 

ในปัจจบัุน PTIMV ส่งมอบผลติภณัฑ์ให้กบัผูป้ระกอบช้ินส่วนหลกั 
(OEM) ในอินโดนีเซยี และยงัคงพยำยำมทีจ่ะเจำะลูกค้ำรำยใหม่ 
ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กลยุทธ์
ทำงกำรตลำด และกำรก�ำหนดรำคำท่ีเหมำะสม จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรปรับปรุงและสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ

จำกควำมสำมำรถในกำรผลิตผนวกกับรำยได้จำกกำรขำยในปี 
พ.ศ. 2562 พบว่ำ โตโยต้ำ ไดฮัทสุ ฮอนด้ำ ซูซูกิและมิตซูบิชิ
ยังคงเป็นลูกค้ำหลักของ PTIMV คำดว่ำรำยได้หลักของ PTIMV 
จะมำจำกมิตซูบิชิ เริ่มตั้งแต่ปี 2562 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลังจำก
ควำมส�ำเร็จในกำรเปิดตัวรถ MPV รุ่น Xpander สู่ตลำดในเดือน
กันยำยน 2560 เป็นต้นมำ

ในวันท่ี 26 เมษำยน 2562 PTIMV ได้ลงนำมข้อตกลงควำม
ช่วยเหลือด้ำนเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Woo Young Industry 
Co. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในสำธำรณรัฐเกำหลี เพื่อเสริมควำม
แข็งแกร่งในฐำนะท่ีเป็น Tier-1 ท่ีมศีกัยภำพ ต่อ Hyundai Motor 
Manufacturing Indonesia (HMMI) ภำยใต้ควำมร่วมมือเหล่ำนี้ 
PTIMV จะได้รบักำรเข้ำถงึกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยีโดยเฉพำะอย่ำง
ย่ิงในกำรผลติโดยใช้ระบบอตัโนมตัแิละเพือ่เจำะตลำด OEM จำก
ประเทศเกำหลีที่ก�ำลังก่อตั้งในประเทศอินโดนีเซีย

นอกเหนือจำกกำรท�ำงำนในโครงกำรใหม่ PTIMV จะยังคง
พยำยำมท่ีจะรักษำรำยได้จำกช้ินส่วนท่ีใช้ในรถรุ่นเดิมท่ีทดแทน 
โครงกำรท่ีตกรุ่นไปแล้ว สิ่งนี้จะช่วยสร้ำงกระแสรำยได้ท่ีม่ันคง
ส�ำหรับอนำคตบอง PTIMV

3.2 กลยุทธ์ทางการตลาดของ PTIMV
PTIMV ก้ำวเข้ำสู ่ปี พ.ศ. 2562 ด้วยกำรได้รบัหนงัสอืแต่งตัง้จำก
ลกูค้ำ ให้พฒันำโครงกำรใหม่จ�ำนวนมำก และโครงกำรท่ีโดดเด่น
ในปีนี้ เป็นรถ รุ่นใหม่ส�ำหรับ Hyundai Motor Manufacturing 
Indonesia (HMMI) ซึ่งมีแผนเปิดตัวภำยใน 2 ปีข้ำงหน้ำ 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 คำดว่ำจะมีกำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ จำก
บริษัท Mitsubishi, Astra Daihatsu และ Toyota โดย PTIMV 
ยังได้รับควำมไว้วำงใจให้เข้ำร่วมพัฒนำ ด้วยกำรออกแบบและ
เทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพและประหยัดในกำรใช้เช้ือเพลิง 
รถยนต์รุน่ใหม่นีค้ำดว่ำจะได้รบัควำมต้องกำรจำกตลำดท้ังภำยใน
ประเทศและส่งออกอย่ำงต่อเนื่อง

PTIMV พยำยำมอย่ำงเต็มท่ีในกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำในประเทศ 
โดยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม และเป้ำหมำยหลักของ 
PTIMV กค็อื ฮุนได (Hyundai) ท่ีมำเปิดตวัในประเทศอินโดนเีซีย 
ซ่ึง PTIMV ได้รับหนังสือแสดงเจตจ�ำนงค์จำกฮุนไดให้เป็น 
ผู้จัดจ�ำหน่ำย โมเดลใหม่ เป็นรุ่นแรกอีกด้วย

4. INGRESS AUTOVENTURES 
(INDIA) PVT LTD. (“IAIPL”) 

4.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของ IAIPL
บริษัทด�ำเนินธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ ด้ำนระบบปิดผนึก 
(Sealing System) เทคโนโลยีที่ถูกใช้ในกำรผลิตปัจจุบัน ได้แก่ 
กำรฉีดพลำสติกขึ้นรูป คิ้วรำงน�้ำ ยำงขอบกระจกหน้ำและยำง
รีดน�้ำ 

ลูกค้ำ OEM หลักของ บริษัท ได้แก่ Maruti Suzuki Industries 
Limited (Maruti Suzuki), Mahindra & Mahindra และ Fiat India 
Automobile Limited (Fiat group) ส่วนลกูค้ำอ่ืน ๆ  คอืลกูค้ำระดบั 
Tier 1 และ Tier 2 (ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบให้กับOEM)

เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเจริญเติบโต IAIPL เน้น
กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศในปฏิบัติงำน และมุ่ง
เน้นกำรเติบโตทำงธุรกิจ ในเดือนกรกฏำคม 2562 IAIPL ได้
ย้ำยโรงงำนผลิตไปโรงงำนใหม่ท่ีใหญ่กว่ำ ในเขตอุตสำหกรรม
หลกั เมือง Manesar, Gurugram โรงงำนแห่งใหม่ตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 
11,055 ตำรำงเมตร พืน้ท่ีก่อสร้ำงโดยรวมประมำณ 6,670 ตำรำง
เมตร ซ่ึงมพีืน้ท่ีเพยีงพอส�ำหรบักำรขยำยธรุกจิ และเพิม่ก�ำลงักำร
ผลิตเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มำกขึ้นในอนำคต
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

เพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจ IAIPL มุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
โดยเข้ำร่วมในห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain) ของบริษัท Maruti 
Suzuki โดยเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ง Maruti Suzuki มีส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดในประเทศอินเดียประมำณร้อยละ 51 นอกจำกนั้น
เป็นของ Mahindra ซ่ึงเป็นบริษัทรถยนต์อเนกประสงค์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
มยีอดจ�ำหนำ่ยรวมเป็นอนัดบัที ่4 โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 0.46 ล้ำนคัน 
ในประเทศอนิเดยี ในปี 2561 IAIPL มุง่มัน่ท่ีจะเพ่ิมผลติภณัฑ์และ
จ�ำหน่ำยให้กบั Mahindra โดยได้รับกำรแต่งตัง้ให้เข้ำร่วมโครงกำร
ต้นแบบ (Flagship) ของ Mahindra ซึ่งในอนำคต IAIPL จะมี
กำรพัฒนำจำกบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน เป็นบริษัทหุ้นส่วนหลักของ 
Mahindra ในเรื่องกำรออกแบบและพัฒนำชิ้นส่วนยำนยนต์ด้ำน
ระบบปิดผนึก (Sealing System)

IAIPL มเีป้ำหมำยท่ีจะร่วมธรุกจิกบักลุม่บรษัิท Fiat Group ได้แก่ 
Fiat และ Jeep ซึ่งปัจจุบัน IAIPL เป็นผู้ผลิตส่วนประกอบให้กับ 
Fiat และ Jeep ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562 เป็นต้นมำ

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน IAIPL จะยังคงควำมเป็นเลิศในกำรด�ำเนิน
งำนและแนวทำงปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดผ่ำน Ingress Lean System 
(ILS) มีกำรเปรียบเทียบในกลุ่มบริษัท เพื่อยกระดับกำรพัฒนำ
บุคลำกร และควำมเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรเตบิโตของธรุกจิ เพือ่
ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม Industry 4.0 โดย
บริษัทจะใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ ERP (SAP) เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและลดของเสียจำกกำรผลิต

ในกลำงปี พ.ศ. 2564 จำกแผนกำรขยำยธุรกิจ ของ IAIPL และ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ IAIPL จะเปิดโรงงำนที่ Gujrat โดยมี 
เป้ำหมำยท่ีจะส่งมอบช้ินส่วนให้กับ Suzuki Motors Gujrat 
(SMG) ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียง IAIPL จะมีกำรวำงสำยกำร
ผลิตด้วยกัน สี่ (4) สำย และจะเป็นสำยกำรผลิตแบบอัตโนมัติ 
สอง (2) สำย ส�ำหรับกำรผลิตช้ินส่วนยำงรีดน�้ำและคิ้วหลังคำ
ให้กับรถ Suzuki

4.2 โครงการในอนาคตของ IAIPL 
คำดกำรณ์ว่ำอินเดยีจะกลำยเป็นตลำดรถยนต์โดยสำรท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
เป็นอันดับสำมของโลกใน ปี พ.ศ. 2563 ตำมท่ีระบุไว้ในแผน
ภำรกิจยำนยนต์ปี พ.ศ. 2559-2569 และคำดว่ำจะถึง 13.4 ล้ำน
คันต่อปี ในปี พ.ศ. 2569 โดยที่ Maruti Suzuki จะยังคงครอง
ส่วนแบ่งทำงตลำดในอินเดียต่อไป

สอดคล้องกับกำรเติบโตของ Maruti Suzuki บริษัท IAIPL ได้เข้ำ
ร่วมประมูลโครงกำรใหม่ และได้รับหนงัสอืแสดงเจตจ�ำนงค์ (LOI) 
ให้เป็นผู้จดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัรุ่นใหม่ และบรษัิท คำดว่ำจะได้รบักำร
ขอใบเสนอรำคำ (RFQ) มำกขึ้นในปี พ.ศ. 2563 และในอนำคต

Honda India มีโครงกำรใหม่ที่จะเริ่มผลิตในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ก�ำลังถูกพัฒนำและจะมำแทนรถรุ่นก่อน ซึ่ง IAIPL มุ่งมั่นและ
มีเป้ำหมำยที่จะได้รับกำรขอใบเสนอรำคำส�ำหรับโครงกำรใหม่นี้

ปัจจบัุน IAIPL ได้มกีำรขยำยตวัทำงธรุกจิ โดยเริม่จดัจ�ำหน่ำย ให้ 
บรษัิท Piaggio Vespa Scooter และอยู่ในข้ันตอนสดุท้ำยของกำร
พัฒนำชิ้นส่วน ส�ำหรับรถสองล้อ ให้กับบริษัท Bajaj Auto Ltd.

เพือ่กำรเตบิโตอย่ำงย่ังยืน IAIPL จะท�ำกำรตลำดเชงิรกุในประเทศ
อินเดยีส�ำหรบัผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีผลติด้วยเทคโนโลยเีดยีวกนัหรอื
คล้ำยกันที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัท Ingress และ IAIPL ได้เพิ่ม Jeep 
ซึ่งเป็นลูกค้ำใหม่ส�ำหรับรุ่นเข็มทิศ Compass ในปี พ.ศ. 2562 
และตั้งเป้ำหมำยท่ีจะเป็น ผู้ผลิต ระดับ Tier 1 ให้กับ บริษัท 
SML Isuzu, VM, Hyundai, Honda, Ford และ Nissan ในอีก 
5 ปี ข้ำงหน้ำ 

5. INGRESS TECHNOLOGIES SDN. 
BHD. (“ITSB”) 

5.1 กลยุทธ์การตลาดของ ITSB
นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนกันยำยนปี พ.ศ. 2540 ITSB เป็นหนึ่งใน 
บริษัท ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดและเป็นผู้ส่งมอบหลักในธุรกิจปั๊มข้ึนรูป
ช้ินส่วนยำนยนต์ขนำดกลำงในมำเลเซีย ด้วยประสบกำรณ์กำร
ผลิตมำกกว่ำสองทศวรรษ ITSB ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจผลิต ‘โมดูล
ประตู’ และชิ้นส่วนที่ใช้ในงำนกำรประกอบบำนพับประตูและชุด
เบรกและคลัทช์ โรงงำนผลิตท่ีทันสมัยของ ITSB ประกอบกับ
สำยกำรประกอบอัตโนมัติท�ำให้ ITSB อยู่เหนือคู่แข่ง ในขณะ
เดยีวกนักำรควบคมุคณุภำพท่ีเข้มงวดและกำรมรีะบบปฏบัิตงิำน
ที่ดีที่สุดในกำรผลิตเช่น Ingress Lean System (ILS), Poka-
yoke, Just-In-Time (JIT) และ 5S ได้ท�ำให้ ITSB สำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยเฉพำะด้ำนคุณภำพกำรจัดส่ง
และรำคำ ให้กับลูกค้ำหลักของ ITSB ได้แก่ Perodua, Honda, 
Proton และเป็นผู้ผลิต Tier-2 ให้แก่ PHN Industry Sdn. Bhd. 
Bhd. ที่จัดหำให้กับ OEM

ITSB ให้ควำมส�ำคญัในกำรแข่งขันทำงอุตสำหกรรม จงึได้ด�ำเนนิ
กำรพัฒนำศักยภำพบุคคลำกร ด้วยกำรส่งวิศวกร เข้ำฝึกอบรม
ด้ำนกำรออกแบบชิ้นส่วน ที่ บริษัท โปโรดัว Perodua เป็นระยะ
เวลำ 10 เดือน ในปี พ.ศ. 2562 
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ITSB ได้เซ็นต์สัญญำร่วมทุนกับ บริษัท AOI Machine Industry 
Co. Ltd., ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท Auto Corporation Sdn 
Bhd. (PCSB). ในเดือนตุลำคม 2562 ภำยใต้สัญญำร่วมทุนของ
ทั้ง 3 บริษัท ITSB, AOI และ PCSB ตกลงที่จะจัดตั้งบริษัทร่วม
ทุนใหม่ โดยใช้ช่ือ บริษัท Ingress AOI Technologies Sdn. 
Bhd. (IATSB) ซึ่งบริษัท IATSB จะด�ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งมอบให้กับ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) 
โดยมุง่เน้นช้ินส่วนขนำดเลก็ท่ีมคีวำมสำมำรถต้ำนทำนแรงดงึสงู

จำกกำรขยำยธุรกิจของกลุ่ม บริษัท พี.ที. อิงเกรส เทคโนโลยี 
(PT ITI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ ITSB ได้รับโอกำสในกำรจัด
จ�ำหน่ำยชิน้ส่วนขนำดเลก็ และช้ินส่วนของรถยนต์รุ่นใหม่ ส�ำหรบั
ฮุนไดในประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วย

5.2 โครงการในอนาคตของ ITSB
จำกกำรท่ีประเทศมำเลเซียเป็นตลำดยำนยนต์ท่ีส�ำคญัในอำเซียน 
OEM ท่ัวโลกจึงน�ำเสนอโมเดลใหม่ๆ เข้ำสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 
ตลำดรถยนต์ของมำเลเซียก�ำลังถูกครอบครองโดยรถยนต์
โดยสำร และรถรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ (SUV) ซ่ึงกลำยเป็น
ควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึ้นในปัจจุบัน

กำรท่ี IATSB ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำโมเดลรุ่นใหม่ ให้กับ 
DNGA ITSB ในฐำนะบริษัทร่วมทุน ก็จะได้ประโยชน์ทำงด้ำน
เทคโนโลยี โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรปั๊มข้ึนรูปโลหะ และกำร
ประกอบชิ้นส่วนด้วยระบบอัตโนมัติ

ITSB มีแนวคดิท่ีจะเป็นผูผ้ลติตรงให้กบั OEM รำยอ่ืนในภมิูภำค
เช่น โตโยต้ำ นิสสัน มิตซูบิชิ อีซูซุ และมำสด้ำ ซึ่งกำรขยำยฐำน
กำรผลิตของลูกค้ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ของ บริษัท เพื่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกผลส�ำเร็จในกำรพัฒนำรถ ฮอนด้ำ CRV และ ฮอนด้ำ BRV 
ท�ำให้ ITSB ได้รับจดหมำยแสดงเจตจ�ำนงค์เป็นผู้ผลิตช้ินส่วน 
ส�ำหรับโมเดลใหม่ ที่จะเปิดตัวใน ปี พ.ศ. 2564 จำก ฮอนด้ำ 
มำเลเซีย 

บิรษัท โตโยต้ำ ได้เข้ำเยี่ยมชม ITSB หลำยครั้ง เพื่อประเมิน
ควำมสำมำรถ เพื่อรองรับโครงกำรสรรหำผู้ผลิตภำยในประเทศ 
ส�ำหรับชิ้นส่วนรุ่นใหม่ ซึ่งคำดว่ำจะเปิดตัวโมเดลใหม่ ในปี พ.ศ. 
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6. INGRESS AOI TECHNOLOGIES 
SDN. BHD. (“IATSB”)

6.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของ IATSB
ITSB, AOI และ PCSB ได้ลงนำมในข้อตกลงร่วมทุน และ
บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 14 ตุลำคม 2562 ภำยใต้ชื่อ 
“Ingress AOI Technologies Sdn Bhd” (IATSB)

กำรจัดตั้งบริษัท IATSB เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ในประเทศ
มำเลเซีย ท่ีจะช่วยปรับปรุงควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมใน
ท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงำนในอนำคตของ OEM 
ระดบัโลก โดยกำรถ่ำยโอนควำมรูท้ำงเทคนคิด้ำนเหลก็ท่ีมคีวำม
ต้ำนทำนแรงดึงสูง Advance High Tensile Strength Steel 
(AHSS) ซ่ึงจะเป็นธุรกิจกำรปั๊มขึ้นรูปและกำรประกอบชิ้นส่วน
ยำนยนต์ในประเทศมำเลเซีย และ Perodua จะได้รบัผลประโยชน์
ของเทคโนโลยีนี้ก่อนที่จะขยำยไปสู่ OEM รำยอื่นต่อไป

กำรจัดต้ังบริษัท IATSB นั้นสอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร 
รองรับโครงกำรกำรจัดหำภำยในประเทศ ในภูมิภำคอำเซียน 
(ตลำดส่งออก) ส�ำหรับโครงกำร DNGA ของโปโรดัว (Perodua) 
ไดฮัทสุ (Daihatsu) และ โตโยต้ำ (Toyota) 

สำยกำรผลิตของ IATSB มำกกว่ำ 95% ของกำรด�ำเนินงำน
เป็นระบบอัตโนมัติซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
มำเลเซีย ในโครงกำรอุตสำหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เทคโนโลยี
สีเขียว (Green Technology) และ Slim, Simple and Compact 
(SSC)

IATSB มีเป้ำหมำยที่จะเป็น บริษัทตัวอย่ำงในกำรเป็นศูนย์กลำง
กำรฝึกอบรม ด้ำนวธิกีำรปฏบัิตงิำนในกำรผลติท่ีดท่ีีสดุ ครอบคลมุ
ด้วยระบบกำรผลิตแบบเทคโนโลยี ข้ันสูง และจะช่วยให้ควำมรู้
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอุตสำหกรรม 
(SME) ในประเทศมำเลเซีย 

6.2 โครงการในอนาคตของ IATSB
Perodua ได้แต่งตั้ง IATSB ให้พัฒนำโครงกำร DNGA ซึ่งเป็น
โครงกำรแรกท่ีคำดว่ำจะเปิดตัวในปี 2563 โดย IATSB จะจัด
จ�ำหน่ำย ส่วนประกอบตวัถงัรถถยนต์ ซ่ึงจะพฒันำร่วมกบั บรษัิท 
AOI จำกประเทศญี่ปุ่น 

โตโยต้ำ (Toyota) ยังเป็นลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก ของ IATSB ด้วย
ชิ้นส่วนหลักของกำรผลิตของโตโยต้ำ ส�ำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ คือ 
ช้ินส่วนเหล็กท่ีมีควำมต้ำนทำนแรงดึงสูง (AHSS) ซ่ึงมีวิธีกำร
ด�ำเนินกำรต่ำงๆ คล้ำยกับโครงกำร DNGA
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

7. PT. INGRESS TECHNOLOGIES 
INDONESIA (“PTITI”)

7.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของ PTITI
PTITI ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 5 ตุลำคม 2555 ตำมวิสัยทัศน์
ขององค์กรท่ีจะจัดตั้งบริษัทผลิตชิ้นส่วนปั๊มข้ึนรูปในประเทศ
อินโดนีเซีย และบริษัทเริ่มด�ำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2555 
โดยผลิตชิ้นส่วนขนำดเล็ก ให้กับ PT Ingress Malindo Ventures 
(PTIMV) ในปัจจุบันบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญหลักในกำรผลิตและ
จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำต่อไปนี้ 

• ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปขนำดเล็ก
• ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปฉนวนกันควำมร้อน 
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือผลิตภัณฑ์ปั ๊มข้ึนรูปขนำดเล็ก 
(ต�่ำกว่ำ 200 ตัน) และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปฉนวนกันควำมร้อนของ
รถยนต์ บริษัทได้พัฒนำระบบคุณภำพเพ่ือให้บรรลุมำตรฐำน
สำกล และได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน ISO9001: 2015 เมือ่เดอืน
ตลุำคม 2560 และบรษัิทยังใช้วัฒนธรรมกำรผลติท่ีดท่ีีสดุในสถำน
ที่ท�ำงำน เช่น Lean Manufacturing System, 5S, และ Kaizen 

ลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัท ได้แก่ PT Ingress Malindo Ventures 
และ PT Miyuki Indonesia ที่เป็น Tier-1 และส่งมอบโดยตรงให้
กับ OEM ในประเทศอินโดนีเซีย

7.2 โครงการในอนาคตของ PTITI
PTITI ได้ถกูเลอืกให้เป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนป๊ัมขึน้รปู ระดบั Tier 2 ให้
กับ PT Ingress Industrial Indonesia (PTIII) ส�ำหรับโครงกำร 
Hyundai โดยคำดว่ำจะเริ่มผลิตรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2564 มีกำร
ซ้ือเครื่องจักรปั้มขึ้นรูป 16 เครื่อง เพื่อรองรับกำรผลิตจ�ำนวน
มำก (109 ชิ้นส่วน) ครอบคลุมชิ้นส่วนโครงสร้ำงด้ำนข้ำง และ
พื้นด้ำนหลัง ของรถยนต์ เพื่อส่งมอบให้กับ PTIII 

PTITI มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยในซึ่งรวม
ถงึเพิม่พนูประสทิธภิำพของอุปกรณ์เครือ่งจกัร (OEE) โดยเน้นไป
ท่ีประสิทธิภำพของกระบวนกำรกำรจัดกำรวัสดุและกำรปรับปรุง
แม่พิมพ์ ด้วยควำมช่วยเหลือของ Group Technical Service 
จำกบรษัิทในกลุม่ บรษัิทจะพฒันำระบบกำรผลติโดยน�ำระบบกำร
ผลิตแบบลีน (ILS)มำประยุกต์ใช้ที่สำยกำรผลิต

8. PT. INGRESS INDUSTRIAL 
INDONESIA (“PTIII”)

8.1 กลยุทธ์การตลาดของ PTIII
เมื่อวันท่ี 24 มกรำคม 2562 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล 
มำเลเซีย (IIM) และ บริษัท แทซุง ออโตโมทีฟ จ�ำกัด (TSA) 
ได้ลงนำมในข้อตกลงควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค (TAA) และ
ได้จดทะเบียนบริษัท ในเดือนตุลำคม2562 ใช้ช่ือ บริษัท พีที 
อิงเกรส อินดัสเตรียล อินโดนีเซีย 

กำรก่อตัง้ PTIII เพือ่ให้เป็นผูร้บักำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและระบบ
กำรผลิตใหม่โดยใช้วิธีกำรจำกประเทศเกำหลี มำยังประเทศ
อินโดนีเซีย ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงควำมสำมำรถและประสิทธิภำพ
กำรผลิต ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะยำวของ OEM ระดับ
โลก โดยกำรถ่ำยโอนควำมรู้ด้ำนเทคนิคมำตรฐำนของประเทศ
เกำหลี ส�ำหรับกำรปั๊มและกำรประกอบช้ินส่วนยำนยนต์ไปยัง
ประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มที่ บริษัท Hyundai Manufacturing 
Motor Indonesia (HMMI) จะเป็นผู้รับประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยี
นี้ก่อน และจะขยำยไปยัง OEM อื่น

กำรก่อตั้ง PTIII เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยองค์กร ท่ีได้รับ
พัฒนำโครงกำรฮุนไดในอินโดนีเซีย เพื่อรองรับตลำดในประเทศ
และตลำดส่งออก โดยเฉพำะภูมิภำคอำเซียน

PTIII เป็นบริษัทแรกที่เป็นธุรกิจปั๊มขึ้นรูปขนำดกลำง/ใหญ่ ที่อยู่
นอกประเทศมำเลเซีย 

มำกกว่ำ 95% ของด�ำเนินงำนของ PTIII เป็นระบบอัตโนมัติ 
สอดคล้องกับ ควำมมุ่งม่ันของรัฐบำลอินโดนีเซียในโครงกำร
อุตสำหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เทคโนโลยีสีเขียว (Green 
Technology) และแนวคิด Slim, Simple and Compact (SSC) 

8.2 โครงการในอนาคตของ PTIII
INGRS ได้รับจดหมำยแสดงเจตจ�ำนงค์ให้เป็นผู้ผลิต (LOI) 
จำกฮุนได เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2562 นอกจำกนี้ INGRS ยัง
ได้ตั้งโรงงำนผลิตแห่งใหม่ที่ Delta Silicon 1, Lippo Cikarang 
ตั้งอยู่ห่ำงจำกโรงงำนผลิต Hyundai 17 กม. และกลุ่ม INGRS 
คำดหวงัว่ำจะสำมำรถยกระดบั เป็นผูส่้งมอง Tier-1 ในภมูภิำคให้
กับฮุนได และได้รับโมเดลใหม่จำกฮุนไดมำกขึ้น ซึ่งมีส่วนส�ำคัญ
ต่อกำรเติบโตของรำยได้ส�ำหรับกลุ่ม INGRS

โรงงำนแห่งใหม่นี้ มีพื้นที่ 35,000 ตำรำงเมตร ส่วนตัวอำคำร 
23,000 ตำรำงเมตร เป็นผูผ้ลติช้ินส่วนป๊ัมขึน้รปูขนำดกลำง และ
ไลน์กำรประกอบช้ินส่วนด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยใช้
เทคโนโลยี Industry 4.0 INGRS คำดว่ำจะมีกำรจ้ำงพนักงำน 
160 คนและคำดว่ำจะสร้ำงรำยได้ 30% ของรำยได้กลุ่ม และจะ
เริ่มท�ำกำรผลิต ภำยใน 2 ปีข้ำงหน้ำ
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โครงกำรนี้จะมีส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับกลุ่ม
บริษัท ในฐำนะโรงงำนผลิตปั้มข้ึนรูปขนำดกลำงแห่งแรก ท่ีอยู่
นอกประเทศมำเลเซีย และเป็นกลุ่มแรกท่ีได้รับควำมร่วมมือ 
กับ ฮุนได บริษัทยักษ์ใหญ่จำกประเทศเกำหลี (Korean giant 
Hyundai Group)

9. บริษทั ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (“FCT”)

9.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของ FCT
FCT เป็นบรษัิทร่วมทุนระหว่ำงอิงเกรสและ บริษัท อวิำโมโต จ�ำกดั 
จำกประเทศญี่ปุ่น FCT ก่อตั้งข้ึนใน ปี พ.ศ. 2523 โดยเป็น 
ผูบุ้กเบิกกำรผลติช้ินส่วน กำรป๊ัมข้ึนรูปโลหะแบบตดัละเอียดด้วย
แม่พมิพ์ ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ตั้งแตน่ั้นเป็นตน้มำ 
FCT ได้ก้ำวมำเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑ์ป๊ัมข้ึนรูปท่ีสมบูรณ์แบบ โดย
มีธุรกิจหลักดังต่อไปนี้ 

• เทคโนโลยีกำรข้ึนรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์ส�ำหรับช้ินส่วน 
ยำนยนต์ที่มีควำมแม่นย�ำสูง

• กำรขึ้นรูปชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส�ำหรับรถยนต์

• บริกำรท�ำแม่พิมพ์

• บริกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำแม่พิมพ์

คำดว่ำ ในปี พ.ศ.2564 ธุรกิจด้ำนปั๊มขึ้นรูปหะ FCT จะได้โอกำส
จำกกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
หลำยรุ่น ซึ่ง FCT จะมีลูกค้ำหลักในประเทศไทย คือ IAV และ
สยำมซีเนเตอร์ ส�ำหรับด้ำนธุรกิจท�ำแม่พิมพ์ FCT ได้จัดท�ำแม่
พิมพ์ให้กับลูกค้ำในประเทศไทย ได้แก่ GTEKT, AAPICO, IAV 
และ Thai Yashiro

เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ธุรกิจยังคงแข่งขันได้ FCT จะพัฒนำและยก
ระดบัควำมสำมำรถในกำรเป็นผูผ้ลติแม่พมิพ์ โดยกำรลงทุนเพ่ิม
เครื่องกัดแม่พิมพ์ขนำดกลำง และน�ำเทคโนโลยีด้ำนโปรแกรม
วิเครำะห์ในกำรออกแบบแม่พิมพ์ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำด
ท่ีอำจเกิดข้ึนได้ รวมท้ังได้รับกำรสนับสนุนโดยผู้เช่ียวชำญด้ำน
แม่พิมพ์จำกประเทศมำเลเซีย ทั้งนี้ FCT มีจุดมุ่งหมำยที่จะเป็น
ศูนย์กลำงผู้ผลิตแม่พิมพ์ให้กับบริษัทในกลุ่มอิงเกรส และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์รำยอื่น 

ส�ำหรับธุรกิจปั๊มขึ้นรูปโลหะ FCT ได้ประยุกต์และน�ำระบบวิธี
ปฏบัิตงิำนท่ีดท่ีีสดุมำใช้ ได้แก่ กำรท�ำงำนระบบลนี, ILS (Ingress 
Lean System), 5ส (สะสำง สะดวก สะอำด ถูกสุขลักษณะ 
และ สร้ำงนิสัย) และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง Kaizen และ 
QCC(Quality Control Circle) รวมถึงใช้ระบบอัตโนมัติมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต เพื่อพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต 
คุณภำพ และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย

9.2 โครงการในอนาคตของ FCT 
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2563 FCT คำดว่ำจะเริ่มกำรผลิตสินค้ำส�ำหรับ
โมเดลใหม่ ให้กบัลกูค้ำ สยำมซีเนเตอร์ ท่ีส่งชิน้ส่วนให้กบั โตโยต้ำ 
และ IAV ท่ีส่งชิน้ส่วนให้กบั ฮอนด้ำ และด้วยควำมพยำยำมอย่ำง
ต่อเนื่อง FCT มุ่งเน้นที่จะได้รับโครงกำรใหม่จำกลูกค้ำ อำทิเช่น 
Topre, IAV, TACHI-S, ไทยยำชิโร, AAPICO, Hiruta, PTIII และ 
IATSB เพือ่รองรบักำรพัฒนำโมเดลใหม่ของ มติซูบิชิ ฟอร์ด ฮุนได 
และ Perodua

ส�ำหรบัธรุกจิด้ำนแม่พมิพ์ ปัจจบัุนได้พฒันำโครงกำรใหม่ ให้ลกูค้ำ 
GTEKT, Thai Yashiro Topre, TS Automotive 

และโครงกำรในกำรปรับปรุงแม่พิมพ์อื่นๆ อีกมำกมำย ซึ่ง FCT 
มเีป้ำหมำยท่ีจะได้รบัหนงัสอืแสดงเจตจ�ำนงค์ให้เป็นผูผ้ลติ (LOIs) 
จำกลูกค้ำในประเทศไทย ส�ำหรับรุ่นใหม่ที่หลำกหลำย ซึ่งจะเริ่ม
พัฒนำในปี 2563 ส�ำหรับตลำดอินโดนีเซีย และ FCT ได้เริ่ม
พัฒนำโครงกำร Hyundai ให้กับ PTIII ส�ำหรับ Perodua และ 
FCT มีเป้ำหมำยท่ีจะได้รับโอกำสพัฒนำโครงกำรจำก IATSB 
ส�ำหรับรุ่นใหม่ที่มีแผนเปิดตัวในปี พ.ศ. 2565
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10. TALENT SYNERGY SDN. BHD. 
(“TSSB”)

10.1 กลยุทธ์การตลาดของ TSSB
TSSB ก่อตั้งข้ึนใน ปี พ.ศ. 2538 เริ่มต้นธุรกิจด้วยกำรสร้ำง
ไลน์กำรผลิตแบบระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องจักรเฉพำะพิเศษ จัด
ท�ำอุปกรณ์ทดสอบ จิ๊ก ฟิกเจอร์ และกำรบริกำรด้ำนวิศวกรรม 
เม่ือวันท่ี 22 มกรำคม 2562 TSSB ได้ลงนำมในข้อตกลง
กับ Neuromeka (ผู้ผลิตหุ่นยนต์ท่ีมีช่ือเสียง) เพ่ือเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยส�ำหรับอำเซียน และอินเดีย Cobot เป็นหุ่นยนต์
อัจฉริยะที่ท�ำงำนร่วมกับคน และได้เริ่มน�ำมำใช้ทดแทนหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมทั่วไป อุตสำหกรรมที่เหมำะสมส�ำหรับ Cobot คือ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เฟอร์นิเจอร์ อำหำร เคร่ืองดื่ม และ 
เวชภัณฑ์ เหมำะส�ำหรับกระบวนกำรท่ีต้องท�ำงำนท่ีซ่ึงต้องกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงมนุษย์และหุ่นยนต์

TSSB จะเป็นผู้น�ำในกำรก�ำหนดแผนงำนระยะยำวส�ำหรับระบบ
อุตสำหกรรม 4.0 ให้กับกลุ่มบริษัทอิงเกรส โดยใช้ควำมสำมำรถ
ในโปรแกรม 3D - ล่ำสุด ของ TSSB จะเริ่มด้วยกำรสร้ำงแบบ
จ�ำลอง และน�ำไปสู่กำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรก่อนท่ีจะส่งมอบ
ให้กับลูกค้ำ

ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ TSSB มีแผนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

1. รถน�ำทำงอัตโนมัติ (AGV)
2. กำรตรวจสอบกำรผลิต (PMS)
3. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robotic)
4. หุ่นยนต์อัจฉริยะ (COBOT)
5. ระบบควบคุมกำรผลิตในอุตสำหกรรม (MES)
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10.2 โครงการในอนาคตของ TSSB 
บริษัท TSSB จะยังคงเป็นบริษัทที่ให้กำรสนับสนุนในกำรเปลี่ยน
กำรด�ำเนินงำนแบบใช้คนท�ำงำนในปัจจุบันให้เปลี่ยนเป็นระบบ
ท่ีบูรณำกำรเช่ือมต่อมนุษย์เข้ำกับระบบอัตโนมัติ ในกลุ่มบริษัท 
INGRESS ACM

TSSB จะใช้เทคโนโลยี COBOT ท�ำกำรตลำดในอุตสำหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และอำหำรที่ต้องใช้แรงงำนสูง

TSSB จะท�ำกำรตลำดในผลิตภัณฑ์ล่ำสุดเช่น Automated 
Guided Vehicle (AGV) ระบบกำรตรวจสอบกำรผลิต (PMS) 
และ COBOT (Collaborative Robot) ในภำคเอกชนรวมถึงภำค
รฐัเช่นโรงพยำบำล R&D และสถำบันกำรศกึษำเพือ่เพิม่ศกัยภำพ
ในกำรแข่งขันที่จะเผชิญควำมท้ำทำยในอนำคต
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ผลิตภัณฑ์และ
บริการของ
INGRS
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Heat Mainifold
Heat Management

ผลิตภัณฑ์ของ INGRS
AUTOMOBILE PARTS

Bellow
Exhaust System

Brake Plate
Fine Blanking

Collapsible Pipe
Exhaust System

Windshield
Sealing System

EGR Pipe
Exhaust System

Fornt End Module
Module Assembly 

Apron Front Fender 
Sub-Module Assembly
Module Assembly 

Beltline
Sealing System

Roof Drip
Sealing System

Cross Beam
Inpact Beam

1. Door module
2. Exhaust System
3. Sealing System
4. Module Assembly
5. Side Structure
6. Under Body
7. Heat Protector
8. Others

3

3

4

4

7

2
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Heat Protectors
Heat Management

Body Lower Back
Module Assembly 

Module Assembly 

Panel Assembly Rear 
Wheel Housing Outer 
Under Body Module

Pillar Inner
Side Structure

Side Sill Outer
Side Structure

Side Structure

Pillar Body Inner
Side Structure

Inner Sash/Channel
Door Module

Glass Guide
Door Module

Lower Sash
Door Module

Door Sash
Door Module

Door Hinge
Door Module

Inpact Beam
Inpact Beam

Stamped Inpact Beam
Inpact Beam

Trapezoidal Inpact Beam
Inpact Beam

5

8

6

4

3

7

5

4

5

5

4

1

8

8
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ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์

บริการเครื่องจักร
ระบบอัติโนมัติ

Die Making Type Die Size (max) Material

1. Fine Blanking Die Progressive 0.6 M x 1.0 M Steel and Casting
2. Normal Stamping Die Tandem 4.0 M x 2.0 M Steel and Casting

Progressive 4.0 M x 2.0 M Steel and Casting

1. Automated Guided Vehicle 
(AGV)

2. Production Monitoring System 
(PMS)

3. Autonomous Robotic 

4. Cobot 

5. Manufacturing Execution 
System (MES) 

6. Smart Factory

7. Specialized machineries

8. Testing equipment

9. Jigs and fixtures and

10. Engineering services
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ประเทศอินโดนีเซีย
• พ.ศ. 2561 ควำมส�ำเร็จด้ำนคุณภำพ 

ข้อบกพร่องเป็น “0” จำกโตโยต้ำอินโดนีเซีย 
มอบให้กับ PTIMV

• บรรลุเป้ำหมำยคุณภำพปี 2561 จำกโตโยต้ำ
อินโดนีเซียมอบให้ PTIMV 

ประเทศไทย
• พ.ศ. 2562 Smart Resident Award 

จำกบริษัท Auto Alliance Thailand 
มอบให้กับ IAV

• พ.ศ. 2561 Quality Achievement Award 
จำกบริษัท Mitsubishi Motor Thailand 
มอบให้กับ IAV

ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. 2561 National Regional Champion  

(ผู้ผลิต OEM) โดยรัฐบำลมำเลเซียให้กับ ITSB

รำงวัลและควำมส�ำเร็จ
รำงวัลในปี	2562/63
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ข้อมูลกำรติดต่อบริษัทฯ

1. บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) 
จำากัด (มหาชน)

 เลขที่ 9/141 อำคำร ยูเอ็ม ทำวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิต เอ 
1 ถนนรำมค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร 10250 ประเทศไทย 
Tel : (+662) 719 9644-46 
Fax : (+662) 719 9647 
ที่ปรึกษำนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@ingress.co.th

2. บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำากัด
 600 หมู่ 4 ต�ำบลมะขำมคู่ อ�ำเภอนิคมพัฒนำ 

จังหวัดระยอง 21180 ประเทศไทย 
Tel : (+663) 8029 235-6 
Fax : (+663) 8029 237 
Email : fct@finecom.co.th

3. บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำากัด
 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) 

64/6 หมู่ 4 ต�ำบลปลวกแดง อ�ำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย 
Tel : +(66-38) 954942-5 
Fax : +(66-38) 954946 
Email : iav@ingress.co.th

 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (อยุธยา) 
64/6 หมู่ 1 ต�ำบลบ้ำนแลน อ�ำเภอบำงประอิน 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ 13160 ประเทศไทย 
Tel : +(66-35) 314404-45 
Fax : +(66-35) 314410 
Email : iav@ingress.co.th

 คลังสินค้า (ปราจีนบุรี)  
222/19 หมำยเลข 10  ต�ำบลท่ำตูม 
อ�ำเภอศรีมหำโภชน์ ปรำจีนบุรี 25140 
Tel : +(66-37) 629628 
Fax : +(663) 5314410 
Email : iav@ingress.co.th

4. INGRESS INDUSTRIAL (MALAYSIA) 
SDN. BHD.

 Lot 2778 5th floor Jalan Damansara, Sungai  
Penchala 60000 Kualalumpur. 
Tel : (+603)7725 5565  
Fax : (+603) 7725 5560 
Email:enquiry@ingresscorp.com.my

5. INGRESS PRECISION SDN. BHD. 
 PT 2475-2476, Kawasan Perindustrian Nilai, 

P.O. Box 45 71807 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia 
Email : nilai_staff@ingresscorp.com.my  
Tel : (+606) 799 5599 
Fax : (+606) 799 5598 
Email : nilai_staff@ingresscorp.com.my 

6. INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD
 Bukit Beruntung Plant

 LOT 11, Jalan Jasmine 4, Kawasan Perindustrian 
Bukit Beruntung 
48300 Rawang, Selangor Darul Ehsan 
Tel : (+603) 6028 3003 
Fax : (+603) 6028 4485 
Email : itsb@ingresscorp.com.my

 Melaka Plant

 LOT 7754, Jalan Industri 13, Kawasan Perindustrian 
Alor Gajah, 78000 Kelemak, Melaka. 
Tel : (+606) 556 7959 
Fax : (+603) 556 8059 
Email : itsb@ingresscorp.com.my
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7. TALENT SYNERGY SDN. BHD.  
 Lot 11A, Jalan P/7, Syksyen 13, Kawasan 
Perindustrian Bangi 
P.O Box 9, 43657 Bandar Baru Bangi,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
Tel : (+603) 8926 4806-10 
Fax : (+603) 8926 2152 
Email : tssb@ingresscorp.com.my

8. INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN BHD
 Lot 40481, Seksyen 20, 48200, Mukim Bandar 

Serendah, Hulu Selangor, Selangor. Malaysia. 
Tel. : (+603) 6028 3003 (Temporary) 
Fax : (+603) 6028 3004 (Temporary) 
Email : iatsb@ingresscorp.com.my

9. INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) 
PRIVATE LIMITED

 Sector M-10, IMT Manesar, Village Bhangrola, 
Gurugram- 123505, Haryana India. 
Tel : +91 1244033160 
Email : info@ingress.co.in

10. PT. INGRESS MALINDO VENTURES
 JI Industri Selatan 6A, Block GG 7A/B Kawasan 

Industri Jababeka II 
Selatan,17530 Bekasi, Indonesia. 
Tel : (+6221) 8983 4330 
Fax : (+6221) 8983 4329 
E-mail : ptimv@ingressmalindo.co.id

11. PT. INGRESS TECHNOLOGIES 
INDONESIA

 JI Industri Selatan 6A, Block GG 7A/B Kawasan 
Industri Jababeka II 
Selatan,17530 Bekasi, Indonesia. 
Tel : (+6221) 8983 4330-32  
Fax : (+6221) 8983 4329  
Email : ptimv@ingressmalindo.co.id

12. PT. INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA
 Delta Silicon Industrial Park JI Meranti 3, 

Block L8,No 5D-E Lipo-Cikarang, Bekasi 17550 
Jawa Berat, Indonesia. 
Tel : (+6221) 8983 4330 (Temporary) 
Fax : (+6221) 8983 4329 (Temporary) 
Email : hishamudin@ingressmalindo.co.id
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ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) 
จำากัด (มหาชน)
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1 ประเทศไทย 
1.1 แนวโน้มตลาดยานยนต์ประเทศไทย ปี 2562

แนวโน้มอุตสหกรรม

จ�ำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ (TIP) ในประเทศไทยปี 2562 มี
ยอด 2.014 ล้ำนคันคิดเป็น 7.1% ลดลงจำกปี 2561 ในขณะที่ 
ยอดขำยท้ังหมดภำยในประเทศ (TIV) ในปี 2562 มีจ�ำนวน 
1.007 ล้ำนคัน ลดลง 3.3% จำกปี 2561 และยอดกำรส่งออก
รถยนต์ทั้งหมด อยู่ที่ 1.054 ล้ำนคัน ลดลง 7.5% จำก ปี 2561 

ผลกระทบต่อตลำดสนิค้ำส่งออกเป็นหลกัเนือ่งจำก สงครำมกำรค้ำ 
ระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ
ตลำดโลก ควำมต้องกำรลดลงในขณะที่ควำมต้องกำรของตลำด
ในประเทศกล็ดลงเช่นเดยีวกนั เนือ่งจำกกำรหดตวัทำงเศรษฐกจิ
ของประเทศ

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทย ปี 2562

ที่มา: Federation of Thai Industries - (FTI)
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รถกระบะ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

พีพีวี

2562
2561

รถเพื่อกำรพำณิชย์

431,766

468,638

60,452

46,696

447,365

481,646

64,598

48,130

15,599 คัน 
(3.5%)

13,008 คัน 
(2.7%)

4,146 คัน 
(6.4%)

1,434 คัน 
(2.9%)

หมายเหตุ:ข้อมูลเปรียบเทียบกับปี 2561

ยอดการผลิต - (TIP)
2.014 ล้านคัน

7.1%

ยอดส่งออก
1.054 ล้านคัน

7.5%

ยอดขายภายในประเทศ - (TIV)
1.008 ล้านคัน

3.3%
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2 ประเทศมาเลเซีย 
2.1 แนวโน้มตลาดยานยนต์ประเทศมาเลเซีย 2562

ที่มา; Malaysian Automotive Association

ในปี 2562 จ�ำนวนรถยนต์ท้ังหมดท่ีผลติได้ (TIP) อยู่ท่ี 0.518 ล้ำนคนั 
ลดลง 8.4% จำกปี 2561 ยอดขำยทั้งหมดภำยในประเทศ (TIV) 
อยู่ท่ี 0.604 ล้ำนคนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเลก็น้อย 0.9% จำกปี 2561 ควำม
สำมำรถของบรษัิทโปรตอนคอื ปรับตวัดข้ึีนเลก็น้อยในแง่ของกำร
ผลิตและยอดขำยเมื่อเปรียบเทียบถึงปี 2561 ด้วยกำรเปิดตัวรถ
รุ่นใหม่ Proton X70

ควำมผันผวนในเชิงบวกของตัวเลข TIV เนืองจำกกำรเพ่ิมข้ึน
ของรถโดยสำร (เพิ่มขึ้น 3.2% หรือ 16,977 คัน) ในขณะที่กลุ่ม 

ยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย์จดทะเบียน ลดลง 17.4% หรือ 
11,404 คัน สมำคมยำนยนต์มำเลเซีย (MAA) รำยงำนว่ำผลงำน
ค่อนข้ำงดีในปี 2562 อำจเป็นผลมำจำกจำกเศรษฐกจิของประเทศ 
แคมเปญกำรขำยเชิงรุกโดยรถยนต์

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในช่วงไม่กีเ่ดอืนท่ีผ่ำนมำมกีำรแนะน�ำรถยนต์
รุน่ใหม่และข้อเสนอท่ีน่ำสนใจและแผนกำรสนบัสนนุส�ำหรบัผูซ้ื้อ
รถยนต์
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แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศมาเลเซีย ปี 2562
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16,977 คัน 
(3.2%)
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หมายเหตุ:ข้อมูลเปรียบเทียบกับปี 2561

ยอดขายภายในประเทศ - (TIV)
0.604 ล้านคัน

0.9%

ยอดการผลิต - (TIP)
0.518 ล้านคัน

8.4%
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

3. ประเทศอินโดนีเซีย 
3.1 แนวโน้มตลาดยานยนต์ประเทศอินโดนีเซีย 2562

ที่มา; Gaikindo

จ�ำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ (TIP) มีจ�ำนวน 1.287 ล้ำนคัน 
ซึ่งลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่ยอดขำยทั้งหมด
ภำยในประเทศ (TIV) อยู่ที่ 1.03 ล้ำนคันซึ่งลดลง 10.5% จำก
ปี 2561 ควำมแปรปรวนเชิงลบเป็นผลกระทบจำกกำรหดตัว
ทำงเศรษฐกิจของประเทศและกำรลดลงของควำมเช่ือม่ันของ
ตลำด ตลำดส่งออกมีมูลค่ำ 0.33 ล้ำนคัน เพิ่มขึ้น 25.5% ในปี 
2562 ส่วนใหญ่เกิดจำกยอดขำยรถยนต์ Mitsubishi Xpander 
MPV, Suzuki, Toyota โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง Honda เริ่มต้น 
ส่งออก Brio (CBU) ไปยังฟิลิปปินส์และเวียดนำม

ยอดขำยท้ังหมดภำยในประเทศ (TIV) ส�ำหรับปี 2562 อยู่ท่ี 
1.03 ล้ำนคัน ซึ่งลดลง 10.5% จำกปี 2561 ส่วนใหญ่ลดลง ทั้ง
รถโดยสำรและรถเชิงพำณิชย์ 10.3% และ 11.4% ตำมล�ำดับ สิ่ง
นีเ้กดิจำกผลกำรเลอืกตัง้ ผูค้น ‘รอและด’ู นโยบำยใหม่ท่ีเกีย่วข้อง
กบัเศรษฐกจิและกำรเจริญเตบิโตของกำรพัฒนำ ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ

และปัญหำคุณภำพของรถยนต์ (มีกำรเรียกคืนส�ำหรับบริษัท 
MMKI เนือ่งจำกกำรรัว่ของป๊ัมน�ำ้มนั และเรยีกคนืส�ำหรบัโตโยต้ำ 
เนื่องจำกปัญหำถุงลมนิรภัย)

ตลาดส่งออก
กำรส่งออก CBU เพ่ิมข้ึน 0.33 ล้ำนคนัคดิเป็น 25.5% จำกปี 2561 
อินโดนีเซียนั้นเติบโตเป็นฐำนกำรผลิตส�ำหรับยำนพำหนะ
เอนกประสงค์ (MPV) รถบรรทุกและรถกระบะเพื่อตลำดโลก 
และตั้งเป้ำท่ีจะเป็น ซัพพลำยเออร์ ส�ำหรับรถซีดำนและ
รถอเนกประสงค์ (SUV) มำกท่ีสุด กำรส ่งออกรถยนต์
ของอินโดนีเซียไปยังฟิลิปปินส์เวียดนำม และประเทศไทย 
รัฐบำลอินโดนีเซียหวังว่ำ ออสเตรเลีย ก็จะกลำยเป็นตลำดท่ีมี
ศักยภำพอีกแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย รถยนต์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หลงัจำกกำรลงนำมเม่ือเรว็ๆ นีข้อง อินโดนเีซีย - ออสเตรเลยีเป็น
หุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมข้อตกลง (IA-CAPA)

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2562
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หมายเหตุ:ข้อมูลเปรียบเทียบกับปี 2561

TOTAL INDUSTRY VOLUME (TIV)

ส่งออก
ยอดขำยภำยในประเทศ - (TIV)
ยอดกำรผลิต - (TIP)

ยอดการผลิต - (TIP)
1.287 ล้านคัน

4.2%

ยอดส่งออก
0.332 ล้านคัน

25.5%

ยอดขายภายในประเทศ - (TIV)
1.030 ล้านคัน

10.5%
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รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

รถเพื่อกำรพำณิชย์

2,962,052

854,839

3,393,705

1,012,756

431,653 Units 
(12.7%)

157,917 Units 
(15.6%)

4. ประเทศอินเดีย  
4.1 แนวโน้มตลาดยานยนต์ประเทศอินเดีย 2562

ในปี 2562 จ�ำนวนรถยนต์ท้ังหมดท่ีผลิตได้ (TIP) ในอินเดียม ี
ยอดขำย 4.5 ล้ำนคันลดลง 12.7% จำก ปี 2561 ในขณะที่ยอด
ขำยท้ังหมดภำยในประเทศ (TIV) อยู่ท่ี 3.8 ล้ำนคันซ่ึงลดลง 
13.4%จำกปี 2561 ส�ำหรับตลำดส่งออกมียอดขำย 0.7 ล้ำนคัน 
ลดลงเลก็น้อย 3.4% จำกปี 2561 จ�ำนวนผูโ้ดยสำรรถยนต์ใหม่ท่ีจด
ทะเบียนอยู่ท่ี 2.9 ล้ำนคนั ลดลง 12.7% จำกปี 2561 ในขณะท่ีรถ
เพือ่กำรพำณชิย์ใหม่ท่ีลงทะเบียนลดลง 15.6% หรอื 0.8 ล้ำนคนั 
จำกปี 2561 ควำมต้องกำรรถยนต์ใหม่ลดลงอย่ำงมำกในปี  
พ.ศ. 2562 ผู้ผลิตรถยนต์ท�ำกำรลดกำรผลิตตลอดทั้งปี มีกำรจัด
โปรโมช่ันลดรำคำ ซ่ึงคำดว่ำจะถกูฟ้ืนฟข้ึูนในช่วงเทศกำลประจ�ำปี 

นบัตัง้แต่เดอืน ตลุำคม 2562 แต่ไม่ส�ำเรจ็ อันท่ีจรงิแล้วมกีระตุน้
ยอดขำยเพิ่มขึ้นในไตรมำสที่ 3 -ได้รับแรงหนุนจำกกำรส่งเสริม
กำรขำย ข้อเสนอส่วนลดอย่ำงรุนแรง และกำรเปิดตัวรถรุ่นใหม่
และกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเปลี่ยนมำตรฐำนไอเสีย 
อย่ำงไรก็ตำมปริมำณกำรขำยจะลดลงในไม่ช้ำหลังจำกฤดูกำล 
สิ้นสุดลง คำดว่ำยอดขำยเดือนต่อเดือนจะลดลงต่อเนื่องใน
ไตรมำสท่ี1 ปี 2563 แม้จะมีควำมยำกล�ำบำกอย่ำงต่อเนื่อง 
คำดว่ำภำพรวมจะลดลงในระดับปำนกลำง ในส่วนที่เหลือของปี 
พร้อมคำดหวังว่ำจะเกิดกำรแทรกแซงทำงเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิด
ควำมมั่นคงของอุตสำหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศอินเดีย ปี 2562
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หมายเหตุ:ข้อมูลเปรียบเทียบกับปี 2561

ยอดการผลิต - (TIP)
4.516 ล้านคัน

12.7%

ยอดส่งออก
0.777 UNITS

3.4%

ยอดขายภายในประเทศ - (TIV)
3.817 ล้านคัน

13.4%

ส่งออก
ยอดขำยภำยในประเทศ - (TIV)
ยอดกำรผลิต - (TIP)
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (ERM) มีผลบังคับท่ัวท้ัง 
บริษัทอิงเกรสอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และ 
บรษัิทย่อย (กลุม่บริษัท) กำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กรก่อตัง้ข้ึนเพือ่
ให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท ได้รับกำร
ประเมินและจัดกำรในระดับท่ีเหมำะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร

กำรประสำนงำนโดยหน ่วยงำนกลุ ่มบริหำรควำมเสี่ ยง 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำร มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแล เพ่ือ
ท�ำควำมเข้ำใจ ให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงและเพื่อ
ให้มั่นใจว่ำมีกำรจัดกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง นโยบำยของ ERM มีดัง 
ต่อไปนี้

• กำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เข ้ำกับวัฒนธรรมขององค์กร 
กิจกรรมทำงธุรกิจและกระบวนกำรตัดสินใจ

• กำรคำดกำรณ์และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำร
ด�ำเนินงำน สังคม สิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบต่ำงๆ

• กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละสถำณกำรณ์ ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้

• ก�ำหนดให้มรีำยงำนประเมินควำมเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบับรหิำร
กลยุทธ์ กำรอนมุตัโิครงกำรท่ีส�ำคญั กำรกระท�ำหรอืกำรลงทุน 
ให้คณะกรรมกำรบริษัท

• เพื่อให ้ เกิดควำมย่ังยืนท่ีสอดคล ้องกับวิสัยทัศน ์และ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทอิงเกรส 

ส�ำหรบัปีกำรเงนิสิน้สดุวันท่ี 31 มกรำคม 2563 ควำมเสีย่งท้ังหมด
ท่ีระบุส�ำหรับกลุ่มบริษัท ได้รับกำรประเมินและจัดอันดับตำม
ควำมเหมำะสมโดยกำรประเมินควำมน่ำจะเป็นหรือควำมถี่ของ
กำรเกิดควำมเสี่ยงผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กรตลอดจน
ประสทิธภิำพของกำรควบคมุท่ีมีอยูแ่ผนปฏบัิตกิำรควำมเสีย่งซ่ึง
ได้รับกำรพัฒนำข้ึนเพื่อลดควำมเสี่ยงท่ีระบุจะได้รับกำรทบทวน
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล�ำดับปัจจัยเสี่ยงต่อไป
นี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่มีผลต่อกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎและข้อบังคับ
ของรัฐบาล

สืบเนื่องจำกควำมไม่เสถียรของกำรเมืองในโลกปัจจุบัน โดย
เฉพำะในประเทศมำเลเซีย ไทย อินโดนีเซียและอินเดีย ที่ส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อนโยบำยของรัฐบำล กฎระเบียบและข้อบังคับ
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
ดังนั้นควำมเสี่ยงนี้จึงถูกระบุว่ำเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงท่ีส�ำคัญ
ส�ำหรบับรษัิท โดยเฉพำะควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิขึน้กบัอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ กลุม่บรษิัทไดต้อบสนองต่อควำมเสี่ยงนี้โดยกำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องท้ังหมดท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทท้ังสี่ประเทศอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท 
มีนโยบำยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด

ความเสี่ยงในการลงทุนอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในเชิง
พาณิชย์ 
ในกรณีท่ีเกิดควำมล่ำช้ำหรือควำมล้มเหลวของรถยนต์แต่ละรุ่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน เช่นเครื่องมือและอุปกรณ์ จะไม่ได้รับกำร
ชดเชยได้ท้ังหมด ซ่ึงส่งผลกระทบทำงกำรเงนิจำกจ�ำนวนเงนิท่ีได้
ลงทุนไป รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืม 
เงินจำกธนำคำรซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อควำมย่ังยืนในระยะยำว
ของกลุ่มบริษัท

เพื่อลดควำมเสี่ยงนี้ ก่อนจะด�ำเนินโครงกำรทุกครั้ง ต้องประเมิน
และศึกษำควำมเป็นไปได้อย่ำงละเอียด กำรเจรจำต่อรองลูกค้ำ
เพ่ือกำรช�ำระเงนิล่วงหน้ำ โดยเฉพำะรำยจ่ำยท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่ง
มือกำรตรวจสอบกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง ท่ีเน้นกำรปรับปรุง
กระบวนกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร
สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่คำดหวังได้

ปัจจัยควำมเสี่ยง

“การทำาความเข้าใจและ
จัดการเชิงรุกกับความเสี่ยง

เป็นความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ  

และผู้บริหารทุกระดับชั้น”
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ความเสี่ยงจากความล้าสมัยทางเทคโนโลยี

กำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มีควำมส�ำคัญในธุรกิจกำรผลิต ทั้งนี้กำร
เพิม่กระบวนกำรผลติและลดควำมสญูเสยี เทคโนโลยีล้ำสมัยอำจ
ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบรษัิท อกีท้ัง
ลดโอกำสท่ีจะได้ข้อเสนอธรุกจิใหม่ และอำจเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด�ำเนินงำนเนื่องจำกเครื่องจักรช�ำรุดบ่อย

แผนกำรด�ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนี้
ประกอบด้วย:

• สร้ำงกระบวนกำรท่ีมีโครงสร้ำงเพ่ือระบุและวิเครำะห์กำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในตลำดอุตสำหกรรม 

• พัฒนำกลยุทธ์และปรับปรุงเทคโนโลยีระยะยำว
• เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจำกประเทศอื่น เช่น ประเทศเกำหลี 

และขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินงำนไปยังภูมิภำคอื่นๆ เพื่อลด
ควำมตึงเครียดกับคู่ค้ำและลูกค้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนนั้นมีควำมชัดเจนส�ำหรับบริษัท
ท่ีมีกำรติดต่อธุรกิจในต่ำงประเทศและกำรท�ำธุรกรรมในสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี้บริษัทเผชิญกับควำมเสี่ยงนี้อีกครั้งเม่ือ
รวมผลประกอบกำรทำงกำรเงินของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทกับสกุล
เงินต่ำงประเทศ เช่น ริงกิตมำเลเซีย, รูเปียห์อินโดนีเซียและรูปี
อินเดีย อำจส่งผลกระทบทำงกำรเงินต่อบริษัท

เพื่อลดควำมเสี่ยงนี้ ฝ่ำยบริหำรมีระบบในกำรติดตำมควำม
เคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินบำทเทียบกับ
สกลุเงนิอ่ืนๆ ทำงบรษัิทยังป้องกนัจำกควำมเสีย่งต่อรำคำวตัถดุบิ
โดยใช้ระบบจัดซื้อกลำง เพื่อจัดหำแหล่งวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิต 
ซึ่งทำง OEM จะก�ำหนดประเภทและรำคำซื้อขำยวัตถุดิบที่จะใช้ 
รวมไปถึงคนส่งมอบสินค้ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

เม่ือพิจำรณำสิ่งส�ำคัญของเงินกู้ยืมคงค้ำงโดยรวมของบริษัท 
ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขอัตรำดอกเบ้ียลอยตัวกับธนำคำรท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึ้นจำกควำม
ผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

เพือ่จดักำรกบัควำมเสีย่งนี ้ฝ่ำยบรหิำรได้ตดิตำมควำมเคลือ่นไหว
ของอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงใกล้ชิด อย่ำงไรก็ตำมบริษัท คำดกำรณ์
ว่ำจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกระดับปัจจุบันใน
อนำคตอันใกล้ โดยใช้นโยบำยกำรเงินท่ีน�ำมำใช้ในประเทศไทย 
มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ซ่ึงเป็นตลำดหลักของบริษัท 
กำรเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์จะมีทำงเลอืกในกำร
ระดมทุนมำกข้ึนส�ำหรบับรษัิท ท่ีสำมำรถเสนอต้นทุนทำงกำรเงนิ
ที่ยอมรับได้มำกขึ้นนอกเหนือจำกธนำคำรพำณิชย์

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเข้มงวดของลูกค้า

กำรพ่ึงพำกับลูกค้ำเพียงอย่ำงเดียวอำจส่งผลกระทบต่อก�ำไร 
ของบริษัท ควำมเสี่ยงจำกควำมเข้มงวดของลูกค้ำท่ีบริษัทหลีก
เลีย่งไม่ได้ อำจส่งผลให้บรษัิทมีควำมเสีย่งโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมือ่
สญูเสยีลกูค้ำรำยใด รำยหนึง่ ท่ีท�ำให้รำยได้ลดลงตำมมำ จงึก่อให้
เกิดผลกระทบเชิงลบต่อกลยุทธ์บริษัท เฉกเช่น ควำมต้องกำรใน
กำรผลติท่ีลดลงอำจส่งผลกระทบผลกำรด�ำเนนิงำนและฐำนะกำร 
กำรเงินของบริษัท

กำรรักษำสภำพธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและลูกค้ำใหม่นั้นมีควำม
ส�ำคญัต่อควำมย่ังยนืระยะยำวของบรษัิท ถงึแม้ว่ำกลุม่ลกูค้ำหลกั 
ของบริษัทมำจำกผู้ผลิตช้ันน�ำในตลำดหลัก 4 แห่งในภูมิภำค
เอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนเีซียและอินเดยี กต็ำม 
กำรไม่สำมำรถรักษำสภำพธุรกิจใหม่ๆจะส่งผลกระทบต่อบริษัท 
ท่ีไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ท่ีได้วำงไว้และอำจสูญหุ้นใน
ตลำดและไม่ได้ควำมไว้วำงใจในท่ีสุด ดังนั้น กำรจัดกำรควำม
สัมพันธ์กับลูกค้ำที่ไม่ดีอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัท

กำรขับเคลือ่นทำงกำรตลำดเพือ่เพิม่ฐำนลกูค้ำจำกส่วนงำนอืน่ๆ 
เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงโดยฝ่ำยบริหำรยังคงรักษำควำมสัมพันธ์
ท่ีดีกับลูกค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีอยู่ รวมถึงกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์และกำรวำงแผนตอบสนองโดยกำรเปรยีบเทียบอย่ำง
ละเอียดกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ และกำรวเิครำะห์ช่องว่ำงทำง
เทคโนโลยีระหว่ำงศกักำยภำพท่ีมอียู่และควำมต้องกำรในอนำคต
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

ความเสี่ยงของปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อมำตรฐำนระดับสูงในกระบวนกำร
ผลิต ตำมกำรรับรองในมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 
IATF 16949 คุณภำพของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ
ท่ีส�ำคัญส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ เนื่องจำกข้อบกพร่อง
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพต�่ำไม่สำมำรถยอมรับได้ เนื่องจำก
อำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัย มีควำมเสี่ยงด้ำน
ช่ือเสียง เนื่องจำกคดีควำมของผู้บริโภคท่ีได้รับควำมเสียหำย 
จำกผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนต�่ำกว่ำมำตรฐำน

ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปูท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของลกูค้ำไม่เพยีง
แต่จะท�ำให้ลูกค้ำร้องเรียนเท่ำนั้น แต่ยังอำจท�ำให้บริษัทได้รับ
กำรเรียกร้องกำรรับประกันจำกลูกค้ำ กำรเรียกร้องเหล่ำนี้จะส่ง
ผลกระทบทำงกำรเงนิและช่ือเสยีงต่อบรษัิท และอำจสญูเสยีของ
ธุรกิจในที่สุด

บริษัทต้ังเป้ำหมำยในกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรและกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง กำร
ตรวจสอบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร
รับรองมำตรกำรดังกล่ำวให้ควำมมั่นใจในระดับหนึ่งว่ำมีควำม
เสี่ยงต�่ำต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯร่วมกับพันธมิตรจำก
ประเทศญ่ีปุ่น ได้ด�ำเนนิกำรควำมจ�ำเป็นเพ่ือควบคมุและปรบัปรงุ
คุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับจำกผู้
ผลิตอุปกรณ์ OEM

ความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัความปลอดภยั สขุภาพและสิง่แวดล้อม

กำรบำดเจ็บส่วนบุคคลอันเนือ่งมำจำกสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน
ท่ีไม่เอือ้อ�ำนวย เช่นกำรท�ำงำนของเครือ่งจกัรในโรงงำน, ช่ัวโมง
ท�ำงำนที่ยำวนำน / กำรท�ำงำนล่วงเวลำ ฯลฯ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่

เกิดอุบัติเหตุที่ร้ำยแรง กำรเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์
ท่ีสูง แต่บริษัทอำจถูกกล่ำวหำไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำน
ควำมปลอดภยัและสขุภำพ หำกวสัด ุของเสยีหรอืสำรท่ีผลติโดย
กระบวนกำรผลิตอำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมหำกไม่มีกำร
จดักำรขัน้ตอนควำมปลอดภยัและกำรจดักำรอย่ำงถกูต้อง บรษัิท
ย่อยอำจถกูต�ำหนแิละลงโทษจำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องและส่งผล 
กระทบต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร

นอกเหนือจำกกำรส่งเสริม ตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพและควำมปลอดภัยท่ัวท้ัง
องค์กรแล้ว บรษัิทได้จดัฝึกอบรมพนกังำนเพือ่ควำมเข้ำใจท่ีดข้ึีน 
ในขณะเดียวกันก็ให้แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและกระบวนกำร
ผลิตเพ่ือลดควำมเสี่ยง บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดและกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั ตำมมำตรฐำน
คุณภำพและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและ
อินเดีย

ความเสี่ยงจากผลกระทบเหตุสุดวิสัย

วิกฤตกำรณ์หรือภัยพิบัติท่ีไม่คำดคิดอำจท�ำให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมซึ่ง
ส่งผลให้รำยได้และก�ำไรของบริษัทลดลง เหตุสุดวิสัยไม่เพียงแต่
จะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจแต่ยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทำนทั้งหมดของอุตสำหกรรมยำนยนต์

บริษัทได้ใช้มำตรกำรป้องกันเพ่ือลดควำมเสี่ยงเหล่ำนี้ท้ังในด้ำน
กำรด�ำเนินงำนและด้ำนกำรเงินซ่ึงรวมถึงกำรก�ำหนดแผนกำรกู ้
หรือแผนกำรต่อเนื่องท่ีเหมำะสมเพื่อให้กำรผลิตสำมำรถกลับ
คืนได้เร็วที่สุด
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับโปรแกรมและแผนงำนประจ�ำปีของบริษัทถือเป็นแนวทำงปฏิบัติที่กลุ่มบริษัท INGRS ได้ตระหนัก
และให้ควำมส�ำคญัมำโดยตลอด โดยค�ำนงึถงึกำรสร้ำงคณุค่ำและประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้องทุกภำคส่วน ควำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯครอบคลุมด้วย ดังต่อไปนี้: -

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปี 2562/63

ลูกค้า
มุ่งมั่นที่จะแสวงหำผลิตภัณฑ์ 

และกำรบริกำรที่ปลอดภัยเชื่อถือได้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำลูกค้ำจะได้รับควำม

พึงพอใจสูงสุด

ผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุน

มุ่งมั่นและพร้อมที่จะเปิด
เผยข้อมูลเชิงรุกและ

ตรวจสอบได้เพื่อเพิ่ม
คุณค่ำขององค์กร

พนัธมิตรทางธุรกิจ
มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ

อย่ำงยุติธรรมและ
โปร่งใสเพื่อรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่ำง

เต็มที่บนพื้นฐำน
ของพันธมิตรทำง
ธุรกิจที่แข็งแกร่ง.

พนักงาน
เสริมสร้ำงสภำพ
แวดล้อมที่ดี เพื่อให้
พนักงำนมีประสิทธิภำพ
ในกำรท�ำงำนสูงสุด

ชมุชนท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ทำงธุรกิจในแต่ละประเทศ
และด�ำเนินกิจกรรม
ที่ตอบสนองควำม

ต้องกำรเฉพำะของ
แต่ละภูมิภำค

สิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นและศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะไม่ไปกระทบต่อวงจร

ชีวิตและท�ำลำยสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนำคต
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

ก) เข้าร่วมการจัดทำาโครงการระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา 

กำรมีส่วนร่วมต่อสังคม :

สวัสดิการและการพัฒนาพนักงาน
กลุ่ม INGRS มีพนักงำนรวมท้ังสิ้น 1,766 คน กระจำยอยู่ 
ทั่วอำเซียน ทั้งประเทศไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย 
แผนงำนประจ�ำปีของกำรฝึกอบรมโดยยึดบนพื้นฐำนของกำร
วิเครำะห์ควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรมทุกระดับ ท้ังด้ำนเทคนิค
และควำมสำมำรถท่ัวไปเพื่อสงเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ  
มีควำมพร้อมท้ังด้ำนควำมรู้ ทักษะและควำมเช่ียวชำญในกำร
ท�ำงำน พนกังำนยังได้รบัสทิธกิำรรกัษำพยำบำล และกำรประกนั
สุขภำพ และสวัสดิกำรในกำรลำตำมอำยุงำนของพนักงำน

นอกจำกนี้ กลุ่ม INGRS ได้ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรมี
สุขภำพดี และกำรสร้ำงวิถีชีวิตท่ีสมดุลแก่พนักงำนของบริษัท 
ในส่วนนี้ กลุ่ม INGRS ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ 
ท่ีจดัโดย ชมรมพนกังำนอิงเกรส เช่น วนัครอบครวั กจิกรรมทำง
สังคม และกิจกรรมกำรกีฬำ

สวัสดิการชุมชน
กลุ ่ม INGRS มีบทบำทและควำมห่วงใยในสวัสดิกำรของ
ชุมชน ด้วยกำรสนับสนุนเป้ำหมำยทำงสังคมในชุมชน ในช่วง
ปีงบกำรเงิน อำทิเช่น กำรบริจำคเงินให้กับชุมชนผู้ยำกไร้ทั้งใน
ประเทศไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย รวมทั้งบริจำค
ท่ีจัดสรรให้กับสถำบันกำรกุศล, องค์กรกำรกุศล และสังคม
สวัสดิกำรต่ำงๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุม่บรษัิท INGRS ตระหนกัและปฏบัิตติำมกฎหมำยสิง่แวดล้อม
ท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม, กำรปล่อยมลพิษ, 
กำรอนุรักษ์พลังงำน, กำรดูแลท�ำควำมสะอำดและวิธีกำรเก็บ
รักษำ, กำรจัดกำรระดับเสียงรบกวน และกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำก
โรงงำนท่ีด�ำเนินกำรท้ังในประเทศไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย 
และอินเดีย

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	

INGRS	 มุ ่งม่ันใส่ใจส่ิงแวดล้อมและ 
มีควำมห่วงใยทำงสังคมผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆเพื่อเสริมสร้ำงให้รู้สึกถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำขององค์กรต่อ
ชุมชนและสิ่งแลดล้อม
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ข) ให้การเรียนรู้ผ่านภาพวาดที่พื้น ที่ โรงเรียนบ้านคลองกรำ่า 

ค) บริจาคเงินและสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นให้กับโรงเรียน 

จ) การมอบของขวัญแก่พนักงานในเทศกาล DIWALIง) ตรวจสุขภาพประจำาปีที่โรงงาน
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) 
จำากัด (มหาชน)
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) ได้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ท่ีดีในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ตระหนักในควำมส�ำคัญและ
ประโยชน์ของนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เป็นไป
ตำมแนวทำงท่ีดี ท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรและกำรบริหำรอย่ำง
โปร่งใส และผลประโยชน์ท่ีควบคุมถึงผลประโชน์ของทุกฝ่ำย 
ท่ีเกีย่วข้องและตรวจสอบได้ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรแข่งขัน 
และควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นในระยะยำว บริษัทฯ จึงได้จัด
ท�ำนโยบำยหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights 
of Shareholders)
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูล
ของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำและ 
เท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุกๆ เร่ือง ดังนั้น 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดังนี้

1.1 นโยบายว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรปกป้องและดูแลสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงรวมถึงสิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอนและรับโอนหุ้นของบริษัทฯ 
สิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ในรปูเงนิปันผล สทิธิในกำรได้รบัข้อมูลและข่ำวสำรอย่ำงเพยีงพอ 
ว่ำด้วยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงในกำรประชุมผูถ้อืหุ้นใน
กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง 
ผู ้สอบบัญชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลง 
ข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรเพิ่มหรือลดทุน 
จดทะเบียน รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษซ่ึงกฏหมำยท่ี
เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบโดยท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหน้ำท่ีส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
พื้นฐำนของผู้ถือหุ้นในด้ำนต่ำงๆในกำรประชุมสำมัญประจ�ำป ี
ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมจรงิ สทิธิในกำรเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรจะได้รับกำรแต่งตัง้ 
เป็นกรรมกำรบริษัทก่อนกำรประชุมจริง สิทธิในกำรส่งค�ำถำม
หรือข้อสงสัยก่อนกำรประชุมจริง รวมถึงสิทธิในกำรแสดง 
ควำมเห็นและซักถำมข้อสงสัยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ มีหน้ำท่ีละเว้นกำรกระท�ำกำรใดๆท่ีอำจเป็นกำรจ�ำกดัหรอื
มผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุ้นในกำรได้รบัและศกึษำข้อมลูต่ำงๆ
ท่ีกฏหมำยก�ำหนดให้ต้องมีกำรเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรเข้ำประชุมและออกเสียงใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น เช่น มีกำรจัดเตรียมเอกสำร รวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยเพิ่มเติมหลังจำกจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีมี
กำรจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้นก่อนกำรประชมุ 
ผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทฯ มีหน้ำที่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นท้ังในเรื่องสถำนท่ีและ
เวลำที่เหมำะสม

1.2 นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับ 
วัน เวลำ สถำนท่ีและวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถงึให้ข้อมลูท่ีจ�ำเป็นและเพยีงพอแก่ผูถ้อืหุ้น เพ่ือใช้พจิำรณำ
ออกเสียงลงมติในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในวำระต่ำงๆ โดยบริษัทฯ 
จะจัดส่งข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆท่ีกฏหมำยก�ำหนดให้ต้องมีกำร
จัดเตรียมและส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง 
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
มีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำและพิจำรณำข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้มีกำร
บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น
ซักถำมและข้อคิดเห็นท่ีส�ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุม เพื่อให ้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ ให้บริษัทฯ น�ำรำยงำน
กำรประชุมผู ้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให ้
ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำ รวมถึงส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยัง
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมกีำร
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 

1.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บรษัิทฯ มีนโยบำยท่ีจะอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุ้นให้มำกท่ีสดุ
เท่ำท่ีจะเป็นไปได้ ในกำรเข้ำร่วมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะไม่ด�ำเนินกำรใดๆ อันจะเป็นกำรจ�ำกัด
โอกำสของผูถ้อืหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บรษัิทฯ จะแจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทรำบเกีย่วกบักฏ ระเบียบ กระบวนกำร
และข้ันตอนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นท้ังในจดหมำยเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นและก่อนท่ีกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มข้ึน ประธำนในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมทรำบเกี่ยว

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

กับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนกำรและขั้นตอนกำรด�ำเนิน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ 
โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรให้มีกำรบันทึกกำรให้รำยละเอียดใน
เรื่องดังกล่ำวในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
มีนโยบำย ท่ีจะให้ผูถ้อืหุ้นส่งค�ำถำมหรือประเดน็ข้อสงสยัเกีย่วกบั
วำระท่ีจะมกีำรพิจำรณำและออกเสยีงในกำรประชุมผูถ้อืหุ้นมำยัง
บริษัทฯ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นจริง

บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค�ำถำมหรือประเด็น 
ข้อสงสัยในเรื่องท่ีจะมีกำรพิจำรณำและอนุมัติในกำรประชุมผู้
ถือหุ้น รวมถึงแสดงควำมเห็นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็น
ค�ำถำมหรือข้อสงสัยท่ีมีกำรสอบถำมโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงกำร
ช้ีแจงประเดน็ค�ำถำมและข้อสงสยัโดยกรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำร 
จะได้รับกำรบันทึกในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นส�ำหรับไว้ใช้
อ้ำงอิงและตรวจสอบในภำยหลัง

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น รวมถึง
สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุ้นทุกคนเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุ้น ในกำรประชมุ
ผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิำรณำและลงมติในวำระใดๆ ผูถ้อืหุ้นท่ีมีส่วนได้เสยี
ในวำระท่ีพจิำรณำ (ไม่ว่ำจะเป็นส่วนได้เสยีโดยตรงหรอืโดยอ้อม) 
จะไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำร

บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดกำรประชุมสำมัญและ
วิสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำ รับทรำบหรืออนุมัติเรื่องที่ส�ำคัญ
ท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรของแต่ละบริษัท โดยในกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง องค์ประชุมในกำรประชุมรวมถึงข้ันตอน
กำรด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฏหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ�ำกดัและกฎหมำยว่ำด้วยบรษัิทจ�ำกดัของแต่ละประเทศ 
ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญำร่วมทุน (Joint 
Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�ำกับพันธมิตรทำง
ธุรกิจแต่ละรำย

กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย 
(อันได้แก่ IAV และ FCT) จะจัดให้มีกำรประชุมจริงทุกครั้ง ส่วน
กำรประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทย่อยในประเทศมำเลเซีย (อันได้แก่ 
IIM, ITSB, IPSB และ TSSB) บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 
(อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI) รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศ
อินเดยี (อันได้แก่ IAIPL) อำจเป็นกำรประชุมจรงิหรอืกำรประชุม
โดยใช้มติเวียน (circular resolution) ก็ได้ ท้ังนี้ เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย (แล้วแต่กรณี) 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีจัดประชุม
จรงิทุกครัง้ บรษัิทฯ จะส่งกรรมกำรหรอืผูบ้ริหำรท่ีเป็นตวัแทนซ่ึง
ได้รบักำรแต่งต้ังจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เข้ำร่วม
ประชุมทุกครั้ง เพ่ือพิจำรณำและลงมติออกเสียงในกำรประชุม 
ผู ้ถือหุ ้น โดยองค์ประชุมในกำรประชุมรวมถึงข้ันตอนกำร

ด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฏหมำยว่ำด้วย 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จ�ำกัด รวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทจ�ำกัดของแต่ละประเทศ 
ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญำร่วมทุน (Joint 
Venture Agreement)

ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช ้
มตเิวยีนทุกครัง้ บรษัิทฯ จะใช้สทิธอิอกเสยีงในกำรประชุมให้เป็น
ไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้นในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมแต่ละบรษัิท 

อันจะเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยข้ันตอนและวิธีกำรจัดประชุม 
รวมถงึกำรลงมตอิอกเสยีงให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ�ำกัด รวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทจ�ำกัดของแต่ละ
ประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญำร่วมทุน 
(Joint Venture Agreement)

ส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมำเลเซีย 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย หรือ
บริษัทย่อยในประเทศอินเดีย ท่ีกฎหมำยท้องถิ่นเปิดช่องให้กำร
โหวตลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถท�ำได้โดยกำรชูมือ 
(Voting by hands) หรือวิธีกำรอื่นใดที่ไม่สะท้อนสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ของแต่ละบรษัิทย่อยจะด�ำเนนิกำรใช้สทิธ ิ(ผ่ำนตวัแทนท่ีบรษัิทฯ 
ส่งไปเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย) เพ่ือจัดกำรให้กำร

“การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
นำามาซึ่งความโปร่งใสเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย”
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โหวตลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทย่อยดงักล่ำวด�ำเนนิ
กำรประชุมโดยใช้กำรลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีกำรลง
คะแนนเสียงตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
นั้นๆ (Voting by Poll) 

กำรประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ให้นับจ�ำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตำมจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียง (voting share) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ โดยให้ถือว่ำ 
1 หุ้นเท่ำกับ 1 สิทธิออกเสียง (one share one vote) เพื่อให้กำร
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนสะท้อนสดัส่วนกำรถอืหุ้นของผูถ้อืหุ้น
แต่ละรำยในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเว้นแต่กฏหมำย
ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม รวมถึงสัญญำร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) ที่
กลุ่มบริษัทฯ ท�ำกับพันธมิตรทำงธุรกิจจะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 
ในกำรพจิำรณำเพือ่ลงมติในวำระใดๆ ให้ถอืคะแนนเสยีงข้ำงมำก
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

กำรใช้สทิธิออกเสยีงโดยบริษัทฯ ในกำรประชุมผูถ้อืหุ้นของแต่ละ
บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ จะพจิำรณำ
ปัจจยัต่ำงๆท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือตดัสนิว่ำบรษัิทฯ ควรจะออกเสยีงแบบ
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวำระกำร
ประชุม โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่
ได้รับกำรแต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นตัวแทนของ 
บริษัทฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวำระให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุม 
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ 

หมวดท่ี 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of 
Shareholders)
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดังนี้

2.1  นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการ
พิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย
ในกำรน�ำเสนอวำระกำรประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง โดย
กำรน�ำเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตำมกฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ท่ีมีฐำนะเป็นกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของ 
บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวำระกำร
ประชุมท่ีมีควำมส�ำคัญซ่ึงผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำและ
พิจำรณำข้อมูล) โดยไม่ได้มีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยทรำบ
เป็นกำรล่วงหน้ำ เว้นแต่กรณีที่มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและลงมต ิ
ในวำระใดๆ กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียในวำระท่ีพิจำรณำ (ไม่ว่ำ
จะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำร

2.2 นโยบายว่าด ้วยการเสนอช่ือและแต ่งตั้ง
กรรมการบริษัท

บรษัิทฯ มนีโยบำยท่ีจะอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้นรำยย่อย 
ในกำรพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลท่ีจะด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ท้ังนี้ ในกำรด�ำเนินกำรแต่งตั้ง
บุคคลเพือ่ให้ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรบรษัิท บรษัิทฯ จะด�ำเนนิ
กำรให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.3 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ ้นใช้ ใบมอบฉันทะใน
กรณท่ีีผู้ถอืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถอื
หุ้น

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
จะด�ำเนนิกำรให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถใช้ใบมอบฉันทะในกำรออกเสยีง
ลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรให้
กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผูร้บัมอบฉันทะในกำรประชุม
ผูถ้อืหุ้น ท้ังนี ้บรษัิทฯ จะจดัส่งใบมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.4  การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกำรพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในวำระกำรประชุมท่ี
ส�ำคญั เช่น กำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั กำรได้มำ/จ�ำหน่ำยไปซ่ึง
สนิทรพัย์ท่ีส�ำคญั บรษัิทฯ จะจดัให้มกีำรออกเสยีงลงคะแนนโดย
ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
และสำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลัง

2.5  การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถออกเสียงลงคะแนนในกำร
เลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

2.6  มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็น
ธรรม
บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธรุกจิท่ีจะไม่ให้กรรมกำร 
ผู้บรหิำรและพนกังำนของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย รวมถงึตวัแทน
ของบริษัทฯ ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้ท�ำหน้ำท่ีกรรมกำร หรือ 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทร่วม ใช้ข้อมูลภำยในท่ีมีนัย
ส�ำคัญ รวมถึงข้อมูลทำงธุรกิจท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมท่ีเป็นควำมลับ ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือของบุคคลอื่น ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึง
กำรท�ำรำยกำรใดๆทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในหลักจรรยำบรรณของบริษัท

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยังได้มอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูร้บั
ผิดชอบในกำรสื่อสำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรรับทรำบ
เกี่ยวกับกฏระเบียบและหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูล 
รวมถงึด�ำเนนิกำรท่ีจ�ำเป็นเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
มีกำรจดัท�ำและรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ กำรมส่ีวนร่วมใน
รำยกำรท่ีอำจก่อให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถงึกำร
เข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้
เสีย (Roles of Interested Parties / 
Stakeholders)
บรษัิทฯ ตระหนกัและรับรู้ถงึสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยี (stakeholder) 
ทุกกลุม่ โดยบรษัิทฯ มีแนวทำงปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ 
ดังต่อไปนี้

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต ่อพนักงานและ
ครอบครัวของพนักงาน

ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำม
เป็นปัจเจกชน บริษัทจะชดเชยพนักงำนโดยพิจำรณำจำกกำร
ท�ำงำนอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง และกำร
สนับสนุนกำรส่งเสริมพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถของ
พนักงำน โดยผ่ำนกำรจัดอบรม สัมมนำ ส�ำหรับผู้บริหำรและ
พนักงำน โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม
และเสมอภำค เช่น กำรเคำรพในกำรประเมิณผลพนักงำน และ
รกัษำควำมลบัประวตัขิองพนกังำน และสทิธต่ิำงๆ ของพนกังำน 
บริษัทฯ สร้ำงหลักประกันสภำวะแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่สุขภำพ
ของพนักงำน เพ่ือกำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล และบริษัทฯ 
ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บรษัิทฯ ระลกึอยู่เสมอว่ำผูถ้อืหุ้น คอื เจ้ำของกจิกำร และบรษัิทฯ 
มีหน้ำท่ีสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว จึงก�ำหนดให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังต่อ
ไปนี้ 

3.2.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจด�ำเนินกำรใดๆ ตำมหลักกำรของวิชำชีพ 
ด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้นท้ังรำยใหญ่และรำยย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2.2 น�ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษัิทฯ ผลประกอบ
กำร ฐำนะข้อมลูทำงกำรเงนิ กำรบัญชี และรำยงำนอ่ืนๆ 
โดยสม�่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง

3.2.3 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึง
แนวโน้มในอนำคตของบริษัทฯ มีข้อมูลสนับสนุน 
และมีเหตุผลเพียงพอ

3.2.4 ห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและบรษัิท
ร่วมซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ (non-public 
information) หรือด�ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
หรือ เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น

3.2.5 บรษัิทฯ มหีน้ำท่ีงดเว้นกำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น กำรไม่ส่งข้อมูล
หรือเอกสำรท่ีส�ำคัญก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและ
กำรเพ่ิมวำระท่ีส�ำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัทฯ มีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ท่ีดีและให้
ควำมร่วมมือกับลูกค้ำในระยะยำว โดยอำศัยหลักกำรของกำร
ผลิตสินค้ำและให้บริกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์ ควำมน่ำเชื่อถือและ
ควำมเชื่อถือระหว่ำงกัน บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงให้ควำมส�ำคัญต่อผลประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้ำ บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจ โดยอำศัยหลักจรรยำบรรณ
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รวมถงึจะไม่รบัหรอืเรยีกผลประโยชน์หรอืสิง่
ตอบแทนไม่ว่ำจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตำม ที่ไม่เป็นธรรมหรือขัด
ต่อกฎหมำย จำกคู่ค้ำของบริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีควำม
มุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้ำ และให้บริกำรท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำม 
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทำงธุรกิจท่ีได้มีกำรตกลงไว้กับลูกค้ำและ
คู่ค้ำ
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3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบำยให้พนักงำนปฏิบัติอย่ำงดีต่อเจ้ำหนี้ โดย
ค�ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ พืน้ฐำนของกำรได้รบัผล
ตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีก่อให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตั้งอยู่บน
พืน้ฐำนของควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิท่ียำวนำน โดยไม่เรียกหรอืรบั
หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุรติในกำรค้ำกบัคูค้่ำและเจ้ำหนี้ 
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบ
ล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน 
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยเป็นธรรม
และด้วยมำตรกำรที่เหมำะสม จะไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่เหมำะสมหรือ
ผิดกฎหมำย โดยไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำร
ค้ำของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก�ำหนดหลักนโยบำย บริษัทฯ
ยืนหยัดในกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม จะไม่ใช้วิธีผิดกฎหมำยเพ่ือ
ให้ได้มำซึ่งควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง และไม่แสวงหำข้อมูล
ท่ีเป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือ 
ไม่เหมำะสม ไม่ท�ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร 
กล่ำวหำ ในทำงร้ำย และบริษัทฯ มนีโยบำยสนบัสนนุและส่งเสรมิ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม

3.6 นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้จดัจำาหน่ายสนิค้า
และผู้ ให้บริการ 

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
อันดีกับผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและผู้ให้บริกำร (suppliers) ทุกรำย 
บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกัน แก่ผู้จัด
จ�ำหน่ำยสินค้ำและผู้ให้บริกำรทุกรำยในกำรน�ำเสนอสินค้ำและ
กำรให้บรกิำร โดยในกำรตดัสนิใจท่ีจะเลอืก/ไม่เลอืกผูจ้ดัจ�ำหน่ำย
สินค้ำหรือผู้ให้บริกำรรำยใด จะข้ึนอยู่กับคุณภำพ รำคำและ
เงือ่นไขของกำรซ้ือขำยสนิค้ำและกำรให้บริกำร โดยในกำรตดัสนิ
ใจท่ีจะเลือกซ้ือสินค้ำและใช้บริกำรของผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและ 
ผู้ให้บริกำรรำยใด กรรมกำรและฝ่ำยบริหำรจะได้พิจำรณำและ 
ให้ควำมส�ำคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วย
งานกำากับดูแล 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฏหมำยและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด และบริษัทฯ 
จะให้กำรสนับสนุนในกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของภำครัฐ 
ตำมที่จ�ำเป็น

3.8 นโยบายต่อชุมชนท่ีบริษัทฯประกอบการเป็น
สถานที่ตั้ง

บรษัิทฯ และพนกังำนของบรษัิทยึดม่ันกำรปฏบัิตตินเป็นพลเมือง
ดี ที่จะสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน บริษัทฯ ยินดี
จะสร้ำงสมัพนัธ์ท่ีดแีก่ชุมชน และเอือ้เฟ้ือแก่ชุมชนเหล่ำนัน้ และ
พร้อมท่ีจะมีมำตรกำรเยียวยำและแก้ไขสถำนกำรณ์ท่ีเกดิขึน้จำก
ผลปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ด้วยควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียม

บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน และ
ปรำรถณำท่ีจะร่วมมือกับทำงรัฐบำลและองค์กรภำคเอกชน 
เพื่อเสียสละในกำรยกระดับชุมชน

3.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบำยที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่เสริมสร้ำง
คุณภำพ อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษำสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงำนอยู่เสมอ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใส (Disclosure of 
Ingormation and Transparency)
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบกำร
ของ บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลำ ในช่องทำงท่ีง่ำยและ
สะดวก อย่ำงเท่ำเทียม และน่ำเชื่อถือ 

4.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าทำารายการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะป้องกันและขจัดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ โดยในกำรเข้ำท�ำรำยกำรได้มำ/จ�ำหน่ำยไปซ่ึง
สนิทรพัย์ รำยกำรระหว่ำงกนั รวมถงึรำยกำรใดๆ ท่ีอำจก่อให้เกดิ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บรษัิทฯ จะมีกำรด�ำเนนิกำรให้เป็น
ไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรท่ีจ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกรรมกำรและ/
หรือผู้บริหำรและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ไม่ได้ด�ำเนิน
ธรุกจิใดๆ อันมลีกัษณะคล้ำยคลงึและ/หรอืเข้ำข่ำยเป็นกำรแข่งขัน
กับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรืออำจจะ 
ส่งผลประทบในทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือเข้ำท�ำรำยกำรทำง
ธุรกิจใดๆ ที่อำจจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ
ธุรกิจของ บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) 
จะต้องแจ้งให้บรษัิทฯ ทรำบ ในกรณท่ีีกรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำร
และ/หรือผู ้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธุรกิจหรือกิจกำรท่ีมีลักษณะ 
กำรด�ำเนินงำนท่ีคล้ำยคลึงและ/หรือเข้ำข่ำยเป็นกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อที่บริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสำมำรถประเมินได้ว่ำกำรถือหุ้น 
ดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็นกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ 
บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือไม่

4.2 การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะมีกำรจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ท่ีจ�ำเป็นต่อ
ผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุน โดยผ่ำน website ของบริษัทฯ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดูแลเพื่อให้
มัน่ใจได้ว่ำข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถกูต้อง ไม่ท�ำให้ผูใ้ช้ข้อมูล
ส�ำคัญผิด และมีควำมเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน

นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนดและผ่ำนช่อง
ทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ 
จะเปิดเผยข้อมูลท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนระบบ 
SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์ และช่องทำงอ่ืนด้วย เช่น 
website ของบริษัทฯ โดยจะมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอและมีกำรน�ำเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน รวมถึง

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหุ้นของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
ท่ีต้องเปิดเผยต่อ กลต. (คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์)

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบ
กำรเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและมีควำมสมเหตุ
สมผล โดยงบกำรเงนิของบรษัิทฯ จะจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีท่ีได้รบักำรรบัรองท่ัวไป (generally accepeted accounting 
principles) โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและมีกำรถือ
ปฏบัิตอิย่ำงสม�ำ่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่ำงระมัดระวงั และมกีำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงนิ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทยงัจดัให้มรีะบบควบคมุ
และตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ม่ันใจได้อย่ำงมี
เหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมคีวำมถกูต้อง ครบถ้วน และมีควำมเพยีงพอท่ีจะรกัษำไว้ซ่ึง
ทรพัย์สนิ และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัมิให้เกดิกำรทุจรติ
หรือกำรด�ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ รวมถึงมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
เพ่ือท�ำหน้ำท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน 
ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยกรรมกำรและผู้บริหำรมีดังนี้

ลำาดับที่ ชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น

ณ วันที่ 18 
เม.ย 2562

เพิ่ม/(ลด)
ปิดสมุดวันที่ 30 

เม.ย 2563

1. นำย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธำน^ 800,000 1,700,000 2,500,000

2. ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ รองประธำน^^ 1,447,010 - 1,447,010

3. ดำโต๊ะ เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล กรรมกำร^^ 1,447,010 - 1,447,010

4. นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม กรรมกำร^ - -

5. ดำติน ศรี ฟำร่ำ บินตี้ รำเมลี กรรมกำร^^ 914,000 - 914,000

6. นำยศรำวุธ ศรีวรรณยศ เลขำนุกำร 750,000 - 750,000

หมายเหตุ: ^ กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร
 ^^ กรรมการผู้บริหาร
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4.3 รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บรษัิทฯ จะด�ำเนนิกำรให้มกีำรจดัท�ำรำยงำนควำมรับผดิชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีกำรน�ำเสนอ
พร้อมกบัรำยงำนของผูส้อบบัญชี ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิทฯ 
โดยรำยงำนดังกล่ำวจะได้รับกำรลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
บริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

4.4 การเป ิดเผยข ้อมูลเ ก่ียวกับบทบาทและ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ จะมีกำรจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร 
ชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทในรอบปี 
จ�ำนวนครั้งท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม รวมถึงควำม
เห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปี

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท (Responsibilities 
of the Board of Directors) 
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรคดัเลอืกผูบ้ริหำรท่ีมคีวำม
เป็นผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรตัดสินใจอย่ำงอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้แยกบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
บริษัท และฝ่ำยจัดกำรท่ีดูแลระบบงำน เพื่อให้กำรท�ำงำน
สอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ รวมท้ังมำตรฐำนของ
จริยธรรม

บริษัทฯ ได้น�ำนโยบำยกำรประกอบกำรของบรรษัทที่ดีเข้ำมำใช้
ในหลำยกรณี รวมถึงควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ดังนโยบำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัในด้ำนควำมโปร่งใสและกำรตรวจสอบได้
ของระบบและข้ันตอนกำรท�ำงำน โดยประธำนกรรมกำรบริษัท
เป็นคนละบุคคลกบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร ปัจจบัุนมกีรรมกำร
อิสระและไม่เป็นกรรมกำรบริหำร 3 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำจ�ำนวน 1 
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังคณะ โดยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 
3 ท่ำนท�ำหน้ำท่ีกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนด้วย โดยกรรมกำรอสิระทุกท่ำน
มีคุณสมบัติตำมข้อก�ำหนดว่ำด้วยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
ซึ่งก�ำหนดขึ้นโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแล 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะแต่งตั้งบุคคลสัญชำติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยท่ีเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และคณุสมบัตท่ีิเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำน ก.ล.ต. และ
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยจ�ำนวน 2 ท่ำน เพื่อท�ำหน้ำท่ี
ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ โดยกรรมกำรดังกล่ำวอย่ำงน้อย
จ�ำนวน 1 ท่ำนต้องด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบด้วย ใน
ปัจจุบัน กรรมกำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่ำนเป็นบุคคลสัญชำติ
ไทยท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย โดยกรรมกำรดังกล่ำวจ�ำนวน 2 
ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบด้วย

ส�ำหรับบริษัทย่อยในประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ
อินเดีย หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศอื่นๆ ในอนำคต 
(ถ้ำมี) บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะส่งกรรมกำรของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทยอย่ำงน้อยจ�ำนวน 1 ท่ำน เข้ำไปเป็นกรรมกำร
ในบริษัทย่อยเหล่ำนั้น ส�ำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 
กรรมกำรของบริษัทฯ ท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยท่ีได้รับกำร
แต่งตั้งเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับกำรแต่งตั้งเพ่ือท�ำ
หน้ำท่ีเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำร (Board of 
Commissioners) ในปัจจบัุน บรษัิทฯ ได้ส่งกรรมกำรของบรษัิทฯ 
ท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยจ�ำนวน 1 ท่ำนเข้ำไปเป็นกรรมกำร
ของบริษัทย่อยในประเทศมำเลเซีย อันได้แก่ IIM, ITSB, IPSB 
และ TSSB และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรของ
บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย อันได้แก่ PTIMV และ PTITI 
และบริษัทย่อยในอินเดีย IAIPL (อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ อินเดีย 
ไปรเวท ลิมิเต็ด)

บรษัิทฯ มกีำรก�ำหนดกระบวนกำรท่ีชัดเจนและเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ รวมถงึกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ โดยในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลท่ีจะด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถึงกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง
เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ (โดยคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน) จะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประสบกำรณ์ท�ำงำน วุฒิกำรศึกษำ ควำมรู้ควำม
สำมำรถ ฯลฯ โดยบุคคลท่ีจะได้รับกำรแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ รวมถงึกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวม
ถึงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทมี 8 ท่ำน 
เป็นคณะกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน และคณะกรรมกำรบริหำรอีก 5 
ท่ำน องค์ประกอบดังกล่ำวเป็นไปตำมกฎที่ว่ำ หนึ่งในสำม ของ
คณะกรรมกำรบรหิำรต้องเป็นกรรมกำรอสิระและไม่เกีย่วข้องกบั
คณะกรรมกำรบริหำร
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5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท

บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทแยกจำกหน้ำท่ีฝ่ำยบรหิำร
ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทมบีทบำทและควำมรบัผดิชอบ
ในกำรพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรท่ีมีนัยส�ำคัญท่ี
เกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย 
และบริษัทร่วม รวมถงึตดิตำมให้บรษัิทฯ บรษัิทย่อย 
และบริษัทร่วม มีกำรด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำม
นโยบำยแผนและงบประมำณกำรด�ำเนินธุรกิจท่ี
ก�ำหนดไว้ อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธผิล

5.2.2 คณะกรรมกำรบรษัิทจะใช้ควำมระมัดระวังเป็นอย่ำงดี 
ในกำรพจิำรณำและอนมุตักิำรท�ำ รำยกำรระหว่ำงกนั 
รำยกำรได้มำ/จ�ำหน่ำยไปซ่ึงสนิทรพัย์ หรอืรำยกำรใดๆ 
ท่ีอำจก่อให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดย
ให้ควำมส�ำคญัต่อผลประโยชน์ท่ีดท่ีีสดุของผูถ้อืหุ้น
เป็นเบ้ืองแรก

5.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะร่วมกันพิจำรณำงบกำรเงินของบริษัทฯ ท้ังรำย
ไตรมำสและประจ�ำปี รวมถงึจะร่วมกนัพจิำรณำควำม
เพยีงพอและควำมเหมำะสมของระบบควบคมุภำยใน
ของบรษัิทฯ

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประชุมกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 4 ครั้ง
ต่อปี โดยบริษัทฯ อำจจัดให้มีกำรประชุมกรรมกำรบริษัทเพิ่ม
เติมได้ ตำมควำมจ�ำเป็น โดยในกำรจัดประชุมกรรมกำรบริษัท 
บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 
รวมถึงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง โดยหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้น
ในแต่ละครั้ง เลขำนุกำรบริษัทจะจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับใช้ตรวจสอบและอ้ำงอิงในภำยหลัง 

บรษัิทฯ ก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของ 
บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
ได้รบัทรำบทุกไตรมำส อย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยคณะกรรมกำรบรษัิท
สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำท่ีจ�ำเป็นแก่ฝ่ำยบริหำร เพื่อปรับปรุงและ 
ยกระดับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย

คณะกรรมกำรบรษัิทอำจเชิญฝ่ำยบรหิำรหรอืพนกังำนท่ีเกีย่วข้อง 
มำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อตอบ
ค�ำถำมและให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวำระท่ีพิจำรณำ ในกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งหนังเชิญ
ประชุมซ่ึงให้รำยละเอียดเกี่ยวกับวำระกำรประชุมท่ีจะพิจำรณำ 
รวมถึงข้อมูลและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ให้กรรมกำร
ทุกท่ำนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อท่ีกรรมกำร
จะได้มีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำและพิจำรณำข้อมูล รวมถึง
สำมำรถพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมในแต่ละ
วำระได้อย่ำงเหมำะสม กรรมกำรทุกท่ำนมีโอกำสที่เท่ำเทียมกัน 
ในกำรถกเถียงสำระท่ีส�ำคัญ เลขำจะท�ำกำรจดบันทึกรวมถึง
ค�ำถำมและข้อเสนอแนะของกรรมกำร เพ่ือหำสำระส�ำคัญท่ีพูด
คุยจะได้ซักถำม และชี้แจงจำกคณะกรรมกำรและผู้บริหำร

กำรประชุมกรรมกำรของบริษัทย่อยในไทยจะประชุมโดยตัว
กรรมกำร กำรประชุมกรรมกำรบริษัทในมำเลเซีย, อินโดนีเซีย 
และบริษัทย่อยในอินเดีย อำจจะใช้มติเวียน ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ 
และกฎหมำยของประเทศมำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย 
แล้วแต่กรณี

5.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน 
ซ่ึงต้องได้ผ่ำนกำรรับรองจำกท่ีประชุมสำมัญของท่ีประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น ส�ำหรับคณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท�ำภำรกิจ
เพิ่มเติม หรือมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มเติม จะได้รับกำร
ชดเชยตำมบทบำทและหน้ำท่ีท่ีเพิ่มข้ึน ค่ำตอบแทนของฝ่ำย
บริหำรจะได้รับค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมจำกควำมรับผิดชอบท่ี
มำกข้ึนโดยล�ำดับ ซ่ึงข้ึนอยู่กับผลประกอบกำรของบริษัท และ
กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรแต่ละท่ำน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ซึ่งจะพิจำรณำถึงค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและสวัสดิกำร ส�ำหรับ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ซ่ึงจะน�ำเสนอต่อ
ที่ไปเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

5.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมกำรผู ้บริหำรระดับสูง และ
เลขำนุกำรบริษัท ในกำรเรียนรู้กำรปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกำร
ท่ีดี ท้ังกำรอบรมภำยในให้แก่พวกเขำ และกำรเข้ำเรียนในกำร
อบรมของ สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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5.6 เลขานุการบริษัท
เลขำนุกำรบริษัทมีบทบำทเป็นศูนย์กลำงในกำรแนะน�ำ และให้
ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมกำรในนโยบำยกำรประกอบกำรของ
บรรษัทท่ีดี รวมถึงบทบำทและหน้ำท่ีเลขำนุกำร ช่วยในในกำร
วำงแผนกำรประชุมกรรมกำรบรหิำรประจ�ำปี, วำระกำรประชุม และ
สำระที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เลขำนุกำร
ได้เข้ำถึงกรรมกำรบริษัทเพื่อจะแนะน�ำกรรมกำรในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบใหม ่
หรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ปัจจุบันเลขำนุกำรบริษัท กลุ่มบริษัท INGRS คือเลขำนุกำร 
เพื่อท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมั่นและเข้ำใจในกฎเกณฑ์ต่ำงๆ และข้อ
ก�ำหนดที่แตกต่ำงกันในไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย 
และได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงถูกต้อง

หมวดท่ี 6 :  คณะกรรมการ (Committees)
หน้ำท่ีและบทบำทของคณะกรรมกำรตำมท่ีกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำยให้แก่คณะกรรมกำร เพ่ือให้ท�ำงำนอย่ำงมีประสทิธภิำพ 
คณะกรรมกำรนี้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด และคณะกรรมกำรท่ีได้
รบักำรคดัเลอืกและมอบหมำยให้ตรวจสอบปัญหำต่ำงๆ เพ่ือกำร
แก้ไข โดยเสนอรำยงำนต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำร พร้อมค�ำแนะน�ำ
ท่ีเหมำะสม ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ, 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
ฝ่ำยบรหิำร

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 3 คน ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระตำม
นยิำมและค�ำจ�ำกดัควำมของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์, และตลำดหลกัทรัพย์ ประกอบด้วยรำยช่ือดงันี้

ลำาดับ
ที่

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. นำยอับดุล คุดุส บิน โหมด นำอิม ประธำน

2. นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ สมำชิก

3. นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม สมำชิก

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีช่วยคณะกรรมกำรบริษัทดังต่อ
ไปนี้

1. เพือ่พจิำรณำงบกำรเงนิท่ีส�ำคญัทำงบัญชี และรำยงำนปัญหำ
ที่ซับซ้อน กำรโอนเงินเพื่อกำรตัดสินใจ รวมถึงกำรอภิปรำย
ถึงกำรจัดกำรบริษัท และผู้สอบบัญชีจำกภำยนอกในกำร
ตรวจสอบบัญชี กำรตรวจสอบกำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำร
ปฏิบัติท่ีลดภำวะควำมเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภำพของ
กำรควบคุมภำยใน และกำรรำยงำนกระบวนกำรทำงกำรเงิน

2. เพื่อพิจำรณำถึงประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน 
รวมถึงกำรควบคุมข้อมูลข่ำวสำรทำงระบบเทคโนโลยี และ
แนะน�ำกระบวนกำรควบคุมภำยใน จำกผู้ตรวจสอบภำยใน
และภำยนอก

3. พจิำรณำและอนมุตักิฎบัตรผูต้รวจสอบภำยใน, กำรตรวจสอบ
ภำยในประจ�ำปีพนกังำน ทรพัยำกรท่ีต้องใช้ในกำรตรวจสอบ
ภำยใน และพิจำรณำประสิทธิภำพของกำรตรวจสอบภำยใน
ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนอำชีพของกำรตรวจสอบ

4. พิจำรณำและอนุมัติข้อก�ำหนดกฎบัตรต่ำงๆ แผนประจ�ำปี 
พนักงำน และทรัพยำกรตำมระบบงำน รวมถึงพิจำรณำ
ปัญหำท่ีไม่ปฏบัิตติำมกฎระเบียบตำมเงือ่นไขท่ีก�ำหนด ท่ีมำ
จำกหน่วยงำนที่ก�ำกับและปรับปรุงแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้น

5. พจิำรณำถงึนโยบำย ควำมเพยีงพอของกำรจดักำรควำมเสีย่ง
ของบริษัทฯ ในกระบวนกำรและนโยบำย และประสิทธิภำพ
ของระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ

6. เพือ่สร้ำงควำมม่ันใจในจรรยำบรรณและนโยบำย ควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์โดยกำรบันทึก และกำรจดักำรให้ทีมบรหิำร
และพนักงำนตระหนักถึงเรื่องนี้ และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณและนโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดัง
กล่ำว
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“NRC”) จดัตัง้ข้ึน 
เมื่อวันท่ี 28 ตุลำคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมี 3 คน จำก 
คณะกรรมกำรอิสระ และอีก 2 คน มำจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ฝ่ำยบริหำร ดังนี้

ลำาดับ
ที่

ชื่อ ตำาแหน่ง

*1. นำยณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธำน

^2. ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ รอง
ประธำน

*3. นำยอับดุล คุดุส บิน โหมด นำอิม สมำชิก

*4. นำยอภิชำติ สุทธิศิลธรรม สมำชิก

^5. ดำโต๊ะ เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล สมำชิก

* กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
^ กรรมการบริหาร

เช่นเดียวกันกับกำรจัดตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ (AC) และ
คณะกรรมกำรบรหิำร  (EXCO) คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษัิท 
(BOD) ได้ก�ำหนดบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนี้

บทบาทและหน้าที่

บทบาทโดยทั่วไป : คณะกรรมกำรชุดนี้มีภำระหน้ำที่ดังนี้ 

1. ช่วยคณะกรรมกำรในกำรคัดสรร รวบรวมชื่อคณะกรรมกำร 
และผู้บริหำรอำวุโส

2. แนะน�ำผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติและควำมสำมำรถให้กับ 
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำก่อนเสนอชื่อต่อผู้ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อกำรอนุมัติและแต่งตั้ง และ

3. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง
ประธำนกรรมกำรบริหำร และแนะน�ำให้แก่คณะกรรมกำร
บริษัท

หน้าที่โดยเฉพาะ

1. พิจำรณำธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีต้องกำรควำมสันทัดจำก 
หลำกหลำยประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญและคณุสมบัตขิอง
คณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีผู้บริหำรตำมธุรกิจท่ี
บริษัทต้องกำรและแนะน�ำในกำรตัดสินของคณะกรรมกำร

2. เสนอช่ือและแนะน�ำผู้เหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตำม
คุณสมบัติ เพื่อคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำแต่งตั้งในท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับผู้สืบทอด
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ผู้บริหำร

4. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ันว่ำ กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นไป
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
เดียวกัน และ

5. ท�ำหน้ำท่ีต่ำงๆตำมบทบำทท่ีได้รบักำรอนมัุต ิและมอบหมำย 
ตำมกำรก�ำกับของคณะกรรมกำรบริษัท

อ�านาจ

เพือ่ให้บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบดงักล่ำว คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีสิทธิดังนี้

1. มีอ�ำนำจเต็ม และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และปรึกษำต่อ
พนกังำนใดๆ ของบรษัิทฯ ในกำรท่ีจะสอบสวน หรอืรบัทรำบ
ข้อมูลในกลุ่มบริษัทฯ

2. เชิญพนักงำนคนหนึ่งคนใด หรือปัจเจกชนอื่นเข้ำร่วมกำร
ประชุมในคณะกรรมกำรชุดนี้

3. ให้ได้รับค�ำเสนอแนะจำกผู้ประกอบอำชีพอิสระ หรือกำร
ให้ค�ำปรึกษำเพ่ือช่วย คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ในกำรปฏิบัติตำมบทบำทและหน้ำที่ดังกล่ำว
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6.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
บริษัทได้ตั้งคณะกรรมกำรบริหำร (EXCO) ประกอบด้วยฝ่ำย
บริหำรจ�ำนวน 4 คน และตัวแทนฝ่ำยบริหำรระดับปฏิบัติกำร 
3 ท่ำน ดังนี้

ลำาดับที่ ชื่อ ตำาแหน่ง

1.^ ดำโต๊ะ รำเมลี บิน มูซำ ประธำน

2.^ ดำโต๊ะ เอบี วำฮับ บิน อิสมำอีล รองประธำน

3.^ นำยฮำมิดี บิน เมำลอด* สมำชิก

4.^ ดำติน เสรี ฟำร่ำ บินตี้ รำเมลี สมำชิก

5. นำยอัฟฟำนดี บิน มุคตำร สมำชิก

6. นำยโหมด ซัฟรี บิน ซับตู สมำชิก

7. นำยนอสรี บิน ฮัมซะ สมำชิก

^ กรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรได้ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 28 ตุลำคม 
2557 โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
เพ่ือสนับสนุนกรรมกำรบริษัทในบทบำทและหน้ำท่ีก�ำกับทิศทำง
ขององค์กร ในนำมกรรมกำรบริษัท เพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
และทิศทำงในระยะเวลำที่สมควร และสิ่งที่ส�ำคัญคือ กำรแนะน�ำ
กรรมกำรบริษัทในกำรตัดสินใจ จำกข้ันตอนทำงยุทธศำสตร์ 
กำรวำงแผน นโยบำย กำรลงทุน และควำมเสี่ยง เพ่ือท่ีจะได้
บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมกำรเป็นผู้ก�ำหนด ข้อก�ำหนดและ
กระบวนกำร และจรรยำบรรณต่อคณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

กำรควบคุมภำยในและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จึงได้มอบหมำยให ้
คณะกรรมกำรบริหำร (EXCO) พิจำรณำและประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทใช้ผู้ตรวจสอบภำยใน
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรตรวจสอบและสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยในของกำรปฏิบัติงำนและกระบวนกำร
ท�ำงำนในด้ำนควำมเสีย่งท่ีส�ำคญัตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 
ผู้ตรวจสอบภำยในท�ำกำรเสนอแนะต่อผู้บริหำรและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยงำนจำกผู้ตรวจสอบ
ภำยใน จำกบทสรุปกำรปฏิบัติ ติดตำมกิจกรรมท่ีส�ำคัญ
ตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและกำรติดตำมแก้ไข 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นและสรุปได้ว่ำระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและรัดกุม ดังนี้

1. การควบคุมสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
นโยบำยของกลุ่มบริษัทไว้ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อ
ให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรมและโปร่งใส 
บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรกับพนักงำนอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำย
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในกำรปฐมนิเทศพนักงำน 
พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎและข้อบังคับ หำกกระท�ำผิดกฎ
ระเบียบหรือกำรฝ่ำฝืนใดๆ จะถูกลงโทษตำมควำมรุนแรงของ
กำรกระท�ำดังกล่ำว

บรษัิทจดัให้มีโครงสร้ำงองค์กรเพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษัิท ก�ำกบั
ดแูลผลกำรปฏบัิตงิำนของฝ่ำยจดักำรอย่ำงเป็นอิสระเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของผู ้ถือหุ้น กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยผู้บริหำรและ
พนักงำนไว้อย่ำงชัดเจน กระบวนกำรท�ำงำนจะได้รับกำรสอบ
ทำนจำกผู้สอบบัญชีเพ่ือให้ม่ันใจว่ำประสิทธิผลของกำรปฏิบัติ
งำนมีประสิทธิภำพ

บรษัิทเช่ือม่ันในระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดซ่ึีงรวมถงึกำรควบคมุ
กำรปฏิบัติงำน ทักษะและควำมมีระเบียบวินัยของพนักงำน 
กระบวนกำรผลติของกลุม่บรษัิทได้รบักำรรบัรองระบบมำตรฐำน
กำรจดักำรด้ำนคณุภำพ ISO/ TS16949 และมำตรฐำนกำรจดักำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO14001 กลุ่มบริษัทมีกำรจัดกิจกรรมกำรฝึก
อบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่ม
บรษัิท ประเมนิปัจจยัเสีย่งท่ีอำจมผีลกระทบต่อผลกำรด�ำเนนิงำน
ของบริษัท และประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบ
ต่อกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว กำร
ประเมินนี้จัดท�ำข้ึนโดยอำศัยเหตุกำรณ์ในอดีตและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพื่อลด
ผลกระทบต่อระดับท่ียอมรับได้ ควำมเสี่ยงท่ีระบุ ผู้บริหำรของ
แต่ละบรษัิทมส่ีวนร่วมในกำรรวบรวมมำตรกำรแก้ไขท่ีดท่ีีสดุเพือ่
ให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงลดลง

กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงต้องจัดให้มีกำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยง
แต่ละหัวข้อทุกๆ 18 เดือน ฝ่ำยบริหำรได้ทบทวนควำมเพียงพอ
ของนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพือ่ให้มัน่ใจว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทมปีระสทิธภิำพ

3. กิจกรรมการควบคุม
บรษัิทได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และข้ันตอนกำรปฏบัิตงิำน, ขอบเขต
อ�ำนำจ, กำรปฏิบัติงำนท่ีมีคุณภำพ, ค�ำแนะน�ำกำรท�ำงำนใน 
ทุกพื้นกำรท�ำงำน มำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ เช่น มำตรฐำน 
กำรจัดกำรคุณภำพ ISO/TS16949 และมำตรฐำนกำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO14001 รวมถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและ
ค�ำแนะน�ำในกำรท�ำงำนให้กับพนักงำนทุกคนเพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ กำรควบคุม 
ท่ีเหมำะสมท่ีเกดิขึน้ในแต่ละข้ันตอน สำมำรถลดข้อผดิพลำดและ
กำรกระท�ำที่ไม่ได้มีเจตนำให้เกิดขึ้น

“การรักษาไว้ซึ่งธรรมาภิบาล 
จะช่วยให้องค์กรประสบความ

สำาเร็จในการดำาเนินงาน  
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และ 

ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบและกฎหมาย”
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บริษัทได้จัดท�ำค�ำแนะน�ำในกำรท�ำงำน ได้แก่ ฝ่ำยผลิต ฝ่ำย
จัดซ้ือ ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยวิศวกรรมและกำรออกแบบ 
ฝ่ำยกำรเงินและกำรบัญชีและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล กำรควบคุม
ท่ีเหมำะสมจะสำมำรถป้องกันปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นได้หรือปัญหำ
กำรทุจริต บริษัทจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) เพือ่ตรวจสอบกำรปฏบัิตงิำนของพนกังำน เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ
พนกังำนปฏบัิติตำมนโยบำยและขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำน ขอบเขต
อ�ำนำจ กำรปฏิบัติงำนท่ีมีคุณภำพ ค�ำแนะน�ำ ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในของกลุม่ด�ำเนนิกำรตรวจสอบตำมแผนงำนกำรตรวจสอบ
ประจ�ำปีท่ีได้รบักำรอนมุตัแิละรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นรำยไตรมำส

บริษัทก�ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและอ�ำนำจกำร
อนุมัติของผู้บริหำรในแต่ละระดับ รำยละเอียดโครงสร้ำงองค์กร
ท่ีก�ำหนดขึ้นเพื่อให้สำมำรถแบ่งแยกหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ของพนกังำน ผูบั้งคับบัญชำ ผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรได้ชัดเจน กำร
เข้ำถงึฐำนข้อมูลและระบบปฏบัิตกิำร มีกำรจดักำรและตรวจสอบ
อย่ำงเป็นระบบเป็นประจ�ำ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงผู้ท่ีรับผิดชอบใน
กำรอนุมัติบันทึกข้อมูลกำรท�ำธุรกรรมและกำรควบคุม

กลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์อย่ำงเข้มงวด รำยกำร
ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้รับกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบและพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม รวมท้ังข้อตกลง
กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้บริหำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยจะ
ต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติโดยค�ำนึงถึงกรรมกำรอิสระ
ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่ำว กำรท�ำธุรกรรมประเภทนี้ได้
รับกำรแจ้งอย่ำงสม�่ำเสมอในระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส

บริษัทก�ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและอ�ำนำจอนุมัติ
ของผู้บริหำรแต่ละระดับ รำยละเอียดแผนผังองค์กรท่ีจัดตั้งข้ึน
สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีและควำมรับ
ผิดชอบของพนักงำน หัวหน้ำงำน ผู้จัดกำร และระดับบริหำรไว้
อย่ำงชัดเจนตำมรำยละเอียดลักษณะงำน กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล
และระบบปฏิบัติกำรมีกำรจัดระเบียบและตรวจสอบอย่ำงเป็น
ระบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรขออนุมัติ
บันทึกรำยกำรและดูแลทรัพย์สิน

4. ข้อมูลและการสื่อสาร
บรษัิทมีกำรสือ่สำรอย่ำงเป็นระบบภำยในองค์กรและใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรกับพนักงำน 
พนักงำนจะได้รับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนกำรประชุมภำยในแผนก 
ประกำศต่ำงๆของบริษัท อินทรำเน็ตและอีเมล์ คณะกรรมกำร
ได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องผ่ำนทำงอีเมล์
อย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอ

ในกำรศึกษำระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุม หลังจำกที่
ประชุม เลขำนุกำรบริษัทจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมและเปิดเผย
มติท่ีส�ำคัญต่อสำธำรณชนตำมข้อก�ำหนดในกำรเปิดเผยข้อมูล
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนและผู ้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทท่ี  
www.ingress.co.th เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอ่ืนๆเป็นไตรมำส บรษัิทให้ควำมส�ำคญักบั
บทบำทของนกัลงทุนสมัพนัธ์ในกำรตดิต่อสอบถำมและแจกจ่ำย 
ข้อมูลเพ่ือรับฟัง กำรเย่ียมชมและกำรเข้ำร่วมประชุมของ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเครำะห์

บรษัิทมช่ีองทำงสือ่สำรท่ีชัดเจนในกำรร้องเรยีนหรอืรำยงำนกำร
สงสยัว่ำผดิ ซ่ึงอำจท�ำให้เกดิควำมเสยีหำยกำรกระท�ำผดิหรอืกำร
ละเมดิกฎหมำยท่ีมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท พนกังำน
หรอืบุคคลท่ีสำมสำมำรถสอบถำมเรือ่งร้องเรยีนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้โดยตรงผ่ำนทำงอีเมล์ khudus@ingress.co.th 
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นอย่ำงเต็มท่ีไม่ให้เกิดกำรทุจริตและปกป้อง 
ผู้กระท�ำผิดท่ีได้รับควำมไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมำจำกกำร
รำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรกระท�ำผิด

5. การติดตามกิจกรรม
บริษัทมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยเป็นประจ�ำ 
มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้ฝ่ำยบริหำรของ 
บริษัทฯ รับทรำบเป็นไตรมำส คณะกรรมกำรร่วมกับผู้บริหำร
ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบริษัทย่อย และให้ค�ำแนะน�ำ 
เพือ่ก�ำกบัดแูลและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยจดักำรต่อไป

ในส่วนของกำรประเมนิระบบกำรควบคมุภำยใน บรษัิทได้จดัให้มี
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีโดยครอบคลุมแต่ละส่วนงำน 
หลกัๆ ท่ัวท้ังกลุม่ ได้แก่ ฝ่ำยผลติ ฝ่ำยจดัซ้ือ ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ฝ่ำยวิศวกรรมและกำรออกแบบ ฝ่ำยกำรเงินและกำรบัญชีและ
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ผู้ตรวจสอบภำยในด�ำเนินกำรตรวจสอบว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมค�ำแนะน�ำในกำรท�ำงำนนโยบำยและขั้นตอนกฎระเบียบและ
ข้อบังคบั และรำยงำนผลกำรตรวจสอบและตดิตำมกำรด�ำเนนิกำร 
แก ้ไขต ่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระหว ่ำงกำรประชุม 
คณะกรรมกำร ส�ำหรับประเด็นท่ีต้องให้ควำมส�ำคัญ ผู้ตรวจ
สอบภำยในจะรีบทบทวนค�ำถำมและข้อสงสัยของฝ่ำยบริหำร
เพือ่หำรอืและสรปุเรือ่งท่ีจะแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ

อนึ่ง บริษัทย่อยได้ก�ำหนดกำรก�ำกับดูแลซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อบังคับและค�ำ
แนะน�ำในกำรท�ำงำน นอกจำกนีก้ลุม่บรษัิท ได้จ้ำงตวัแทนท่ีได้รบั
กำรรบัรองจำกภำยนอกเพือ่ตรวจสอบและรบัรองกำรด�ำเนนิงำน 
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เป็นไปตำมมำตรฐำน อกีท้ังบรษัิทย่อยได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ลูกค้ำว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ด�ำเนินไปตำมตำมข้ันตอนท่ี
ได้ตกลงกันและไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนกำรโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

บริษัทย่อยมีควำมพร้อมในกำรตรวจสอบกำรรับรองและ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดของบริษัท ท้ังนี้ได้มีกำรร่วมมือ
กับตัวแทนภำยนอกท่ีได้รับกำรรับรองเพ่ือท�ำกำรตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติ

นอกจำกนี้บริษัทย่อยได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกลูกค้ำ ว่ำได้
ปฏิบัติตำมข้ันตอนท่ีตกลงไว้และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
กระบวนกำรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

6. ระบบควบคุมภายใน
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมี
ประสทิธผิล ด้วยเหตนุี ้กำรควบคมุภำยในและข้ันตอนต่ำงๆ รวม
ท้ังนโยบำยและข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรของกลุ่ม ท่ีได้รับกำรจัด 
ตั้งขึ้นอย่ำงเต็มรูปแบบในทุกองค์กร

ในรอบปีบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยในรวมถึงกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและข้ันตอนต่ำงๆ ได้รับกำรประเมินอย่ำงเป็นทำงกำร
โดยผู้ตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษัท ซ่ึงรวมถึงกำรตรวจสอบ
ประสิทธิภำพของกำรควบคุมด้ำนกำรเงินกำรปฏิบัติงำนและ 
กำรควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในกำรสร้ำงควำมมั่นใจในควำมสม�่ำเสมอในกำรปฏิบัติงำนของ
กลุ่มบริษัท ย่อยท้ังหมดจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบ
ปฏิบัติและข้อ จ�ำกัด อ�ำนำจของกลุ่ม

7. หน้าที่การตรวจสอบภายใน
พนกังำนตรวจสอบภำยในประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนตำมนโยบำย
และขั้นตอนต่ำงๆ อย่ำงเป็นอิสระและประเมินประสิทธิผลของ
ระบบกำรควบคุมท้ังหมด เม่ือพิจำรณำถึงขอบเขตของกำร 
ตรวจสอบแล้ว ได้ระบุควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มี ไปยังพื้นที่ปฏิบัติที่
ส�ำคัญเพื่อให้ครอบคลุมกำรตรวจสอบที่ดีที่สุด

ในปีงบประมำณปัจจุบันได้มีกำรเพ่ิมกำรตรวจสอบบัญชีเพิ่ม 
Ingress Autoventures India Private Limited ในเมือง Manesar 
ประเทศอินเดีย

บริษัทท่ีอยู่ภำยใต้ INGRS ต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 
ปีละครั้งในรอบปีงบประมำณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและมี
แนวทำงกำรควบคุมท่ีดี และแผนกำรตรวจสอบภำยในน้ันได้รับ
กำรทวนสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ

8. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
หนึ่งในแผนกำรรองรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินงำน คือกำร
บริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (“BCM”) ได้ถูกน�ำเสนอภำยใน
บริษัทผ่ำนกำรศึกษำและสัมนำ ท่ีถูกจัดข้ึนท่ีบริษัท Ingress 
Technologies Sdn Bhd (“ ITSB”) และ Ingress Precision Sdn. Bhd. 
เม่ือเดือนเมษำยน 2561 BCM เป็นกรอบกำรท�ำงำนท่ีระบุ 
ควำมเสี่ยงขององค์กรท่ีจะถูกคุกคำมท้ังภำยในและภำยนอกใน
ฐำนะโครงกำรน�ำร่อง ITSB ได้รเิริม่ด�ำเนนิกำรในเดอืน มกรำคม 
2563 และได้ข้อสรุปดังนี้ 

ภำยใต้ข้อก�ำหนดกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของบริษัท 
ITSB มวีตัถปุระสงค์หลกั คอืกำรส่งเสรมิควำมอยู่รอดขององค์กร
โดยท�ำให้มั่นใจว่ำ กระบวนกำรทำงธุรกิจที่ส�ำคัญสำมำรถด�ำเนิน
ต่อไป หรือสำมำรถกู้คืนได้ในเวลำที่เหมำะสม หลังจำกเกิดกำร
ภำวะหยุดชะงักทำงธุรกิจ และมั่นใจได้ว่ำ :

• ชีวติและทรพัย์สนิมคีวำมเสยีหำยน้อยท่ีสดุเมือ่เกดิภำวะหยุด
ชะงักทำงธุรกิจหรือกำรเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่

• ยังคงรักษำคุณภำพและควำมต้องกำรของของลูกค้ำ
• ยังคงรักษำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร โดยสำมำรถปฏิบัติ

ตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยและข้อบังคับของธุรกิจได้
• ไม่มผีลกระทบต่อช่ือเสยีงและภำพลกัษณ์ต่อสำธำรณชนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
BCM ท่ีใช้ในบริษัท ITSB นั้นสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
ISO22301: 2012 “ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงสังคม 
- ระบบกำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCMS)” ซ่ึงเป็น
มำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพ หรือ ISO ในปี 2555 ทั้งนี้ทำง
บริษัทได้รับควำมร่วมมือจำกท่ีปรึกษำภำยนอก และสำมำรถ
บรรลุ 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ : 

• ขั้นตอนที่ 1 - เริ่มต้นโปรแกรมกำรจัดกำรและกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง

• ขั้นตอนที่ 2  - วิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ
• ขั้นตอนที่ 3  - กำรพัฒนำ & กลยุทธ์กำรคัดเลือก
• ขั้นตอนที่ 4  - แผนกำรพัฒนำรองรับ
• ขั้นตอนที่ 5  - แผนกำรทดสอบและปรับปรุง
INGRS จะขยำยกำรด�ำเนนิกำรโครงกำร BCM ในเครอืให้เป็นไป 
ในแนวทำงเดียวกัน 
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รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่ำงปีงบกำรเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563 และ 
(ปีงบประมำณ 2562/63) และ 31 มกรำคม 2562 (ปีงบประมำณ 
2561/62) บริษัท และ บริษัทย่อย (“กลุ่ม บริษัท “) มีรำยกำร
บัญชีท่ีส�ำคญักบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั เป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำร

ค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัท และ บริษัทท่ี
เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ธุรกิจกับบุคคลอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่ม

1. Katayama Kogyo Co., Ltd. (“KK”)

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่นและด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรผลติและ
จ�ำหน่ำยช้ินส่วนยำนยนต์เครื่องจักรกลกำรเกษตรและชิ้น
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง

• KK ถอืหุ้นใน IAV ร้อยละ 31.43 และแต่งตัง้ให้ผูแ้ทนสองคน 
ได้ท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรใน IAV ได้แก่ (1) Mr. Itsuro 
Maeno และ (2) Ms. Michiko Akamatsu

• KK ถอืหุ้นใน IPSB ร้อยละ 10.00 และให้ผูท่ี้ได้รบัมอบหมำย 
ให้ท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรใน IPSB คือ Ms. Michiko 
Akamatsu

• KK ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 25.00 และมอบหมำย
ให้สองคนท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรใน บริษัท PTIMV 
ใน IPSB ประกอบด้วย (1) Ms. Michiko Akamatsu 
(คณะกรรมำธิกำร) และ (2) Mr. Tetsuji Tamura 
(คณะกรรมกำร กรรมกำร)

2. Yonei Co., Ltd. (“Yonei”)

ก่อตัง้ข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นและประกอบธรุกจิกำรค้ำโดยท่ัวไป
ซึ่งมีฐำนกำรด�ำเนินงำนมำกกว่ำ 200 แห่งในประมำณ 80 
ประเทศทั่วโลก

• Yonei ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 6.07 ใน IAV และได้แต่งตั้ง 
ผู้แทนหนึ่งคนให้ท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรใน IAV ซ่ึงเป็น  
Mr. Hiroshi Miyazeki.

• Yonei ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 10.00 และมอบหมำยให ้
ผู ้แทนคนใดคนหนึ่ ง เป ็นกรรมกำรใน PTIMV คือ 
Mr. Hiroshi Miyazeki (ในคณะกรรมำธิกำร)

3. Iwamoto Co., Ltd. (“Iwamoto”)

ก่อต้ังข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นและมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
กำรพัฒนำกำรผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่องมือส�ำหรับปั๊มขึ้นรูป

Iwamoto ถือหุ้นร้อยละ 15 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของ FCT และแต่งตัง้ผูแ้ทนหนึง่คนเพือ่ท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำร
ใน FCT คือ Mr. Noboru Iwasaki
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บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย

ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่ม

1. Perodua Manufacturing Sdn Bhd (“PMSB”)

ก่อตั้งข้ึนในประเทศมำเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและ
ประกอบรถ Perodua 

PMSB เป็น บริษัท ย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua 
Sdn Bhd (“Perodua”) ซ่ึงถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 
Perodua ได้มอบหมำยให้สองคนได้รบัมอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ี
เป็นกรรมกำรซ่ึงประกอบด้วย (1) Mr. Zainal Abidin Bin 
Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan.

2. Perodua Sales Sdn Bhd (“PSSB”)

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซียและด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรขำย 
กำรตลำดและกำรจัดจ�ำหน่ำยรถยนต์ Perodua รวมถึง 
กำรด�ำเนินงำนหลังกำรขำยและอะไหล่

PSSB เป็น บริษัท ย่อยของ Perodua ซ่ึงถือหุ้นใน ITSB 
ร้อยละ 30.00 Perodua ได้มอบหมำยให้สองคนได้รับ
มอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรใน ITSB ได้แก ่
(1) Mr. Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah 
Binti Hasan

3. Perodua Global Manufacturing Sdn Bhd (“PGSB”)

ก่อตั้งข้ึนในประเทศมำเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและ
ประกอบรถ Perodua 

PGSB เป็น บริษัท ย่อยของ Perodua ซ่ึงถือหุ้นใน ITSB 
ร้อยละ 30.00 Perodua ได้มอบหมำยให้สองคนได้รับ
มอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรใน ITSB ได้แก ่
(1) Mr. Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah 
Binti Hasan

4 Perodua Auto Corporation Sdn Bhd (“PCSB’) PCSB เป็น บริษัท ย่อยของ Perodua, ซึ่งถือหุ้นใน ITSB 
ร้อยละ 30.00, และถือหุ้นใน Ingress AOI Technologies Sdn 
Bhd (“IATSB”) ร้อยละ 30.00, PCSB ได้มอบหมำยให้หนึง่คน
ได้รบัมอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรใน IATSB, ได้แก่ 
Ms Noor Zakiyah Binti Hasan

5 AOI Machine Company Ltd (“AOI”) AOI ถือหุ้นอยู่ใน IATSB ร้อยละ 15, AOI ได้มอบหมำยให้สอง
คนได้รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรใน IATSB, 
ได้แก่ (1) Mr. Noboru Doi and (2) Mr. Katsumi Nishida

บริษัทแม่

ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่ม

1. Ingress Corporation Berhad (“ICB”)

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซียและมีส่วนร่วมในฐำนะ บรษัิท 
ผูถ้อืหุ้นเพ่ือกำรลงทุน ปัจจบัุน ICB ม ีบรษัิท ย่อยท่ีด�ำเนนิ
ธุรกิจ ACM ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์รวมถึงบริกำรด้ำน
วิศวกรรมส�ำหรับอุตสำหกรรมพลังงำนและทำงรถไฟ

ICB เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เพียงรำยเดียวและเป็นผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของ บริษัท
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่ม

1. Ingress Katayama Technical Centre Sdn Bhd (“IKT”)

ก่อตัง้ข้ึนในประเทศมำเลเซียและมส่ีวนร่วมในกำรออกแบบ
และผลติเครือ่งมือข้ึนรูปและรดีข้ึนรูปแม่พิมพ์และแม่พมิพ์
ส�ำหรับผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์

IKT เป็น บริษัท ย่อยของ ICB ซึ่งถือหุ้นใน IKT ร้อยละ 60 
และส่วนที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ของ IKT ถือโดย KK 

2. Organic Gain Sdn Bhd (“OGSB”)

ก่อตั้งข้ึนในประเทศมำเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกพืชและผลิตภัณฑ์อำหำรฮำลำล

OGSB ถือหุ้นอยู่ 98.9% เป็นกรรมกำรของ บริษัท Dato 
‘Dr. Ab Wahab bin Ismail ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยกำร OGSB

รำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2560/62 มีดังต่อไปนี้

 มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท) 
นโยบายการกำาหนดราคา

2562/63 2561/62
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท    
เงินปันผลจ่ำย 45.16 45.16 อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย    
ขำยสินค้ำ 16.60 0.50 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 10.92 11.83 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 6.82 8.11 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อแม่พิมพ์ 10.30 4.83 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำสิทธิ 15.44 18.02 รำคำตำมสัญญำ
ค่ำช่วยเหลือทำงเทคนิค 3.64 5.95 รำคำตำมสัญญำ
เงินปันผลจ่ำย 45.10 45.86 อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย    
Sale of goods 821.81 1,015.05 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
ขำยสินค้ำ - 1.56 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำเช่ำรับ 1.93 2.06 รำคำตำมสัญญำ
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 25.81 21.65 รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - 0.47 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

ส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 และปีงบประมำณ 2561/62 ยอดคงเหลือระหว่ำงกลุ่มบริษัท และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

 Transaction Value (Million Baht)

FY2019/20 FY2018/19

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 84.25 104.59

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - 0.03

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.03 0.19

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 84.28 104.81

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษัทใหญ่ 41.25 3.94

บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - 4.65

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5.56 13.27

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 46.81 21.86

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 131.09 126.67

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 4.82 1.73

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - -

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.82 1.73

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษัทใหญ่ 5.41 16.30

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 9.05 25.55

บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 79.87 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 9.14 4.38

รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 103.47 46.23

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4.71 -

รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4.71 -

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 113.00 47.96

เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 17.23 17.19

รวมเงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17.23 17.19
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การคำ้าประกันการกู้ยืมของกลุ่มบริษัทโดย ICB 
กำรกู้ยืมของกลุ่มบริษัทกับสถำบันกำรเงินที่ ICB เป็น บริษัทประกัน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 31 มกรำคม 2562 ดังนี้ 

ลำาดับ ผู้ยืม

งบการเงินรวม

รายละเอียดของสินทรัพย์เพื่อ
ความปลอดภัย / การจดจำานอง

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ประเภท
จำานวนเงิน
 (ล้านบาท)

ประเภท
จำานวนเงิน
 (ล้านบาท)

1. Ingress Industrial (Malaysia) 
Sdn Bhd

TL 149.92 TL 181.63 กำรค�้ำประกันโดย ICB

2. Ingress Precision Sdn Bhd TL 121.22 TL 148.24 กำรค�้ำประกันโดย ICB

BA 13.68 BA 10.57

RC 76.19 RC 76.40

3. Ingress Technologies Sdn Bhd TL 201.45 TL 234.78 กำรค�้ำประกันโดย ICB

BA 70.24 BA 78.96

RC 106.48 RC 105.26

4. PT Ingress Malindo Ventures RC 45.56 RC 44.5 กำรค�้ำประกันโดย ICB

หมายเหตุ : OD = เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร; PN = ตั๋วสัญญา; BA = เจ้าหนี้ตั๋วเงินและทรัสต์รีซีทส์; BG = หนังสือค�้าประกันของธนาคาร; 
RC = เงินกู้หมุนเวียน; TL = เงินกู้ระยะยาว

กำรค�้ำประกันโดย ICB ได้ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นรำยกำรในอดีต ในกำรค้�ำประกันดังกล่ำว ICB 
ไม่คิดค่ำตอบแทนใดๆ จำกกลุ่ม บริษัท ดังนั้นกลุ่ม บริษัท จึงไม่ได้รับผลเสียหำยใดๆ จำกกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของกลุม่
บรษัิท กบับุคคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัในระหว่ำงปีบัญชีสิน้สดุ
วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 31 มกรำคม 2562 เป็นรำยกำรค้ำ
ตำมปกติและเป็นไปตำมปกติธุรกิจในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงถกูต้องและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำด 
และไม่ก่อให้เกดิผลประโยชน์ท่ีอำจเกดิขึน้จำกกำรเข้ำท�ำรำยกำร

นโยบายหรือแนวโน้มเกีย่วกบัการทำาธรุกรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
กำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วข้องกนัหรอืรำยกำรระหว่ำงกนัของกลุม่ บรษัิท 
กบับคุคลหรอืกจิกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอือำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก�ำหนดโดยกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หำกกลุ่ม บริษัท มีควำมประสงค์จะท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน
หรือรำยกำรระหว่ำงกันกับคู่สัญญำท่ีอำจมีควำมขัดแย้งมีส่วน
ได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกลุ่ม 
บริษัท จะปฏิบัติตำมนโยบำยและขั้นตอนต่ำงๆอย่ำงเคร่งครัด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้แนวทำงในกำรพิจำรณำซ่ึงรวม
ถึงกำรพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำธุรกรรมเพื่อกำรด�ำเนิน
ธรุกจิของกลุม่บรษัิท เปรยีบเทียบกบัรำคำท่ีเสนอโดยบุคคลท่ีสำม 
(ถ้ำมี) และพิจำรณำถึงสำระส�ำคัญของขนำดรำยกำร 

ถ้ำมีรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจ
สอบเพื่อให้ควำมเห็นต่อควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว 
ในกรณท่ีีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพจิำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญเช่นผู้สอบบัญชี
หรือผู ้ประเมินรำคำอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรท่ี
เกีย่วข้องกนัเหล่ำนี ้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอื
ผู้เช่ียวชำญจะใช้เพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรท�ำธุรกรรม 
ดังกล่ำวค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย
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รายงานทางการเงิน
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จำากัด มหาชน
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บทวิเครำะห์และกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

1 เกณฑ์ ในการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) 
(“บรษัิทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนจ�ำกดั ตัง้อยู่ในประเทศไทย ด�ำเนนิ
ธุรกิจให้ค�ำปรึกษำด้ำนธุรกิจให้กับบริษัทย่อยในกลุ่ม โดยบริษัท
ย่อยด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจ�ำหน่ำยชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ตั้งอยู่เลขที่ 9/141 อำคำรยูเอ็มทำวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิต เอ 1 ถนน
รำมค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร ซ่ึง
มีโรงงำนตั้งอยู่ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย

กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เป็น
ไปตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563

2 ผลการดำาเนินงานโดยรวม
ส�ำหรับปีกำรเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 (“ปีงบประมำณ 
2562/63”) และวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 (ปีงบประมำณ 2561/62) 
กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย 2,838.1 ล้ำนบำท และ 3,199.3 
ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ซึ่งลดลง 361.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.29 
จำกปีงบประมำณ 2561/62 รำยได้จำกกำรขำยท่ีลดลงส่วนใหญ่มี
ผลมำจำกกำรลดลงของปรมิำณรวมอุตสำหกรรม (TIV) และกำร
ผลิตรวมอุตสำหกรรม (TIP) ของประเทศไทย ซึ่งผลกระทบมำ
จำกตลำดของประเทศอนิโดนเีซียและอินเดยีในปี 2562   และถงึ
แม้ว่ำในตลำดประเทศมำเลเซียจะมปีริมำณรวมอตุสหกรรม (TIV) 
เพิม่ข้ึนเลก็น้อยจำกปี 2561 แต่ไม่ท�ำให้รำยได้จำกกำรขำยสงูข้ึน
มำกนกั รำยได้ท่ีเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่มำจำกรถยนต์ท่ีผลติในประเทศ
จีนและน�ำมำขำยในประเทศมียอดที่สูงขึ้น 

จำกกำรลดลงของรำยได้ในปีงบประมำณ 2562/2563 กลุม่บรษัิท 
มีอัตรำก�ำไรข้ันต้นลดลง 546.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ19.25 
เทียบกับ 633.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.79 ในปีงบประมำณ 
2561/2562 ส�ำหรับในปีงบประมำณ 2562/2563 กลุ่มบริษัท 

มีก�ำไรก่อนหักภำษีโดยประมำณร้อยละ 51.6 จำกปีงบประมำณ 
2561/2562 และปิดท่ี 48.17 ล้ำนบำท (99.54 ล้ำนบำท 
ในปีงบประมำณ 2561/2562)

กลุม่บรษัิทมีผลขำดทุนหลงัหักภำษีและส่วนของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย 
(“LATMI”) จ�ำนวน 76.1 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2562/2563 
เทียบกับก�ำไร 54.1 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561/2562 ซึ่ง
ลดลง 130.2 ล้ำนบำท สำเหตุกำรลดลงส่วนใหญ่เกิดจำกสำเหตุ
ดังนี้

ก) ก�ำไรท่ีบันทึกลดลงเนือ่งจำกรำยได้จำกกำรขำยท่ีลดลงจำก
กำรด�ำเนินงำนในประเทศไทย ของ บริษัท อิงเกรส ออโต
เวนเจอร์ จ�ำกัด (IAV) และกำรขำยของส่วนงำนแม่พิมพ์
จำก บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ปท) จ�ำกัด (FCT) 

ข) กำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของ
บริษัท IPSB โดยพิจำรณำจำกเงินทุนท่ีสูงและค่ำเผื่อกำร
ลดหย่อนภำษีส�ำหรบักำรลงทุนคำดว่ำจะไม่สำมำรถรบัรูใ้น
อนำคตอันใกล้

ส�ำหรบัปีงบประมำณ 2562/63 อตัรำขำดทุนของกลุม่ (“LATMI”) 
อยู่ที่ร้อยละ (2.68) เมื่อเทียบกับอัตรำก�ำไร (“PATMI”) ร้อยละ 
1.68 ในปีงบประมำณ 2561/2562

3 การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
3.1 รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัท ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรขำยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
ยำนยนต์ 2 ประเภท ได้แก่ ผลติภณัฑ์เครือ่งรดีขึน้รปูและป๊ัมข้ึนรปู 
บริษัทย่อยส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศผลิตและขำยผลิตภัณฑ์ให้
แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมในท้องถิ่น (“OEM”) ในสกุลเงินท้องถิ่น  
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โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัท แยกตำมประเทศและผลิตภัณฑ์มีดังนี้

ปีงบประมาณ

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายแยกตามประเทศ
ประเทศไทย 1,027.5 36.2  1,194.7 37.3
ประเทศมำเลเซีย 1,389.4 49.0  1,542.5 48.2
ประเทศอินโดนีเซีย 226.8 8.0  238.3 7.5
ประเทศอินเดีย 194.4 6.8  223.8 7.0

รายได้รวม 2,838.1 100.0 3,199.3  100.0
รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รีดขึ้นรูป 1,613.7 56.9  1,785.8 55.8
ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูป 1,197.7 42.2  1,396.5 43.7
ผู้ให้บริกำรด้ำนระบบอัตโนมัติ 26.7 0.9  17.0 0.5

รายได้รวม 2,838.1 100.0  3,199.3 100.0

จำกข้อมูลข้ำงต้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 รำยได้หลัก
มำจำกประเทศมำเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 49.0 (ร้อยละ 48.2 ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62) จำกรำยได้จำกกำรขำยท้ังหมด
ของกลุ่มบริษัท ตำมด้วยประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศอินเดีย กำรด�ำเนินงำนท่ีมีส่วนร่วมร้อยละ 36.2, 8.0 
และ 6.8 ตำมล�ำดับ 

ผลิตภัณฑ์รีดข้ึนรูป เป็นผลิตภัณฑ์หลักท่ีสร้ำงรำยได้จำกกำร
ขำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 ให้กับกลุ่มบริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 56.9 จำกรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัท ในขณะท่ี
ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปและผู้ให้บริกำรด้ำนระบบอัตโนมัติ มีรำยได้
จำกกำรขำยร้อยละ 42.2 และ 0.9 ตำมล�ำดับ ซึ่งกลยุทธ์ของ
กลุ่มในกำรขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนระบบอัตโนมัติ มีรำยได้ 
เพ่ิมข้ึน 9.7 ล้ำนบำท จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงศักยภำพในกำรเติบโตในอนำคต

3.2 รายได้อื่น

รำยได้อื่นๆ ประกอบด้วยก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้ดอกเบี้ยรับ ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำย ฯลฯ รำยได้อื่น ๆ มีรำยละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 7.8 8.9 11.2 12.2
ขำยเศษ 70.1 79.9 68.4 74.3
ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของ  
  สินทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - - 5.6 6.1
รำยได้เบ็ดเตล็ด 9.8 11.2 6.9 7.4

รวมรายได้อื่น 87.7 100.00 92.1 100.00

ส�ำหรับรำยได้อื่นรวมของกลุ่มบริษัท ในปีงบประมำณ 2562/63 และ 2661/62 รวม 87.7 ล้ำนบำทและ 92.1 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ คิด
เป็นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.8 ตำมล�ำดับของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท รำยได้อื่นรวมของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้จำก
กำรขำยเศษจำกกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์คิดเป็น ร้อยละ 79.9 และร้อยละ 74.3 ของรำยได้อื่นรวม ส�ำหรับปีงบประมำณ 2562/63 
และ 2661/62 ตำมล�ำดับ 
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กลุ่มบริษัทรับรู้ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 7.8 ล้ำนบำท 
ในปีงบประมำณ 2562/63 เนื่องจำกมีก�ำไรท่ีเกิดจำกบริษัทท่ี
เกี่ยวข้องกันในกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
สกุลเงินในประเทศและเงินตรำต่ำงประเทศ ณ สิ้นปีบัญชีเปรียบ
เทียบกัน นอกจำกก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนแล้วกลุ่มบริษัท 
ยังรบัรูร้ำยได้อืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ เช่น รำยได้จำกดอกเบ้ีย
ให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อกำรลงทุน และก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอำคำร 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ เป็นต้น

3.3 ต้นทุนขาย

ต้นทุนขำยส่วนใหญ่ประกอบด้วยดังต่อไปนี้:

1. ต้นทุนผนัแปรทำงตรง - วตัถดุบิ วสัดช้ิุนส่วน วสัดทุำงอ้อม 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับเหมำช่วง วัสดุสิ้นเปลือง ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและค่ำจัดส่ง ค่ำสิทธิ ค่ำแรงทำงตรงและ 
ค่ำสำธำรณูปโภคของโรงงำน

2. ค่ำใช้จ่ำยคงที่ - ค่ำแรงงำนทำงอ้อม ค่ำบ�ำรุงรักษำโรงงำน 
ค่ำเช่ำโรงงำน ค่ำประกันและค่ำใช้จ่ำยโรงงำน และ

3. ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัโรงงำน อำคำรและ
เครื่องจักร

ส่วนประกอบของต้นทุนขำยของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ปีงบประมาณ

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ต้นทุนผันแปรทำงตรง 1,776.2 77.5 2,021.0 78.7
ค่ำใช้จ่ำยคงที่ 274.3 12.0 273.6 10.7
ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำย 241.2 10.5 271.7 10.6

รวมต้นทุนขาย 2,291.7 100.0 2,566.3 100.0

The cost of sales of the Group classified by countries and products are as follows:

ปีงบประมาณ

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ต้นทุนขำยแยกตำมประเทศ
ประเทศไทย 799.9  34.9  893.4  34.8 
ประเทศมำเลเซีย  1,161.3  50.7  1,329.0  51.8 
ประเทศอินโดนีเซีย  193.8  8.5  187.9  7.3 
ประเทศอินเดีย  136.7  5.9  156.0  6.1 

รวมต้นทุนขาย  2,291.7  100.0  2,566.3  100.0 

ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำกลุ่มบริษัท ยังคงมีนโยบำยควบคุมค่ำ 
ใช้จ่ำยท่ีเข้มงวดเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยรำยได้และปรับตัวให้เข้ำ
กบัสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิท่ีท้ำทำยและควำมต้องกำรของ OEM 
ที่สำมำรถแข่งขันได้ ในส่วนของกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต กลุ่ม
บริษัท ได้เจรจำกับผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยวัตถุดิบรวมถึงผู้ผลิต 
ช้ินส่วนรถยนต์บำงรำยเพ่ือเปลีย่นชนิดของวัตถดิุบ แต่ยงัคงรกัษำ 

คุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ Value Added Value 
Engineering (“VAVE”) ซ่ึงส่งผลให้เกดิกำรลดลง เกีย่วกบัต้นทุน
กำรผลิต ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัท ที่ได้ชิ้นส่วนยำนยนต์ในรำคำ
ท่ีสมเหตุสมผลมำกข้ึน นอกจำกนี้กลุ่มบริษัท ยังสำมำรถเพ่ิม
กระบวนกำรผลติท่ีมีประสทิธภิำพและลดต้นทุนกำรผลติโดยรวม 
ด้วยกำรลดของเสียจำกกำรผลิต ลดกำรสูญเสีย และควบคุมกำร
ท�ำงำนล่วงเวลำ 
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3.4 ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น

ก�ำไรขั้นต้นและอัตรำก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทแยกตำมประเทศ มีดังนี้

ปีงบประมาณ

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

กำาไรสุทธิ
(ล้านบาท)

กำาไรขั้นต้น 
(ร้อยละ)

กำาไรสุทธิ
(ล้านบาท)

กำาไรขั้นต้น 
(ร้อยละ)

ก�ำไรขั้นต้น/อัตรำก�ำไรขั้นต้นแยกตำมประเทศ
ประเทศไทย 227.5 19.9  301.4 25.2
ประเทศมำเลเซีย  228.1 20.0  213.5 13.8
ประเทศอินโดนีเซีย  33.0 14.6  50.4 21.1
ประเทศอินเดีย  57.8 15.7  67.7 30.3

รวมก�าไรขั้นต้น/อัตราก�าไรขั้นต้น  546.4 19.3  633.0 19.8

ส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62  กลุ่มบริษัท มีก�ำไรขั้นต้น จ�ำนวน 546.4 ล้ำนบำท และ 
633.0 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 19.3 และร้อยละ 19.8 ตำมล�ำดับ

3.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ค่ำจัดส่ง ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

ปีงบประมาณ

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ค่ำจัดส่ง 39.7 74.6 37.5 71.8
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 12.9 24.3 11.3 21.6
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 0.6 1.1 3.4 6.5

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 53.2 100.0 52.2 100.0
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3.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุม่บรษัิท ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยพนกังำน ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ส�ำนกังำน ค่ำบรหิำร
จัดกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทั่วไป เช่น ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำใช้จ่ำยส�ำนักงำน ตำรำงด้ำนล่ำงนี้แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ
กลุ่มบริษัท จ�ำแนกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย

Financial Year Ended

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 277.2 57.4 321.6 62.7
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทั่วไป 169.4 35.1 158.2 30.9
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ส�ำนักงำน 36.3 7.5 32.8 6.4

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 482.9 100.0 512.6 100.0

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 กลุ่มบริษัท บันทึกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรลดลง จ�ำนวน 29.7 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมำณ 2561/62 จ�ำนวน 512.6 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัท 
ได้มีกำรปรับลดก�ำลังคนท่ีเหมำะสม และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย
กำรในกำรบรหิำรพนกังำน จ�ำนวน 44.4 ล้ำนบำท อย่ำงไรกต็ำม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรท่ัวไป และค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์
ส�ำนักงำน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 11.2 ล้ำนบำท และ 3.5 
ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำร
ย้ำยโรงงำนของ IAIPL ไปยัง Manesar, Gurugram รวมถึงค่ำ
ใช้จ่ำยเพิม่เติมในกำรซ้ือสนิทรัพย์ ของบริษัทร่วมทุนใหม่ IATSB

3.7 ต้นทุนทางการเงิน

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ดอกเบ้ีย
จำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำซื้อ สัญญำทำงกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินส�ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 
และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของ 
กลุม่บรษัิท มีจ�ำนวน 49.9 ล้ำนบำทและ 60.7 ล้ำนบำทตำมล�ำดบั  
ต้นทุนทำงกำรเงนิท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรช�ำระคนืเงนิ
กู้ยืมระยะยำวที่ลดลงจ�ำนวน 104.1 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562/63.

3.8 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค ่ำใช ้จ ่ำยภำษีเงินได ้ของกลุ ่มบริ ษัท ในป ีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562/63 จ�ำนวน 127.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 104.3 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62 จ�ำนวน 23.2 
ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ท่ีแสดงในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
แตกต่ำงจำกก�ำไรก่อนภำษี คูณด้วยอัตรำภำษีท่ีก�ำหนดข้ึนจำก
กำรปรับปรุงภำษีเงินได้ซึ่งประกอบด้วย

ก) กำรปรับปรุงภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน

ข) ควำมแตกต่ำงของอัตรำภำษีเงนิได้ท่ีไม่เท่ำกนัในกลุม่บรษัิท  

ค) บริษัท IAV ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ส�ำหรับกำร
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ภำยใต้บัตรส่งเสริมกำรลงทุน ในกำร
ยกเว้นภำษีเงนิได้นติบุิคคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธ ิท่ีได้รบักำรส่ง
เสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับจำกกำรมีวันที่เริ่มมีรำยได้จำก
กำรด�ำเนินงำน

ง) กำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเกิดจำก
ผลขำดทุนทำงภำษีและผลประโยชน์ทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้ของ 
IPSB จำกปีก่อนหน้ำซ่ึงคำดว่ำจะไม่ใช้ประโยชน์ในอนำคต

จ) ผลขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้ของปีปัจจบัุน ซ่ึงไม่ได้รบัรูเ้ป็น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ฉ) กำรปรบัปรงุค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมและรำยได้ท่ีได้รบัยกเว้นภำษี

ช) รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของปีก่อน และ

ฌ) รำยกำรอื่น ๆ
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (รำยได้) ของกลุ่มบริษัท ส�ำหรับปีงบประมำณ 2562/63 และปีงบประมำณ 2561/62 มีดังนี้

ปีงบประมาณ

31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ภำษีเงินได้ปีปัจจุบัน
ค่ำภำษีเงินได้ปีปัจจุบัน 20.7 104.5 33.5 99.4
กำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษี / (รำยได้) ของปีก่อน (0.9) (4.5) 0.2 0.6

รวมภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน 19.8 100.0 33.7 100.0
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กำรปรับปรุงค่ำภำษี / (รำยได้) ของปีก่อน 106.2 98.6 3.2 (30.5)
กำรปรบัปรงุภำษีเงนิได้รอตดับัญชีของปีก่อน 1.5 1.4 (13.7) 130.5

รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 107.7 100.0 (10.5) 100.0

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / (รายได้) รายงานในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 127.5 100.0 23.2 100.0

บันทึก: 
- รายการที่พิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับส่วนของเงินทุน (Capital Allowance และ CAI) และการเสียภาษี

เงินได้ Reinvestment Tax (“RA”) ซึ่งเป็นการหักภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทุนตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
- บริษัทในประเทศมาเลเซีย ที่ใช้การหักภาษี CA จะต้องลงทุนในการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ประเภทของสินทรัพย์ถาวรที่บริษัทของมาเลเซีย

ลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ CA ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีสอดคล้องกับรายจ่ายท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติท่ี
มาเลเซียซึง่การหักภาษีจาก CA ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องของประเทศมาเลเซียและ CA ท่ีไม่ได้ใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ของ CA ท่ีไม่ได้ใช้งานจะ
ถกูรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิเนือ่งจาก CA ท่ีไม่ได้ใช้อาจลดภาระหนีส้นิภาษีเงนิได้ของบรษัิทย่อยในประเทศ
มาเลเซียในอนาคต เป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการใช้ CA ของกฎหมายภาษีของประเทศมาเลเซีย

- RA ได้รบัการยกเว้นภาษีเพิม่เตมินอกเหนอืจาก CA ของมาเลเซียส�าหรบั บรษัิทของมาเลเซียท่ีลงทุนในการใช้จ่ายเงนิทุนท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสม เพือ่
ขยายก�าลงัการผลติท่ีมีอยูก่ารกระจายธรุกจิเข้าสูผ่ลติภณัฑ์ท่ีเกีย่วข้องหรอืเพิม่ขดีความสามารถของความทันสมยั หรอืระบบอัตโนมตัขิองโรงงานผลติ 
วตัถปุระสงค์หลกัในการจดัหา RA คอืการส่งเสรมิธรุกจิของภาคการผลติในประเทศมาเลเซีย อย่างไรกต็ามทางการมาเลเซียยงัได้พจิารณา RA ส�าหรบั
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรในประเทศดังกล่าว การค�านวณและการใช้การหักภาษีจาก RA ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซีย
และ RA ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของ RA ที่ไม่ได้ใช้งานได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมถึงหน่วยงาน
ที่ไม่ได้ใช้งาน

- เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี CA และ RA ที่ไม่ได้ใช้นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นการขยายว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตส�าหรับการใช้ประโยชน์ทางภาษี
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3.9 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิและอัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

31 มกราคม 
2563

31 มกราคม 
2562

ล้านบาท ร้อยละ

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิในรอบปีบัญชี (79.3) 76.4 (155.7) (203.8)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (3.2) 22.3 (25.5) (114.4)
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัท *  (76.1) 54.1 (130.2) (240.7)

ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น * (บำท) (0.05) 0.04 (0.09) (225.0)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 กลุ่มบริษัท ขำดทุนสุทธิส�ำหรับปีกำรเงิน 79.3 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2561/62 มีก�ำไร
สุทธิ 76.4 ล้ำนบำท  ก�ำไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจำกสำเหตุ ดังนี้

ก) รำยได้จำกกำรขำยท่ีลดลงของประเทศไทย ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย มีผลมำจำกกำรลดลงของ
ปรมิำณรวมอุตสำหกรรม (TIV) และกำรผลติรวมอุตสหกรรม 
(TIP) ซึ่งกระทบให้ส่วนต่ำงก�ำไรลดลง และ

ข) ผลกระทบท่ีส�ำคญัจำกกำรกลบัรำยกำรสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้
รอตัดบัญชีท่ีเกิดจำกผลขำดทุนทำงภำษีและผลประโยชน์
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้ของ IPSB จำกปีก่อนหน้ำซึ่งคำดว่ำจะ
ไม่ใช้ประโยชน์ในอนำคตจ�ำนวน 99.9 ล้ำนบำท

4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,125.0 ล้ำนบำท หนี้สินรวม 1,662.7 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
2,462.3 ล้ำนบำท

4.1 สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

31 มกราคม 
2563

31 มกราคม 
2562

ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 522.2 599.0 (76.8) (12.8)
สินค้ำคงเหลือ 272.4 274.6 (2.2) (0.8)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 403.4 229.3 174.1 75.9
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,623.7 2,648.2 (24.5) (0.9)
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 92.5 179.3 (86.8) (48.4)
สินทรัพย์อื่น 210.8 211.0 (0.2) (0.1)

รวมสินทรัพย์ 4,125.0 4,141.4 (16.4) (0.4)

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 สินทรัพย์รวมลดลง 16.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562
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4.2 หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

31 มกราคม 
2563

31 มกราคม 
2562

ล้านบาท ร้อยละ

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 444.3 450.9 (6.6) (1.5)
เงนิเบิกเกนิบัญชแีละเงนิกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 523.7 366.9 156.8 42.7
เงินกู้ยืมระยะยำว 474.1 568.9 (94.8) (16.7)
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 75.3 51.6 23.7 45.9
หนี้สินอื่น 145.3 135.0 10.3 7.6

รวมหนี้สิน 1,662.7 1,573.3 89.4 5.7

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 89.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มกรำคม 
2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นใหม่และเงินเบิกเกินบัญชีที่สูงขึ้น จ�ำนวน 156.8 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม เหล่ำนี้ก็มี
ผลให้ เงินกู้ระยะยำวที่ลดลง จ�ำนวน 94.8 ล้ำนบำท

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�ำนวน 105.8 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 2,586.1 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 เป็นจ�ำนวน 2,462.3 ล้ำนบำท 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 กำรลดลงมีสำเหตุหลักมำจำก ผลกระทบของกำรขำดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมำณ 2562/63 
ซึ่งในปีงบประมำณ 2561/62 มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรจ�ำนวน 94.1 ล้ำนบำทเนื่องจำกกำร
ตีรำคำที่ดินและอำคำรของกลุ่มบริษัท โดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ

5 ผลการดำาเนินงานทางการเงินที่สำาคัญ
5.1 อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

2562/2563 2561/2562
เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง)

ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) (1.9%) 1.8% (3.7%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (3.2%) 3.0% (6.2%)

ในปีงบประมำณ 2562/63 ขำดทุนสุทธิเนื่องจำก ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  ติดลบร้อยละ 1.9 และ
ร้อยละ 3.2 ตำมล�ำดับ ลดลงร้อยละ 3.7 และร้อยละ 6.2 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2561/62

5.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

2562/2563 2561/2562
เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง)

ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้ 55.5 60.2 (4.7)
ระยะเวลำสินค้ำคงคลัง 43.4 39.1 4.3
ระยะเวลำในกำรช�ำระหนี้ 37.1 41.2 (4.1)

วงจรการแปลงสภาพเงินสด (วัน) 61.8 58.1 3.7

กำรเก็บรำยได้เฉลี่ยดีขึ้น ในปีงบประมำณ 2562/63 จ�ำนวน 4.7 วัน เนื่องจำกมีควบคุมกำรเรียกเก็บต่อเนื่องเพื่อส�ำรองกระแสเงินสด 
อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำเก็บสินค้ำคงเหลือและวันกำรช�ำระเงินทำงบัญชี มีแนวโน้มปรับปรุงดีขึ้น จำกจ�ำนวน 39.1 วัน และจ�ำนวน 
41.2 วัน ในปีงบประมำณ 2561/62 เป็นจ�ำนวน 43.4 วัน และ จ�ำนวน 37.1 วัน ในประงบประมำณ 2562/63 ตำมล�ำดับ  ภำพรวม
ของวงจรกำรแปลงสภำพเงินสดปรับปรุงดีขึ้น จ�ำนวน 3.7 วัน จำกจ�ำนวน 58.1 วัน ในปีงบประมำณ 2561/62 เป็นจ�ำนวน 61.8 วัน 
ในปีงบประมำณ 2562/63

100 รายงานประจ ำาปี 2562/2563



บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

5.3 อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

2562/2563 2561/2562
เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่ำ) 0.68 0.61 0.06

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.08 1.17 (0.09)

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุนเพิ่มขึ้น เป็น 0.68 เท่ำ ในปีงบประมำณ 2562/63 จำก 0.61 เท่ำ ในปีงบประมำณ 2561/62   
เพิ่มขึ้น 0.06 ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยโครงสร้ำงเงินทุนระยะยำวของบริษัท ที่ระดับต�่ำกว่ำ 1.0 เท่ำ  อัตรำส่วนสภำพคล่องปรับตัว
ลดลงที่ 0.09 เท่ำ ปิดที่ 1.08 เท่ำ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 

6 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

31 มกราคม 
2563

31 มกราคม 
2562

ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 350.6 362.0 (11.4) (3.1)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (219.4)  (51.9) 167.5 322.7
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 41.9 (353.0) 394.9 111.9

รำยกำรปรับปรุง (0.6) (13.1) 12.5 95.4

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ขึ้นสุทธิ 172.5 (56.0) 228.5 408.0

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปีบัญชี 214.5 270.6 (56.1) (20.7)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปีบัญชี 387.0 214.6 172.4 80.3

ยอดคงเหลือของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 เพิ่มขึ้น 172.4 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 
2561/62 เป็นจ�ำนวน 387.0 ล้ำนบำท

101บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)



7 ปัจจยัสำาคญัท่ีอาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต

ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ ่มบริ ษัท ข้ึนอยู ่กับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมยำนยนต์และเศรษฐกิจในประเทศท่ีเรำด�ำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ปริมำณกำร
ผลิตรถยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญในกำรผลิตธุรกิจช้ินส่วน 
ยำนยนต์ในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนเีซียและอินเดยี ซ่ึงรำยได้ 
ของกลุ่มบริษัท มีแนวโน้มท่ีจะเคลื่อนไหวไปในทิศทำงเดียวกับ
อุตสำหกรรม นอกเหนือจำกผลกำรด�ำเนินงำนของอุตสำหกรรม
แล้วปัจจัยอื่นๆ ท่ีอำจมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 
มีดังต่อไปนี้

7.1 อัตราแลกเปลี่ยน

แม้ว ่ำนโยบำยของกลุ ่มบริษัท ในประเทศไทย มำเลเซีย 
อินโดนีเซียและอินเดีย ในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยให้แก่ OEMs 
ท้องถิ่นในสกุลเงินท้องถิ่น บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท อำจมี
รำยกำรระหว่ำงกันเกิดข้ึนในระหว่ำงงวด งบก�ำไรขำดทุนของ
กลุม่บรษัิท ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำรับรูเ้ป็นรำยกำรก�ำไรจำกอัตรำ 
แลกเปลีย่น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัใน
สกลุเงนิท้องถิน่และเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัสิน้งวดเปรียบเทียบ 
กับวันท่ีเกิดรำยกำรในอนำคต หำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีควำม
ผนัผวนก�ำไรสทุธขิองกลุม่บริษัท อำจได้รับผลกระทบจำกกำรรบัรู้
ก�ำไรหรอืขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นท่ีเกดิจำกอัตรำแลกเปลีย่น
เม่ือตัดรำยกำรระหว่ำงกัน ในบำงกรณีกลุ่มบริษัท อำจต้องซ้ือ
วัตถุดิบและอุปกรณ์ส�ำหรับกำรผลิตจำกประเทศอื่นซ่ึงอำจมีผล
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน 

7.2  อัตราดอกเบี้ย

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษัท เกี่ยวเนื่องกับเงิน
ฝำกธนำคำร เงินลงทุนในปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำร
ท่ีเกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
เงนิเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงนิกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 
เงนิกูยื้มระยะสัน้จำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  เงนิกูย้มืระยะยำวจำก
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำ
กำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำว ซ่ึงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำร
เงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท มีอัตรำดอกเบ้ียลอยตัวหรืออัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน จ�ำนวน 474.1 ล้ำนบำท ซึ่งในสัญญำเงินกู้ยืม
นั้นมีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR - 1.50, COF + 1.25% และ 
COF + 1.75 %. 

 

7.3 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) 

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ19 (โควิด-19) ซ่ึงยัง
พัฒนำต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจทั่วโลก และ
ส่งผล กระทบเชิงลบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ ในแง่
ของห่วงโซ่อุปทำนกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค กำรผลิตที่จ�ำกัดหรือ
หยุดชะงกั และอืน่ๆ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบอย่ำงมนียั
ส�ำคัญต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในด้ำนรำยได้จำก
กำรขำยและกำรบริกำร ซึ่งมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิงำน และกระแสเงนิสดของกลุม่บรษัิท
ในปัจจุบันและในอนำคตด้วย  

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัท ได้มีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องในกำร
พฒันำและประเมนิผลกระทบทำงกำรเงนิเนือ่งจำกเศรษฐกจิโลก
ท่ีชะลอตวั ควำมรบัผดิชอบสงูสดุของเรำคอืกำรสร้ำงควำมม่ันใจ
ในเรือ่งควำมปลอดภยัของทีม รวมถงึผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีท้ังหมด  
กลุม่บรษัิท มมีำตรกำรป้องกนัตำมแนวทำงของเจ้ำหน้ำท่ีในกำร
ท�ำลำยกำรแพร่กระจำยของไวรัสอย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือปกป้อง 
ทีมงำนและทรัพย์สิน เพื่อท�ำให้กลุ่มบริษัท สำมำรถให้บริกำร
ลูกค้ำได้ทันทีที่ลูกค้ำต้องกำร

กลุ่มบริษัท ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆ หลักส�ำคัญคือกำรรักษำ
กระแสเงินสด เนื่องจำกเป็นองค์ประกอบส�ำคัญจำกกำรประเมิน
ควำมเสีย่งจำกโควดิ-19 (COVID-19) รวมถงึมีกำรจดักำรกบัห่วง
โซ่อุปทำนท่ีหยุดชะงักอันเกิดจำกกำรชะลอตัวของกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2563 นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัท
ได้มุ่งเน้นในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ก�ำหนดโดยลูกค้ำเป็นส่วนใหญ่

เนื่องจำกควำมผันผวนและควำมไม่แน่นอนท่ีเพิ่มขึ้นในระบบ
เศรษฐกจิท่ัวโลก กลุม่บรษัิทยงัคงตดิตำมกำรพฒันำอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ในตลำดส�ำคญัๆ อย่ำงใกล้ชิด ในกำรเตรยีมพร้อมรบัมอื
กับควำมท้ำทำยข้ำงหน้ำ กลุ่มบริษัท เน้นกำรควบคุมกิจกรรม
ด้ำนค่ำใช้จ่ำยและมำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพท่ัวท้ัง
องค์กร ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัท ได้มองหำโอกำสใหม่ๆ และ
ตลำดใหม่ๆ ท่ีจะขยำยตัว นอกจำกนี้กลุ่มบริษัท ยังคงมุ่งเน้น
ท่ีคุณภำพ ค่ำใช้จ่ำยกำรส่งมอบ ขวัญก�ำลังใจ ควำมปลอดภัย 
และกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่งท่ัวท้ังองค์กร เพือ่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำที่มีมำตรฐำนสูง 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ                                           
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพำะของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ                            
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค                                     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ                                                         
จำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วน                                            
ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อก ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ที่ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทำน กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค กำรจ ำกัดหรือหยุดชะงักกำรผลิต 
กำรด ำเนินงำนที่ล่ำช้ำขึ้น เป็นต้น 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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สถำนกำรณ์ดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับรำยได้จำกกำรขำยและ
ให้บริกำร ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและ
ในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวยังไม่สำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผลในขณะนี้ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และจะพิจำรณำบันทึก
ผลกระทบดังกล่ำวเมื่อสำมำรถประเมินผลกระทบได้อย่ำงสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ข้อสรุปอย่ำงมี
เงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำนี้  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย 
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนส ำหรับยำนยนต์ โดยรำยได้ส่วนใหญ่ของ                                 
กลุ่มบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยชิ้นส่วนส ำหรับยำนยนต์ ซึ่งมีปริมำณรำยกำรสูงและมีมูลค่ำคิดเป็นร้อยละ 97                       
ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยรำยได้ดังกล่ำวส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท                                   
ด้วยเหตุนี้ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจต่อกำรรับรู้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยชิ้นส่วนส ำหรับยำนยนต์ โดยเฉพำะเร่ือง
งวดกำรรับรู้รำยได้ 
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ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ 
ท ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมส ำคัญที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและรำยกำรขำยที่เกิดขึ้น
ในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลดหนี้ที่ออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี และวิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำย 

ข้อมูลอื่น  
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้                        
ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนนั้น                          
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน                               
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                               
กลุ่มบริษัท  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือ                              
ควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี                                                       
จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง                                      
อำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่                                  
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงิน                                                 
จำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                             
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมกีำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน                                               
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ                                 
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก                               
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด                                     
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                           
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท ำ 
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• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร และ
สรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำน                                      
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ                                
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบ                                    
แต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบ                        
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดใน                       
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำย                            
เร่ืองเหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อ
สำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของ
ข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ 

สุพรรณี ตริยำนันทกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 30 เมษำยน 2563 
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 403,350,696        229,265,797        6,856,787            13,672,778          
เงินลงทุนช่ัวคราว -                          789,379               -                          -                          
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8 522,177,322        599,030,127        107,447,932        181,485,219        
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 17,281,231          6,163,039            -                          -                          
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6 -                          -                          36,243,000          -                          
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                          -                          7,512,600            -                          
สินค้าคงเหลือ 9 272,376,897        274,601,415        -                          -                          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10 64,839,518          69,535,322          2,938,783            2,111,307            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,280,025,664     1,179,385,079     160,999,102        197,269,304        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน 12,179,323          17,323,957          -                          -                          
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                          -                          90,322,925          -                          
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                          -                          1,881,160,230     1,881,160,230     
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 12 45,715,200          45,838,200          -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,623,696,083     2,648,229,350     245,593               734,816               
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 19,147,070          22,132,353          1,731                   17,531                 
ค่าความนิยม 30,255,315          34,267,222          -                          -                          
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 92,490,974          179,315,545        2,825,384            1,788,943            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 21,534,856          14,936,779          693,799               758,797               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,845,018,821     2,962,043,406     1,975,249,662     1,884,460,317     
รวมสินทรัพย์ 4,125,044,485     4,141,428,485     2,136,248,764     2,081,729,621     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 15 523,735,001        366,919,464        -                          -                          
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16 444,253,852        450,861,846        199,452,667        317,304,987        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 4,451,398            5,547,973            -                          -                          
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6 -                          -                          -                          149,000,000        
ส่วนของเจ้าหน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 11,344,838          8,500,539            -                          -                          
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 174,088,814        129,187,992        -                          -                          
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11,792,445          19,846,340          -                          -                          
เงินปันผลค้างจ่าย 17,230,401          17,250,033          -                          60,708                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,795,212          22,360,799          3,965,198            4,134,067            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,200,691,961     1,020,474,986     203,417,865        470,499,762        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6 -                          -                          326,000,000        -                          
เจ้าหน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 19,907,428          18,812,534          -                          -                          
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 300,037,460        439,722,094        -                          -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19 66,830,026          42,767,175          57,261                 38,774                 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 75,267,084          51,558,081          -                          -                          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 462,041,998        552,859,884        326,057,261        38,774                 
รวมหน้ีสิน 1,662,733,959     1,573,334,870     529,475,126        470,538,536        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามัญ 1,446,942,690 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,446,942,690     1,446,942,690     1,446,942,690     1,446,942,690     
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว
   หุ้นสามัญ 1,446,942,690 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,446,942,690     1,446,942,690     1,446,942,690     1,446,942,690     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 80,749,575          80,749,575          80,749,575          80,749,575          
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (8,748,287)          (8,748,287)          -                          -                          
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (114,092,533)      (114,092,533)      -                          -                          
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 21 25,000,000          21,000,000          25,000,000          21,000,000          
   ยังไม่ได้จัดสรร 39,230,120          172,165,783        54,081,373          62,498,820          
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 125,565,015        160,373,128        -                          -                          
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,594,646,580     1,758,390,356     1,606,773,638     1,611,191,085     
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 867,663,946        809,703,259        -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,462,310,526     2,568,093,615     1,606,773,638     1,611,191,085     
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,125,044,485     4,141,428,485     2,136,248,764     2,081,729,621     

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกจ าหน่ายและ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561 1,446,942,690      80,749,575           17,000,000           63,832,757           1,608,525,022      
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            77,503,945           77,503,945           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            403,138                403,138                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            77,907,083           77,907,083           
โอนก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร
   เป็นส ารองตามกฎหมาย 21 -                            -                            4,000,000             (4,000,000)            -                            
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            (75,241,020)          (75,241,020)          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2562 1,446,942,690      80,749,575           21,000,000           62,498,820           1,611,191,085      

-                            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 1,446,942,690      80,749,575           21,000,000           62,498,820           1,611,191,085      
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            70,807,466           70,807,466           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            16,107                  16,107                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            70,823,573           70,823,573           
โอนก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร
   เป็นส ารองตามกฎหมาย 21 -                            -                            4,000,000             (4,000,000)            -                            
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            (75,241,020)          (75,241,020)          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2563 1,446,942,690      80,749,575           25,000,000           54,081,373           1,606,773,638      

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

The estimated unabsorbed business losses and unutilised capital and investment taxDuring the year, the Company entered into transactions with certain companies within the Sunway Holdings IncorporatedThese transactions are undertaken in the normal course of business and at terms mutuallyThe Company is a public limited liability company, incorporated and domiciled in Malaysia, and is listed on the Main Board of the BursaThe Company has a lease on a parcel of land for a period of thirty years from its holdingThe lease will expire on 30 November 2022 and is renewable upon expiry for a furtherThe principal exchange rates for foreign currency at balance sheet date used for the translation of foreignDeferred taxation is provided under the liability method for all material timing differencesThe Group recognises finance leases as assets and liabilities in the balance sheets at amountsTrade and other receivables are carried at anticipated realisable values. Bad debts are writtenThe freehold land has been charged to a licensed bank for the 10.4% term loan facility as referred to in NoteThe term loans of the Group are secured against fixed and floating chargesThe term loans bear interest ranging between 4.50% to 6.50% (2000 : 4.20% to 6.50%) perThe Group treats as associated companies those companies in which the Group has a longThe deferred assets in Note (a) relates to purchase consideration for the lease of portA subsidiary has lease commitment that relate to lease rental payable for the undevelopedCost includes direct materials, labour, sub-contract sum and attributable overheads paid or payable to date.Investment in subsidiaries, associated companies and other non-current investments areInvestments in associated companies are accounted for in the consolidated financialThe Group’s share of post acquisition profits less losses of associated companies is includedUnrealised gains on transactions between the Group and the associated companies areIncome received from one of the associated companies is setoff against the amount due fromInventories are stated at the lower of cost (determined on the weighted average basis) and neta defined benefits scheme for eligible employees of the Company under thea retirement benefit fund to be administered under a trust deed approved by the InlandBenefits payable on retirement are calculated by reference to the length of service and basicThe cost of providing for retirement benefits to employees is allocated to income statementA lease is recognised as a finance lease if it transfers substantially to the Group all the risksA finance lease gives rise to depreciation expense for the asset as well as a finance expenseProvisions for liabilities are recognised when the Group has a present obligation as a resultThe following income statement comparative figures have been restated to conform with theRevenue from construction contracts are accounted for under the percentage of completion method. TheSubsidiaries are consolidated using the acquisition method of accounting. Under the acquisition methodProperty, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. TheInventories are stated at the lower of cost (determined on the first-in, first-out basis) and net realisable value.For the purposes of the cash flow statements, cash and cash equivalents include cash on hand and at bank andInterest incurred on borrowings is charged to the income statement as expense as and when incurred.The hire purchase payables of the Group and the Company bear interest of between 5.40% to 7.00% (2001 :The directors are of the opinion that all the transactions above have been entered into in the normal course ofA company in which a director, Tan Sri Dato’ Tajudin bin Ramli has an indirect interest up till 14 FebruaryA company in which the directors, Tan Sri Dato’ Tajudin bin Ramli and Bistamam bin Ramli have indirectThe Directors are of the opinion that the above transactions have been entered into in the normal course ofThe consolidated financial statements include the financial statements of the Company and all itsMinority interest in consolidated balance sheet consist of the minorities' share of the fair value of theA lease is recognised as a finance lease if it transfers substantially to the Group all the risks and rewardsWhen costs incurred on construction contracts plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings, the balance is shown asInterest incurred on borrowings relating to the construction contracts is capitalised during the period of activeCash and cash equivalents include cash on hand and at banks and deposits at call which have an insignificantHad the revalued land and buildings been carried at historical cost less accumulated depreciation, the net bookThe costs incurred to date on construction contracts include the following charges made during the financialThis loan is secured by certain assets of the Group and the Company as disclosed in Notes 5, 6 and 7.Bankers’ acceptances of the Group amounting to RM3,915,000 (2001 : RM2,874,000) are secured by depositsThe amounts due to subsidiaries and associated companies are unsecured, interest free and have no fixed termsThe following balance sheet comparative figures have been reclassified to conform with the current year’sA leasehold land which was previously included in amount due from customers on contracts as investmentShort term portion of hire purchase payables which was previously included in other payables as short termRevenue relating to sale of goods is recognised net of sales taxes and discounts upon the transfer of risks andRevenue from construction contracts is accounted for by the stage of completion method as describedDividend income is recognised when the right to receive payment is established.Income from management fees receivable from subsidiaries are recognised on an accrual basis inThe exchange rates ruling at balance sheet date used for the translation of non-contracted foreign currency monetary assets and liabilities are asLease payments are apportioned between the finance costs and the reduction of the outstanding liability.Net book values of property, plant and equipment held under Al-Ijarah lease arrangements are as follows:Net book values of property, plant and equipment held under hire purchase arrangements are as follows:During the year, the Group acquired property, plant and equipment, of which RM1,881,807(2006:Deferred taxation is not provided on the surplus arising from the revaluation of freehold land and building as itIncluded in cash at banks of the Group is a placement in General Investment Account which is under lien to aThe amounts due to subsidiaries and foreign corporate shareholder of certain subsidiaries are unsecured,The term loans bear interest and financing cost between 7.9% to 8.5% (2002 : 8.65%) per annum and areThe number of directors of the Company whose total remuneration during the year fell within the followingA reconciliation of income tax expense applicable to profit before taxation at the statutory income tax rate toBasic earnings per share amounts of the Group are calculated by dividing profit for the year attributable toKatayama Kogyo Co. Ltd. is a foreign corporate shareholder of subsidiaries - Ingress Autoventures Co. Ltd.Mitsubishi Corporation is a foreign corporate shareholder of a subsidiary - Ingress Autoventures Co. Ltd.The presentation and classification of items in the current year financial statements have been consistent withThe directors are of the opinion that all inter-segment transactions have been entered into in the normal course of business and have beenRevenue is recognised when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flowInventories are stated at the lower of cost (determined on the first-in, first-out basis) and net realisable value. Cost of finished goods and work-Prior to 1 January 2002, the cost of inventories was determined on the weighted average basis. The directors consider that the change to theWhere the operations of a foreign company are integral to the operations of the Company, the translationThe results and financial position of foreign operations that have a functional currency different fromThe residual values, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year-end to ensure thatAt each balance sheet date, the Group reviews the carrying amounts of its assets, other than inventories, assetsFinancial instruments are classified as liabilities or equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. Interest, dividends,Marketable securities are carried at the lower of cost and market value, determined on an aggregate basis. CostIncluded in trade receivables is an amount of RM1,525,927 (2006: RM184,069) due from Katayama KogyoThe amount due from associates is unsecured, has no fixed terms of repayment and interest-free.The Group's weighted average effective interest rates and finance cost per annum during the financial year forThe secured bank overdrafts, revolving credits and bills payable and trust receipt of the Group are secured byThe term loans are secured by first legal charge over certain leasehold and freehold land, buildings and plantThe hire purchase and Al-Ijarah lease payable bear interest and financing cost during the year of betweenDeferred taxation is not provided for on the surplus arising from the revaluation of leasehold and freehold land and buildings as it is not theCost of sales represents cost of inventories sold, cost of services provided, contract costs recognised as an expense and cost of developmentIncluded in staff costs of the Group and of the Company are executive directors' remuneration amounting toReversal of impairment losses recognised in prior years is recorded when there is an indication that theHad the revalued land and buildings been carried at historical costs, the net book value of the land andThe net book values of property, plant and equipment pledged to financial institutions for bank borrowings asAt the forthcoming Annual General Meeting, a final ordinary tax exempt dividend in respect of the financialThe Group’s financial risk management policy seeks to ensure that adequate financial resources are availableThe Group's primary interest rate risk relates to interest-bearing debt, as the Group had no substantial long-The Group manages its interest rate exposure by maintaining a prudent mix of fixed and floating rate borrowings. The Group actively reviewsThe Group is exposed to three currencies, namely Thai Baht, Japanese Yen and Indonesian Rupiah. ForeignThe Group manages its operating cash flows and the availability of funding so as to ensure that all refinancing,At balance sheet date, there were no significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to creditThe aggregate net fair values of financial assets and financial liabilities which are not carried at fair value onIt is not practicable to estimate the fair value of contingent liabilities reliably due to the uncertainties of timing,The following methods and assumptions are used to estimate the fair values of the following classes ofThe carrying amounts approximate fair values due to the relatively short term maturity of these financial instruments.The fair value of borrowings is estimated using discounted cash flow analysis, based on current incrementalThe fair value of the forward foreign currency contracts is the estimated amount which the Group wouldThe directors are of the opinion that all inter-segment transactions have been entered into in the normal courseThe carrying amount of temporarily idle equipment of the Group amounted to RM_________ (2004 : Nil).The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors in accordance with a resolution ofThe exchange rates ruling at balance sheet date used for the translation of non-contracted foreign currency monetary assets and liabilities are asIt is not practical to estimate the fair value of the Group’s non-current unquoted shares because of the lack ofAssets acquired by way of hire purchase or finance leases are stated at an amount equal to the lower of their fairThe depreciation policy for leased assets is consistent with that for depreciable property, plant and equipmentThe unutilised tax losses, capital allowances and investment tax allowances and unutilised reinvestmentGoodwill acquired in a business combination is initially measured at cost being the excess of the cost ofShare premium arose from the issuance of ordinary shares at a price higher than the nominal value.This reserve includes the cumulative net change in fair value of land and building above their cashThe foreign exchange reserve comprise all foreign exchange differences arising from the translation of theAs at 31 January 2007, the Company has sufficient tax credit under Section 108 of the Income Tax Act, 1967The financial statements comply with the provisions of the Companies Act, 1965 and applicable FinancialThe effect of the acquisition on the financial results of the Group from the date of acquisition to 31 JanuaryThe effect of the acquisition on the financial position of the Group as at 31 January 2005 is as follows:The fair value of the assets acquired and liabilities assumed at the date of the acquisition of the subsidiary is asIntragroup transactions, balances and resulting unrealised gains are eliminated on consolidation and theAs required by law, companies in Malaysia make contributions to the State pension scheme the EmployeesA lease is recognised as a finance lease if it transfers substantially to the Group all the risks and rewardsThe principal exchange rates used for each respective unit of foreign currency ruling at balance sheetThe Group has no significant concentration of credit risk that may arise from exposure to a single debtor or toRevenue from services rendered is recognised as and when the services are performed.Revenue relating to sale of goods is recognised net of sales taxes and discounts upon the transfer ofRevenue is recognised when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flowThe nominal/notional amount and net fair value of the financial instruments not recognised in the balanceIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryDeposits with licensed banks of the Group amounting to RM6,325,633 (2006: RM7,616,500) are pledged toDiluted earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to shareholders by the adjustedAssociates are those companies in which the Group exercises significant influence but not control, throughInvestments in associates are accounted for in the consolidated financial statements by the equity method ofThe individual financial statements of each entity in the Group are measured using the currency of theFor the purposes of the cash flow statements, cash and cash equivalents include cash on hand and atInterest incurred on borrowings is charged to the income statement as expense as and when incurred.Interest incurred on borrowings relating to the construction contracts is capitalised during the period of activeCash and cash equivalents include cash on hand and at banks and deposits at call which have an insignificantFinancial instruments are classified as liabilities or equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. Interest, dividends,The fair values for financial assets and liabilities with a maturity of less than one year are assumed toAs required by law, companies in Malaysia make contributions to the State pension scheme theNet book values of property, plant and equipment held under Al-Ijarah lease arrangements are as follows:The Group via Ingress Sukuk Berhad ("ISB") issued RM160 million of Sukuk Al-Ijarah for the purpose ofAll outstanding Sukuk Al-Ijarah will be redeemed in full by ISB in three (3) tranches on 8 July 2009, 8 JulyThe Sukuk Al-Ijarah bear the Ijarah Rental expenses in the range of 6.45% to 7.60% annually.The unutilised tax losses, unabsorbed capital allowances and unutilised investment tax allowances andWages, salaries, bonuses and social security contribution are recognised as an expense in the year inIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryThe effect of the acquisition on the financial results of the Group from the date of acquisition to 31 JanuaryThe effect of the acquisition on the financial position of the Group as at 31 January 2005 is as follows:The fair value of the assets acquired and liabilities assumed at the date of the acquisition of the subsidiary is asThe presentation and classification of items in the current year financial statements have been consistent withIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryThe diluted earnings per share in the current financial year is not disclosed as the effect of ESOS is antiThe presentation and classification of items in the current year financial statements have been consistent withIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryThe Company executed a Share Sale Agreement to acquire 100% interest in Fine Components (Thailand) Co.,The Company executed a Subscription Agreement in respect of subscription by Ingress of 960,000 issued andThe presentation and classification of items in the current year financial statements have been consistent withIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryThe presentation and classification of items in the current year financial statements have been consistent withIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinarySubsidiaries are entities over which the Group has the ability to control the financial and operatingOn 1 February 2006, the Group and the Company adopted the following FRSs mandatory for financialIntangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangibleAll items of property, plant and equipment are initially recorded at cost. Subsequent costs are included in theWhere the outcome of a construction contract can be reliably estimated, contract revenue and contract costs areThe carrying amounts of assets, other than construction contract assets, inventories and deferred tax assets areImpairment loss on goodwill is not reversed in a subsequent period. An impairment loss for an asset otherFor the purposes of the cash flow statements, cash and cash equivalents include cash on hand and at bank andInterest incurred on borrowings is charged to the income statement as expense as and when incurred.Interest incurred on borrowings relating to the construction contracts is capitalised during the period of activeCash and cash equivalents include cash on hand and at banks and deposits at call which have an insignificantAt each balance sheet date, the Group reviews the carrying amounts of its assets, other than inventories, assetsFinancial instruments are classified as liabilities or equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. Interest, dividends,Non-current investments other than investments in subsidiaries and associates are stated at cost lessMarketable securities are carried at the lower of cost and market value, determined on an aggregate basis. CostTrade and other receivables are carried at anticipated realisable values. Bad debts are written off whenTrade and other payables are stated at cost which is the fair value of the consideration to be paid in theInterest-bearing bank loans and overdrafts are recorded at the amount of proceeds received, net ofThe fair values for financial assets and liabilities with a maturity of less than one year are assumed toOrdinary shares are classified as equity. Dividends on ordinary shares are recognised in equity in theThe Group uses forward foreign exchange contracts, to hedge its exposure to foreign exchange arisingThe underlying foreign currency assets or liabilities of forward foreign exchange contracts areReversal of impairment losses recognised in prior years is recorded when there is an indication that theAs required by law, companies in Malaysia make contributions to the State pension scheme the EmployeesA lease is recognised as a finance lease if it transfers substantially to the Group all the risks and rewardsInterest incurred on borrowings is charged to the income statement as expense as and when incurred.Interest incurred on borrowings relating to the construction contracts is capitalised during the period of activeCash and cash equivalents include cash on hand and at banks and deposits at call which have an insignificantFinancial instruments are recognised in the balance sheet when the Group has become a party to theFinancial instruments are classified as liabilities or equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. Interest, dividends,In assessing the value of the financial instruments, the Group refers to traded market values or applies theThe fair values for financial assets and liabilities with a maturity of less than one year are assumed toCost includes direct materials, labour, sub-contract sum and attributable overheads paid or payable to date.Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, whichWhen costs incurred on construction contracts plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings, the balance is shown asDeferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply in the period when the asset is realised orIncome tax on the profit or loss for the year comprises current and deferred tax. Current tax is the expectedDeferred tax is provided for, using the liability method, on temporary differences at the balance sheet dateProvisions are recognised when the Group has a present obligation as a result of a past event and it is probableFor the purposes of the cash flow statements, cash and cash equivalents include cash on hand and at bank andAt each balance sheet date, the Group reviews the carrying amounts of its assets, other than inventories, assetsReversal of impairment losses recognised in prior years is recorded when there is an indication that theAs required by law, companies in Malaysia make contributions to the State pension scheme the EmployeesA lease is recognised as a finance lease if it transfers substantially to the Group all the risks and rewardsInterest incurred on borrowings is charged to the income statement as expense as and when incurred.Interest incurred on borrowings relating to the construction contracts is capitalised during the period of activeCash and cash equivalents include cash on hand and at banks and deposits at call which have an insignificantFinancial instruments are classified as liabilities or equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. Interest, dividends,The fair values for financial assets and liabilities with a maturity of less than one year are assumed toThe management of Matrix Hyro Generation Sdn. Bhd., a subsidiary of the Group included within the othersGoodwill has been allocated to the Group’s CGUs identified according to country of operation and businessIn prior years, the Group and the Company recognised deferred tax assets on unused reinvestment allowances.Exchange differences arising on the settlement of monetary items, and on the translation of monetaryIn preparing the financial statements of the individual entities, transactions in currencies other than theProperty, plant and equipment and investment properties were revalued on 26 September 2006 by JB JurunilaiDomestic current income tax is calculated at the statutory tax rate of 27% (2006: 28%) of the estimatedIf the acquisition had occurred on 1 February 2006, the Group's revenue and loss for the year would have beenIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryIngress Environmental Sdn. Bhd. (formerly known as Techmalink Sdn. Bhd.) has issued 599,998 new ordinaryThe recoverable amount of a CGU is determined based on value-in-use calculations using cash flowThe following describes each key assumption on which management has based its cash flow projectionsThe basis used to determine the value assigned to the budgeted gross margins is the average gross marginsThe weighted average growth rates used for Automotive Component Manufacturing are based long rangeThe discount rates used are pre-tax and reflect specific risks relating to the relevant segments.The bond rates used are the yield on a 5-year Malaysian government bond rate at the beginning of theThe basis used to determine the value assigned to the raw materials price inflation is the forecast price indicesWith regard to the assessment of value-in-use, management believes that no reasonably possible change in anyManagement has considered the possibility of greater than budgeted increases in raw material price inflation.Management recognises that the speed of technological change and the possibility of new entrants can have aThe weighted average growth rates used for Automotive Component Manufacturing are based long rangeThe bond rates used are the yield on a 5-year Malaysian government bond rate at the beginning of theAssets and liabilities for each balance sheet presented are translated at the closing rate prevailing atIncome and expenses for each income statement are translated at average exchange rates for the year,All resulting exchange differences are taken to the foreign currency translation reserve within equity.In addition, the The Gorup has changed its accounting policy with respect to FRS 112 , IncomeAt the date of authorisation of these financial statements, the following FRSs, amendments to FRS andFRS 6 is not relevant to the Group and the Company operations and adoption of the above amendments andThe Directors anticipate that the adoption of FRS 117, 124 and amendments to FRS 119 and 121 in futureThis amendment introduced the option of an alternative recognition approach for actuarial gains and

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 48,167,433         99,543,540         69,766,998         80,434,707         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 290,638,234       304,512,627       553,849              771,573              
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3,230,628           7,477,144           -                         -                         
   รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 312,152              6,445,491           -                         -                         
   เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                         -                         (75,000,340)        (67,078,488)        
   ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -                         (5,563,670)          -                         -                         
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,721,620)          17,252,197         -                         -                         
   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 310,103              -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,357                  36,571                -                         -                         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 15,672,320         5,940,807           38,621                126,308              
   (ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (497,724)            (1,511,134)          3,479,317           (11,751,857)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,698,733)          (1,327,320)          (930,683)            (64,109)              
   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 49,871,142         60,747,616         3,620,575           1,158,654           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 403,291,292       493,553,869       1,528,337           3,596,788           
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 60,381,453 45,358,030 (2,803,706)          189,626,494       
   สินค้าคงเหลือ (30,958,286) (52,031,554)        -                         -                         
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,955,518)          (18,289,650)        83,663                (31,954)              
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,573,895)          2,609,211           64,998                (207,000)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 7,255,559           (14,638,464)        (121,373,183)      (243,721,255)      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,565,587)          3,314,401           (168,869)            (47,005)              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,416,960)          (2,879,951)          -                         (414,735)            
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 424,458,058       456,995,892       (122,668,760)      (51,198,667)        
   จ่ายดอกเบ้ีย (49,685,281)        (60,747,616)        (1,625,367)          (1,032,105)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (24,209,422)        (34,292,518)        (911,139)            (968,003)            
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 350,563,355       361,955,758       (125,205,266)      (53,198,775)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,144,634           (3,286,111)          -                         -                         
เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 789,379              (789,379)            -                         -                         
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                         -                         (58,371,000)        -                         
ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (230,265,271)      (91,391,054)        (48,826)              (91,757)              
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,703,070)          (2,350,373)          -                         -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,786,648           44,597,972         -                         -                         
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                         -                         75,000,340         67,078,488         
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,802,878           1,301,313           110,489              64,109                
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (219,444,802)      (51,917,632)        16,691,003         67,050,840         
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 155,162,085       (75,877,382)        -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                         -                         -                         60,000,000         
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน (9,371,789)          (10,882,489)        -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                         -                         177,000,000       -                         
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 12,602,644         11,924,322         -                         -                         
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (104,096,299)      (166,478,135)      -                         -                         
การออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 107,968,560       -                         -                         -                         
การออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย -                         1,308,252           -                         -                         
เงินปันผลจ่าย (75,301,728)        (75,250,426)        (75,301,728)        (75,250,426)        
เงินปันผลท่ีบริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (45,062,094)        (37,722,713)        -                         -                         
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 41,901,379         (352,978,571)      101,698,272       (15,250,426)        
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง (588,485)            (13,121,553)        -                         -                         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 172,431,447       (56,061,998)        (6,815,991)          (1,398,361)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 214,575,523       270,637,521       13,672,778         15,071,139         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 387,006,970       214,575,523       6,856,787           13,672,778         

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพย์ท่ีได้มาภายใต้สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 13,366,400         -                         -                         -                         
   รายการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ียังไม่ได้จ่ายช าระ 8,866,171           21,750,258         -                         -                         
  โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์ 32,867,042         43,254,597         -                         -                         
   เงินปันผลค้างจ่าย 17,230,401         17,250,033         -                         60,708                
   โอนจากเจ้าหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
      ไปเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                         -                         -                         89,000,000         
   โอนจากลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
      ไปเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                         -                         36,243,000         -                         
   โอนจากลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
      ไปเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                         -                         41,115,395         -                         
   โอนจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
      ไปเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                         -                         149,000,000       -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,838,115,100    3,199,321,507    -                          -                          
รายได้อ่ืน
   เงินปันผลรับ 11 -                          -                          75,000,340         67,078,488         
   รายได้ค่าขายเศษซาก 70,137,224         68,355,116         -                          -                          
   รายได้ค่าบริหารจัดการ -                          -                          32,745,637         38,591,793         
   ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 7,817,696           11,225,951         4,174,201           18,613,775         
   ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 12 -                          5,563,670           -                          -                          
   อ่ืน ๆ 9,808,890           6,941,537           988,883              64,109                
รวมรำยได้ 2,925,878,910    3,291,407,781    112,909,061       124,348,165       
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายและให้บริการ 2,291,720,062    2,566,281,091    -                          -                          
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 53,207,633         52,207,391         -                          -                          
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 482,912,640       512,628,143       39,521,488         42,754,804         
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,827,840,335    3,131,116,625    39,521,488         42,754,804         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 98,038,575         160,291,156       73,387,573         81,593,361         
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (49,871,142)        (60,747,616)        (3,620,575)          (1,158,654)          
ก ำไรก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 48,167,433         99,543,540         69,766,998         80,434,707         
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 23 (127,513,686)      (23,180,531)        1,040,468           (2,930,762)          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (79,346,253)        76,363,009         70,807,466         77,503,945         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (6,415,781)          (91,329,206)        -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (6,415,781)          (91,329,206)        -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                      162,124,464       -                          -                          
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 (7,645,425)          (4,173,061)          16,107                403,138              
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,645,425)          157,951,403       16,107                403,138              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (14,061,206)        66,622,197         16,107                403,138              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (93,407,459)        142,985,206       70,823,573         77,907,083         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (76,090,158)        54,050,792         70,807,466         77,503,945         
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (3,256,095)          22,312,217         

(79,346,253)        76,363,009         
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (88,502,756)        96,445,864         70,823,573         77,907,083         
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (4,904,703)          46,539,342         

(93,407,459)        142,985,206       

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 25 (0.05) 0.04 0.05 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด  (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและ         
มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมี Ingress Corporation Berhad ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน         
ประเทศมำเลเซียเป็นบริษัทใหญ่ และมี Ramdawi Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
มำเลเซียเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรถือหุ้นเพื่อกำรลงทุน ธุรกิจหลักของ
บริษัทย่อยคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 9/141 
ชั้น 14 ยูนิตเอ อำคำรยูเอ็มทำวเวอร์ ถนนรำมค ำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น  ระบบ 
ห่วงโซ่อุปทำน กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค กำรจ ำกัดหรือหยุดชะงักกำรผลิต กำรด ำเนินงำนที่ล่ำช้ำขึ้น เป็นต้น 

สถำนกำรณ์ดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับรำยได้จำกกำรขำย
และให้บริกำร ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดใน
ปัจจุบันและในอนำคตของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวยังไม่สำมำรถประมำณได้ 
อย่ำงสมเหตุสมผลในขณะนี้  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบ
ทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
และจะพิจำรณำบันทึกผลกระทบดังกล่ำวเมื่อสำมำรถประเมินผลกระทบได้อย่ำงสมเหตุสมผล 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน
2.1 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน  
ฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ 

งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
(มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

อัตรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้น 

2563 2562 
ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง 
Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. กำรลงทุน มำเลเซีย 100.0 100.0 
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ไทย 62.5 62.5 
บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ไทย 85.0 85.0 

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Ingress Precision Sdn. Bhd. ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ มำเลเซีย 90.0 90.0 
Ingress Technologies Sdn. Bhd. ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ มำเลเซีย 70.0 70.0 
Talent Synergy Sdn. Bhd. ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและออกแบบ  

ระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ 
มำเลเซีย 100.0 100.0 

Ingress Autoventures (India) Private Limited ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อินเดีย 97.06 97.06 
PT Ingress Industrial Indonesia ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อินโดนีเซีย 99.6 - 

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Precision Sdn. Bhd. 
PT Ingress Malindo Ventures ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อินโดนีเซีย 60.0 60.0 

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
PT Ingress Technologies Indonesia ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อินโดนีเซีย 100.0 100.0 
Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. ผลิตและจ ำหน่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ มำเลเซีย 51.0 - 

ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
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จ) สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท 
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ฉ) ยอดคงค้ำงและรำยกำรค้ำระหว่ำงกลุ่มบริษัทที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมคือจ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ซ) ผลแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่จ่ำยหรือได้รับจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
บริษัทย่อยของบริษัทฯกับส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่ำ
สุทธิตำมบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ได้แสดงไว้ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ภำยใต้หัวข้อ “ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 
กำรถือหุ้นในบริษัทย่อย” 

2.3 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธี
รำคำทุน 

3.       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกรำคม  2562 มำถือปฏิบัติ  มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำร
บัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำร 5 ข้ันตอนส ำหรับ 
กำรรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึง 
สิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ 
และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดใน 
กำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น 
กำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน 
ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่ง
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญช ี
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบับที่ 19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ  
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้  
จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มี  
ผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรกำรรับรู้รำยกำร 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิต โดยกลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์  
ทำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทพิจำรณำ  
กำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อ  
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้น
ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำหรือสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ 

ในปัจจุบัน ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ 
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต่ ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกัน
กับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 

กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติโดย รับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 
1 กุมภำพันธ์ 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ในปัจจุบัน ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เร่ิมน ำ
มำตรฐำนน้ีมำถือปฏิบัติ 

4.      นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1    กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักประมำณกำรสินค้ำรับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 

รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำรโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซึ่งค ำนวณโดยกำร
เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
รำยได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ” 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้กำรค้ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิที่จะได้รับช ำระโดยปรำศจำก
เงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำรได้ให้บริกำรเสร็จสิ้นและลูกค้ำรับมอบงำน 
จ ำนวนเงินที่กิจกำรได้รับหรือมีสิทธิได้รับจำกลูกค้ำแต่ยังมีภำระที่ต้องโอนสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำ
แสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ปฏิบัติตำม
ภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็จสิ้น 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 
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เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี  
สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดใน 
กำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
สินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิ  
ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำววัดมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง 
และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต 

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน โดยบริษัทฯ
จะพิจำรณำมูลค่ำของเงินลงทุนหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวอำจเกิดกำรด้อยค่ำ 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
บริษัทย่อยวัดมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนซึ่งรวมต้นทุนกำรท ำรำยกำร 
หลังจำกนั้น บริษัทย่อยจะวัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม บริษัทย่อยรับรู้ 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีที่เกิดขึ้น 

บริษัทย่อยรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์  
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีที่ตัดรำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี 
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4.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่หักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่หักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินและอำคำรในรำคำทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มำ หลังจำกนั้น
กลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่ำวในรำคำที่ตีใหม่ 
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังต่อไปนี้  

- กลุ่มบริษัทบันทึกรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนและรับรู้จ ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้รำคำที่ลดลงในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรำยได้ไม่เกินจ ำนวนที่เคยลดลง
ซึ่งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยปีก่อนแล้ว

- กลุ่มบริษัทรับรู้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้ำงของบัญชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
และอำคำร”

กลุ่มบริษัทมีนโยบำยที่จะตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวทุก 3 ปี 

สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุ
ของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ ำกว่ำหำกไม่มีควำมไม่แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ กลุ่มบริษัทจะ
เป็นเจ้ำของสินทรัพย์เมื่ออำยุสัญญำเช่ำสิ้นสุดลง  

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ยกเว้นแม่พิมพ์ท่ีใช้ส ำหรับสินค้ำท่ีเฉพำะเจำะจงจะค ำนวณ  
ตำมหน่วยของผลผลิต อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณส ำหรับกรณีใช้วิธีเส้นตรงสรุปได้ดังนี้ 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำว - 20 ปี และ 99 ปี
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร - 5 - 50 ปี
สิทธิกำรเช่ำอำคำรระยะยำวและส่วนปรับปรุง - 20 ปี
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ - 3 - 15 ปี
เคร่ืองตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนักงำน - 3 - 10 ปี
ยำนพำหนะ - 5 - 10 ปี
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ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรจะทยอย 
ตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยัง  
ก ำไรสะสมโดยตรง  

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดต้ัง 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหักกับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถ
จ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ (ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

4.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร 
ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพย์นั้นตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น 

กลุ่มบริษัทตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดมีดังนี้ 

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 10 ปี 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 และ 10 ปี 
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4.10 ค่ำควำมนิยม 
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำสูงกว่ำต้นทุน  
กำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันที 

กลุ่มบริษัทแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของ 
ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตำมที่มีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น 

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)  ที่คำดว่ำ      
จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สำมำรถกลับ
บัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต 

4.11 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัท 
หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ
กลุ่มบริษัท 

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษัทที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 

4.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ 
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะ
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด
ค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ ำกว่ำ  

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
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กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่ กำรกลับรำยกำรส่วนที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควร
จะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิด
รำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

กลุ่มบริษัทค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ท้ังจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเมื่อกิจกำรรับรู้ต้นทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง 

4.16 ประมำณกำรหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  
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4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงิน
ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรน้ัน 
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร  
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบริษัท หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท ำกำร
ประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะ
สูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำร
คำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึง
กำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่ ง เ ป็น
ลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริษัทฯ
ใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กิจกำร
สำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำย
มีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของ  
ผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินและ
อำคำรซึ่งใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่เคยบันทึกไว้ 

หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้ก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ 
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กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่ กำรกลับรำยกำรส่วนที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควร
จะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิด
รำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

กลุ่มบริษัทค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเมื่อกิจกำรรับรู้ต้นทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง 

4.16 ประมำณกำรหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  
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ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด 
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5.      กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญ
มีดังนี้

สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือ
รับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ
ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำเสื่อมสภำพโดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรขำยในอดีตและ
สภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
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4.17 ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ี เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้ งผลขำดทุนทำงภำษี 
ที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ 
ที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  
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ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด 
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5.      กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญ
มีดังนี้

สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือ
รับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ
ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน และฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำเสื่อมสภำพโดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรขำยในอดีตและ
สภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
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4.17 ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้ งผลขำดทุนทำงภำษี 
ที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ 
ที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  
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ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง  ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

6.      รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทใหญ่ 
เงินปันผลจ่ำย 45,162 45,162 45,162 45,162 อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย 
  (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร - - 32,746 38,592 อัตรำตำมสัญญำ 
เงินปันผลรับ - - 75,000 67,078 อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
ขำยสินค้ำ 16,604 502 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 10,919 11,830 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 6,817 8,106 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อแม่พิมพ์ 10,297 4,828 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำสิทธิ 15,436 18,022 - - อัตรำตำมสัญญำ
ค่ำช่วยเหลือทำงเทคนิค 3,639 5,952 - - รำคำตำมสัญญำ
เงินปันผลจ่ำย 45,103 45,854 - - อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น 
  ของบริษัทย่อย 
ขำยสินค้ำ 821,806 1,015,047 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
ขำยสินค้ำ - 1,559 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - 473 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 25,812 21,645 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำเช่ำรับ 1,929 2,060 - - รำคำตำมสัญญำ
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มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต 
(ท้ังของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่ำของที่ดินและอำคำรด้วยรำคำที่ตีใหม่ ซึ่งรำคำที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและวิธีพิจำรณำจำกมูลค่ำ
ต้นทุนทดแทนสุทธิส ำหรับสินทรัพย์ประเภทอำคำร ซึ่งกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
และกำรประมำณกำรบำงประกำร 
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ      
กลุ่มบริษัทควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
ค่ำควำมนิยม 
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 
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ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง  ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

6.      รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทใหญ่ 
เงินปันผลจ่ำย 45,162 45,162 45,162 45,162 อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย 
  (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร - - 32,746 38,592 อัตรำตำมสัญญำ 
เงินปันผลรับ - - 75,000 67,078 อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
ขำยสินค้ำ 16,604 502 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 10,919 11,830 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 6,817 8,106 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อแม่พิมพ์ 10,297 4,828 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำสิทธิ 15,436 18,022 - - อัตรำตำมสัญญำ
ค่ำช่วยเหลือทำงเทคนิค 3,639 5,952 - - รำคำตำมสัญญำ
เงินปันผลจ่ำย 45,103 45,854 - - อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น 
  ของบริษัทย่อย 
ขำยสินค้ำ 821,806 1,015,047 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
ขำยสินค้ำ - 1,559 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - 473 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 25,812 21,645 - - รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำเช่ำรับ 1,929 2,060 - - รำคำตำมสัญญำ
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มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต 
(ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่ำของที่ดินและอำคำรด้วยรำคำที่ตีใหม่ ซึ่งรำคำที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและวิธีพิจำรณำจำกมูลค่ำ
ต้นทุนทดแทนสุทธิส ำหรับสินทรัพย์ประเภทอำคำร ซึ่งกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
และกำรประมำณกำรบำงประกำร 
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ      
กลุ่มบริษัทควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
ค่ำควำมนิยม 
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 

133บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)



18 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 มี
รำยละเอียดดังน้ี 

กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 
(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงป ี

ลดลง 
ระหว่ำงป ี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563 
Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. - 56,720 - 56,720
Ingress Precision Sdn. Bhd. - 26,035 - 26,035
Talent Synergy Sdn. Bhd. - 1,645 - 1,645
PT Ingress Malindo Ventures - 13,436 - 13,436

รวม - 97,836 - 97,836

เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินกู ้ สกุลเงิน 
อัตรำดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระ 

ส่วนที่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 
ภำยในหนึ่งปี 

ส่วนที่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 
เกินหนึ่งป ี รวม 

Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(1) ริงกิต 5.00 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2568 - 56,720 56,720 
รวม - 56,720 56,720 

Ingress Precision Sdn. Bhd. 
(1) ริงกิต 5.00 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 - 26,035 26,035 
รวม - 26,035 26,035 

Talent Synergy Sdn. Bhd.
(1) ริงกิต 5.00 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 751 894 1,645 
รวม 751 894 1,645 
PT Ingress Malindo Ventures 
(1) ริงกิต 10.25 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 6,762 817 7,579 
(2) เหรียญสหรัฐอเมริกำ 10.25 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 - 5,857 5,857 
รวม 6,762 6,674 13,436 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7,513 90,323 97,836 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนี้อืน่ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 8) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 84,246 104,586 - - 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - 27 - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 35 192 - - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 84,281 104,805 - - 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) 
บริษัทใหญ่ 41,253 3,937 - - 
บริษัทย่อย - - 107,312 181,335 
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - 4,656 - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 5,552 13,274 18 18 

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 46,805 21,867 107,330 181,353 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,661) - - - 
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 44,144 21,867 107,330 181,353 
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลกูหนี้อื่น - กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั, สุทธิ 128,425 126,672 107,330 181,353 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 
และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563 

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - 36,243 - 36,243
รวม - 36,243 - 36,243

เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวและดอกเบี้ยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2564 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน 
โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 

134 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 มี
รำยละเอียดดังน้ี 

กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 
(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงป ี

ลดลง 
ระหว่ำงป ี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563 
Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. - 56,720 - 56,720
Ingress Precision Sdn. Bhd. - 26,035 - 26,035
Talent Synergy Sdn. Bhd. - 1,645 - 1,645
PT Ingress Malindo Ventures - 13,436 - 13,436

รวม - 97,836 - 97,836

เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินกู ้ สกุลเงิน 
อัตรำดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระ 

ส่วนที่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 
ภำยในหนึ่งปี 

ส่วนที่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 
เกินหนึ่งป ี รวม 

Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(1) ริงกิต 5.00 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2568 - 56,720 56,720 
รวม - 56,720 56,720 

Ingress Precision Sdn. Bhd. 
(1) ริงกิต 5.00 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 - 26,035 26,035 
รวม - 26,035 26,035 

Talent Synergy Sdn. Bhd.
(1) ริงกิต 5.00 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 751 894 1,645 
รวม 751 894 1,645 
PT Ingress Malindo Ventures 
(1) ริงกิต 10.25 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 6,762 817 7,579 
(2) เหรียญสหรัฐอเมริกำ 10.25 ช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2565 - 5,857 5,857 
รวม 6,762 6,674 13,436 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7,513 90,323 97,836 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนี้อืน่ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 8) 
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 84,246 104,586 - - 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - 27 - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 35 192 - - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 84,281 104,805 - - 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) 
บริษัทใหญ่ 41,253 3,937 - - 
บริษัทย่อย - - 107,312 181,335 
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - 4,656 - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 5,552 13,274 18 18 

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 46,805 21,867 107,330 181,353 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,661) - - - 
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 44,144 21,867 107,330 181,353 
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลกูหนี้อื่น - กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั, สุทธิ 128,425 126,672 107,330 181,353 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 
และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563 

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - 36,243 - 36,243
รวม - 36,243 - 36,243

เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวและดอกเบี้ยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2564 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน 
โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 

135บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)



20 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่  31 มกรำคม 2563 และ 2562 และ 
กำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563 
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด 149,000 - (149,000) - 

รวม 149,000 - (149,000) - 

เงินกู้ยืมข้ำงต้นมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี 
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนเงื่อนไขกำรช ำระคืนจำกเมื่อทวงถำมเป็นกำรช ำระคืน
เป็นรำยเดือนตำมที่กล่ำวถึงใน “เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน” 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 และ
กำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมระยะยำว 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563  
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด - 326,000 - 326,000

รวม - 326,000 - 326,000

เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2564 ถึง 
เดือนมกรำคม 2571 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 
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(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16) 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 4,819 1,731 - - 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4,819 1,731 - - 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16) 

บริษัทใหญ่ 5,411 16,302 57 58 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 9,048 25,549 - - 
บริษัทย่อย - - 195,297 311,429 
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 79,872 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 9,146 4,378 - - 

รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 103,477 46,229 195,354 311,487 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 4,707 - - - 
รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4,707 - - - 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 113,003 47,960 195,354 311,487 

เงินปันผลค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 17,230 17,189 - - 

รวมเงินปันผลค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 17,230 17,189 - - 

136 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่  31 มกรำคม 2563 และ 2562 และ 
กำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563 
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด 149,000 - (149,000) - 

รวม 149,000 - (149,000) - 

เงินกู้ยืมข้ำงต้นมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี 
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนเงื่อนไขกำรช ำระคืนจำกเมื่อทวงถำมเป็นกำรช ำระคืน
เป็นรำยเดือนตำมที่กล่ำวถึงใน “เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน” 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 และ
กำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมระยะยำว 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

1 กุมภำพันธ์ 2562 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มกรำคม 2563  
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด - 326,000 - 326,000

รวม - 326,000 - 326,000

เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2564 ถึง 
เดือนมกรำคม 2571 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 
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(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16) 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 4,819 1,731 - - 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4,819 1,731 - - 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16) 

บริษัทใหญ่ 5,411 16,302 57 58 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 9,048 25,549 - - 
บริษัทย่อย - - 195,297 311,429 
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 79,872 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 9,146 4,378 - - 

รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 103,477 46,229 195,354 311,487 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 4,707 - - - 
รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4,707 - - - 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 113,003 47,960 195,354 311,487 

เงินปันผลค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 17,230 17,189 - - 

รวมเงินปันผลค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 17,230 17,189 - - 

137บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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8.      ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หนว่ย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 52,583 61,264 - - 
ค้ำงช ำระ 
ไม่เกิน 3 เดือน 29,151 77 - - 

 3 - 6 เดือน 2,547 43,313 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน - 151 - - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 84,281 104,805 - - 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 263,163 291,311 - - 
ค้ำงช ำระ 
ไม่เกิน 3 เดือน 80,725 122,902 - - 

 3 - 6 เดือน 1,206 1,253 - - 
6 - 12 เดือน 208 4,512 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 12,469 11,880 - - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั 357,771 431,858 - - 
หัก: ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (10,413) (9,694) - - 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั, สุทธิ 347,358 422,164 - - 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 431,639 526,969 - - 
ลูกหนี้อื่น 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 44,144 21,867 107,330 181,353 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 46,394 50,194 118 132 
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 90,538 72,061 107,448 181,485 
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 522,177 599,030 107,448 181,485 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 80,234 87,695 10,405 12,312 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 3,024 3,120 - - 
รวม 83,258 90,815 10,405 12,312 

7.       เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เงินสด 313 273 50 2 
เงินฝำกธนำคำร 403,038 228,993 6,807 13,671 
รวม 403,351 229,266 6,857 13,673 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 
0.85 ต่อปี (2562: ระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี) (เฉพำะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.85 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.10 
ต่อปี)) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ตำมงบกระแสเงินสดประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เงินสด 313 273 50 2 
เงินฝำกธนำคำร 403,038 228,993 6,807 13,671 
รวมเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 403,351 229,266 6,857 13,673 
หัก: เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร (หมำยเหตุ 15) (16,344) (14,690) - - 
รวม 387,007 214,576 6,857 13,673 
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8.      ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หนว่ย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 52,583 61,264 - - 
ค้ำงช ำระ 
ไม่เกิน 3 เดือน 29,151 77 - - 

 3 - 6 เดือน 2,547 43,313 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน - 151 - - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 84,281 104,805 - - 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 263,163 291,311 - - 
ค้ำงช ำระ 
ไม่เกิน 3 เดือน 80,725 122,902 - - 

 3 - 6 เดือน 1,206 1,253 - - 
6 - 12 เดือน 208 4,512 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 12,469 11,880 - - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั 357,771 431,858 - - 
หัก: ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (10,413) (9,694) - - 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั, สุทธิ 347,358 422,164 - - 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 431,639 526,969 - - 
ลูกหนี้อื่น 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 44,144 21,867 107,330 181,353 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 46,394 50,194 118 132 
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 90,538 72,061 107,448 181,485 
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 522,177 599,030 107,448 181,485 

21 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 80,234 87,695 10,405 12,312 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 3,024 3,120 - - 
รวม 83,258 90,815 10,405 12,312 

7.       เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เงินสด 313 273 50 2 
เงินฝำกธนำคำร 403,038 228,993 6,807 13,671 
รวม 403,351 229,266 6,857 13,673 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 
0.85 ต่อปี (2562: ระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี) (เฉพำะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.85 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.10 
ต่อปี)) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ตำมงบกระแสเงินสดประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เงินสด 313 273 50 2 
เงินฝำกธนำคำร 403,038 228,993 6,807 13,671 
รวมเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 403,351 229,266 6,857 13,673 
หัก: เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร (หมำยเหตุ 15) (16,344) (14,690) - - 
รวม 387,007 214,576 6,857 13,673 

139บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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9.      สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน 

ให้เป็นมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบั สินค้ำคงเหลอื - สุทธ ิ
2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินค้ำส ำเร็จรูป 53,759 58,144 (4,009) (3,618) 49,750 54,526 
งำนระหว่ำงท ำ 45,118 45,418 (1,914) (1,303) 43,204 44,115 
วัตถุดิบ 173,736 170,884 (4,584) (5,270) 169,152 165,614 
อะไหล่และวัสดโุรงงำน 9,695 9,687 - - 9,695 9,687 
สินค้ำระหว่ำงทำง 576 659 - - 576 659 
รวม 282,884 284,792 (10,507) (10,191) 272,377 274,601 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
เป็นจ ำนวน 0.3 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 6.4 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย  

10.      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำแม่พิมพ์ 26,048 20,030 - - 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 17,128 21,200 - - 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ 7,360 14,010 2,903 1,992 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเงินกู้ยืมระยะยำว 4,922 10,761 - - 
อื่น ๆ 9,382 3,534 36 119 
รวม 64,840 69,535 2,939 2,111 

140 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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9.      สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน 

ให้เป็นมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบั สินค้ำคงเหลอื - สุทธ ิ
2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินค้ำส ำเร็จรูป 53,759 58,144 (4,009) (3,618) 49,750 54,526 
งำนระหว่ำงท ำ 45,118 45,418 (1,914) (1,303) 43,204 44,115 
วัตถุดิบ 173,736 170,884 (4,584) (5,270) 169,152 165,614 
อะไหล่และวัสดโุรงงำน 9,695 9,687 - - 9,695 9,687 
สินค้ำระหว่ำงทำง 576 659 - - 576 659 
รวม 282,884 284,792 (10,507) (10,191) 272,377 274,601 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
เป็นจ ำนวน 0.3 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 6.4 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย  

10.      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำแม่พิมพ์ 26,048 20,030 - - 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 17,128 21,200 - - 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ 7,360 14,010 2,903 1,992 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเงินกู้ยืมระยะยำว 4,922 10,761 - - 
อื่น ๆ 9,382 3,534 36 119 
รวม 64,840 69,535 2,939 2,111 

141บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 

2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 153 157 269 156 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (201) (3) (146) (97)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน - (175) (90) (76)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (48) (21) 33 (17) 

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563 มีดังนี ้
บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง 
เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่ำวโดยกำรลดจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยในส่วนที่ถือโดย 
Iwamoto Co., Ltd. จ ำนวน 471,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 47 ล้ำนบำท บริษัทย่อยได้
ด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 

บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
PT Ingress Industrial Indonesia 
เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้  Ingress Industrial 
(Malaysia) Sdn. Bhd. (“IIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด ำเนินกำรจัดต้ัง PT Ingress Industrial Indonesia (“PT III”) 
โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทดังกล่ำวมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 14,000 
ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย เทียบเท่ำประมำณ 30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 14,000 
รูเปียอินโดนีเซีย) IIM ลงทุนในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 99.6 ทั้งนี้ PT III ได้รับกำรอนุมัติจัดตั้ง
บริษัทจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกฎหมำยและสิทธิมนุษยชนสำธำรณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่  
11 พฤศจิกำยน 2562 และได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรประสำนกำรลงทุนของประเทศอินโดนีเซียแล้ว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 โดย PT III ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเร่ิมแรกร้อยละ 25 ของหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนไว้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย เทียบเท่ำประมำณ 7.5 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 250,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 14,000 รูเปียอินโดนีเซีย) และได้รับช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วทั้งจ ำนวน 

25 

11.2 รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

บริษัท 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษัทย่อย

สะสม 

ก ำไรท่ีแบ่งให้กับ     
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษัทย่อย   

ในระหว่ำงปี 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ท่ีแบ่งให้กับส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมใน
บริษัทย่อยในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กับ 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในระหว่ำงปี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด 37.5 37.5 383 416 14 29 (2) 9 45 28 
Ingress Technologies Sdn. Bhd. 30.0 30.0 323 320 5 - (2) (2) - 18 

11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูล
ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
ณ วันที่ 31 มกรำคม ณ วันที่ 31 มกรำคม 

2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน 380 629 727 882 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 909 646 1,013 993 
หนี้สินหมุนเวียน 202 114 448 532 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 65 52 215 276 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 

2563 2562 2563 2562 
รำยได้ 890 1,044 1,057 1,216 
ก ำไร 37 78 17 1 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5) 25 (8) (6) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 32 103 9 (5) 

142 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 

2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 153 157 269 156 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (201) (3) (146) (97)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน - (175) (90) (76)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (48) (21) 33 (17) 

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2563 มีดังนี ้
บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง 
เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่ำวโดยกำรลดจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยในส่วนท่ีถือโดย 
Iwamoto Co., Ltd. จ ำนวน 471,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 47 ล้ำนบำท บริษัทย่อยได้
ด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 

บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
PT Ingress Industrial Indonesia 
เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้  Ingress Industrial 
(Malaysia) Sdn. Bhd. (“IIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด ำเนินกำรจัดต้ัง PT Ingress Industrial Indonesia (“PT III”) 
โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทดังกล่ำวมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 14,000 
ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย เทียบเท่ำประมำณ 30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 14,000 
รูเปียอินโดนีเซีย) IIM ลงทุนในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 99.6 ทั้งนี้ PT III ได้รับกำรอนุมัติจัดตั้ง
บริษัทจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกฎหมำยและสิทธิมนุษยชนสำธำรณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่  
11 พฤศจิกำยน 2562 และได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรประสำนกำรลงทุนของประเทศอินโดนีเซียแล้ว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 โดย PT III ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเร่ิมแรกร้อยละ 25 ของหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนไว้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย เทียบเท่ำประมำณ 7.5 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 250,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 14,000 รูเปียอินโดนีเซีย) และได้รับช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วทั้งจ ำนวน 
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2562 มีดังนี ้
บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Ingress Autoventures (India) Private Limited 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ  Ingress Autoventures (India) Private Limited 
ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 90 ล้ำนรูปีอินเดีย (เทียบเท่ำประมำณ 45 ล้ำนบำท) 
(หุ้นสำมัญ 8,999,875 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 รูปีอินเดีย) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 93 ล้ำนรูปีอินเดีย (เทียบเท่ำ
ประมำณ 46 ล้ำนบำท) (หุ้นสำมัญ 9,272,598 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 รูปีอินเดีย) โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่
จ ำนวน 272,723 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 รูปีอินเดีย โดยเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Ingress Industrial 
(Malaysia) Sdn. Bhd. (“IIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) ตำมสัดส่วน (Right Offering) โดยให้สิทธิกำรซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0303 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสำมัญเดิม ในรำคำหุ้นละ 10 รูปี อินเดีย  ต่อมำ เมื่อวันที่  
7 พฤษภำคม 2561 IIM ได้สละสิทธิ์ในกำรซื้อหุ้นใหม่ดังกล่ำว และผู้ถือหุ้นใหม่รำยหนึ่งได้ตกลงที่จะซื้อ
หุ้นใหม่ดังกล่ำวและจ่ำยช ำระแล้วทั้งจ ำนวน บริษัทย่อยได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแล้ว
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 ทั้งนี้ ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ IIM ในบริษัทย่อย
ดังกล่ำวลดลงจำกเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 97.06 บริษัทฯได้บันทึกผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนและ
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อยอันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ดังกล่ำวจ ำนวน 2 ล้ำนบำทไว้ภำยใต้รำยกำร “ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
บริษัทย่อย” ซึ่งแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. 
เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำร่วมทุน
กับ AOI Machine Industry Co., Ltd. (“AOI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญ่ีปุ่น  และ 
Perodua Auto Corporation Sdn. Bhd. (“PCSB”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมำเลเซีย 
เกี่ยวกับกำรลงทุนใน Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศมำเลเซีย มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจ ำนวน 100 ริงกิต เทียบเท่ำประมำณ 750 บำท (หุ้นสำมัญ 100 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ริงกิต) ซึ่ง IATSB ได้รับช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวนเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 โดย ITSB 
ถือหุ้นร้อยละ 51 AOI ถือหุ้นร้อยละ 34 และ PCSB ถือหุ้นร้อยละ 15 ตำมล ำดับ 

ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว บริษัทร่วมทุนได้ท ำข้อตกลงเกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก
จำก 100 ริงกิต เทียบเท่ำประมำณ 750 บำท (หุ้นสำมัญ 100 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ริงกิต) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
60 ล้ำนริงกิต (เทียบเท่ำประมำณ 450 ล้ำนบำท) (หุ ้นสำมัญ 60,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 ริงกิต) 
โดยมีเงื่อนไขกำรออกหุ้นเพิ่มทุนดังนี้  

(1) เรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 1 ในเดือนตุลำคม 2562 จ ำนวน 224,999,250 บำท (หุ้นสำมัญ 29,999,900 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ริงกิต)

(2) เรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 2 ในเดือนมีนำคม 2563 จ ำนวน 225,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 30,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ริงกิต)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ IATSB ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำ 
กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 1 เป็นภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 IATSB 
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและได้รับช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ IATSB ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำ 
กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 2 เป็นภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกรำคม 2562 มีดังนี ้
บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Ingress Autoventures (India) Private Limited 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ  Ingress Autoventures (India) Private Limited 
ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 90 ล้ำนรูปีอินเดีย (เทียบเท่ำประมำณ 45 ล้ำนบำท) 
(หุ้นสำมัญ 8,999,875 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 รูปีอินเดีย) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 93 ล้ำนรูปีอินเดีย (เทียบเท่ำ
ประมำณ 46 ล้ำนบำท) (หุ้นสำมัญ 9,272,598 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 รูปีอินเดีย) โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่
จ ำนวน 272,723 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 รูปีอินเดีย โดยเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Ingress Industrial 
(Malaysia) Sdn. Bhd. (“IIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) ตำมสัดส่วน (Right Offering) โดยให้สิทธิกำรซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0303 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสำมัญเดิม ในรำคำหุ้นละ 10 รูปี อินเดีย  ต่อมำ เมื่อวันที่  
7 พฤษภำคม 2561 IIM ได้สละสิทธิ์ในกำรซื้อหุ้นใหม่ดังกล่ำว และผู้ถือหุ้นใหม่รำยหนึ่งได้ตกลงที่จะซื้อ
หุ้นใหม่ดังกล่ำวและจ่ำยช ำระแล้วทั้งจ ำนวน บริษัทย่อยได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแล้ว
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 ทั้งนี้ ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ IIM ในบริษัทย่อย
ดังกล่ำวลดลงจำกเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 97.06 บริษัทฯได้บันทึกผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนและ
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อยอันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ดังกล่ำวจ ำนวน 2 ล้ำนบำทไว้ภำยใต้รำยกำร “ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
บริษัทย่อย” ซึ่งแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยถือหุ้นผ่ำน Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. 
เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2562 Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำร่วมทุน
กับ AOI Machine Industry Co., Ltd. (“AOI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญ่ีปุ่น  และ 
Perodua Auto Corporation Sdn. Bhd. (“PCSB”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมำเลเซีย 
เกี่ยวกับกำรลงทุนใน Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศมำเลเซีย มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจ ำนวน 100 ริงกิต เทียบเท่ำประมำณ 750 บำท (หุ้นสำมัญ 100 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ริงกิต) ซึ่ง IATSB ได้รับช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวนเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 โดย ITSB 
ถือหุ้นร้อยละ 51 AOI ถือหุ้นร้อยละ 34 และ PCSB ถือหุ้นร้อยละ 15 ตำมล ำดับ 

ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว บริษัทร่วมทุนได้ท ำข้อตกลงเกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก
จำก 100 ริงกิต เทียบเท่ำประมำณ 750 บำท (หุ้นสำมัญ 100 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ริงกิต) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
60 ล้ำนริงกิต (เทียบเท่ำประมำณ 450 ล้ำนบำท) (หุ ้นสำมัญ 60,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 ริงกิต) 
โดยมีเงื่อนไขกำรออกหุ้นเพิ่มทุนดังนี้  

(1) เรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 1 ในเดือนตุลำคม 2562 จ ำนวน 224,999,250 บำท (หุ้นสำมัญ 29,999,900 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ริงกิต)

(2) เรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 2 ในเดือนมีนำคม 2563 จ ำนวน 225,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 30,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ริงกิต)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ IATSB ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำ 
กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 1 เป็นภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 IATSB 
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและได้รับช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ IATSB ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำ 
กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นคร้ังที่ 2 เป็นภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 
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12.    อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563
และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 45,838 42,672 
ก ำไรจำกกำรตีรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - 5,564
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (123) (2,398)
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 45,715 45,838 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (Ingress Precision Sdn. Bhd.) ได้ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (Ingress Katayama 
Technical Centre Sdn. Bhd.) เช่ำที่ดินภำยใต้สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวและอำคำรที่อยู่บนที่ดินแปลงนั้น 
บริษัทย่อยแสดงอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทย่อยดังกล่ำวได้รับรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นจ ำนวน  
2 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 2 ล้ำนบำท) 

บริษัทย่อยได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งจ ำนวนไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบัน
กำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 และข้อ 18 
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12.    อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563
และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 45,838 42,672 
ก ำไรจำกกำรตีรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - 5,564
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (123) (2,398)
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 45,715 45,838 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (Ingress Precision Sdn. Bhd.) ได้ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (Ingress Katayama 
Technical Centre Sdn. Bhd.) เช่ำที่ดินภำยใต้สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวและอำคำรที่อยู่บนที่ดินแปลงนั้น 
บริษัทย่อยแสดงอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทย่อยดังกล่ำวได้รับรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นจ ำนวน  
2 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 2 ล้ำนบำท) 

บริษัทย่อยได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งจ ำนวนไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบัน
กำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 และข้อ 18 
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(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน รวม 

รำคำทุน 
ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 2,335 1,392 3,727 
ซื้อเพิ่ม - 92 92 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 2,335 1,484 3,819 
ซื้อเพิ่ม - 49 49 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 2,335 1,533 3,868 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 1,527 801 2,328 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 467 289 756 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 1,994 1,090 3,084 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 279 259 538 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 2,273 1,349 3,622 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 341 394 735 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 62 184 246 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปีได้บันทึกไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน 

ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทย่อยได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดินและอำคำรใหม่โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำม 
รำยกลุ่มของสินทรัพย์เพื่อปรับปรุงมูลค่ำของสินทรัพย์ตำมที่เคยถูกประเมินรำคำไว้ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินรำคำ
สินทรัพย์สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

- ที่ดินประเมินรำคำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)

- อำคำรประเมินรำคำโดยใช้มูลค่ำต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach)

กำรประเมินรำคำใหม่ดังกล่ำวนี้มีผลท ำให้บริษัทย่อยได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและ
อำคำรจ ำนวน 162.1 ล้ำนบำท ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน รวม 

รำคำทุน 
ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 2,335 1,392 3,727 
ซื้อเพิ่ม - 92 92 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 2,335 1,484 3,819 
ซื้อเพิ่ม - 49 49 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 2,335 1,533 3,868 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 1,527 801 2,328 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 467 289 756 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 1,994 1,090 3,084 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 279 259 538 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 2,273 1,349 3,622 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 341 394 735 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 62 184 246 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปีได้บันทึกไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน 

ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทย่อยได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดินและอำคำรใหม่โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำม 
รำยกลุ่มของสินทรัพย์เพื่อปรับปรุงมูลค่ำของสินทรัพย์ตำมที่เคยถูกประเมินรำคำไว้ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินรำคำ
สินทรัพย์สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

- ที่ดินประเมินรำคำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)

- อำคำรประเมินรำคำโดยใช้มูลค่ำต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach)

กำรประเมินรำคำใหม่ดังกล่ำวนี้มีผลท ำให้บริษัทย่อยได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและ
อำคำรจ ำนวน 162.1 ล้ำนบำท ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวของบริษัทย่อยนี้มีข้อจ ำกัดหลำยประกำรซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ 
กำรใช้ที่ดินตรงตำมวัตถุประสงค์ที่หน่วยงำนรัฐได้อนุญำตไว้ รวมทั้งกำรโอนหรือขำยสิทธิกำรเช่ำที่ดิน
ดังกล่ำวให้แก่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนหรือกำรน ำไปวำงเป็นหลักประกันในกำรช ำระหนี้ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐก่อนกำรด ำเนินกำรและมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ท้ังนี้ กฏหมำยเกี่ยวกับกำรครอบครองท่ีดินเพ่ือใช้ตำมวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรมใน
ประเทศมำเลเซียก ำหนดว่ำรูปแบบกำรครอบครองและใช้ที่ดิน (ซึ่งก ำหนดโดยรัฐบำลและหน่วยงำนรัฐที่
เกี่ยวข้องของประเทศมำเลเซีย) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ กำรครอบครองและใช้ที่ดินโดย 
ผู้ครอบครองมีกรรมสิทธิในที่ดิน (Freehold Title) และกำรครอบครองและใช้ที่ดินโดยผู้ครอบครองมีสิทธิ
ในกำรใช้ที่ดินในระยะเวลำไม่เกิน 99 ปี (Leasehold Title) 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวในประเทศอินโดนีเซีย 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย (PT Ingress Malindo Ventures) 
มียอดคงเหลือของสิทธิกำรเช่ำท่ีดินระยะยำวโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน  48,126 ล้ำนรูเปีย
อินโดนีเซีย หรือเทียบเท่ำประมำณ 110 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 53,709 ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย  หรือ
เทียบเท่ำประมำณ 119 ล้ำนบำท) โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ได้รับ
สิทธิในกำรก่อสร้ำง (Right to Build) บนที่ดินที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นระยะเวลำ 30 ปี โดยจะ
สิ้นสุดในปี 2569 ท้ังนี้ ภำยในระยะเวลำสัญญำเช่ำ บริษัทย่อยไม่ต้องมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยปี (สิทธิใน
กำรก่อสร้ำงถือเป็นสิทธิในกำรใช้และจัดหำผลประโยชน์จำกที่ดินที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียใน
รูปแบบหนึ่ง (Right of Usage)) หลังจำกครบก ำหนดระยะเวลำ 30 ปีแรก สิทธิในกำรใช้ที่ดินดังกล่ำว 
อำจได้รับกำรต่ออำยุออกไปได้อีก โดยอำยุที่ต่อออกไปในคร้ังแรกจะเท่ำกับ 20 ปี ส่วนกำรต่ออำยุในครำว
ต่อไปจะเท่ำกับ 30 ปี ถ้ำประสงค์จะต่ออำยุบริษัทย่อยต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฏหมำยรวมถึงช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรขอต่ออำยุและใช้ประโยชน์จำกสิทธิในกำรใช้ที่ดินให้แก่หน่วยงำนรัฐบำล อย่ำงไรก็ตำม 
ถ้ำบริษัทย่อยไม่ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฏหมำยเพื่อขออนุญำตจำกรัฐบำลของประเทศอินโดนีเซีย
เพื่อใช้ที่ดินเพื่อด ำเนินธุรกิจต่อ สิทธิในกำรใช้ที่ดินรวมถึงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บนที่ดินนั้นจะ
กลับมำเป็นของรัฐบำลของประเทศอินโดนีเซีย 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวของบริษัทย่อยนี้มีข้อจ ำกัดหลำยประกำรซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ 
กำรใช้ที่ดินตรงตำมวัตถุประสงค์ที่หน่วยงำนรัฐได้อนุญำตไว้ รวมทั้งกำรโอนหรือขำยสิทธิกำรเช่ำที่ดิน
ดังกล่ำวให้แก่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนหรือกำรน ำไปวำงเป็นหลักประกันในกำรช ำระหนี้ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐก่อนกำรด ำเนินกำรและมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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หำกบริษัทย่อยแสดงมูลค่ำของที่ดินและอำคำรดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่        
31 มกรำคม 2563 และ 2562 จะแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
ที่ดิน 201,206 201,358 
สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำว 76,434 79,623 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 290,621 308,120 
สิทธิกำรเช่ำอำคำรระยะยำวและส่วนปรับปรุง 106,679 111,618 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้
สัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 53 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 
43 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยัง 
ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน
เงินประมำณ 4,138 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 3,887 ล้ำนบำท) 

บริษัทย่อยได้น ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ ำนวนประมำณ 1,559 ล้ำนบำท 
(2562: จ ำนวน 1,692 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 15 และข้อ 18 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวในประเทศมำเลเซีย 

ณ วันที่  31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมำเลเซีย ( Ingress Precision Sdn. Bhd.) 
มียอดคงเหลือของสิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน  15 ล้ำนริงกิต หรือ
เทียบเท่ำประมำณ 112 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 15 ล้ำนริงกิต หรือเทียบเท่ำประมำณ 114 ล้ำนบำท) 
สิทธิกำรเช่ำที่ดินนั้นเกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำระยะยำวสองฉบับโดยหน่วยงำนของรัฐบำลประเทศมำเลเซีย
ได้ออกเป็นหนังสืออนุญำตให้บริษัทย่อยมีสิทธิใช้ที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อกำรประกอบกิจกรรมกำรผลิต
ธุรกิจเป็นระยะเวลำ 99 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2629 และปี 2635 ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำสัญญำเช่ำ บริษัทย่อย
ไม่ต้องมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยปี หลังจำกครบก ำหนด 99 ปี ถ้ำประสงค์จะต่ออำยุทำงบริษัทย่อยต้อง
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฏหมำยรวมถึงช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอต่ออำยุและใช้ประโยชน์จำกสิทธิ
กำรเช่ำที่ดินให้แก่หน่วยงำนรัฐบำล ซึ่งกำรต่ออำยุในครำวต่อๆไปจะไม่เกินกว่ำ 99 ปีในแต่ละคร้ัง 
อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำบริษัทย่อยไม่ได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนทำงกฏหมำยเพ่ือขออนุญำตจำกรัฐบำลของ
ประเทศมำเลเซียเพื่อใช้ที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อด ำเนินธุรกิจต่อสิทธิในกำรใช้ท่ีดินรวมถึงอำคำรและ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงจะกลับมำเป็นของรัฐบำลของประเทศมำเลเซีย 

150 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวของบริษัทย่อยนี้มีข้อจ ำกัดหลำยประกำรซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ 
กำรใช้ที่ดินตรงตำมวัตถุประสงค์ที่หน่วยงำนรัฐได้อนุญำตไว้ รวมทั้งกำรโอนหรือขำยสิทธิกำรเช่ำที่ดิน
ดังกล่ำวให้แก่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนหรือกำรน ำไปวำงเป็นหลักประกันในกำรช ำระหนี้ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐก่อนกำรด ำเนินกำรและมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ทั้งนี้ กฏหมำยเกี่ยวกับกำรครอบครองที่ดินเพื่อใช้ตำมวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรมใน
ประเทศมำเลเซียก ำหนดว่ำรูปแบบกำรครอบครองและใช้ที่ดิน (ซึ่งก ำหนดโดยรัฐบำลและหน่วยงำนรัฐที่
เกี่ยวข้องของประเทศมำเลเซีย) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ กำรครอบครองและใช้ที่ดินโดย 
ผู้ครอบครองมีกรรมสิทธิในที่ดิน (Freehold Title) และกำรครอบครองและใช้ที่ดินโดยผู้ครอบครองมีสิทธิ
ในกำรใช้ที่ดินในระยะเวลำไม่เกิน 99 ปี (Leasehold Title) 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวในประเทศอินโดนีเซีย 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย (PT Ingress Malindo Ventures) 
มียอดคงเหลือของสิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน  48,126 ล้ำนรูเปีย
อินโดนีเซีย หรือเทียบเท่ำประมำณ 110 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 53,709 ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย  หรือ
เทียบเท่ำประมำณ 119 ล้ำนบำท) โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ได้รับ
สิทธิในกำรก่อสร้ำง (Right to Build) บนที่ดินที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นระยะเวลำ 30 ปี โดยจะ
สิ้นสุดในปี 2569 ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำสัญญำเช่ำ บริษัทย่อยไม่ต้องมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยปี (สิทธิใน
กำรก่อสร้ำงถือเป็นสิทธิในกำรใช้และจัดหำผลประโยชน์จำกที่ดินที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียใน
รูปแบบหนึ่ง (Right of Usage)) หลังจำกครบก ำหนดระยะเวลำ 30 ปีแรก สิทธิในกำรใช้ที่ดินดังกล่ำว 
อำจได้รับกำรต่ออำยุออกไปได้อีก โดยอำยุที่ต่อออกไปในคร้ังแรกจะเท่ำกับ 20 ปี ส่วนกำรต่ออำยุในครำว
ต่อไปจะเท่ำกับ 30 ปี ถ้ำประสงค์จะต่ออำยุบริษัทย่อยต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฏหมำยรวมถึงช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรขอต่ออำยุและใช้ประโยชน์จำกสิทธิในกำรใช้ที่ดินให้แก่หน่วยงำนรัฐบำล อย่ำงไรก็ตำม 
ถ้ำบริษัทย่อยไม่ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฏหมำยเพื่อขออนุญำตจำกรัฐบำลของประเทศอินโดนีเซีย
เพื่อใช้ที่ดินเพื่อด ำเนินธุรกิจต่อ สิทธิในกำรใช้ที่ดินรวมถึงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บนที่ดินนั้นจะ
กลับมำเป็นของรัฐบำลของประเทศอินโดนีเซีย 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวของบริษัทย่อยนี้มีข้อจ ำกัดหลำยประกำรซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำม ได้แก่ 
กำรใช้ที่ดินตรงตำมวัตถุประสงค์ที่หน่วยงำนรัฐได้อนุญำตไว้ รวมทั้งกำรโอนหรือขำยสิทธิกำรเช่ำที่ดิน
ดังกล่ำวให้แก่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนหรือกำรน ำไปวำงเป็นหลักประกันในกำรช ำระหนี้ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐก่อนกำรด ำเนินกำรและมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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หำกบริษัทย่อยแสดงมูลค่ำของท่ีดินและอำคำรดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่        
31 มกรำคม 2563 และ 2562 จะแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
ที่ดิน 201,206 201,358 
สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำว 76,434 79,623 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 290,621 308,120 
สิทธิกำรเช่ำอำคำรระยะยำวและส่วนปรับปรุง 106,679 111,618 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้
สัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 53 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 
43 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยัง 
ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน
เงินประมำณ 4,138 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 3,887 ล้ำนบำท) 

บริษัทย่อยได้น ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ ำนวนประมำณ 1,559 ล้ำนบำท 
(2562: จ ำนวน 1,692 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 15 และข้อ 18 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวในประเทศมำเลเซีย 

ณ วันที่  31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมำเลเซีย ( Ingress Precision Sdn. Bhd.) 
มียอดคงเหลือของสิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน  15 ล้ำนริงกิต หรือ
เทียบเท่ำประมำณ 112 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 15 ล้ำนริงกิต หรือเทียบเท่ำประมำณ 114 ล้ำนบำท) 
สิทธิกำรเช่ำที่ดินนั้นเกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำระยะยำวสองฉบับโดยหน่วยงำนของรัฐบำลประเทศมำเลเซีย
ได้ออกเป็นหนังสืออนุญำตให้บริษัทย่อยมีสิทธิใช้ที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อกำรประกอบกิจกรรมกำรผลิต
ธุรกิจเป็นระยะเวลำ 99 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2629 และปี 2635 ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำสัญญำเช่ำ บริษัทย่อย
ไม่ต้องมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยปี หลังจำกครบก ำหนด 99 ปี ถ้ำประสงค์จะต่ออำยุทำงบริษัทย่อยต้อง
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฏหมำยรวมถึงช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอต่ออำยุและใช้ประโยชน์จำกสิทธิ
กำรเช่ำที่ดินให้แก่หน่วยงำนรัฐบำล ซึ่งกำรต่ออำยุในครำวต่อๆไปจะไม่เกินกว่ำ 99 ปีในแต่ละคร้ัง 
อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำบริษัทย่อยไม่ได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนทำงกฏหมำยเพื่อขออนุญำตจำกรัฐบำลของ
ประเทศมำเลเซียเพ่ือใช้ท่ีดินทั้งสองแปลงเพื่อด ำเนินธุรกิจต่อสิทธิในกำรใช้ที่ดินรวมถึงอำคำรและ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงจะกลับมำเป็นของรัฐบำลของประเทศมำเลเซีย 
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(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน  

เฉพำะกิจกำร 
ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร ์
ควำมสัมพันธ์ 

กับลกูค้ำ รวม 
ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร ์
มูลค่ำตำมบญัช ี- สุทธ ิ
ณ วันที ่31 มกรำคม 2562 10,432 11,700 22,132 17 
ณ วันที ่31 มกรำคม 2563 8,890 10,257 19,147 2 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับป ี
2562 4,658 16 
2563 4,528 15 

15.     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่  31 มกรำคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
อัตรำดอกเบี้ย                
(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร (หมำยเหตุ 7) MOR, 8.75 16,344 14,690 
ตั๋วสัญญำใช้เงินสกุลบำท MLR - 1.50 152,941 29,941 
เงินกู้หมุนเวียนสกุลรูเปียอินโดนีเซีย 12.05 45,563 44,463 
เงินกู้หมุนเวียนสกุลริงกิตมำเลเซีย 5.21 - 7.75 182,675 181,657 
เงินกู้หมุนเวียนสกุลรูปีอินเดีย 9.50 - 10.70 42,291 6,640 
เจ้ำหน้ีตั๋วเงินและทรัสต์รีซีทส์สกุลริงกิตมำเลเซีย 3.39 - 4.72 83,921 89,528 

523,735 366,919 
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ทั้งนี้ ตำมรัฐธรรมนูญของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดในประเทศเป็นของรัฐบำล 
โดยตำมกฏหมำยว่ำด้วยสิทธิในกำรครอบครองและใช้ท่ีดินของประเทศอินโดนีเซียได้จ ำกัดสิทธิใน  
กำรเป็นเจ้ำของและใช้ประโยชน์จำกที่ดิน (Freehold Land Ownership) ไว้ให้เฉพำะบุคคลธรรมดำที่มี
สัญชำติอินโดนีเซียรวมถึงนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนโดยเฉพำะตำมกฏหมำยของประเทศอินโดนีเซีย เช่น 
หน่วยงำนภำครัฐ ธนำคำรของรัฐ สหกรณ์กำรเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร องค์กรเพื่อศำสนำและ
สังคม ฯลฯ ส่วนองค์กรธุรกิจไม่ว่ำจะจัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียหรือนอกประเทศอินโดนีเซีย
สำมำรถท ำเร่ืองเพื่อขออนุมัติจำกรัฐบำลของประเทศอินโดนีเซียเพื่อขอสิทธิในกำรใช้และจัดหำ
ผลประโยชน์จำกที่ดินที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียในรูปแบบต่ำง ๆ (Right of Usage) ได้เพียงเท่ำนั้น  

14.    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน  
เฉพำะกิจกำร 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร ์

ควำมสัมพันธ์ 
กับลกูค้ำ รวม 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร ์

รำคำทุน 
ณ วันที ่1 กุมภำพันธ์ 2561 96,700 14,764 111,464 79 
ซื้อเพ่ิม 2,350 - 2,350 - 
ตัดจ ำหน่ำย (438) - (438) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,041) (1,571) (3,612) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2562 96,571 13,193 109,764 79 
ซื้อเพ่ิม 1,703 - 1,703 - 
ตัดจ ำหน่ำย (10) - (10) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (42) (145) (187) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2563 98,222 13,048 111,270 79 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
ณ วันที ่1 กุมภำพันธ์ 2561 84,874 194 85,068 46 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงป ี 3,293 1,365 4,658 16 
ตัดจ ำหน่ำย (402) - (402) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,626) (66) (1,692) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2562 86,139 1,493 87,632 62 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงป ี 3,215 1,313 4,528 15 
ตัดจ ำหน่ำย (3) - (3) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (19) (15) (34) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2563 89,332 2,791 92,123 77 

152 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน  

เฉพำะกิจกำร 
ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร ์
ควำมสัมพันธ์ 
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ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร ์
มูลค่ำตำมบญัช ี- สุทธ ิ
ณ วันที ่31 มกรำคม 2562 10,432 11,700 22,132 17 
ณ วันที ่31 มกรำคม 2563 8,890 10,257 19,147 2 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับป ี
2562 4,658 16 
2563 4,528 15 

15.     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่  31 มกรำคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
อัตรำดอกเบี้ย                
(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร (หมำยเหตุ 7) MOR, 8.75 16,344 14,690 
ตั๋วสัญญำใช้เงินสกุลบำท MLR - 1.50 152,941 29,941 
เงินกู้หมุนเวียนสกุลรูเปียอินโดนีเซีย 12.05 45,563 44,463 
เงินกู้หมุนเวียนสกุลริงกิตมำเลเซีย 5.21 - 7.75 182,675 181,657 
เงินกู้หมุนเวียนสกุลรูปีอินเดีย 9.50 - 10.70 42,291 6,640 
เจ้ำหน้ีตั๋วเงินและทรัสต์รีซีทส์สกุลริงกิตมำเลเซีย 3.39 - 4.72 83,921 89,528 

523,735 366,919 
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ทั้งนี้ ตำมรัฐธรรมนูญของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดในประเทศเป็นของรัฐบำล 
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หน่วยงำนภำครัฐ ธนำคำรของรัฐ สหกรณ์กำรเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร องค์กรเพื่อศำสนำและ
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สำมำรถท ำเร่ืองเพื่อขออนุมัติจำกรัฐบำลของประเทศอินโดนีเซียเพื่อขอสิทธิในกำรใช้และจัดหำ
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14.    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน  
เฉพำะกิจกำร 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร ์

ควำมสัมพันธ์ 
กับลกูค้ำ รวม 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร ์

รำคำทุน 
ณ วันที ่1 กุมภำพันธ์ 2561 96,700 14,764 111,464 79 
ซื้อเพ่ิม 2,350 - 2,350 - 
ตัดจ ำหน่ำย (438) - (438) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,041) (1,571) (3,612) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2562 96,571 13,193 109,764 79 
ซื้อเพ่ิม 1,703 - 1,703 - 
ตัดจ ำหน่ำย (10) - (10) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (42) (145) (187) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2563 98,222 13,048 111,270 79 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
ณ วันที ่1 กุมภำพันธ์ 2561 84,874 194 85,068 46 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงป ี 3,293 1,365 4,658 16 
ตัดจ ำหน่ำย (402) - (402) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,626) (66) (1,692) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2562 86,139 1,493 87,632 62 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงป ี 3,215 1,313 4,528 15 
ตัดจ ำหน่ำย (3) - (3) -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (19) (15) (34) -
ณ วันที ่31 มกรำคม 2563 89,332 2,791 92,123 77 
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รำยละเอียดกำรค้ ำประกันของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน สรุปได้ดังนี้ 
บริษัท ค้ ำประกันโดย 

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด กำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วน และกำรจ ำน ำ
เคร่ืองจักรบำงส่วน 

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด กำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วน 
Talent Synergy Sdn. Bhd. เงินฝำกประจ ำของบริษัทย่อยดังกล่ำว 
Ingress Precision Sdn. Bhd. และ 
Ingress Technologies Sdn. Bhd. 

กำรค้ ำประกันโดย Ingress Corporation Berhad (บริษัทใหญ่) 

PT Ingress Malindo Ventures กำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง กำรจ ำน ำเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์บำงส่วน รวมทั้งกำรค้ ำประกันโดย Ingress Corporation 
Berhad (บริษัทใหญ่) และกรรมกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว 

Ingress Autoventures (India) Private Limited                   กำรค้ ำประกันโดย Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. 

16.     เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน  4,819 1,731 - - 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 228,292 287,733 - - 
เจ้ำหน้ีอื่น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน  103,477 46,229 195,354 311,487 
เจ้ำหน้ีอื่น - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 80,090 93,967 1,834 2,296 
ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 27,576 21,202 2,265 3,522 
รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น  444,254 450,862 199,453 317,305 

154 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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17.     เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
เจ้ำหน้ีเช่ำซื้อและหน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 34,012 29,848 
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี (2,760) (2,535) 
รวม 31,252 27,313 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,345) (8,500) 
เจ้ำหน้ีเช่ำซื้อและหน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก  
ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 19,907 18,813 

เจ้ำหนีเ้ช่ำซื้อ 
เจ้ำหนี้เช่ำซื้อประกอบด้วยสัญญำเช่ำซื้อยำนพำหนะ ซึ่งมีสัญญำเช่ำซื้อหลำยสัญญำโดยมีเงื่อนไขช ำระหนี้
เป็นรำยเดือนรวม 36 - 60 งวด 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
บริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลิสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำเคร่ืองจักร ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำร โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนรวม 60 งวด และเมื่อครบก ำหนดสัญญำบริษัทย่อย
สำมำรถใช้สิทธิขอซื้อเคร่ืองจักรดังกล่ำวได้ในรำคำที่ก ำหนดในสัญญำ 

บริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน  ณ วันที่  
31 มกรำคม 2563 และ 2562 ดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี รวม 
2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ผลรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต่ ำที่ต้องจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 12,743 9,826 21,269 20,022 34,012 29,848 

ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญช ี (1,398) (1,326) (1,362) (1,209) (2,760) (2,535) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่
ต้องจ่ำยทัง้สิ้นตำมสัญญำเช่ำ 11,345 8,500 19,907 18,813 31,252 27,313 
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 มีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย:พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 568,910 
บวก: กู้เพิ่ม 12,603 
หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ (104,096) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,291) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 474,126 

ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สรุปได้ดังนี้ 
บริษัทย่อย ข้อจ ำกัดท่ีส ำคัญ 

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - กำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
- กำรโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สิน
- ข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล กำรจ ำหน่ำยและ

กำรก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น 
Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. - ข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

และกำรก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น
Ingress Precision Sdn. Bhd. และ 

Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
- สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยชำวมำเลเซียไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 51
- ข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

และกำรก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 มีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย:พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 568,910 
บวก: กู้เพิ่ม 12,603 
หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ (104,096) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,291) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 474,126 

ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สรุปได้ดังนี้ 
บริษัทย่อย ข้อจ ำกัดท่ีส ำคัญ 

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด - กำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
- กำรโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สิน
- ข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล กำรจ ำหน่ำยและ

กำรก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น 
Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. - ข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

และกำรก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น
Ingress Precision Sdn. Bhd. และ 

Ingress Technologies Sdn. Bhd. 
- สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยชำวมำเลเซียไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 51
- ข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

และกำรก่อให้เกิดภำระผูกพันแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น
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กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
0.1 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี) (2562: จ ำนวน 3.3 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี) 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่ มบริษัทประมำณ 14 - 21 ปี  ( เฉพำะบริษัทฯ : ประมำณ 21 ปี ) (2562: ประมำณ 14 - 22 ปี  
เฉพำะบริษัทฯ: ประมำณ 22 ปี) 

สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละต่อป)ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

อัตรำคิดลด 1.54 - 8.75 2.98 - 9.00 1.96 3.46 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 5.00 - 9.00 5.00 - 10.00 5.00 5.00 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน 1.43 - 22.92 1.00 - 22.92 1.91 - 22.92 1.91 - 22.92 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตรำคิดลด (7,987) 9,494 (11) 13
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 9,166 (7,875) 13 (11) 

เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (2,858) 3,040 (6) 7

(หน่วย: พันบำท) 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตรำคิดลด (4,899) 5,776 (7) 9
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 5,641 (4,884) 9 (7) 

เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (1,370) 1,579 (4) 5
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19.    ส ำรองผลประโยชน ์ระยะยำวของพนักงำน
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน ณ วันที่
31 มกรำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นป ี 42,767 35,510 39 831 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน: 
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั 4,859 4,724 22 115 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,218 1,563 2 11 
ต้นทุนบริกำรในอดีต 8,595 (346) 14 - 

ส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น: 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกันภัย 
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ            
ด้ำนประชำกรศำสตร ์ 581 8,285 15 (58) 

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน 8,051 (5,912) - (16)
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์ 850 2,597 (35) (429)

ผลประโยชนท์ี่จ่ำยในระหว่ำงป ี (1,417) (2,880) - (415)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 326 (774) - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยป ี 66,830 42,767 57 39 

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพ่ิมข้ึน 9 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของปีปัจจุบัน 
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กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
0.1 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี) (2562: จ ำนวน 3.3 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี) 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่ มบริษัทประมำณ 14 - 21 ปี  ( เฉพำะบริษัทฯ : ประมำณ 21 ปี ) (2562: ประมำณ 14 - 22 ปี  
เฉพำะบริษัทฯ: ประมำณ 22 ปี) 

สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละต่อป)ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

อัตรำคิดลด 1.54 - 8.75 2.98 - 9.00 1.96 3.46 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 5.00 - 9.00 5.00 - 10.00 5.00 5.00 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน 1.43 - 22.92 1.00 - 22.92 1.91 - 22.92 1.91 - 22.92 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตรำคิดลด (7,987) 9,494 (11) 13
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 9,166 (7,875) 13 (11) 

เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (2,858) 3,040 (6) 7

(หน่วย: พันบำท) 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตรำคิดลด (4,899) 5,776 (7) 9
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 5,641 (4,884) 9 (7) 

เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (1,370) 1,579 (4) 5
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19.    ส ำรองผลประโยชน ์ระยะยำวของพนักงำน
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน ณ วันที่
31 มกรำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นป ี 42,767 35,510 39 831 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน: 
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั 4,859 4,724 22 115 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,218 1,563 2 11 
ต้นทุนบริกำรในอดีต 8,595 (346) 14 - 

ส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น: 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกันภัย 
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ            
ด้ำนประชำกรศำสตร ์ 581 8,285 15 (58) 

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน 8,051 (5,912) - (16)
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์ 850 2,597 (35) (429)

ผลประโยชนท์ี่จ่ำยในระหว่ำงป ี (1,417) (2,880) - (415)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 326 (774) - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยป ี 66,830 42,767 57 39 

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพ่ิมข้ึน 9 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของปีปัจจุบัน 
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22.     ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,513,451 1,567,170 - - 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรปูและงำนระหว่ำงท ำ 4,573 (15,580) - - 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 627,826 652,026 21,794 23,151 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 290,638 304,513 554 772 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 60,064 61,207 1,307 1,457 
ค่ำเช่ำจ่ำย 46,906 45,489 1,370 894 
ค่ำสำธำรณูปโภค 65,276 67,090 207 226 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 23,335 28,397 3,333 3,474 
ค่ำขนส่ง 51,579 56,460 - - 
ค่ำสิทธ ิ 12,691 20,018 - - 

23.    ภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 และ2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน: 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัป ี (20,733) (33,471) - - 
รำยกำรปรับปรุงภำษเีงินได้นิตบิคุคลของปีก่อน 950 (246) - - 
รวมภำษีเงินได้ปจัจุบัน (19,783) (33,717) - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ช่ัวครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (106,187) (3,179) 1,040 (2,931) 
รำยกำรปรับปรุงภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชีของปีก่อน (1,544) 13,715 - - 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี (107,731) 10,536 1,040 (2,931) 
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน (127,514) (23,181) 1,040 (2,931) 
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20.     ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์คือส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดินและอำคำร ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวจะทยอยตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนท่ีเหลืออยู่ของ
สินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก ำไรสะสมโดยตรง

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563
และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
ยอดคงเหลือต้นปี  395,792 301,713 
บวก: เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ระหว่ำงปี - 115,833
หัก: กำรตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี (27,564) (21,754)
ยอดคงเหลือปลำยปี 368,228 395,792 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหักกับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถ
จ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

21.     ส ำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

ตำมมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยต้องจัดสรร
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลก ำไรซึ่งบริษัทท ำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำย
เงินปันผลจนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

162 รายงานประจ ำาปี 2562/2563



บทนำา ข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน 

46 

22.     ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,513,451 1,567,170 - - 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรปูและงำนระหว่ำงท ำ 4,573 (15,580) - - 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 627,826 652,026 21,794 23,151 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 290,638 304,513 554 772 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 60,064 61,207 1,307 1,457 
ค่ำเช่ำจ่ำย 46,906 45,489 1,370 894 
ค่ำสำธำรณูปโภค 65,276 67,090 207 226 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 23,335 28,397 3,333 3,474 
ค่ำขนส่ง 51,579 56,460 - - 
ค่ำสิทธ ิ 12,691 20,018 - - 

23.    ภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 และ2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน: 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัป ี (20,733) (33,471) - - 
รำยกำรปรับปรุงภำษเีงินได้นิตบิคุคลของปีก่อน 950 (246) - - 
รวมภำษีเงินได้ปจัจุบัน (19,783) (33,717) - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ช่ัวครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (106,187) (3,179) 1,040 (2,931) 
รำยกำรปรับปรุงภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชีของปีก่อน (1,544) 13,715 - - 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี (107,731) 10,536 1,040 (2,931) 
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน (127,514) (23,181) 1,040 (2,931) 
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20.     ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์คือส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวจะทยอยตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลืออยู่ของ
สินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก ำไรสะสมโดยตรง

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563
และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
ยอดคงเหลือต้นปี  395,792 301,713 
บวก: เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ระหว่ำงปี - 115,833
หัก: กำรตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี (27,564) (21,754)
ยอดคงเหลือปลำยปี 368,228 395,792 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหักกับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถ
จ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

21.     ส ำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

ตำมมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยต้องจัดสรร
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลก ำไรซึ่งบริษัทท ำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำย
เงินปันผลจนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

163บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่        
31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,858 4,579 - - 
ผลต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบัญชีและภำษ ี - 646 - - 
รำยกำรปรับลดรำคำทนุของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็น  
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 2,073 1,964 - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,758 6,496 11 8 
ขำดทนุทำงภำษทีี่ยังไม่ได้ใช ้ 4,215 3,193 2,814 1,781 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทนุและสิทธปิระโยชน์ทำงภำษทีี่เกี่ยวข้องกับ
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยังไม่ได้ใช ้ 153,095 268,618 - - 

อื่น ๆ 1,256 - - - 
รวม 180,255 285,496 2,825 1,789 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบัญชีและภำษ ี 52,949 45,195 - - 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร 108,023 109,663 - - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ 2,059 2,880 - - 

รวม 163,031 157,738 - - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธ ิ 17,224 127,758 2,825 1,789 
สินทรัพย์ (หนี้สนิ) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีแสดงใน        

งบแสดงฐำนะกำรเงินดงันี ้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี 92,491 179,316 2,825 1,789 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี (75,267) (51,558) - - 

17,224 127,758 2,825 1,789 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้จ ำนวน 655 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 18 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี 2562: จ ำนวน 1 ล้ำนบำท) 
ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกบริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯ
อำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้มีจ ำนวนเงิน 42 ล้ำนบำท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์
ภำยในปี 2570 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ 

ที่ดินและอำคำร - (61,284) - - 
ผล (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำร 

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 1,837 797 (4) (100) 
1,837 (60,487) (4) (100) 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 48,167 99,544 69,767 80,435 
อัตรำภำษีเงินได้ของประเทศไทย ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้คูณอตัรำภำษี (9,633) (19,909) (13,953) (16,087) 
ผลแตกต่ำงของอัตรำภำษีเงินได้ที่ไม่เท่ำกัน  

ของกลุ่มบริษัท 771 (1,638) - - 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 950 (246) - - 
กลับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีและสทิธิประโยชน์ทำงภำษี  

ที่เกี่ยวข้องกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนปีก่อนที่คำดว่ำ              
จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ (99,983) - - - 

ขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์    
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (6,860) - - - 

ผลกระทบทำงภำษสี ำหรับ: 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 24) 1,996 5,609 - - 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม (22,508) (23,415) (21) (14) 
รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี 2,391 - 15,000 13,416 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของปีก่อน (1,544) 13,715 - - 
อื่น ๆ  6,906 2,703 14 (246) 
รวม (12,759) (1,388) 14,993 13,156 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน (127,514) (23,181) 1,040 (2,931) 

164 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่        
31 มกรำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,858 4,579 - - 
ผลต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบัญชีและภำษ ี - 646 - - 
รำยกำรปรับลดรำคำทนุของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็น  
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 2,073 1,964 - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,758 6,496 11 8 
ขำดทนุทำงภำษทีี่ยังไม่ได้ใช ้ 4,215 3,193 2,814 1,781 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทนุและสิทธปิระโยชน์ทำงภำษทีี่เกี่ยวข้องกับ
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยังไม่ได้ใช ้ 153,095 268,618 - - 

อื่น ๆ 1,256 - - - 
รวม 180,255 285,496 2,825 1,789 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบัญชีและภำษ ี 52,949 45,195 - - 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร 108,023 109,663 - - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ 2,059 2,880 - - 

รวม 163,031 157,738 - - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธ ิ 17,224 127,758 2,825 1,789 
สินทรัพย์ (หนี้สนิ) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีแสดงใน        

งบแสดงฐำนะกำรเงินดงันี ้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี 92,491 179,316 2,825 1,789 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี (75,267) (51,558) - - 

17,224 127,758 2,825 1,789 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้จ ำนวน 655 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 18 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี 2562: จ ำนวน 1 ล้ำนบำท) 
ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกบริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯ
อำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจ ำนวนเงิน 42 ล้ำนบำท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์
ภำยในปี 2570 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ 

ที่ดินและอำคำร - (61,284) - - 
ผล (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำร 

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 1,837 797 (4) (100) 
1,837 (60,487) (4) (100) 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 48,167 99,544 69,767 80,435 
อัตรำภำษีเงินได้ของประเทศไทย ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้คูณอตัรำภำษี (9,633) (19,909) (13,953) (16,087) 
ผลแตกต่ำงของอัตรำภำษีเงินได้ที่ไม่เท่ำกัน  

ของกลุ่มบริษัท 771 (1,638) - - 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 950 (246) - - 
กลับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีและสทิธิประโยชน์ทำงภำษี  

ที่เกี่ยวข้องกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนปีก่อนที่คำดว่ำ              
จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ (99,983) - - - 

ขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์    
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (6,860) - - - 

ผลกระทบทำงภำษสี ำหรับ: 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 24) 1,996 5,609 - - 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม (22,508) (23,415) (21) (14) 
รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี 2,391 - 15,000 13,416 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของปีก่อน (1,544) 13,715 - - 
อื่น ๆ  6,906 2,703 14 (246) 
รวม (12,759) (1,388) 14,993 13,156 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน (127,514) (23,181) 1,040 (2,931) 

165บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
(ล้ำนบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2561 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 37.6 0.026 

เงินปันผลระหว่ำงกำล        
ส ำหรับปี 2562 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2561 37.6 0.026 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562 75.2 0.052 

27.    ข อ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส ว่นงำน
ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน

กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว  คือ กำรผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ โดยด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย มำเลเซีย  อินโดนีเซียและอินเดีย กลุ่มบริษัทประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังนั้น
รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยนอกก ำหนดขึ้นตำมสถำนที่ตั้งของลูกค้ำส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 
ประเทศไทย 1,027,447 1,194,757 
ประเทศมำเลเซีย 1,389,403 1,542,497 
ประเทศอินโดนีเซีย 226,837 238,317 
ประเทศอินเดีย 194,428 223,751 

2,838,115 3,199,322 
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24.     กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด) ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนดังต่อไปนี้

ล ำดับท่ี 
บัตรส่งเสริม
กำรลงทุนเลขท่ี ลงวันท่ี 

กิจกำรท่ีได้รับ                
กำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์ทำง  
ด้ำนภำษีเงินได้ (ปี) 

วันท่ีเร่ิมมีรำยได้
คร้ังแรก 

1 5092(2)/2556 21 พฤษภำคม 2556 ขอบประตูรถยนต์   8 11 มีนำคม 2556 

ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ และกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรน้ัน 

25.    ก ำไรต่อหุ้น
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)
ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ (พันบำท) (76,090) 54,051 70,807 77,504 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก (พันหุ้น) 1,446,943 1,446,943 1,446,943 1,446,943 
(0.05) 0.04 0.05 0.05 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 

26.   เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
(ล้ำนบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 37.6 0.026 

เงินปันผลระหว่ำงกำล        
ส ำหรับปี 2563 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562 37.6 0.026 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563 75.2 0.052 

166 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
(ล้ำนบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2561 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 37.6 0.026 

เงินปันผลระหว่ำงกำล        
ส ำหรับปี 2562 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2561 37.6 0.026 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562 75.2 0.052 

27.    ข อ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส ว่นงำน
ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน

กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว  คือ กำรผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ โดยด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย มำเลเซีย  อินโดนีเซียและอินเดีย กลุ่มบริษัทประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังนั้น
รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยนอกก ำหนดขึ้นตำมสถำนที่ตั้งของลูกค้ำส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 
ประเทศไทย 1,027,447 1,194,757 
ประเทศมำเลเซีย 1,389,403 1,542,497 
ประเทศอินโดนีเซีย 226,837 238,317 
ประเทศอินเดีย 194,428 223,751 

2,838,115 3,199,322 
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24.     กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด) ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนดังต่อไปนี้

ล ำดับท่ี 
บัตรส่งเสริม
กำรลงทุนเลขท่ี ลงวันท่ี 

กิจกำรท่ีได้รับ                
กำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์ทำง  
ด้ำนภำษีเงินได้ (ปี) 

วันท่ีเร่ิมมีรำยได้
คร้ังแรก 

1 5092(2)/2556 21 พฤษภำคม 2556 ขอบประตูรถยนต์   8 11 มีนำคม 2556 

ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ และกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรน้ัน 

25.    ก ำไรต่อหุ้น
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)
ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ (พันบำท) (76,090) 54,051 70,807 77,504 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก (พันหุ้น) 1,446,943 1,446,943 1,446,943 1,446,943 
(0.05) 0.04 0.05 0.05 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 

26.   เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
(ล้ำนบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 37.6 0.026 

เงินปันผลระหว่ำงกำล        
ส ำหรับปี 2563 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562 37.6 0.026 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563 75.2 0.052 

167บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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29.    ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

29.1  ภำระผูกพันรำยจ ำ่ยฝ่ำยทุน 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอันเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้อที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ ์ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำน) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
ไทยบำท 1 7 
ริงกิตมำเลเซีย 86 1 
รูเปียอินโดนีเซีย 162,513 1,001 
เยน 819 35 
รูปีอินเดีย - 4
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท) 1,271 47

29.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
กลุ่มบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน รถยนต์ ที่พักอำศัย และ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

กลุ่มบริษัทมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 
31 มกรำคม 2563 และ 2562 ดังนี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
จ่ำยช ำระ 

ภำยใน 1 ปี 23 19 2 3 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 52 54 - 1
มำกกว่ำ 5 ปี 70 77 - - 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำควำมนิยม) ณ วันที่  
31 มกรำคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ประเทศไทย 842,140 916,194 
ประเทศมำเลเซีย 1,590,851 1,562,664 
ประเทศอินโดนีเซีย 190,654 197,127 
ประเทศอินเดีย 98,628 72,476 
รวม 2,722,273 2,748,461 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 410 ล้ำนบำท จ ำนวน 378 ล้ำนบำท และจ ำนวน 327 ล้ำนบำท (2562: มีรำยได้จำกลูกค้ำ 
รำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็นจ ำนวนเงิน 602 ล้ำนบำท จ ำนวน 515 ล้ำนบำท และจ ำนวน 333 ล้ำนบำท) 

28.     กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทในประเทศไทยและพนักงำนของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทดังกล่ำว
จะจ่ำยสมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบของกองทุนฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทดังกล่ำวได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำ
กองทุนฯ เป็นจ ำนวนเงิน 4 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 4 ล้ำนบำท)

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นตำมนโยบำยของบริษัทย่อยและ
เป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศที่บริษัทย่อยนั้นด ำเนินกิจกำรอยู่

168 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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29.    ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

29.1  ภำระผูกพันรำยจ ำ่ยฝ่ำยทุน 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอันเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้อที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ ์ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำน) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
ไทยบำท 1 7 
ริงกิตมำเลเซีย 86 1 
รูเปียอินโดนีเซีย 162,513 1,001 
เยน 819 35 
รูปีอินเดีย - 4
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท) 1,271 47

29.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
กลุ่มบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน รถยนต์ ที่พักอำศัย และ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

กลุ่มบริษัทมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 
31 มกรำคม 2563 และ 2562 ดังนี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 2563 2562 
จ่ำยช ำระ 

ภำยใน 1 ปี 23 19 2 3 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 52 54 - 1
มำกกว่ำ 5 ปี 70 77 - - 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำควำมนิยม) ณ วันที่  
31 มกรำคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ประเทศไทย 842,140 916,194 
ประเทศมำเลเซีย 1,590,851 1,562,664 
ประเทศอินโดนีเซีย 190,654 197,127 
ประเทศอินเดีย 98,628 72,476 
รวม 2,722,273 2,748,461 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 410 ล้ำนบำท จ ำนวน 378 ล้ำนบำท และจ ำนวน 327 ล้ำนบำท (2562: มีรำยได้จำกลูกค้ำ 
รำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็นจ ำนวนเงิน 602 ล้ำนบำท จ ำนวน 515 ล้ำนบำท และจ ำนวน 333 ล้ำนบำท) 

28.     กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทในประเทศไทยและพนักงำนของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทดังกล่ำว
จะจ่ำยสมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบของกองทุนฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทดังกล่ำวได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำ
กองทุนฯ เป็นจ ำนวนเงิน 4 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 4 ล้ำนบำท)

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นตำมนโยบำยของบริษัทย่อยและ
เป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศที่บริษัทย่อยนั้นด ำเนินกิจกำรอยู่

169บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)
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29.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำ
บริกำรที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 
จ่ำยช ำระภำยใน 

ภำยใน 1 ปี 1 3 
1 ถึง 3 ปี - 1 

29.4 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว 
บริษัทย่อยสี่แห่ง (บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด Ingress Precision Sdn. Bhd. PT Ingress Malindo 
Ventures และ Ingress Autoventures (India) Private Limited) ได้ท ำสัญญำค่ำสิทธิและสัญญำกำรรับ         
ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกับ Katayama Kogyo Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ำกัด 
Ingress Precision Sdn. Bhd. และ PT Ingress Malindo Ventures โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำค่ำสิทธิ  
บริษัทย่อยดังกล่ำวต้องจ่ำยค่ำสิทธิรำยปีตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด) ได้ท ำสัญญำค่ำสิทธิและสัญญำ 
กำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกับ Iwamoto Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยภำยใต้
เงื่อนไขตำมสัญญำค่ำสิทธิ บริษัทย่อยดังกล่ำวต้องจ่ำยค่ำสิทธิรำยปีตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ 

29.5 กำรค้ ำประกัน 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 บริษัทย่อยมีหนังสือค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทย่อยเหลืออยู่  
เป็นจ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2562: จ ำนวน 9 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพัน  ทำงปฏิบัติบำงประกำร
ตำมปกติของธุรกิจของบริษัทย่อย 

170 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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30.    ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมและหนี้สินที่
เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 มกรำคม  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - - - - 46 46 46 46 
ที่ดินและอำคำร  - - - - 1,310 1,363 1,310 1,363 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - - 449 542 449 542 
เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินภำยใต้ 

- - - - 31 27 31 27    สัญญำเช่ำกำรเงิน 

31.     เครื่องมือทำงกำรเงิน
31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัทตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินลงทุนชั่ วครำว  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อ่ืน เงินให้กู้ ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและ 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินปันผลค้ำงจ่ำย เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำว กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และ 
มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี ้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้
โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ จ ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสียจำก
กำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน  เงินลงทุน
ชั่วครำว เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกู้ยืม
ระยะยำว สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน  

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำ
และเคร่ืองจักรและกำรให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี ้

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ริงกิตมำเลเซีย - - - 0.1 7.6192 7.6397 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.2 0.3 0.1 5.9 31.1307 31.2458 
เยน - - 98.1 81.4 0.2855 0.2869 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สกุลเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ริงกิตมำเลเซีย 20.6 13.0 25.0 40.1 7.6192 7.6397 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.2 0.2 - - 31.1307 31.2458 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ตำรำงต่อไปนี้เป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วันที่ 
31 มกรำคม 2563 และ 2562 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

2563 2562 
มูลค่ำตำมบัญช ี มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญช ี มูลค่ำยุติธรรม 

หนี้สินทำงกำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยำว 474 449 569 542 
เจ้ำหนี้เช่ำซ้ือและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 31 31 27 27 
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กลุ่มบริษัทมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝำก
ธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและ 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อ่ืน  เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้เช่ำซื้อและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินกู้ยืมระยะยำวที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวส่วนอ่ืน
แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบัน ส ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

32.    กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัท คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 2563 2562 

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.68:1 0.61:1 0.33:1 0.29:1 

33. เหตุกำรณ ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2563 ประชุมคณะกรรมกำรที่บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร ์ จ ำกัด ได ้มีมติให ้เสนอ 

จ ่ำยเงินปันผลประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 ให ้แก ่ผ ู้ถือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 10 บำท ค ำนวณจำก 

หุ ้นสำมัญซึ่งเป ็นทุนจดทะเบียนและช ำระเต็มมูลค ่ำแล ้วจ ำนวน 3 ล ้ำนหุ ้น รวมเป ็นเงินปันผล 30 
ล ้ำนบำท โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวจะน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจ ำปี 2563 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

34. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
กลุ่มบริษัทฯได้ จัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 มกรำคม 

2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อส่วนของ 

ก ำไรหรือผู้อหุ้นตำมที่ได้รำยงำนไว้กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ มีดังต่อไปนี้

176 รายงานประจ ำาปี 2562/2563
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(หน่วย: พันบำท) 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 

ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมที่เคยรำยงำนไว้ 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 599,030 599,645 
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 6,163 - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 179,316 285,496 
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 5,548 - 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 51,558 157,738 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563
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