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สารบัญ 
 

สารบัญ 

หัวข้อที่ 1 – ธุรกิจโดยทั่วไป 

หมวดที่ รายละเอียด 

1.0 นโยบายธุรกจิและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2.0 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

3.0 ปัจจัยความเส่ียง 

4.0 สินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

5.0 ข้อพิพาททางกฏหมาย 

6.0 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

หัวข้อที่ 2 - นโยบายการก ากบัดูแลกจิการบริษัท 

หมวดที่ รายละเอียด 

7.0 ข้อมูลทรัพย์สินผู้ถือหุ้น 

8.0 โครงสร้างของฝ่ายบริหาร 

9.0 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

11.0 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

12.0 รายการที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อที่ 3 – ข้อมูลด้านบญัชี 

หมวดที่ รายละเอียด 

13.0 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

14.0 การวิเคราะห์ของฝ่ายบรหิาร 

เอกสารแนบ 

1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน 

5 งบการเงิน 

6 สรุปรายงานการประเมินผล 
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1.0 นโยบายทางธุรกิจและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วิสัยทัศน ์เป้าหมายและเป้าหมายของกลุ่มบริษัท 

 

1.1.1 วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัท มีวิสัยทัศน์ให้กลุ่มบริษัท เป็นองค์กรธุรกจิที่มีคู่ค้าทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ทีม่ี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการและความเป็นมืออาชีพ 

 

1.1.2 เป้าหมายและภารกิจทางธุรกิจของกลุ่ม 

 

กลุ่ม บริษัท มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ช้ันน าในตลาดอาเซียนและขยายฐานลูกค้า

ไปทั่วโลกด้วยเทคโนโลยกีารผลิตขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

 

1.1.3  นโยบายคณุภาพของกลุม่ 

 

กลุ่ม บริษัท มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกคา้ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันการพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ์และการบรรลุความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 
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1.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่ม บริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 

 

  

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั

บรษิทั องิ กรส อนิ สั  ร    

  ท   น      าก ั   หา น 

               

             
      

               

                  

               

             
           

      

               

         
            

      

               

          
              

      

           

              
      

             

      
                   

               

               

             
                *

                

      

              

            
            

      

               

                

            

62.5% 70%

100%

100% 70%90%

10%

31.4%6.1%

100%

100%60%

25% 5%

                    

                 
      10%

30%

30%

*                                                  

                 

                      

                         

                     

               

          
      



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อ 1.0 หน้า 3 

 

1.3 สถานที่ตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

อินเดีย 

INGRESS AUTOVENTURES  

CO., LTD. (IAV),        

      

INGRESS AUTOVENTURES 

CO., LTD. (IAV),        

  ธุ   

FINE COMPONENT CO., LTD. 

(FCT),         ้ ฉ         

ไทย 
 

มาเลเซีย 

 

INGRESS TECHNOLOGIES  
SDN. BHD. (ITSB),  

โรงงาน อา อ กา ะ 

INGRESS TECHNOLOGIES  
SDN. BHD. (ITSB),  

                 ุ   

INGRESS PRECISION SDN. BHD. 

(IPSB),             
TALENT SYNERGY SDN. BHD. 

(TSSB), 
            

 

PT. INGRESS MALINDO 
VENTURES (PTIMV), 
               ้ 

PT. INGRESS TECHNOLOGIES  
INDONESIA (PTITI),          

      ้ 

อินโดนีเซีย 
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1.4 ธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทในเครือ 

 

กลุ่ม บริษัท มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกคา้โ ดยการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันการพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ์และการบรรลุความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 

 

1.4.1  Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited (“IIT”, “INGRS” or “the 

Company”) 

INGRS จัดต้ังเมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นบริษัทให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทย่อยที่

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ภายในกลุ่มอิงเกรส ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เพ่ือ

เพ่ิมความความแข็งแกร่งและทรัพยากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการ

ขยายการด าเนินงานทั้งภายในและนอก  

บรษิทัยอ่ยในประเทศไทย 

1.4.2  Ingress Autoventures Co., Ltd (“IAV”) 

IAV ด าเนินธุรกิจดา้นการผลิตและจัดจ าหน่ายช้ินส่วนแม่พิมพ์และกรอบประตูและช้ินส่วนยานยนต์

อื่น ๆ ที่ผลิตขึ้นโดยเทคนิคการม้วนส าหรับลูกค้า OEM ในประเทศไทย โดย IAV ได้รับการจัด

อันดับให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายระดับ Tier-1 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยัง OEMs 

ตลอดจนผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้กบัผู้ผลิตระดับ Tier-1  IAV มีพันธมิตรกับ บริษัท

คาตายามา โคเกียว  และ บริษัทโยเนอ ิจากประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ OEM ช้ันน า

ทั้งจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเช่น Mitsubishi, Honda, Isuzu, AAT, Ford, Nissan, Suzuki และ 

General Motors ได ้ทั้งน้ี IAV มีโรงงานผลิตรถยนต์ 2 แห่ง ต้ังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี

บอร์ดจังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1.4.3  Fine Components (Thailand) Co., Ltd (“FCT”) 

FCT เป็นบริษัทร่วมลงทุนกับ บริษัท อิวาโมโตะ จ ากัด จากประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจผลิตและจดั

จ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีการปั๊มตัดขึ้นรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์ รวมถึงการผลิตด้วย

แม่พิมพ์ตัดละเอียด ลูกค้าหลักของ FCT คือผู้จัดจ าหน่าย OEM ช้ันน าระดับ Tier-1 และ Tier-2 

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย  FCT ยังออกแบบและประดษิฐ์เทคโนโลยีการขึ้นรูป

โลหะด้วยแม่พิมพ์ และการขึ้นรูปแม่พิมพ์ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้งานภายในแล้ว  FCT ยังมีการ

ผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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บรษิทัยอ่ยในประเทศมาเลเซยี 

1.4.4 Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd (“IIM”) 

IIM จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2014 ในฐานะ บริษัทผู้ถอืหุ้นเพ่ือการลงทุน ท าหน้าที่เป็นที่

ปรึกษาให้กับบริษัท Ingress Technologies Sdn Bhd ("ITSB"), Ingress Precision Sdn Bhd 

("IPSB") และ Talent Synergy Sdn Bhd ("TSSB") ซึ่งเป็นธุรกิจยานยนต์ในประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือให้มั่นใจว่า ITSB, IPSB และ TSSB ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกียวข้องในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง

ใบอนุญาตการผลิตระบุว่าบุคคลธรรมดา / นิติบุคคลที่มีสัญชาติมาเลเซียต้องมีส่วนได้เสียใน บริษัท

ทั้งสองตามข้อที่ก าหนดใน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  IIM เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใน Ingress 

Autoventures (India) Pvt Ltd (เดิมช่ือ Ingress Mayur Auto Ventures Pvt Ltd) ซึ่งเป็นธุรกิจ

ยานยนต์ในอินเดีย 

 

1.4.5 Ingress Technologies Sdn Bhd (“ITSB”) 

ITSB เป็นบริษัทที่มีความช านาญในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื่องจกัรปั้มขึ้นรูป

ขนาดกลางถึงใหญ ่เพ่ือจ าหน่ายให้กับลกูค้า OEM ในประเทศมาเลเซีย ด้วยการสนับสนุนทางด้าน

เทคโนโลยีจาก AOI Kikai และ Metal Tech จากประเทศญี่ปุ่น ITSB จึงเป็นผู้น าในการผลิตระดับ 

Tier-1 ในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับ OEMs และผู้ผลิตระดับ 

Tier-1 ด้วยกัน โดยลูกค้าของ ITSB คือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในมาเลเซีย เช่น Perodua, Proton 

และ Honda ITSB ซึ่งมีโรงงานผลิตสองแห่ง ใน Bukit Beruntung, Selangor และ Kelemak, 

Melaka ซึ่งทั้งสองโรงงานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องปั้มขึ้นรูปความเร็วสูง และสายการประกอบ

อัตโนมัติด้วยระบบการผลติล่าสุด 

 

1.4.6 Ingress Precision Sdn Bhd (“IPSB”) 

IPSB ก่อต้ังขึ้นใน พ.ศ.2537 โดยผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนการป้องกันการรั่วซึมของรถยนต์ และ

กรอบประตู ให้กับบริษัท OEM หลัก ๆ ในมาเลเซีย ได้แก ่Proton, Perodua, Honda และ Toyota  

โดยจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ OEMs และผู้ผลิตระดับ Tier-1 โดยตรง  IPSB ด าเนินธุรกิจใน 

Nilai Malaysia  ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก Katayama Kogyo ประเทศ

ญี่ปุ่น และ IPSB ยังคงความเป็นผู้น าตลาดในประเทศมาเลเซียได้ ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี

การรีดขึ้นรูปในประเทศมาเลเซีย 
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1.4.7 Talent Synergy Sdn Bhd (“TSSB”) 

TSSB ก่อต้ังขึ้นในประเทศมาเลเซียใน พ.ศ.2540 โดยเป็นธุรกิจผูใ้ห้บริการระบบอัตโนมัติส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์และอาหาร  TSSB มุ่งเน้นไปที่การบรกิารด้านการออกแบบ การประดิษฐ์และ

ติดต้ังระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกคา้ ซึ่งลูกค้า

ของ TSSB ได้แก ่บริษัทกลุ่มอิงเกรส ผู้ผลิต OEM ผู้ผลิตระดับ Tier-1 และผู้ผลิตอาหารอื่นๆ สินค้า

บางส่วน TSSB ถูกใช้โดยสถาบันการเรียนรู้และหน่วยงานทดสอบ โดย TSSB จะให้บริการหลัง

การขายแก่ลกูค้าตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันไว้อกีด้วย 

 

บรษิทัยอ่ยในประเทศอนิโดนเีซยี 

1.4.8 PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) 

PTIMV ก่อต้ังขึ้นใน พ.ศ. 2547 และมีโรงงานผลิตที่ Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยความ

ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่น PT Tidar และบริษัท Katayama Kogyo และ Yonei จากประเทศญี่ปุ่น 

PTIMV ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนการป้องกันการรัว่ซึมของรถยนต์ กรอบ

ประตู และแผ่นกันความร้อน ให้กับลกูค้า OEM ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย 

Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Toyota, Suzuki และ Hino PTIMV ถือว่าเป็นผู้น าในการผลิต

ระดับ Tier-1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับ OEMs และ

ลูกค้าระดับ Tier-1 ด้วยกัน 

 

1.4.9 PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”) 

PTITI ต้ังอยู่ใน Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ITSB โดย ITSB เป็นผู้ถือ

หุ้น 100% ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการปั๊มช้ินส่วนขนาดเล็ก และแผ่นกันความร้อน โดย PTITI 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในฐานะผู้ขายระดบั Tier-2 ให้แก่ Tier-1 ซึ่งคือ PTIMV และ Miyuki 

Indonesia 
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บรษิทัยอ่ยในประเทศอนิเดยี 

1.4.10 Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd (“IAIPL”) 

IAIPL เป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในอินเดียเมื่อ พ.ศ. 2553 ในช่ือ Ingress Mayur Autoventures Pvt 

Ltd หรือ IMAPL ก่อนทีอ่ิงเกรสเข้าครอบครองกิจการในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ธุรกิจหลกั

ของ IAIPL คือการผลติและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ในอินเดีย ช้ินส่วนหลักที่ผลิตและจ าหน่าย 

เป็นผลิตภัณฑ์ม้วนขึ้นรูปของช้ินส่วนการป้องกันการรั่งซึม ซึ่งรวมถึงการขึน้รูปของยางขอบกระจก

ด้านใน และกระจกหน้ารถ โดยลูกคา้ OEM หลักของ IAIPL ในอินเดีย ได้แก ่ Maruti Suzuki 

India Limited, Mahindra & Mahindra และ Fiat นอกจากนี้แล้ว IAIPL ยังผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตระดับ Tier-1 และ Tier-2 ในอินเดีย โดยโรงงานผลิตของ IAIPL ต้ังอยูท่ี ่

Gurugram, Haryana ในอินเดีย 
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1.5 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
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1.6 โครงสร้างการถอืหุ้น 

 

โครงสร้างการถอืหุ้นของ บริษัท ย่อยแต่ละแห่งมีดังนี้ 

 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

รอยละของหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียง 
ทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 

31 มกราคม 2561 
ภายในกลุ่ม อื่นๆ 

IAV 
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายงานฉีดขึ้น

รูปและผลิตช้ินส่วนประเภทพีพี

และทีพีโอที ่ งานรีดขึน้รูปและ

ผลิตช้ินส่วนประเภทกรอบประตู

รถยนต์เกี่ยวข้องอื่นๆ จ าแนก

เป็นผู้ผลิต Tier 1 บริษทั IAV 

ก่อต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 

IIT: 62.5% KK: 

31.43% 

Yonei: 

6.07% 

Baht 300,000,000 

IIM 
บริษัทผู้ถือหุ้นเพ่ือการลงทุน 

 IIM ก่อต้ังขึ้นในประเทศ

มาเลเซีย 

 

 

IIT: 100% 

 

- RM118,395,002 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

รอยละของหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียง 
ทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 

31 มกราคม 2561 
ภายในกลุ่ม อื่นๆ 

FCT 
ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายช้ินส่วน

งานปั้มขึ้นรูปโลหะ งานปั้มขึ้นรูป

โลหะแบบละเอียดและ

ส่วนประกอบที่เกี่ยวขอ้งอืน่ ๆ 

จ าแนกเป็นผู้ผลิต Tier 1, บริษัท 

IAV ได้กอ่ต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 

IIT: 70% 

(การลงทุน

ใน FCT 

โดย IIT ถือ

เป็นสัดส่วน

ร้อยละ 85 

ของทุน

ช าระแล้ว

ทั้งหมดของ 

FCT) 

 

Iwamoto: 

30% 

(การลงทุน

ของ 

Iwamoto 

ใน FCT คิด

เป็นร้อยละ 

15 ของทุนที่

ช าระแล้ว

ทั้งหมดของ 

FCT) 

 

Baht 220,000,000 

ITSB 
ผู้ผลิตและผู้ประกอบงานเช่ือม

ประกอบชิ้นส่วน ช้ินส่วนกัน

ความร้อน บานพับประตูรถยนต์  

จัดเป็นผู้จัดจ าหน่ายระดับ Tier-

1 ITSB ก่อต้ังขึ้นในประเทศ

มาเลเซีย 

 

IIT: 70% Perodua: 

30% 

RM20,000,000 

IPSB 
ผู้ผลิตและจ าหน่ายงานรีดขึ้นรูป

และผลิตช้ินส่วนประเภทพีวิซี 

ประตูรถยนต์ (กรอบประตู) และ

ช้ินส่วนที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเป็น

ผู้ค้าปลีกระดับ Tier-1 IPSB 

ก่อต้ังขึ้นในประเทศมาเลเซีย 

 

 

IIM: 90% KK: 10% RM7,000,000 

TSSB 
ผู้ให้บริการการท างานอัตโนมัติ 

และ TSSB ก่อต้ังขึ้นในประเทศ

มาเลเซีย 

IIM: 100% - RM500,000 

PTIMV 
ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายช้ินส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบานเลื่อนส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ จ าแนก

IPSB: 

60% 

KK: 25% 

Yonei: 

IDR59,999,996,625 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อ 1.0 หน้า 11 

 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

รอยละของหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียง 
ทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 

31 มกราคม 2561 
ภายในกลุ่ม อื่นๆ 

เป็นผู้ค้า Tier 1 PTIMV ก่อต้ัง

ขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย 

10% 

PT Tidar: 

5% 

PTITI 
งานปั้มขึ้นรูปโลหะขนาดเล็ก 

จัดเป็นผู้จัดจ าหน่ายระดับ Tier-

2 PTITI ก่อต้ังขึ้นในประเทศ

อินโดนีเซีย 

ITSB: 

100% 

- IDR6,077,164,863 

IAIPL 
ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายระบบปิด

ผนึกยานยนต์และด าเนินการส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับการ

ขึ้นรูปพลาสติกม้วนและดัดของ

ช้ินส่วนพลาสติก IAIPL ก่อต้ัง

ขึ้นในประเทศอินเดีย 

IIM: 100% - INR89,998,750 

 

1.7 ประวัตขิองบรษิทั 

กา้วยา่งความส าเรจ็ของกลุม่บรษิทัองิเกรส: 

ป ี ประวัตคิวามเปน็มาของบรษิทั 

 เริ่มก่อต้ังกลุ่มบริษัท อิงเกรส  

(จัดต้ังบริษัท Ingress Engineering Sdn Bhd (“IESB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 

7พฤษภาคม พ.ศ. 2534) 

 
IESB ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (“TAA”) กับ บริษัท Katayama 

Kogyo Co., Ltd. (“KK”)  จากประเทศญี่ปุ่นในการผลิตช้ินส่วนประเภท 

Moulding 

 IESB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PROTON   ส าหรับงาน Moulding 

 
จัดต้ังบริษัท Ingress Precision Sdn Bhd ("IPSB")  ในประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 5 

มกราคม พ.ศ. 2537 โดยมีกิจการร่วมค้า (“JV”) กับ KK   เพ่ือผลิตช้ินส่วน

บานประตูยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง 

1991 

1992 

1993 

1994 
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1996 

ป ี ประวัตคิวามเปน็มาของบรษิทั 

 
IPSB ได้ยา้ยที่ตั้งบริษัท ไปยัง เมือง Nilai, จังหวัด Sembilan 

IPSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PROTON  (ส าหรับงาน Sash) 

จัดต้ังบริษัท Talent Synergy Sdn Bhd (“TSSB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 13 

กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

 

จัดต้ังบริษัท Ingress Autoventures Co., Ltd (“IAV”) ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 17 

กันยายน พ.ศ. 2539 JV กับ บริษัท KK  และ บริษัทYonei Co., Ltd   

ส าหรับผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

IESB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PERODUA  (ส าหรับงาน Moulding) 

 
IAV ได้เริ่มผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ที่ จังหวัดระยอง ประเทศไทย 

จัดต้ังบริษัท Ingress Technologies Sdn Bhd (“ITSB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 

17 กันยายน พ.ศ. 2540, JV กับ บริษัท PERODUA       ส าหรับการผลิตและประกอบ

ช้ินส่วนยานยนต์ช้ินส่ว นยานยนต์โดยใช้เครื่องปั๊มขึ้นรูปขนาดกลางถึงระดับสูง 

ITSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PERODUA  (ส าหรับงานปั๊มขึ้นรูป) 

 
IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท AAT  (ส าหรับงาน Sash) 

IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (ส าหรับงาน Moulding) 

 
ก่อต้ังบริษัท Ingress Corporation Sdn. Bhd. (“ICB”) ในประเทศมาเลเซีย   เมื่อวันที่ 

9 สิงหาคม พ.ศ.  2542 

 
ITSB ได้เริ่มผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ที่ โรงงานเมือง โรงงาน บูกิตเบอรนุตง, ในประเทศ

มาเลเซีย ผลิต ช้ินส่วนบานประตูรถยนต์ เพ่ือส่งมอบให้กับ Perodua. 

ICB ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท มหาชน (เปลี่ยนช่ือเป็น Corporation Berhad) เมื่อวันที่ 2 

มีนาคม พ.ศ.  2543 

 
ICB เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia  (2nd Board) 

ITSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PROTON (ส าหรับงานปั๊มขึ้นรูป) 

 
IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท (ส าหรับ งาน Sash and Moulding) 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

1995 

1997 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:AutoAlliance_Thailand_logo.png
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ป ี ประวัตคิวามเปน็มาของบรษิทั 

IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท ISUZU  (ส าหรับงาน Moulding) 

 

จัดต้ังบริษัท PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อ

วันที่19 มีนาคม พ.ศ. 2546 JV กับ บริษัท PT Tidar Adyagiri Sakti         

 

ICB ถูกโอนย้ายไปยังคณะกรรมการหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์ Bursa 

Malaysia  

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI (ส าหรับ งาน Sash) 

 

IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (ส าหรับ งาน Sash) 

IPSBได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PERODUA  (ส าหรับ งาน Sash) 

IPSBได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท TOYOTA  (ส าหรับ งาน Moulding) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท TOYOTA  (ส าหรับ งาน Sash) 

 

ก่อสร้างโรงงาน IAV สาขาอยุธยา ในนิคมอุตสาหกรรม ไฮเทคฯโดยมีวัตถปุระสงค์หลักที่จะ

ส่งมอบช้ินส่วนยานยนต์ให้กับบริษัท Honda   ประเทศไทย 

Acquisition of 100% shares in Fine Components (Thailand) Co., Ltd (“FCT”) in 

Thailand  from Singaporean shareholders. 

IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท NISSAN  (ส าหรับ งาน Sash) 

ITSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท NAZA  (ส าหรับ งานปั๊มขึ้นรูป) 

 
PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท DAIHATSU   (ส าหรับงาน Moulding) 

 
ก่อต้ังบริษัท Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd (“IAIPL”) ในประเทศ อินเดีย   

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

 
IAIPL ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท MARUTI SUZUKI (ส าหรับ งาน 

Moulding) 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2010 
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PTIMV (JV) กับ บริษัท KK  และ บริษัท   ส าหรับผลิตช้ินส่วนยาน

ยนต์ 

IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท GENERAL MOTOR   (ส าหรับ งาน Sash) 

IPSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI  (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท DAIHATSU  (ส าหรับ งาน Sash) 

 

จัดต้ังบริษัท PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”) ในประเทศอินโดนีเซีย  

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

IAV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI  (ส าหรับงาน Moulding) 

 

ICB เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ Bursa   ของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA   (ส าหรับ งาน Sash) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท GENERAL MOTOR   (ส าหรับ งาน Sash) 

PTITI ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท TOYOTA   (ส าหรับ งานปั๊มขึ้นรปู) 

 

Ingressได้ท าการปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มและได้เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งป ระเทศไทย  

จัดต้ัง บริษัท อิงเกรส อนิดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 13 

มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทให้ค าปรึกษา แก่บริษัทยอ่ย

ในกลุ่มอิงเกรสและเพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จัดต้ัง บริษัท Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("IIM") ในประเทศมาเลเซีย  

ในวันที ่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นบริษัทให้ค าปรึกษาแก่บริษัทย่อยในกลุ่มของ 

บริษัท ช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศมาเลเซียเพ่ือให้มั่นใจว่าใบอนุญาตการผลิตของ ITSB 

และ IPSB มีการปฏิบัติถกูต้องตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 

FCT ได้ลงนามกิจการรว่มค้า (JV) กับ บริษทั Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”) 

 

2012 

2013 

2014 

2011 
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IPSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน Sash, ส าหรับงาน 

Moulding) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท HINO  (ส าหรับงาน Sash) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน Moulding) 

PTITI ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน ปั๊มขึ้นรูป) 

ITSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน ปั๊มขึ้นรูป) 

 

Ingress Group ได้ท าการปรับโครงสร้าง เสร็จส้ินเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 

INGRS ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน (เปลี่ยนช่ือเป็น Ingress Industrial (Thailand) 

Public Company Limited) ในวันที ่9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ITSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (“TAA”) กับ บริษัท Metaltech 

Limited  จากประเทศญี่ปุน่เพ่ือพัฒนาโมเดลใหม่ 

 

สร้างโรงงาน ITSB ในเมือง Malacca ประเทศมาเลเซียส าหรับส่งมอบให้กับบริษัท HONDA 

TSSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Tae Sung 

Tech Co., Ltd  จากประเทศเกาหลี ในงาน ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 

(automation solution) 

ITSB โรงงาน Malacca  ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA   (ส าหรับงาน 

ปั๊มขึ้นรูป) 

 

IIM จาก ICB เข้าถอืหุ้นในบริษัท TSSB 100% และ 40% ของ บริษัท IAIPL 

INGRS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)  เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม พ.ศ.2560 

ITSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ AOI Kikai Co., 

Ltd  จากประเทศญี่ปุ่นเพ่ือพัฒนาโมเดลใหม ่

IIM ได้ครอบครองหุ้นที่เหลืออีก 60% ใน บริษัท IAIPL จาก Mayur Industries Pvt Ltd 

โดย IIM ส่งผลให้ IAIPL กลายเป็น บริษัท ในเครือของ IIM ซึ่งเสร็จส้ินเมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

2015 

2016 

2017 
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IAIPL ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท MAHINDRA  (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (ส าหรับงาน Sash) 

PTITI ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI (ส าหรับงาน ปั๊มขึ้นรูป) 
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2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจส่วนใหญ่ของ INGRS นั้นเกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย INGRS ได้ยกฐานะตัวเอง

เป็นหนึ่งในผู้จัดจ าหน่ายระดับ Tier-1 ในภูมิภาค เน่ืองจากมีโรงงานที่ด าเนินงานถึง 8 แห่งใน

ประเทศหลักของอาเซียนและอินเดีย 

ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านยานยนต์ของภูมภิาค เป็นหนึ่งในผู้จัดจ าหน่ายหลักของ INGRS  

นับต้ังแต่การเร่ิมก่อต้ังอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ภาคอุตสาหกรรม

ยานยนต์ของไทยได้พัฒนาจนมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด

แหล่งหนึ่งของโลกซึ่งการที่ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญในอาเซียนได้นั้นมี

สาเหตุมาจากสถานที่ต้ังของประเทศและมีฐานการจดัจ าหน่ายที่เช่ือถอืไดอ้ีกทั้งยังมีประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมที่ความสามารถในการผลิตขนาดใหญ่และมีโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ดี 

 

2.1  INGRESS AUTOVENTURES CO., LTD (“IAV”) 

2.1.1 กลยุทธ์ทางธุรกิจของ IAV 

จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของภาคยานยนต์ในประเทศไทย IAV เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตของบริษัทและในขณะเดียวกันก็เขา้ครอบครองธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง IAV ได้มีการน า

ระบบ “ลีน” มาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กรและมีความสอดคล้องกับภารกิจของ INGRS ที่พัฒนาขึ้น

อย่างต่อเน่ืองและมีค วามเป็นเลิศด้านการผลิต 

 

IAV ได้มีหลักปฏิบติัด้านการผลิตที่ดีที่สุดคือนโยบายดา้นการบริหารและระบบการจัดการของ 

SMPQCD ซึ่งประกอบไปด้วย 

• S - Safety – ความปลอดภยั – ค านึงความปลอดภยัตลอดเวลา 

• M - Morale – ขวัญก าลังใจ – ปัจจัยทีจ่ะท าให้องค์กรมีพลังขับเคลื่อนและมีความเอื้ออ านวย 

• P  - Productivity – ผลผลิต – การพัฒนาโดยใช้แนวคดิอัตโนมัติ (Automation) 

• Q  - Quality – คุณภาพ – สร้างคุณภาพในกระบวนการเพ่ือให้บรรลุ 0 ppm (ไม่มีของเสีย

เกิดขึ้นที่ลูกคา้) 

• C   - Cost – ค่าใช้จ่าย – การบริหารต้นทุนและการก าจัดของเสีย 

• D   - Delivery – การจัดส่ง –  ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลาทุกครั้ง  
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การแสวงหาความเป็นเลิศของ IAV ยังเป็นการยนืยันถึงความพยายามของบริษัทที่ได้ด าเนินงาน 

Ingress Lean Systems หรือ ILS ในส่วนของโครงการล่าสุดของ ILS คือ "Just-In-Time" ซึ่ง

เกี่ยวกับการรักษาระดับคลังสินค้าที่เหมาะสมและลดของเสียในแต่ละขั้นตอนของการผลิตนอกจากนี้

บริษัทยังมุ่งม่ันที่จะเปลี่ยนจากระบบแมนนวลเป็นระบบอัตโนมัติเพ่ือช่วยลดการพ่ึงพาแรงงานคน

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ าเสมอและระดับความ

ปลอดภัยที่สูงขึ้น 

IAV ได้จัดท าแบบจ าลองเพ่ือบันทึกข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทม์ขึ้นเพ่ือสอดคล้องกับเทคโนโลยีและ

เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มโครงการ “Thailand Industry 4.0” ดังนั้นระบบ "Ingress Production 

On-Line System" หรือ I-POS จะได้รับการขยายออกไปเพ่ือให้ครอบคลุมสายการผลิตอื่น ๆ อย่าง

ก้าวหน้า เรามีจุดมุ่งหมายว่า I-POS จะสามารถช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและ

ถูกต้อง 

บริษัทได้ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายและโครงการลดต้นทุนที่สามารถเพ่ิมอัตราก าไรขั้นต้นให้กับองค์กร 

ปี 2560 ถือเป็นปีทีI่AV มีการขับเคลือ่นและมีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่าง

ต่อเน่ือง และได้รับการยอมรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี โดยรางวัลอันทรงเกียรติที่ IAV ได้รับในปีนี้

ได้แก ่ 

1. MMTH – Quality Award (รางวัลบรรลุด้านคณุภาพ) 

2. AAT – Q Award (แสดงถึงความส าเร็จทั้งในดา้นคุณภาพและด้านการจัดส่ง)  

IAV ยังผ่านคุณสมบัติการตรวจสอบจากลกูค้าส าหรบัผู้จัดจ าหน่ายรายใหม่จากโตโยต้า และนิสสัน 

ประเทศไทย อีกดว้ย  

 

2.1.2  โครงการในอนาคตของ IAV 

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างมีการวางรูปแบบใหม่ๆเพ่ือรองรับตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก 

ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้ามกีารคาดการณ์ว่าคา่ยรถยนต์รายใหญ่ในไทยจะเปิดตัวรถยนต์โมเดลใหม่ๆ

เป็นจ านวนมาก ทั้งรถกระบะ รถยนต์โดยสาร และรถรถยนต์นั่งแบบเอนกประสงค์ (SUV)  

ในขณะที่รถยนต์รุ่นใหม่ๆนั้นคาดว่านอกจากจะมาพร้อมกับประสิทธิภาพและการประหยัดน้ ามันที่ดี

ขึ้นแล้ว ยังมีการแข่งขันในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในรถยนต์อาทิเช่นระบบความปลอดภัย

ระบบข้อมูลที่ให้ความบันเทิง และระบบขับรถอจัฉริย ะ 

 

ในส่วนของโครงการรถยนต์นั่งโดยสารขนาดเล็กแบบประหยัด(อีโคคาร)์ในประเทศไทยมีความ

คืบหน้าอย่างราบรื่น ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาก
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จ านวน 10 บริษัท มีผู้ผลิตจ านวน 5 บริษัทได้ลงทุนในระยะแรกไปแล้ว โดยคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) คาดว่าจะมีก าลังการผลิตรวม 930,000 หน่วยใน ปี พ.ศ. 2562 เมื่อด าเนินการ

โครงการรถอีโคคาร ์ระยะที ่1 และระยะที่ 2 ส าเร็จ 

ด้าน OEM คาดว่าจะเริ่มน าเสนอรถรุ่นใหม่ๆ ต้ังแต่ปี พ. ศ. 2561 เป็นต้นไป รถรุ่นเหล่านี้คาดว่าจะ

ได้รับการตอบรับอยา่งดีจากตลาด ดว้ยการออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีประสิทธิภาพในการ

ใช้เช้ือเพลิงที่ดีขึ้น 

นอกจากโครงการรถเลก็หรือรถอีโคคาร์แล้ว นโยบายของรัฐต้องการให้ไทยยกระดับการพัฒนา

เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของภูมิภาค ทั้งน้ีช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์เร่งแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และเพ่ิม

การลงทุนในการพัฒนาแบตเตอรี่ EV ในประเทศไทย  

 

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

2.2.1 กลยุทธ์การตลาดของ IPSB  

IPSB เป็นบริษัทร่วมระหว่าง อิงเกรส และ บริษัท คาตายามา โคเกียว จ ากัด จากประเทศญี่ปุ่น 

ก่อต้ังขึ้นในป ี2537 โดยมีความเช่ียวชาญในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้  

• กรอบประตูรีดขึ้นรูปและช้ินส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• คิ้วรางน้ าและยางขอบกระจกหน้าพลาสติกฉีดขึ้นรูป 

• ยางรีดน้ าพลาสติกฉีดขึ้นรูป 

• ฉนวนกันความร้อน 

• คานเหล็กนิรภัย 

บริษัทใช้เทคนิคการผลิตที่มีเทคโนโลยีและความแม่นย าสูงเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในการผลิต

กรอบประตูรถยนต์และระบบปิดผนึก (Sealing System) สินค้าหลักของบริษัทได้แก ่ การฉีด

พลาสติกขึ้นรูป คิ้วรางน้ า ยางขอบกระจกหน้าและยางรีดน้ า ส าหรับประเภทช้ินส่วนประตูรถยนต์ 

ประกอบไปด้วย กรอบประตู และ กรอบน ากระจก ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายงานกรอบประตู

รายเดียวในประเทศมาเลเซีย 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO/TS16949, OHSAS 18001 และ MS ISO 14001 

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะเป็นโรงงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทยังใช้แนวทางการ

ผลิตที่ดีที่สุดในที่ท างานโดยใช้ระบบ การผลิตแบบลีน ระบบ5ส. ระบบไคเซ็น การประชุมผลผลิต

รายวัน และการตรวจติดตามสายการผลิตโดยผู้บรหิาร ในปี พ. ศ. 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้เริ่มใช้



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อที ่2.0 หน้า 4 

 

กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติโดยเริ่มจากสายการผลิตกรอบน ากระจก เพ่ือความมั่นคงและความ

สม่ าเสมอของกระบวนการผลิต 

ลูกค้าหลักของ IPSB คือผู้จัดจ าหน่ายหลกัในประเทศ มาเลเซีย ได้แก ่โปรตอน (Proton), เปโรดัว 

(Perodua) และ ฮอนด้า (Honda) และยังเป็นผู้จ าหน่ายระดับ Tier-2 แก่บริษทั ผู้ผลิตช้ินส่วนประตู

เช่น บริษัท เอพีเอ็ม พลาสติก (APM Plastic Sdn. Bhd) และ บริษัท ดีลอยด์ อินดัสตรี้ (De-Lloyd 

Industries Sdn. Bhd.) 

บริษัทประสบความส าเร็จในการพัฒนาโมเดลใหม่ 2 รุ่นใน ปี พ.ศ. 2560 ส าหรับ Perodua Myvi 

และ Honda BR-V   ส าหรับ New Myvi ซึ่งเป็นรุ่นที่สามของ Perodua กลายเป็นรถที่ขายดีที่สุด

ของมาเลเซีย เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 ในขณะที ่Honda BR-V เปิดตัวไปในเดือน

มกราคม ปีพ.ศ. 2560 

ช้ินส่วนส าหรับรถ Honda รุ่น Honda BR-V ถูกพัฒนาโดย PTIMV Indonesia โดยใช้ประโยชน์

จากกลุ่ม INGRS ซึ่งด าเนินงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งหลังจาก

นั้นได้ถูกน าไปใช้ใน Honda มาเลเซียและไทยต่อไป  วิธีนีช่้วยลดระยะเวลาในการพัฒนาและลด

ต้นทุนการผลิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 

 

2.2.2  โครงการในอนาคตของ IPSB  

IPSB มีส่วนร่วมในการจัดหาชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์เกือบทุกรุ่นของ Proton, Perodua และ 

Honda โดยทั่วไปแล้ว IPSB จะใช้กลยุทธ์ต่อไปนีส้ าหรับโครงการในอนาคต 

• ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับลูกค้าปัจจุบัน 

• ผลิตภัณฑ์ปัจจบุันส าหรับลูกค้าใหม่ 

จากความความส าเร็จในการพัฒนา Perodua Myvi และ Honda BR-V ลูกค้าทั้งสองได้ส่งมอบงาน

ช้ินใหม่ให้ IPSB ในอนาคตอีกด้วย ปัจจุบันก าลังด าเนินการพัฒนารถรุ่นใหม่ของ Perodua และ

คาดว่าจะเปิดตัวในป ีพ.ศ. 2561. ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฮอนด้าได้มอบหนังสือยืนยันการผลิต

และคาดว่าจะเปิดตัวในปี พ.ศ. 2562 นี ้

IPSB มีเป้าหมายที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าเปา้หมายสองรายเพ่ือจัดหาแผ่นกันความร้อน ในปี พ.ศ. 2561 

และนอกเหนือจากนี ้ IPSB ยังได้ค าร้องใบเสนอราคา (Request for Quotation) รถยนต์รุ่นใหม่

ของ Honda และ Perodua ที่คาดว่าจะเปิดตัวในป ีพ.ศ. 2563 และ 2564 

การพัฒนากระบวนการภายในเป็นส่ิงส าคัญโดย IPSB การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ 

SAP ได้ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดซือ้ การผลิตและการจัดส่ง ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาในปีพ. ศ. 2560 
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และได้ส าเร็จลงในเดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นอกเหนือจากความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานและระบบอัตโนมัติแล้ว บริษัทยังจะเริ่มด าเนินการโครงการ Industry 4.0 

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบรูณาการระหว่าง ระบบ SAP และงานการผลิต 

 

IPSBได้รับการแต่งต้ังจาก Perodua ให้เป็นหนึ่งในบริษัทท้องถิ่นของมาเลเซียที่เข้าร่วม

โครงการวิจยั และการให้ความช่วยเหลือด้านการค้าแก่ผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งจัดโดยรัฐบาลมาเลเซีย 

และโครงการนี้มีก าหนดจะเริ่มในไตรมาสที่ 3 ของปี พ. ศ. 2561  

 

2.3  PT. INGRESS MALINDO VENTURES (“PTIMV”) 

2.3.1  กลยุทธ์การตลาดของ PTIMV  

 

อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินโดนีเซียได้กลายเป็นแกนหลักของภาคการผลติของประเทศ 

เน่ืองมาจากการเปิดโรงงานผลิตใหม่หรือการขยายก าลังการผลิตของผู้ประกอบการรถยนต์ที่มี

ช่ือเสียงในอินโดนีเซียที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้แล้ว 

อินโดนีเซียยังได้เปลี่ยนตัวเองจากศูนยก์ลางที่เน้นการผลิตรถยนต์อย่างเดียว (ในเอเชียตะวันออกฉี

ยงใต้) ไปสู่ตลาดการจ าหน่ายรถยนต์ (ภายในประเทศ) รายใหญ ่ เน่ืองมาจากการเติบโตของจีดีพี

ต่อคน 

ในแง่ของขนาดตลาดแล้ว อินโดนีเซียเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

อาเซียน โดยอินโดนเีซียเป็นประเทศที่มีการจ าหน่ายรถยนต์ในอาเซียนจ านวนหนึ่งในสามของ

ยอดขายรถยนต์ประจ าป ี โดยมีประเทศไทยเปน็ล าดับที่สองรองลงมา อินโดนีเซียไม่เพียงแต่มี

ประชากรจ านวนมาก แต่ยังมีชนช้ันกลางที่ก าลงัขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้สร้าง

แรงจูงใจให้กบัผู้บริโภคทีม่ีก าลังในประเทศ 

ปี พ.ศ. 2560 นับเป็นปีที่น่าสนใจส าหรับ PTIMV จากการสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ให้

คงที่จาก ป ี พ.ศ. 2560 นอกจากนี ้ PTIMV ยังให้ความส าคัญกบัการรกัษาลูกคา้เดิมเอาไว้ และ

พยายามสร้างโครงการใหม่ผ่านการร่วมเสนอราคาในโครงการใหม่ของลกูค้า 

ปัจจุบัน PTIMV สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ในอินโดนีเซียได้อยา่งต่อเน่ือง 

และยังคงพยายามเจาะตลาดลูกคา้รายใหม่ไปด้วยพร้อมกัน ความมุ่งม่ันของ PTIMV ในการเพ่ิม

ก าลังการผลิตพร้อมกับกลยุทธ์การก าหนดราคาและการท าการตลาดที่มุ่งมั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและรับประกันความส าเร็จกบัลูกค้า 
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จากปริมาณและรายได้จากการขายในปี พ.ศ. 2560 Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki และ 

Mitsubishi เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ PTIMV รายไดห้ลักของบริษัทในปีพ.ศ. 2561ได้มาจาก 

Mitsubishi โดยเฉพาะหลังจากประสบความส าเร็จในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ MPV Xpander 

เข้าสู่ตลาดเมื่อเดือนกันยายน ป ีพ.ศ. 2560 

นอกเหนือจากการพัฒนาในโครงการใหม่ๆนี้ บริษัทจะยังคงพยายามต่อเน่ืองในการผลิตช้ินงานซึ่ง

เป็นอะไหล่ให้กับรถยนต์รุ่นเก่า ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายได้อกีทางหนึ่งที่จะเข้ามาอย่างคงทีใ่นอนาคต 

 

2.3.2  โครงการในอนาคตของ PTIMV 

ในปี พ.ศ. 2561 PTIMV ได้รับหนังสือยืนยันการผลิตจากลูกค้าเป็นจ านวนหนึ่ง หนึ่งในการผลิต

ครั้งนีป้ระกอบไปด้วย งานรีดขึ้นรูปยางรีดน้ าทั้งภายในและภายนอกของ Honda ช้ินส่วนป้องกันถงั

น้ ามัน และ แม่แรงส าหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ ของSuzuki และ ชุดสายพานของ Nissan 

PTIMV มีความพยายาม เพ่ือแนะน าผลิตภัณฑ์ให้กบัลูกค้าในประเทศให้มากขึ้น 

 

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

2.4.1  กลยุทธ์การตลาดของ ITSB  

นับต้ังแต่ ITSB ก่อต้ังขึ้นในเดือนกันยายน ป ีพ.ศ.2540 ITSB เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วและมี

บทบาทส าคัญที่สุดส าหรับผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปขนาดกลางในมาเลเซีย ด้วยประสบการณ์ในการผลติ

มากกวา่สองทศวรรษ ITSB ได้เข้าสู่ธุรกิจการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ แม่แรงส าหรับเปลี่ยน

ยางรถยนต์ บานพับประตู เบรก/คลัตช์ และคันเร่ง  จากโรงงานผลิตที่ทันสมัย ควบคู่กับสายการผลิต

แบบระบบอัตโนมัติ ท าให้ ITSB น าหน้าคู่แข่งอยู่ในตลาดรถยนต์ ในขณะเดียวกันก็มีการควบคุม

คุณภาพอย่างเข้มงวดและการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดทีี่สุดในการผลิต เช่น ระบบการผลิตแบบลีน 

(Lean Production System) ระบบป้องกันข้อผิดพลาดในสายการผลิต (Poka-Yoke), การผลิต

แบบควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม (Just-In-Time (JIT)  และ ระบบ 5ส. (5S) ท าให้ 

ITSB สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ในด้าน คุณภาพ การจัดส่ง และราคา โดยลูกคา้

หลักของ ITSB คือ Perodua, Honda, Proton และยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายระดับ Tier-2 ให้กับ PHN 

Industry Sdn. Bhd ซึ่งจัดจ าหน่ายให้แก ่OEM  

ในปี พ.ศ. 2558 ITSBไดล้งนามในสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิค (TAA) กับบริษัท Metaltech 

Ltd.จากประเทศญี่ปุ่นเพ่ือเสริมฐานะให้เป็นระดับ Tier-1 ต่อ ผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ในมาเลเซีย 

ทั้งน้ี ITSB ได้เพ่ิมขดีความสามารถด้านเทคนคิหลังการลงนามในขอ้ตกลงความช่วยเหลือด้าน
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เทคนิคกับบริษัท AOI Machine Co., Ltd จากประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้

ความร่วมมือเหล่านี้ ITSB สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในด้านการผลิตโดยใช้วัสดุที่มีความต้านแรง

ดึงสูง และเครื่องปั๊มโลหะที่มีน้ าหนักที่สูงขึ้น 

ITSB ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยได้เข้าร่วมในการสัมมนาและการ

ประชุมหัวข้อ Industry 4.0 (IR4.0) ซึ่งท าให้บริษัทสามารถใช้ฐานข้อมลูการผลิตการตรวจสอบ

แบบเรียลไทม์ได ้โดยรัฐบาลมาเลเซียได้มอบเงินเป็นจ านวน 1 ล้านริงกิตภายใต้โครงการ Industry 

4.0 แก่ ITSB ผ่านทาง Malaysia International Trade and Industry (MITI) และ Malaysia 

Automotive Institute (MAI) ภายในปีพ.ศ.2561 ITSB จะใช้ระบบการตรวจสอบการผลิตแบบ

เรียลไทม ์ Delmia Apriso ซึ่งพัฒนาโดย Dassault System และในขณะเดียวกัน ITSB ก าลัง

ส ารวจโอกาสที่จะใช้เงินทุนจากภาครัฐภายใต้โครงการ Industrial 4.0 ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

สูงสุด 

 

2.4.2  โครงการในอนาคตของ ITSB  

จากการที่มาเลเซียเป็นตลาดยานยนต์ที่ส าคัญในอาเซียน OEM ทั่วโลกจึงน าเสนอโมเดลใหม่ๆ เข้า

สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ตลาดรถยนต์ของมาเลเซียก าลังถกูครอบครองโดยรถยนต์โดยสาร และรถ

รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ (SUV) ซึ่งกลายเป็นความต้องการของลกูค้ามากขึ้นในปัจจุบัน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด Perodua ได้เริ่มพัฒนารถรุ่นใหม่ขึน้มา และ ITSB ได้รับ

หนังสือยืนยันให้เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนและส่งมอบ จาก Perodua แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

โดยรถยนต์รุ่นน้ีคาดว่าจะมีการออกแบบและมีคุณสมบัติที่สามารถดึงดูดตลาดได้ นอกจากนี ้

Perodua ก าลังเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนารถรุ่นใหม่ในอนาคตด้วยการน าเสนอ 

Daihatsu Global New Architecture (DGNA) ซึ่งสามารถใช้โครสร้างช้ินส่วนพ้ืนฐาน 

(แพลตฟอร์ม) ร่วมกันในการผลิตรถรุ่นใหม่ 

ฮอนด้ายังคงครองการเปน็อันดับหนึ่งของตลาดในประเทศมาเลเซีย ส าหรับรถที่ไม่ใช่รถประจ าชาติ 

ในปีพ. ศ. 2560 เพ่ือคงรักษาต าแหน่งไว้ Honda จะแนะน ารถรุ่นใหม่ในอีกไม่กี่ปีขา้งหน้า ทั้งน้ี 

การออกแบบรถ Honda ที่น่าสนใจ การเช่ือมต่อระบบเคลื่อนที่และคุณสมบัติด้านความปลอดภัย 

เป็นจุดขายที่ส าคัญของรถยนต์ฮอนด้า 
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ITSB ก าลังมองหาโครงการที่น่าสนใจกับ OEM อื่นๆในมาเลเซีย โดยมี Nissan, Mitsubishi, 

Isuzu และ Mazda ต่างเป็นกลุ่มลูกค้าเปา้หมายของ ITSB การขยายฐานลูกค้ามีความส าคัญต่อ 

ITSB เป็นอย่างมาก เน่ืองจากกลยุทธ์ของบริษัทที่ไม่ต้องการพ่ึงพาลูกค้าเพียงไม่กี่ราย 

 

2.5  PT INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA (“PTITI”) 

2.5.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของ PTITI  

PTITI เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อิงเกรส เทคโนโลยี เอสดีเอ็น บีเอชดี (ITSB) ก่อต้ังขึ้น

เมื่อวันที ่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศอินโดนีเซีย บริษัทเริ่ม

ด าเนินการในเดือนพฤศจกิายน 2555 โดยผลิตช้ินส่วนรุ่น Suzuki APV ให้กับ PT Ingress 

Malindo Ventures 

ในปัจจุบันบริษัทมคีวามเช่ียวชาญหลักในการผลิตและจัดหาสินค้าต่อไปนี้  

• ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปขนาดเล็ก 

• ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปฉนวนกันความร้อน  

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปขนาดเล็ก(ต่ ากว่า 200 ตัน) และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป

ฉนวนกันความร้อนของรถยนต์ บริษัทได้พัฒนาระบบคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานสากล 

และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO19001: 2015 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทยังใช้

วัฒนธรรมการผลิตที่ดีที่สุดในสถานที่ท างาน เช่น Lean Management System, 5S, และ Kaizen 

โดย Ingress Lean System ถูกน ามาใช้ต้ังแต่ ป ีพ. ศ. 2559  

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้แก ่ PT Ingress Malindo Ventures และ PT Miyuki Indonesia ที่

เป็น Tier-1 และส่งมอบโดยตรงให้กับ OEM ในประเทศอินโดนีเซีย 

 

2.5.2  โครงการในอนาคตของ PTITI  

PTITI ได้ร่วมมือกับ PTIMV ในการจัดหาชิ้นส่วนส าหรับงานปั๊มขึ้นรูป และ แม่แรงส าหรับเปลี่ยน

ยางรถยนต์ เพ่ือรถยนต์รุ่นใหม่ของซูซุก ิ 

เพ่ือก้าวไปข้างหน้าอยา่งมั่นคง PTITI ได้มีการจัดต้ังทีมขึ้นเพ่ือดูแลการขยายธุรกจิงานปั๊มขึ้นรูป

ขนาดกลางในประเทศอินโดนีเซีย  
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2.6  FINE COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD. (“FCT”) 

2.6.1  กลยุทธ์ทางการตลาดของ FCT  

FCT เป็นบริษัทร่วมระหว่างอิงเกรสและ บริษัท อิวาโมโต จ ากัด จากประเทศญี่ปุ่น FCT ก่อต้ังขึ้นใน 

ปี พ. ศ. 2523 โดยเป็นผูบุ้กเบิกการผลิตช้ินส่วน การปั๊มตัดขึ้นรูปโลหะแบบตัดละเอียดด้วยแม่พิมพ์  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา FCT ได้กา้วมาเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปที่

สมบูรณ์แบบ โดยมีธุรกิจหลักดังต่อไปนี ้ 

• เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์ส าหรับช้ินส่วนยานยนต์ที่มีความแม่นย าสูง 

• การขึ้นรูปช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับรถยนต์ 

• บริการท าแม่พิมพ์ 

• บริการซ่อมบ ารุงรักษาแมพิ่มพ์ 

บริษัทใช้ความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์ที่แม่นย าเพ่ือส่งมอบให้แก่บริษัท

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ระดับ Tier-1 และ Tier-2 ในประเทศไทย เพ่ือเสริมธุรกิจงานปั๊มขึ้นรูปให้กับ

บริษัท FCT ได้เริ่มด าเนินการจัดท าและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท อิวาโมโต 

ประเทศญี่ปุ่น 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือช้ินส่วนปั๊มตัดขึ้นรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์ เช่น แผ่นเบรก แหวนรองน๊อต

ยึดภายใต้รถยนต์ ช้ินส่วนตัวปรับเบาะที่น่ัง และช้ินส่วนขึ้นรูปทั่วไป เช่น ช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ 

ช้ินส่วนประตู ฯลฯ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป ได้แก ่Thai Asakawa, Valeo Group, 

Bridgestone, Siam Sera และ Adient ในประเทศไทย 

ส าหรับการผลิตแม่พิมพ์ FCT ได้ให้บริการแม่พิมพ์ปั๊มส าหรับงานขึ้นรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์และขึ้นรูป

ทั่วไป ความเช่ียวชาญและส่ิงอ านวยความสะดวกช่วยให้ FCT สามารถผลิตแม่พิมพ์ต้ังแต่ขนาดเล็ก

จนถึงใหญ่ได้ทั้งแบบเชิงเดี่ยว (Single) และ แบบเชิงคู่ (Progressive) ในปัจจุบัน FCT จัดหาให้

แม่พิมพ์ให้กับบริษัทต่างๆในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและญี่ปุ่นเช่น Topre, Hiruta, 

Ingress, Valeo group ฯลฯ 

FCT มีความมุ่งม่ันในการบรรลุมาตรฐานสากล และได้รับการรบัรองมาตรฐานยานยนต์ 

IATF16949 และ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 FCT ยังได้รับการรับรองด้วย ISO9001 

ส าหรับการออกแบบ จัดท าและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ อีกทั้งบริษัทยังมีการน าแนวทางปฏิบัติด้านการ

ผลิตที่ดีที่สุดในสถานที่ท างานเช่น การผลิตแบบลีน ระบบ5ส. ระบบไคเซ็น การประชุมผลผลติ

รายวัน และการตรวจติดตามสายการผลิตโดยผู้บรหิาร  ในปีพ.ศ.2560บริษัทยังได้มีความคดิริเริ่ม
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ต่างๆในด้านพัฒนาเสถียรภาพของกระบวนการและการใช้ช้ินงานร่วมกันในหลายโมเดลที่มีการ

ส่ังซื้อปริมาณมาก 

ใน ปี พ.ศ.2560 ธุรกิจงานปั๊มขึ้นรูปได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศส าหรับช้ินส่วน 

Complete Knock Down (CKD) บริษัทได้ด าเนินการพัฒนาโครงการ 5 โครงการและส าเร็จลุล่วง

ใน ปี พ.ศ. 2560 ส าหรับบริษัท Topre Valeo และ Thai Asakawa ส าหรับธุรกิจการสร้างแม่พิมพ์ 

FCT ได้พัฒนาลูกค้าหลายรายในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในส่วนโครงการอื่นๆ 

ได้แก ่แม่พิมพ์และอุปกรณ์ ของบริษัท Valeo, Thai Asakawa, Bridgestone ฯลฯ ในตลาดประเทศ

ไทย 

 

2.6.2  โครงการในอนาคตของ FCT  

แนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยในปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ปี 

พ.ศ.2560 นอกจากนี้แลว้ยังมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในอีกไมก่ี่ปีขา้งหน้า อาทิเช่น Honda จะ

เปิดตัวรถยนต์รุ่น City, Jazz และ Civic ส่วน Nissan จะมาพร้อมกับรุ่นที่มาทดแทน Almera 

ในขณะที ่ Mazda จะเปดิตัว CX-3 รุ่นใหม ่ ส าหรับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นเช่น Toyota, Isuzu, 

Mitsubishi, Suzuki, Ford และ General Motors จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เช่นเดียวกันในอีกไม่กีป่ี

ข้างหน้า การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ส่งผลดีให้กับผู้ผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งท าให้ปี พ.ศ. 2561 

เป็นปีที่เร่งรีบส าหรับผู้พัฒนาเครื่องมือ 

ส าหรับ ปี พ.ศ. 2561 FCT คาดการณ์ที่จะเริ่มการผลิตของ Topre และ Minamida ซึ่งทั้งสองอยู่ใน

ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากความพยายามอยา่งต่อเน่ือง ทางทีมการตลาดมุ่งเน้น

ที่จะได้รับการร้องขอใบเสนอราคาจากลกูคา้เพ่ิมมากขึ้น 

ส าหรับการผลิตแม่พิมพ์ FCT ก าลังพัฒนาโครงการใหม่ส าหรับ ITSB, Minamida, BEW, Valeo, 

HEADTER Header ของ Saim และโครงการปรบัปรุงใหม่หลายโครงการ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าธุรกจิสามารถแข่งขันได้ FCT จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง 

ใน ปี พ.ศ. 2561 FCT จะยกระดับความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ ด้วยการเพ่ิมเครื่องคอลัมน์คู ่

และ เครื่องมือตรวจสอบแม่พิมพ์ แบบละเอียด (CMM & Laser Scanner) ส าหรับด้านปั้มขึ้นรูป 

นอกจากกระบวนการท างานที่ดีที่สุดแล้ว การน าระบบอัตโนมัติมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

คุณภาพของ FCT  
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2.7  INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) PVT LTD. (“IAIPL”) (ช่ือเดิม Ingress Mayur 

Auto Ventures Pvt Ltd) 

2.7.1  กลยุทธ์ทางการตลาดขของ IAIPL  

อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีแนวโน้มที่จะเป็น

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 4 ของโลกภายใน ปี พ.ศ. 2563 รองจากจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

โดยอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของ GDP ของประเทศอินเดีย ในปัจจุบัน อินเดียเป็นผู้ผลติ

รถแทรกเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ผู้ผลิตรถสองล้อรายใหญอ่ันดับสองของโลก ผลิตรถบรรทุก

หนักอันดับที่ห้า และเป็นผู้ผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์อันดับที่ 8 

แผนภารกิจยานยนต์ของรัฐบาลอินเดีย (AMP) ปีพ.ศ. 2569 ได้ก าหนดเป้าหมายที่เคร่งครัดส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียเอาไว้ (รวมถึง OEM และผู้ผลิตช้ินส่วน) โดยคาดการณว์่า

อุตสาหกรรมจะเติบโตมากถึง 3.5 ถึง 4.0 เท่าของมูลค่าการผลิตในปจัจุบัน  

ภูมิประเทศอาจเกิดความเสียหายจากการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

เช่ือมต่อที่เป็นระบบดิจิทัล ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ขอ้ก าหนดด้านความปลอดภัย

และการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งหมดนี้ได้สร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ใน

ประเทศอินเดียเป็นอย่างยิง่ 

เมื่อวันที ่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  บริษัท Ingress Industrial Malaysia Sdn Bhd ("IIM") ได้

เข้าถือหุ้น 100% ของ บริษัท Ingress Mayur Auto Ventures Private Limited (“IMAPL”) และ

ต่อมาเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น Ingress Autoventures (India) Private Limited ("IAIPL") เมื่อวันที่ 19 

มีนาคม พ.ศ. 2561 

บริษัทได้ด าเนินธุรกจิด้านการผลิตระบบปิดผนึก (Sealing System) สินค้าหลักของบริษัทได้แก ่

การฉีดพลาสติกขึ้นรูป คิ้วรางน้ า ยางขอบกระจกหน้าและยางรีดน้ า  

ลูกค้า OEM หลักของ บริษัท ได้แก ่ Maruti Suzuki Industries Limited (MSIL) Mahindra & 

Mahindra (M & M) และ Fiat India Automobile Limited (Fiat) ส่วนลูกค้าอื่น ๆ คือลูกค้าระดบั 

Tier 1 และ Tier 2 (ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบให้กับOEM) 

IAIPL ได้ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองจากกลยุทธก์ารเติบโตของปีพ.ศ. 2560 ดังสรุปไว้ด้านล่าง: 

การขยายธุรกิจผา่นการขยายตัวที่เกี่ยวขอ้ง 

 การขยายธุรกิจโดยใช้ความสามารถของผลิตภัณฑป์ัจจุบันในการดึงดูดลูกคา้ใหม่ๆ 

 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะของกลุ่มอิงเกรส ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม ่ ๆ ให้แก่ลูกคา้ปัจจุบัน

และลูกค้าใหม ่
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 ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับลูกค้าของ INGRS Group ในการเพ่ิมความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจในอินเดีย 

 

การขยายธุรกิจโดยใช้การเช่ือมโยงกับคู่ค้า 

 ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลรับรองของ IAIPL เกี่ยวกบัความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่าง Tier-1 

กับ Global Sealing System Manufacturing Company ในการเข้าถึง OEM แบบใหม่

เช่น Volkswagen (VW), Peugeot S.A (PSA) และ Hyundai 

การขยายธุรกิจโดยใช้การกระจายการเปลี่ยนแปลงที่เก่ยวข้อง 

 ขยายไปสู่กลุ่มยานพาหนะเชิงพาณิชย์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 ขยายไปสู่กลุ่มรถยนต์สองล้อผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ของ IAIPL 

Maruti Suzuki Industries Limited (MSIL) มีส่วนแบ่งตลาดเกือบร้อยละ 51 มียอดการผลิตต่อปี

มากกวา่ 1.8 ล้านคัน และเป็นลูกค้าหลักของ IAIPL อย่างต่อเน่ือง นับจากนี้เป็นต้นไป IAIPL มุ่งม่ัน

ที่จะเสริมสรา้งความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ MSIL ผ่านผลิตภัณฑ์

ใหม่ในโครงการใหม่ของบริษัท 

IAIPL มีเป้าหมายที่จะรวมธุรกิจกับกลุ่มบริษัท FCA Group ได้แก ่Fiat และ Jeep ซึ่ง IAIPL เป็น

ผู้ผลิตฐานให้กับ Fiat และต้องการผลิตฐานให้ Jeep ด้วยเช่นกัน 

Mahindra เป็นผู้ผลิตรถยนต์สาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ในปีนี้ IAIPL เริ่มส่งมอบสินค้า

ให้กับ Mahindra และมุ่งเน้นทีจ่ะขยายผลิตภัณฑใ์น Platform ใหม่ของ Mahindra 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ OEM  IAIPL ต้องการจะเปลี่ยนจากการ

รับรองของ ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 ทั้งน้ี IAIPL ได้รับการรับรองจากระบบ OHSAS 

18001 และ ISO 14001 อีกด้วย 

บริษัทยังวางแผนที่จะใช้ ระบบ Lean Manufacturing System เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

ในสถานที่ท างานเช่น 5S, Kaizen และ Morning market  ในอนาคต IAIPL วางแผนที่จะใช้ ระบบ 

SAP Management Information Platform เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการ

รายงานผลอกีด้วย 
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2.7.2  โครงการในอนาคตของ IAIPL  

อินเดียคาดการณ์วา่จะกลายเป็นตลาดรถยนต์โดยสารที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของโลกใน ป ี พ.ศ. 

2563 โดยคาดวา่มีปริมาณรวมมากถึง 4.2 ล้านคนัต่อปี และคาดว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 

9.4 ไปจนถึง ป ีพ.ศ. 2568 

MSIL และ Suzuki Motors Gujarat ก าลังอยูใ่นเส้นทางที่ดีที่สามารถบรรลุเป้าหมายไดถ้ึง 2.0 

ล้านคันใน ป ี พ.ศ. 2563 โดย MSIL มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตที่โรงงาน Suzuki ใน 

Gujarat อีก 0.75 ล้านคันภายใน ปี พ.ศ. 2568 ท าให้มีก าลังการผลิตรวมมากถึง 3.0 ล้านคันต่อป ี

MSIL ยังคงเป็นลูกค้าหลักของ IAIPL ต่อไป โดยบริษัทได้เสนอราคาโครงการใหม่จ านวน 2 

โครงการและคาดว่าจะไดร้ับใบเสนอราคาส าหรับโครงการใหม่ในปกีารเงิน 2561/62 นื ้โดย IAIPL 

ก าลังอยู่ระหว่างการส่งใบเสนอราคาส าหรับ JEEP (จาก FCA stable) ภายในไตรมาสที่หนึ่งของ

ปีงบประมาณ 2561/62 

ส่วน Mahindra มีสองโครงการใหม ่คือรถสารพัดประโยชน์ และรถ SUV ซึ่งก าลังถกูพัฒนาและจะ

เริ่มผลิตในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามล าดับ บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการยื่นขอ

ใบเสนอราคาของ รถยนต์ SUV รุ่นใหม่ภายในช่วงต้นปีงบประมาณ 2561/62 อีกด้วย 

Volkswagen, Honda และ Piaggio คือเป้าหมายต่อไปของ IAIPL ส าหรับรถยนต์พาหนะ และรถ

สองล้อ 

 

2.8  TALENT SYNERGY SDN. BHD. (TSSB) 

2.8.1  กลยุทธ์การตลาดของ TSSB  

TSSB ก่อต้ังขึ้นใน ปี พ.ศ.2538 และได้รับการจัดต้ังเข้าสู่ Ingress Group เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมี

การด าเนินงานหลักคอืการออกแบบ การพัฒนาต้นแบบ การสร้างสายการผลิต ระบบควบคุม งาน

การประกอบ การทดสอบ การติดต้ัง และการบริการหลังการขาย 

ความสามารถหลักของ TSSB ได้แก ่

• หุ่นยนต์ และ ระบบ PLC 

• ผู้รับเหมาในงานรวมระบบและเทคโนโลยีต่างๆ  

• การจ าลองแบบ 

• การออกแบบ 

• การบริการด้านวิศวกรรม 
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• อุตสาหกรรม 4.0 

สินค้าหลักของบริษัท ได้แก่  

1. สายการผลิตแบบอัตโนมติัส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอาหาร 

2. เครื่องจักรเฉพาะทาง 

3. อุปกรณ์ทดสอบ 

4. อุปกรณจ์ับยึดในการผลิต 

5. หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า 

6. การบริการด้านวิศวกรรม 

ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2558 TSSB ได้ริเริ่มโครงการและมกีารพัฒนาจนสามารถจัดท าระบบอัตโนมัติส าหรับ

สายการผลิต กรอบประตู ให้กับบริษัท IPSB และ IAV นอกจากนีT้SSB ยังได้จดัหาและติดต้ัง

สายการผลิตอัตโนมัติ แบบ Press Tending ให้กับบริษัท ITSB โดยใช้บริการของ Korean 

Engineering Company 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของ Ingress Group ในการเพ่ิมระบบอัตโนมัติในสายการผลิต และ

ความสามารถทางวิศวกรรม TSSB ได้ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ 

บริษัท TAE Sung Tech Co., Ltd จากเกาหลีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ TSSB ให้เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรเต็มรูปแบบ (Automation 

System Integrator) 

TSSB ยังได้เซ็นสัญญากับบริษัทที่มีช่ือเสียงหลายแห่งเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ดังต่อไปนี้ในมาเลเซีย  

 Yajima Giken, INC Japan – ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับอนุญาตส าหรับบรกิารขนส่งระบบ

เสริม 

 Fuji Yusoki Kogyo Co. Ltd, Japan – ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับอนุญาตส าหรับหุ่นยนต์

จัดเรียงสินค้า 

 Nawootec Co. Ltd, Korea – ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ต่อเช่ือม 

ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ INGRS  TSSB ช่วยให้บริษัทในเครือเปลี่ยน

รูปแบบการใช้งานไปเป็นสายการผลิตเซลล์ชนิดอัตโนมัติทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยีที่กลา่วไป

ข้างต้น 
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2.8.2  โครงการในอนาคตของ TSSB  

TSSB เข้าร่วมโครงการอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ INGRS เช่น IAV, ITSB, IPSB 

และ PT IMV  

เพ่ือก้าวต่อไปขา้งหน้า TSSB จะมีการส ารวจโครงการด้านวิศวกรรมที่น่าสนใจที่อยู่นอกเหนือจาก

อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น TSSB ได้รับจดหมายแสดงเจตจ านง เพ่ือจัดหาและพัฒนาเครื่องจักร

และหุ่นยนต์บรรจุความเร็วสูงจากบริษัทท้องถิ่น (Organic Gain Sdn Bhd - OGSB) โดยโครงการ

นี้ถือว่าจัดอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

TSBB ก าลังพัฒนาเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดื่มอกีด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีการ

สนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการร่วมมือกับบริษัทออกแบบบ้าน และบริษัทสร้างหุ่นยนต์ที่มีช่ือเสียงอีก

ด้วย 

ในขณะที่รัฐบาลเริ่มด าเนินโครงการในอุตสาหกรรม 4.0 ในทุกอุตสาหกรรมแล้ว TSSB ได้รับ

มอบหมายให้ด าเนินการและประสานงานระบบดังกล่าวใน กลุ่มบริษัท Ingress และ TSSB ยังได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้รับทุนอุดหนุนจากนโยบาย Industry 4.0 ผ่านทางสถาบันยานยนต์

มาเลเซีย (MAI) จาก MITI อีกด้วย โดยเงินสนับสนุนนี้จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถหลักของ TSSB 

เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของ TSSB และ กลุ่มบริษัท Ingress ได้เป็นอย่างด ี

ในปัจจุบัน TSSB ก าลังศกึษาถึงโครงการน ารอ่งจากนโยบาย Industry 4.0 ที่ IPSB และ IAV ด้วย

โครงการเหล่านี ้TSSB จะน าเสนอ "สายการผลิตอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ" (complete automated 

line)  กับลกูค้า โดยเช่ือมโยงถึง ระบบ SAP และระบบการตรวจสอบการผลติ (PMS) โดยข้อมูลจะ

เช่ือมต่อกับ คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน ในแบบเรียลไทม ์



    บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อที ่3.0 หน้า 1 

 

3.0 ปจัจยัความเสีย่ง 

บริษัท อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันในการบรรลุวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี้อย่างมปีระสิทธิภาพ บริษัทจ าเป็นต้องมีความสามารถ

ในการจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตาม

วิสัยทัศน์ของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดูแลรบัผิดชอบต่อความเส่ียงเหล่านี้ ให้

ค าแนะน าในการจัดการกบัความเส่ียงและเพ่ือให้มั่นใจว่ามกีารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม

ในลักษณะที่มีโครงสร้างและสอดคล้องกัน 

กลุ่มบริหารความเส่ียงของกลุ่มได้รับมอบหมายให้เข้าสู่กรอบการท างาน ERM (Enterprise Risk 

Management) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการจดัการความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 

นโยบายความเส่ียงได้ด าเนินการและได้รับการส่ือสารทั่วทั้งองค์กร กระบวนการ ERM ครอบคลุม

กิจกรรมทั้งหมดอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิผล เพ่ือลดผลกระทบและโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

ที่ท าให้บริษัทไม่บรรลุเปา้หมายที่วางไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ฝ่ายบริหารของบริษัท ฝ่ายบริหารความ

เส่ียงของกลุ่มบริษัท ได้ทบทวนและประเมินความเส่ียงที่ส าคัญของ IIT ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น

ดังนี ้

3.1 ความเสีย่งเชงิกลยทุธ์ 

3.1.1  การเปลีย่นแปลงนโยบายและระเบยีบของรฐับาล 

สภาพความไม่แน่นอนทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยประสบกับ

เหตุการณ์ความไม่สงบหลายครั้งในอดีต การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎระเบียบของรัฐบาลส่ง

ผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศและอุตสาหกรรมยานยนต์ ในแง่ของ

ผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต ทั้งน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และ

กลยุทธ์ทิศทางธุรกิจของบริษัท การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ คือยุทธศาสตร์

ส าคัญของฝ่ายบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาความเส่ียงนี้  

 

3.1.2  ความเสีย่งจากการลงทนุ 

ความล้มเหลวในรูปแบบการลงทุนอาจมีผลกระทบทางการเงินต่อบริษัท ที่เกดิจากการกู้ยืมเงินของ

ธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นบรษิัทจึงได้มีการปรับปรุง

กระบวนการประเมินผลและติดตามผลการลงทุน 

การตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างความมั่นใจวา่ ผลการด าเนินงานและคุณภาพ

ของการลงทุน สามารถบรรลุผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน การตรวจสอบการลงทุนที่

ไม่ได้ประสิทธิภาพของขอ้มูลการลงทุน อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจและน าไปสู่ความล้มเหลว

ในการลงทุน ยุทธศาสตร์ส าคัญในการจัดการความเส่ียง คือการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ

ลงทุนภายในกลุ่ม 
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3.2 ความเสีย่งทางการเงนิ 

3.2.1  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศและการจัดซื้อ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการซื้อวัตถดุิบ นอกจากนี้บริษัทยังมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น ในการรวมผลการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน

บาทกับเงินตราต่างประเทศที่ไม่เอื้ออ านวย อาจส่งผลกระทบทางการเงินต่อบริษัท เพ่ือลดผลกระทบ

ดังกล่าวฝา่ยบริหารมีระบบในการติดตามความเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงิน

หลัก สกุลเงินบาทและสกลุเงินอื่นๆ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ โดยใช้ระบบจัดซื้อกลางหรือ Central 

Purchasing System (“CPS”) ในการจัดหาวตัถุดิบหลักภายใต้CPS, ผู้ผลิตเหล็กจะพิจารณา

ประเภทของเหล็กที่จะใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลติช้ินส่วนยานยนต์ ผู้จัดจ าหน่ายวัตถดุิบหลัก

และราคาซื้อขายของวัตถดุิบขั้นต้น หน้าที่ของกลุม่บริษัท คือการซื้อวัสดกุารผลิตหลักและความ

ต้องการของ OEM. กลุม่บริษัทจะเจรจากับ OEM เพ่ือปรับราคาช้ินส่วนยานยนต์ให้สอดคล้องกับ

ต้นทุนและความผันผวนของราคาวัตถุดบิหลัก ข้อตกลงดังกล่าวสามารถลดผลกระทบจากความผัน

ผวนของราคาของวัสดุการผลิตหลักที่อาจมีต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

3.2.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

สวนใหญกลุมบริษัท มีหนี้คงคางเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีความเส่ียงต่อกลุ่มบริษัท เน่ืองจาก

อัตราดอกเบี้ยทีอ่้างอิงมีความผันผวนซึ่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

กลุ่มบริษัท มีมาตรการลดความเส่ียงโดยติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้อยา่งใกล้ชิด  

กลุ่มบริษัทยังคาดการณ์วา่ จะไม่มีการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ในอนาคตอันใกล้ตามนโยบาย

การเงินที่ใช้ในประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนเีซียและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัท  

จากการที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนเพ่ิมเติม  กลุ่ม

บริษัทจะพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ที่สามารถให้ต้นทุนทางการเงินที่

ยอมรับได้มากขึ้น 

 

3.2.3 ความเสีย่งของการประกนัภยัทีไ่มเ่พยีงพอส าหรบักลุม่ บรษิทั 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะพยายามลดความเส่ียงจากการสูญเสียและ / หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและ

พนักงานของบริษัท โดยการซื้อหลักประกันในปริมาณที่เช่ือว่าเพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกันกับ

ผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกัน  อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท

เน่ืองจากความเสียหายทีอ่าจเกดิขึ้นหรือความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายอาจ

ไม่ได้รับการชดเชยอย่างสมบูรณ์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าทุนประกันภัย เช่นการ

ประกันความเสียหายจากอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการ
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ด าเนินงานของบริษัท  กลุ่มบริษัทยังมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองบางส่วนหรือทั้งหมด

ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ถือวา่เป็นกรณียกเว้น  นโยบายของกลุ่มบริษัท คือการ

ปฏิบัติตามนโยบายอุตสาหกรรมของ ACM ในการซื้อประกันที่สามารถครอบคลุมความเสียหายที่

อาจเกดิขึ้นจากการด าเนินธุรกิจที่เพียงพอ 

กลุ่มบริษัท ได้ด าเนินการป้องกันความเส่ียงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการ

ด าเนินงานเนื่องจากเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่สามารถควบคุมหรือปอ้งกันได้  ทุกบริษัท ภายใต้

กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุดในการ

ด าเนินงานของโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้องในทกุประเทศที่กลุม่ บริษัทด าเนินธุรกิจ

ซึ่งสามารถควบคุมความเส่ียงจากเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุที่อาจท าให้เกดิความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

3.3 ความเสีย่งตอ่การปฏบิตังิาน 

3.3.1 ไมป่ฏบิตัิตามขอ้บงัคบั 

หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือข้อก าหนดทางกฎหมายและ / หรือข้อก าหนดตามกฎหมาย (เช่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเทศไทย พ.ศ. 2468 (1925) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (1992) 

หลักทรัพย์และ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2535 (1992) และ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (1992) กฏหมายด้าน

คุณภาพส่ิงแวดล้อมของมาเลเชีย พ.ศ. 2517 และกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียฉบับที่ 32 ปี 

2552 เรื่องการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการ) อาจท าให้หน่วยงานก ากับดูแล

ด าเนินการทางกฎหมายต่อบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อช่ือเสียงของบริษัท 

กลยุทธ์ส าคัญในการจดัการความเส่ียงนี้คือการจัดสรรทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้แน่ใจว่า

ข้อก าหนดดา้นกฎระเบียบต่างๆได้รับการตรวจสอบและส่งมอบอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้มีการ

เพ่ิมขั้นตอนการจัดการดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือให้มีการฝึกอบรมและการศึกษาแก่

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในบรษิัท 

 

3.4 ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

3.4.1 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ 

การพ่ึงพาลูกค้ารายย่อยไม่มากส าหรับรายไดก้ับบรษิัทอาจส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษัท ทั้งน้ี

บริษัทมีความเส่ียงที่จะสูญเสียลูกค้าในกลุ่มนี้ ที่มีผลเสียต่อกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท การจดัการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าทีไ่ม่ดีหรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้ลูกคา้ยุติ

ความสัมพันธ์กับบริษัทในเครือของบริษัทได้ 
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แผนปฏิบัติการเพ่ือลดความเส่ียงนี้ คือใช้กลยุทธ์การรักษาลูกคา้และการจัดการทรัพยากรภายใน

ในการติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอยา่งใกล้ชิด 

การรักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือลูกค้า เป็นส่ิงส าคัญส าหรับความยั่งยืนของบริษัท

นอกเหนือจากการลงทุนหรือโครงการใหม่ๆ การไม่สามารถท าโครงการใหม่จะส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯทีจ่ะให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดและ

การรับรู้สินค้าใหม ่

แผนปฏิบัติการของผู้บริหารเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงนี้ คือการวิเคราะห์สถานการณ์และการ

ตอบสนอง โดยการเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้า และการวิเคราะห์ช่องว่างทางเทคโนโลยี

ระหว่างความสามารถที่มอียู่กับความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ควรปรบัปรุงการตลาดและการ

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอกีด้วย 

 

3.4.2 ประเด็นดา้นคณุภาพ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เปน็ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์เน่ืองจาก

ข้อบกพร่องหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ าเป็นที่ยอมรับไม่ได้อาจท าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมา

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงที่จะสูญเสียลูกค้าและช่ือเสียงและอาจถกูฟ้องโดยผู้บรโิภคส าหรับความ

เสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ต่ ากวา่มาตรฐาน 

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการ

ผลิต ตลอดจนการควบคมุคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรการดังกลา่วสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่ง

ว่ามีความเส่ียงที่ต่ าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กลุ่มบริษัท และคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นมีการด าเนินการ

ที่จ าเป็น เพ่ือควบคมุและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจาก 

OEM 

 

3.4.3  ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

การสูญเสียพนักงานที่เป็นผู้บริหารหลักและไม่สามารถที่เติมเต็มต าแหน่งที่ว่าง ด้วยการวางแผนสืบ

ทอดต าแหน่งที่เหมาะสม อาจท าให้มีผลกระทบต่อบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทได้ด าเนินมาตรการที่มี

ความเส่ียงโดยใช้กรอบการวางแผนสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญทั่วทั้งกลุ่มบริษทั 
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4.0 ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ 

4.1 สินทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ  

ล าดบั ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ 

มูลคา่ตามบญัชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะการ 

ถอืครอง 

กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 

1. ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดนิ * 546.4 Details in 4.1.1 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการ

เช่าอาคารระยะยาวและสว่นปรับปรุง * 
723.8 

Details in 4.1.2 

3. เครื่องจักรและอปุกรณ์ในการผลิต 
1,387.6 

Full 

ownership 

Details in 4.1.3 

4. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครือ่งใช้ส านักงาน 
9.3 

Full 

ownership 

None 

5. ยานพาหนะ 
16.6 

Full 

ownership 

None 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 
96.0 

Full 

ownership 

Details in 4.1.4 

รวม * 2,779.7  

* ยอดทั้งหมดรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (IPSB Bangi Plant) 

 

สินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัทที่แสดงไว้ข้างต้น สามารถแบ่งตามประเภทของสินทรัพย์และบริษัท ได้ดังน้ี 

4.1.1 ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ  

ก) ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิในประเทศไทย 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. IAV ที่ดินซึ่งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 

จังหวัดระยอง 

 

64/6 หมู่ 4 ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง 

(จ านวน 1 แปลง พื้นที่ 12 ไร่ 

สถานที่ตั้งของ

โรงงานผลิต 

IAV ในจังหวัด

ระยอง ประเทศ

ไทย 

50.6 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 
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ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

3 งาน 14 ตารางวา)  

พื้นที่: 220,183 sq. ft. 

2. IAV ที่ดินซึ่งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

64/6 หมู่ 1 ต าบลบ้านเลน 

อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

(จ านวน 1 แปลง พื้นที่ 11 ไร่ 

27 ตารางวา) 

พื้นที่: 191,664 sq. ft 

สถานที่ตั้ง

โรงงานผลิต 

IAV จังหวัด

พระนครศรีอยุธ

ยา 

40.2 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

3. FCT ที่ดินในต าบลมะขามคู่ จังหวัด

ระยอง 

 

600 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ ก่ิง

อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง 

(จ านวน 1 แปลง พื้นที่ 24 ไร่) 

พื้นที่: 413,334 sq.ft. 

สถานที่ตั้งของ

โรงงานผลิตของ 

FCT ในจังหวัด

ระยองประเทศ

ไทย 

38.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

4. FCT ที่ดินซึ่งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น

ซีบอร์ด 

 

ที่ดินแปลงที่ ด ี23 บี ซึ่งต้ังอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช 

อีสเทิร์นซีบอร์ด ต าบลตาสิทธิ์ 

อ าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง  

(จ านวน 1 แปลง พื้นที่ 23 ไร่ 

1 งาน 95.5 ตารางวา) 

ที่ดินเปล่าซึ่งจะ

น ามาใช้สร้าง

โรงงานเพื่อ

ขยายก าลังการ

ผลิตในอนาคต 

85.8 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

รวม 215.3  
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ข) ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิในประเทศมาเลเซยี 

ล าดบั 

เจา้ของ

กรรมสทิ

ธิ ์

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   
วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. IPSB ที่ดินในเมืองนิไล แปลง 

ก) พีเอ็น 38504 ล็อต 9144 

และ 

ข) พีเอ็น 38503 ล็อต 9145  

ซึ่งอยู่ในมูคิมออฟเซตูล 

(Mukim of Setul)  เขตเซเรม

บัน (Seremban) เนอกริ เซม

บิลัน ประเทศมาเลเซีย  

(รวม 2 แปลง คิดเป็นพื้นที่รวม

ทั้งสิ้น 303,069 ตารางฟุต)  

พื้นที่เพาะปลูก

ส าหรับ IPSB 

ใน Nilai 

ประเทศ

มาเลเซีย 

94.6 ถือสิทธิการ

ใช้ที่ดินเป็น

ระยะเวลา

ประมาณ 99 

ปี 

(Leasehold 

Title) 

(สิ้นสุดวันที่ 

3 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2635) 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

2. IPSB ที่ดินในเมืองบันจิ (Bangi) 

เอชเอส (เอ็ม) 9638 พีที 

11469 ส่วนที่ 13 บันดา บารู 

บันจิ (Bandar Baru Bangi) 

มูคิมออฟคาจาง (Mukim of 

Kajang) เขตฮูลูลังแกท (Hulu 

Langat) รัฐเซลังงอร์ 

(Selangor) ประเทศมาเลเซีย 

(จ านวน 1 แปลง)  

 

คิดเป็นพื้นที่ 43,560 ตารางฟุต 

สถานที่ผลิต

สถานที่ของ 

IKTC ใน Bangi 

ประเทศ

มาเลเซีย 

22.8 ถือสิทธิการ

ใช้ที่ดินเป็น

ระยะเวลา

ประมาณ 99 

ปี 

(Leasehold 

Title) 

(สิ้นสุดวันที่ 

29 กันยายน 

พ.ศ. 2629) 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

3. ITSB ที่ดินในบูกิตบูรันตัง (Bukit 

Beruntung)  

 

เอชเอส (ดี) 39152 พีที 

13990 ส่วนที่ 20, บันดา

เซเรนดา (Bandar 

Serendah) เขตอูลูเซลังงอร์ 

(Ulu Selangor) รัฐเซลังงอร์ 

ประเทศมาเลเซีย  

(จ านวน 1 แปลง) 

คิดเป็นพื้นที่ 365,576 ตาราง

ฟุต 

สถานที่ตั้ง

โรงงาน ITSB 

ใน Bukit 

Beruntung 

ประเทศ

มาเลเซีย 

108.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อที ่4.0 หน้า 4 

 

รวม 226.1  

 

ค) ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิในประเทศอนิโดนเีซยี  

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. PTIMV ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม 

Jababeka, Cikarang 

 

บล็อก จีจี-7เอ, 7บี และ จีจี-8, 

อุตสาหกรรมถนน Jababeka, 

Tahap II Cikarang, 

อินโดนีเซีย 

3 แปลง 

Area: 132,083 sq. ft. 

สถานที่ตั้ง

โรงงานผลิต 

PTIMV และ 

PTITI ในเมือง 

Cikarang 

ประเทศ

อินโดนีเซีย 

105.0 สิทธิในการ

ก่อสร้าง 

(Right to 

Build) จนถึง

วันที่ 24 

กันยายน 

2569 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

HGB Certificate เลขที่ 2612 

ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 

(ที่ดินบล็อก จีจี-7เอ) 

HGB Certificate เลขที่ 2613 

ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 

(ที่ดินบล็อก จีจี-7บี) 

HGB Certificate เลขที่ 2667 

ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 

(ที่ดินบล็อก จีจี-8) 

รวม 105.0  

 

4.1.2  อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคาร 

ก) อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคารในประเทศไทย 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. IAV อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

64/6 หมู่ 4 ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง   

โรงงานผลิต 

IAV ในจังหวัด

ระยองประเทศ

ไทย 

179.0 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อที ่4.0 หน้า 5 

 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

 

 

2. IAV อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

64/6 หมู่ 1 บ้านเลน บางปะ

อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

IAV 

โรงงานผลิตใน

อยุธยาประเทศ

ไทย 

79.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

3. FCT อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

600 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ ก่ิง

อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง  

โรงงานผลิต 

FCT ในจังหวัด

ระยองประเทศ

ไทย 

35.9 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

4. IIT เลขที่ 9/141 UM Tower 

ชั้นที่ 14 หน่วย A1 

ถนนรามค าแหง 

สวนหลวงกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

ส านักงาน 

บริษัท IIT 

0.8 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

สัญญาเช่า

ระยะสั้น 

ไม่มี 

รวม 295.4  

 

ข) อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคารในประเทศมาเลเซยี 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. IPSB อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

พีที 2475 และ พีที 2476 คาวา

ซาน เพอร์อินดัสเทรียน นิไล

(Kawasan Perindustrian 

Nilai) ตู้ ป.ณ. ที ่45 71807 

นิไล  เนเจอริ เซ็มบิลาน 

(Negeri Sembilan) 

โรงงานผลิต 

IPSB ใน Nilai 

ประเทศ

มาเลเซีย 

128.2 อยู่ภายใต้ 

Leasehold 

Title อายุ 99 

ปี สิ้นสุดวันที่ 

3 กรกฏาคม 

พ.ศ. 2635 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

2. IPSB อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ล็อต 9, จาลาน (Jalan) พี/7, 

ส่วนที่ 13 คาวาซาน เพอร์

อินดัสเทรียน บันจิ, P.O Box 

โรงงานผลิต 

IKTC ใน Bangi 

ประเทศ

มาเลเซีย 

19.9 อยู่ภายใต้ 

Leasehold 

Title อายุ 99 

ปี สิ้นสุดวันที่ 

29 กันยายน 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อที ่4.0 หน้า 6 

 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

9, 43650 บันดา บารู บันจิ เซ

ลังงอร์ 

 

พ.ศ. 2629 

3. IPSB อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

เลขที่ 12, Lot 9132, Mukim 

of Setul, District of 

Seremban, State of Negeri 

Sembilan, Malaysia ซึ่งมี

พื้นที่ 9,494 ตารางฟุต 

ที่พักส าหรับ

พนักงานของ 

IPSB 

4.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

4. ITSB อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

ล็อต 11 จาลาน แจสมิน 4 

(Jalan Jasmine 4) คาวา

ซาน เพอร์อินดัสเทรียน บูกิตบู

รันตัง 48300 ราวาง เซลังงอร์ 

โรงงานผลิต 

ITSB ใน Bukit 

Beruntung 

ประเทศ

มาเลเซีย 

229.9 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

5. ITSB อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

ที่ดินเลขที่ 43072, Lot 8543,  

ซึ่งต้ังอยู่ที่ Rose Court 

Block E, Bandar Bukit 

Sentosa 48300 Rawang, 

Selangor Darul Ehsan 

(พื้นที่รวม 15,640 ตารางฟุต) 

ที่พักส าหรับ

พนักงานของ 

ITSB 

10.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

6. TSSB อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ล็อต 9, จาลาน (Jalan) พี/7, 

ส่วนที่ 13 คาวาซาน เพอร์

อินดัสเทรียน บันจิ, P.O Box 

9, 43650 บันดา บารู บันจิ เซ

ลังงอร์ 

โรงงานผลิต 

TSSB ใน 

Bangi ประเทศ

มาเลเซีย 

0.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

สัญญาเช่า

ระยะสั้น 

ไม่มี 

รวม 394.1  

 

  



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อที ่4.0 หน้า 7 

 

ค) อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคารในประเทศอนิโดนเีซยี 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. PTIMV อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 

เจแอลเอ็นอินดัสทรี เซลาทาน 

6A (Jln. Industri Selatan 

6A) บล็อก จีจี-7เอ/บี, คาวา

ซาน เพอร์อินดัส เทรียน จา

บาเบกา II (Kawasan 

Industri Jababeka II)  ชิคา

รัง เซราทาน (Cikarang 

Selatan), 17854  

เบกาซี ประเทศอินโดนีเซีย 

โรงงานผลิต 

PTIMV ในเมือง 

Cikarang 

ประเทศ

อินโดนีเซีย 

34.3 สิทธิในการ

ก่อสร้าง 

(Right to 

Build) จนถึง

วันที่ 24 

กันยายน 

2569 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

รวม 34.3  

 

4.1.3  เครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นการผลติ 

ก) เครือ่งจกัรและอปุกรณข์องบรษิทัยอ่ยในประเทศไทย  

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. IAV เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

303.4 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

2. FCT เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

96.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

รวม 400.1  

 

 

 

 

 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 1 – หัวข้อที ่4.0 หน้า 8 

 

ข) เครือ่งจกัรและอปุกรณข์องบรษิทัยอ่ยในประเทศมาเลเซยี  

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. ITSB เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

503.9 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

2. IPSB เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

350.7 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

3. TSSB เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

0.0 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

รวม 854.6  

ค) เครือ่งจกัรและอปุกรณข์องบรษิทัยอ่ยในประเทศอนิโดนเีซยี 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. PTIMV เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

70.4 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ใช้เป็นสินทรัพย์

ค้ าประกันกับ

สถาบันการเงิน 

2. PTITI เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

3.6 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

รวม 74.0  

ง)  เครือ่งจกัรและอปุกรณข์อง บรษิทั ยอ่ยในประเทศอนิเดยี 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. IAIPL เครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

58.9 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

รวม 58.9  
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4.1.4 สินทรพัยร์ะหวา่งกอ่สรา้งและตดิตัง้ 

ก) สินทรพัยร์ะหวา่งกอ่สรา้งและตดิตัง้ในประเทศไทย 

ล าดบั 
เจา้ของ

กรรมสทิธิ ์
ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. IAV โรงงานระหว่างก่อสร้างและ

เครื่องจักรในการผลิตระหว่าง

ติดตั้ง 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

16.3 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

2. FCT โรงงานระหว่างก่อสร้างและ

เครื่องจักรในการผลิตระหว่าง

ติดตั้ง 

ใช้ส าหรับการ

ประกอบธุรกิจ 
7.8 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

รวม 24.1  

ข) สินทรพัยร์ะหวา่งกอ่สรา้งและตดิตัง้ในประเทศมาเลเซยี 

ล าดบั 

เจา้ของ

กรรมสทิ

ธิ ์

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   
วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. ITSB โรงงานระหว่างก่อสร้างและ

เครื่องจักรในการผลิตระหว่าง

ติดตั้ง 

ใช้ส าหรับการ

ประกอบธุรกิจ 
52.1 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

2. IPSB โรงงานระหว่างก่อสร้างและ

เครื่องจักรในการผลิตระหว่าง

ติดตั้ง 

ใช้ส าหรับการ

ประกอบธุรกิจ 
11.5 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

รวม 63.6  

ค) สินทรพัยร์ะหวา่งกอ่สรา้งและตดิตัง้ในประเทศอนิโดนเีซยี 

ล าดบั 

เจา้ของ

กรรมสทิ

ธิ ์

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที ่   
วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

มูลคา่ตามบัญชี

สทุธ ิณ วนัที ่31 

มกราคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสทิธิ ์
ภาระผูกพนั 

1. PTIMV โรงงานระหว่างก่อสร้างและ

เครื่องจักรในการผลิตระหว่าง

ติดตั้ง 

ใช้ส าหรับการ

ประกอบธุรกิจ 
8.3 เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 

ไม่มี 

รวม 8.3  
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4.2 ตราเครื่องหมายทางการคา้ของกลุ่มอิงเกรส (Trademark)  

ณ วันที ่31 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการคา้ และสิทธิบัตรใดๆ 

อย่างไรก็ด ีในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ Ingress Corporation Berhad (ICB) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาอนุญาตให้กลุ่มบริษัทฯ (ซึ่งประกอบด้วยบริษทัฯ, IAV, FCT, IIM, ITSB, 

IPSB, PT ITI และ PT IMV) ใช้ตราเครื่องหมายทางการคา้ของกลุ่มอิงเกรส ฉบับลงวันที ่ 10 สิงหาคม 

2558 ซึ่งสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ตราเครื่องหมายทางการคา้ของกลุ่มอิงเกรส ใน

การผลิต ท าการตลาด และขายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 

โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญเกี่ยวกับตราเครื่องหมายทางการคา้ดังกลา่วดังน้ี 

 

ล าดบั 

เจา้ของ

กรรมสทิ

ธิ ์

ตราเครือ่งหมาย

การคา้ 
เลขทะเบียน 

ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความ

คุ้มครอง 

ระยะเวลาการสงวนสทิธติาม

กฏหมายของประเทศมาเลเซยีให้

ตราเครือ่งหมายทางการคา้เปน็

ทรพัยส์นิเฉพาะของ ICB 

(Protection Period) 

1. ICB 

 

2012019064 ประเภทที่ 12 : ชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบยานยนต์ โดย

ทั้งหมดอยู่ในประเภทที่ 12 

ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 

พฤศจิกายน 2555 ถึง 9 

พฤศจิกายน 2565 

2. ICB 

 

2012019065 ประเภทที่ 35 : ตัวแทน

จ าหน่าย ขาย การตลาด 

โฆษณา บริการ และผู้

ให้บริการบริหารธุรกิจ

ส าหรับยานยนต์และรถยนต์ 

โดยทั้งหมดอยู่ในประเภทที่ 

35 

ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 

พฤศจิกายน 2555 ถึง 9 

พฤศจิกายน 2565 

 

4.3 สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน-ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์ 

 

ณ วันที ่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่า

ตามบัญชีทั้งส้ิน 11.8 ล้านบาท (9.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) 
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5.0 ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัท และ บริษัท ย่อยในประเทศไทย  มาเลเชีย อินโดนีเซียและอินเดียไมม่ีข้อ

พิพาททางกฎหมาย (มากกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถอืหุ้นตามงบการเงินรวมของกลุม่บริษัท) ซึ่งอาจกอ่ให้เกิด

ความเสียหายแก่ บริษัท และ บริษัทย่อยได ้
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6.0 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) และงบการเงินที่ตรวจสอบ

แล้ว ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น ไม่มี

ข้อมูลที่ส าคัญอื่นใดที่จะเปิดเผย ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 
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7.0 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วันที ่ 31 มกราคม 2561 บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) มีทุนจด

ทะเบียนและทุนช าระแล้วเป็นจ านวน 1,446,942,690 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

โดยบริษัทไม่มีหลักทรัพยอ์ื่นใดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ 

7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก 

อันดับ ช่ือ จ านวนหุ้น 
ถือหุ้น 

(%) 

1 Ingress Corporation Berhad 868,499,770 60.023 

2 นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล 37,250,000 2.574 

3 นายวิชาญ ล้อสิริไพบูลย์  24,000,000 1.659 

4 นายขันติ กีรตินันท์วัฒนา 23,130,200 1.599 

5 Thai NVDR Co., Ltd. 16,807,300 1.162 

6 นายวศินน ์ผาติกุลเศรษฐ์ 14,080,000 0.980 

7 นายวุฒิพล ปริยกนก 14,000,000 0.968 

8 นายเกียรติศักดิ ์ไตรตรึงษ์ทัศนา 11,781,500 0.814 

9 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 11,000,000 0.760 

10 นางอรพินทร์ ชูพาณิชสกุล 8,250,000 0.570 

 
อื่นๆ 418,143,920 28.891 

ทั้งหมด 1,446,942,690 100.000 

ที่มา:  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) (ข้อมูล ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2561) 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นของ ICB คือ นาย ราเมล ีบิน มูซา และ นาย เอบ ีวาฮับ อิสมาอีล ปัจจุบันเป็น

กรรมการบริหารและกรรมการของบริษัทย่อยบางแห่งในกลุ่ม 

7.2 นโยบายเงินปันผลของบรษิัท 

บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปนัผลในอัตราไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธ ิ ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทในงบการเงินรวมหลังจากหักเงินกองทุนตามกฎหมาย โดยการจา่ยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับ

แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อจ ากัดของสัญญาเงินกู้ยืมหรือสัญญาที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) สภาพการเงิน 

และผลการด าเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการอาจทบทวนและ
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ปรับปรุงนโยบายการจา่ยเงินปันผลเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตในอนาคต ความต้องการใช้

เงินทุน และเงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมของบริษัท 

 

เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวนเงินปันผลของ

บริษัทส่วนใหญ่จึงขึ้นอยูก่ับผลการด าเนินงานและการรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย 

7.3 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินได้และกองทุนตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ 

สภาพการเงิน สภาพคล่องตัว ความต้องการเงินทนุหมุนเวียน การลงทุนเพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ 
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ของบริษัทย่อยเห็นว่าเหมาะสมซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 
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7.0 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วันที ่ 31 มกราคม 2561 บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) มีทุนจด

ทะเบียนและทุนช าระแล้วเป็นจ านวน 1,446,942,690 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

โดยบริษัทไม่มีหลักทรัพยอ์ื่นใดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ 

7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก 

อันดับ ช่ือ จ านวนหุ้น 
ถือหุ้น 

(%) 

1 Ingress Corporation Berhad 868,499,770 60.023 

2 นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล 37,250,000 2.574 

3 นายวิชาญ ล้อสิริไพบูลย์  24,000,000 1.659 

4 นายขันติ กีรตินันท์วัฒนา 23,130,200 1.599 

5 Thai NVDR Co., Ltd. 16,807,300 1.162 

6 นายวศินน ์ผาติกุลเศรษฐ์ 14,080,000 0.980 

7 นายวุฒิพล ปริยกนก 14,000,000 0.968 

8 นายเกียรติศักดิ ์ไตรตรึงษ์ทัศนา 11,781,500 0.814 

9 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี 11,000,000 0.760 

10 นางอรพินทร์ ชูพาณิชสกุล 8,250,000 0.570 

 
อื่นๆ 418,143,920 28.891 

ทั้งหมด 1,446,942,690 100.000 

ที่มา:  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) (ข้อมูล ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2561) 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นของ ICB คือ นาย ราเมล ีบิน มูซา และ นาย เอบ ีวาฮับ อิสมาอีล ปัจจุบันเป็น

กรรมการบริหารและกรรมการของบริษัทย่อยบางแห่งในกลุ่ม 

7.2 นโยบายเงินปันผลของบรษิัท 

บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปนัผลในอัตราไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธ ิ ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทในงบการเงินรวมหลังจากหักเงินกองทุนตามกฎหมาย โดยการจา่ยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับ

แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อจ ากัดของสัญญาเงินกู้ยืมหรือสัญญาที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) สภาพการเงิน 

และผลการด าเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการอาจทบทวนและ
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ปรับปรุงนโยบายการจา่ยเงินปันผลเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตในอนาคต ความต้องการใช้

เงินทุน และเงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมของบริษัท 

 

เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวนเงินปันผลของ

บริษัทส่วนใหญ่จึงขึ้นอยูก่ับผลการด าเนินงานและการรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย 

7.3 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินได้และกองทุนตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ 

สภาพการเงิน สภาพคล่องตัว ความต้องการเงินทนุหมุนเวียน การลงทุนเพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ 

เง่ือนไขและข้อจ ากัดตามสัญญาเงินกู้ และปัจจัยดา้นการจดัการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

ของบริษัทย่อยเห็นว่าเหมาะสมซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 
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8.0 โครงสร้างของฝ่ายบริหาร 

8.1 โครงสร้างขององค์กร 

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 

31 มกราคม 2561 มีดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วันที ่31 มกราคม 2561 คณะกรรมการ บริษัท องิเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังน้ี 

ล าดบั ชือ่ 
คณะกรรมการบ 

รษิทั 

คณะกรรมกา 

รตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา และ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บรหิาร 

1 นายณัฐวฒุ ิ

ฉัตรเลิศพิพฒัน ์

ประธาน 2 และ 

กรรมการอสิระ 

กรรมการ ประธาน - 

2 นายราเมลี บิน 

มูซา 1 

กรรมการบริหาร - กรรมการ ประธาน 

3 นายเอบ ีวาฮบั 

บินอิสมาอีล 1 

กรรมการบริหาร - กรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษัิท 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบบัญชี

ภำยใน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

เลขำนุกำรบรษัิท 

หัวหนำ้ฝ่ำยบรกิำรองคก์ร 
นำยสรุนิทร ์หวังเจรญิ 

รองผูจั้ดกำรใหญ่ ฝ่ำยขำยและ
ฝ่ำยพัฒนำธุรกจิ 

วำ่ที ่รต.ศภุชยั มฤีกษ์ 

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 
นำยอับดลุรำฮมิ บนิ ฮำญฮีตัิม 

ผูจั้ดกำรทั่วไป 

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
ผูจั้ดกำรทั่วไป 

ฝ่ำยบรหิำร 

ผูจั้ดกำรทั่วไป 

ฝ่ำยกำรสือ่สำรองคก์ร 
ผูจั้ดกำรกำรเงนิและบัญช ี

ประธำนเจำ้หนำ้ฝ่ำยกำรเงนิ 

นำยเอ็ดดี ้ซรุไรมนิ ซลุกปิล ี
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ล าดบั ชือ่ 
คณะกรรมการบ 

รษิทั 

คณะกรรมกา 

รตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา และ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บรหิาร 

4 นายอับดุลราฮิม 

บินฮาญีฮิตัม 1 

กรรมการบริหาร กรรมการ - กรรมการ 

5 นายอับดุล คุดุส 

โหมด นาอิม 

กรรมการอสิระ ประธาน กรรมการ - 

6 ดาติน ศร ีฟา

ราห ์บินต ิราเม

ลี 1 

กรรมการบริหาร - - - 

7 นายสุรนิทร ์

หวังเจริญ 1 

กรรมการบริหาร - - - 

8 นายอภิชาต ิ

สุทธิศิลธรรม 

กรรมการอสิระ กรรมการ กรรมการ - 

หมายเหตุ:  

1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (ในสองคนนี้) ลงลายมือช่ือร่วมกันในนาม บริษัท พร้อมประทับตราส าคัญของ บริษัท 

2 นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคนใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แทนที่ ดร. 

สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่เสียชีวิตไป 

เพื่อรักษาความสมดุล 50/50 ของกรรมการที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร์ ได้ลาออกจาก

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 

 

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอ านาจและหน้าที่ แต่งตั้งผู้บริหาร 

ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท โดยบทบาทและความ

รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ในระหว่างปีการเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารดังนี้ 

ล าดบั ชือ่ 
คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

1 นายณัฐวฒุ ิ

ฉัตรเลิศพิพฒัน ์

6/7 4/4 4/4 - 

2 นายราเมลี บิน 

มูซา  

7/7 - 4/4 10/10 

3 นายเอบ ีวาฮบั 

บินอิสมาอีล  

7/7 - 4/4 9/10 

4 นายอับดุลราฮิม 

บินฮาญีฮิตัม  

7/7 - - 10/10 

5 นายอับดุล คุดุส 

โหมด นาอิม 

4/7 3/4 4/4 - 
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ล าดบั ชือ่ 
คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

6 ดาติน ศร ีฟา

ราห ์บินต ิดา

โต๊ะ ราเมลี  

5/6 - - - 

7 นายสุรนิทร ์

หวังเจริญ  

6/6 - - - 

8 นายอภิชาต ิ

สุทธิศิลธรรม 

7/7 4/4 4/4 - 

9 ดร. สุรินทร ์พิศ

สุวรรณ 1 

4/6 - - - 

10 นายอัฟฟานด ี

มุคตาร ์2 

7/7 - - 9/10 

หมายเหตุ:  

1 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ถึงแก่อนิจกรรม เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ท าให้ นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

2 นายอัฟฟานดี มุคตาร ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

8.3 การบรหิารของ บรษิทัองิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยอ้างอิงจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มีดังต่อไปนี้ 

ล าดบั ชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮติมั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

2. นายสุรนิทร ์หวังเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริการองค์กร 

3. นายเอ็ดดี ้ซุรไรมิน ซุลกิปลี ประธานเจา้หนา้ที่ฝา่ยการเงนิ 

4. นายศราวุธ ศรีวรรณยศ เลขานุการบริษทั 

5. ว่าที ่รต.ศุภชัย มีฤกษ ์ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจ 

6. นายมูฮัมหมัด อัสม่ี มูฮัมหมัด นอร ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

7. นายมันซุรยีาตุส ชาเร บินอาเมร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการสื่อสารองค์กร 
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8.4  สภาบรหิาร ("MC")  

สภาบริหารได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ม่ันใจว่าธุรกิจของบรษิัทในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี้ยังสรา้งโอกาสให้ผูบ้ริหารระดับสูงของบรษิัท และบริษทัในเครอืได้มี

โอกาสพบปะ และแลกเปล่ียนความคดิเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจรวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหาก

เผชิญกบัปัญหาในการด าเนนิธุรกิจ โดยสมาชิกของสภาบริหาร (MC) ประกอบดว้ยผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด

ของบริษทั และ บริษัทในเครือ ในประเทศไทย  มาเลเซยี อินโดนเีซยี และอนิเดีย โดยมี CEO (นายอับดุล

ราฮิม บินฮาญีฮติัม) ด ารงต าแหน่งประธาน การประชุม MC คือโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษทั

ในกลุ่มมีโอกาสที่จะหารือและแลกเปล่ียนความคดิเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจและโครงการลงทนุของกลุ่ม

บริษัท ก่อนที่จะเสนอประเดน็ให้พิจารณาและกลั่นกรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ / หรือที่ประชุม

คณะกรรมการเพือ่พิจารณาอนุมัต ิ

 

ณ วันที ่31 มกราคม 2561 สภาบริหาร (MC) ประกอบดว้ยสมาชกิดังต่อไปนี:้ 

ชือ่ ต าแหนง่ เปน็ตวัแทนของบรษิทั ใด 

นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม ประธานสภาบริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท 

นายเอ็ดดี้ ซุรไรมิน ซุลกิปล ี สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท 

นายมูฮัมหมัด อัสมี่ มูฮัมหมดั นอร์ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท 

ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท 

นายชัมซุดดีน อีซา สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAIPL 

นายนอสรี่ บินฮัมซะห ์ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAV 

นายสุรินทร ์หวังเจริญ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท FCT 

นายฮีชามมูดิน ลาฮ์  สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTIMV 

นายฮามีดี บิน เมาลอด สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท ITSB 

นายโหมด ซัฟรี่ ซับตุ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IPSB 

นายโหมด อิดรีส บินการีม สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท TSSB 

นายปามี ญานี สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTITI 

นายสรายุทธ เมฆโซ ่ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAV 

นายเอสรี่ ไฟรุส ซูโบฮิ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IIM 

 

8.5  เลขานกุารรว่มบรษิทั 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายศราวุธ ศรีวรรณยศ และ นายอซัฮารี ่บิน อาฮาหมัด เป็นเลขาธิการบรษิัทร่วม

เพื่อรับผดิชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมคณะกรรมการรวมทั้งจดัเตรียมหนังสอืเชิญ

ประชุมและรายงานการประชุม โดยเลขานุการบรษิทัมีหน้าที่ในการบรรจุเอกสารตามทีก่ฎหมาย ตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 
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8.6 การใหค้า่ตอบแทน 

8.6.1 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตามขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิัทที่จด

ทะเบียนในอตุสาหกรรม ลักษณะธุรกิจ ขนาดความสามารถและความรับผิดชอบเดียวกันของกรรมการและ

รายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการพิจารณาและ

อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุน้เป็นประจ าทุกป ี

 

ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่สิน้สุด ณ วันที ่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนประจ าปีและเบีย้ประชุม โดยไม่มีการมอบผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนอืจากที่กลา่ว

มาข้างต้น ซึ่งรายละเอยีดค่าตอบแทนรายปแีละค่าเบี้ยประชุมได้อธิบายไว้ในตารางตอ่ไปนี้: 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรบัป ี2560/61 

คณะกรรมกา

รบรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ค่าตอบแทนประจ าปี (คน/ปี) 

 ประธาน 

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 

1,000,000 

500,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ค่าเบ้ียประชุม(ต่อคน/การประชุม) 15,000 15,000 15,000 - 

กรรมการแต่ละคนจะได้รับคา่ตอบแทนตามหน้าที่และเขา้ร่วมประชุม โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้

เฉพาะกรรมการอสิระเทา่นัน้ เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
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ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปน็จ านวน

เงิน 3,070,000.00 บาท โดยค่าตอบแทนที่บรษิทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษัทในระหวา่งปี พ.ศ. 

2560/2561 มีรายละเอยีดดงันี้ 

รายชือ่ ค่าตอบแทน 

เบีย้เลีย้ง 

ทั้งสิน้ 

BOD AC * NRC 

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 1,000,000 60,000 - - 1,060,000 

นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม 500,000 60,000 45,000 30,000 635,000 

นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม 500,000 105,000 60,000 30,000 695,000 

นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 500,000 90,000 60,000 30,000 680,000 

เปน็ทั้งหมด 2,500,000 315,000 165,000 90,000 3,070,000 

* AC: คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.6.2  สวัสดกิารของกรรมการและฝา่ยบรหิาร 

ในระหว่างปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (“FY2560/2561”) และวันที ่ 31 มกราคม 

2560 (“FY2559/60”) กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการพิเศษพนักงานให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารดังนี ้

 งบการเงินรวม 

 FY2560/61 

(ล้านบาท) 

FY2559/60 

(ล้านบาท) 

สวัสดิการส าหรับพนักงานระยะส้ัน 83.4 68.3 

สวัสดิการหลังออกจากงาน 3.1 2.8 

เป็นทั้งหมด 86.5 71.1 

8.6.3  คา่ตอบแทนพนกังาน 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส ประกันสังคม 

และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงสัวสดิการออกจาก

งานและสวัสดิการระยะยาวของพนักงาน โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในระหว่างปีบัญชี
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ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเป็นจ านวนทั้งส้ิน 618.5 ล้าน

บาท เทียบกับ 589.3 ล้านบาทในปีงบการเงินที่ส้ินสุดในวันที่ 31 มกราคม 2560 

 

 

 

8.7  สวัสดกิารอืน่ๆ 

8.7.1  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนมส่ีวนร่วมในการจ่ายเงินเปน็รายเดือนในอัตราร้อย

ละ 3.7 ถึงร้อยละ 13 ของเงินเดือน โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้จะจ่ายให้แก่พนักงานตาม

หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้

8.7.2 สวสัดกิารของพนกังานระยะยาว 

การด าเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานเมื่อ

เกษียณอายุหรือลาออก ตามกฎหมายแรงงานในประเทศ ยกเว้นการด าเนินงานในประเทศมาเลเซีย 

8.8 พนกังาน 

ณ วันที ่31 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัท มีพนักงานจ านวน 1,928 คน ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ดังน้ี 

ประเทศ 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2560 

มาเลเซีย 815 840 

ไทย 683 657 

อินโดนีเซีย 171 166 

อินเดีย 259 284 

ทัง้หมด 1,928 1,947 

8.9 การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
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บริษัทได้ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาบุคลากรและค านึงถึงพนักงานเป็นส่วนส าคัญในการผลกัดัน

การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้จดัต้ังบริษัทย่อยขึ้น เพ่ือจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม และ

บริหารจัดการการฝกึอบรมพนักงานของกลุ่มอยา่งเป็นระบบ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ

และความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 

บริษัทต้องการกระตุ้นพนักงานในการแสดงศักยภาพ และสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลย ีและความต้องการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อยา่งทันท่วงที 

 

บริษัทได้จัดให้มีการฝกึอบรมและโครงการพัฒนาแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากขั้นตอนปฏิบัติงาน

มาตรฐาน ความต้องการของแต่ละแผนก และทักษะพ้ืนฐานของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในงานของตนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภยัและมี

ประสิทธภิาพ หลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีการทบทวนทุกปี

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

8.9.1 การปฐมนเิทศพนกังาน 

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่จัดขึ้นเพ่ือให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ คุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตาม

นโยบายของบริษัทได ้ โดยหลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกจิ ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน ์

นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการและ

ผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับพนักงาน 

8.9.2 การฝกึอบรมดา้นเทคนคิและวิชาชพี 

บริษัทได้จัดให้มีการฝกึอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ เกี่ยวกับการท างานและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถบรรลุมาตรฐานคณุภาพและภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมทักษะทาง

เทคนิคเหล่านี้ครอบคลุมกบัการใช้เครื่องจักรต่างๆ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างาน ขั้นตอนการ

ท างาน และการส่ือสารกับลูกค้าเป็นต้น  

8.9.3 การฝกึอบรมดา้นคณุภาพความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมภายในองคก์ร เพ่ือสร้างจิตส านึกแก่พนักงานให้ได้มาตรฐานการท างานที่มีคุณภาพใน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 

หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคบั เกี่ยวกับ

การจัดการดา้นความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมระบบการจัดการคณุภาพ IATF ฯลฯ 

8.9.4 การดแูลการสอนทกัษะ 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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บริษัทจัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะการฝึกสอนแก่ผู้บริหาร เพ่ือสนับสนุนและ

เตรียมพร้อมรับบทบาทความเป็นผู้น าในระดับบริหาร 

  



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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9.0 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตระหนักในความส าคัญและประโยชน์ของนโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการของบริษัท เป็นไปตามแนวทางที่ด ี ที่สนับสนุนการจัดการและการบริหารอยา่งโปร่งใส และ

ผลประโยชน์ที่ควบคุมถึงผลประโชน์ของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบได ้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แข่งขัน และความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้นในระยะยาว บริษัทฯจึงได้จดัท านโยบายหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีเป็นลายลกัษณอ์ักษร ซึ่งมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

9.2 หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบรษิัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในทุกๆเรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมี

นโยบายดังน้ี 

9.2.1  นโยบายว่าด้วยสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการซื้อ ขาย โอนและรับ

โอนหุ้นของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรูปเงินปันผล สิทธิใน

การได้รบัข้อมูลและขา่วสารอย่างเพียงพอว่าด้วยการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิทธิ

ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการออกจาก

ต าแหน่ง การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การจา่ยเงินปันผล การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทและหนังสือ

บริคณห์สนธิ การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษซึ่งกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้

ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯมีหน้าที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆในการ

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมจริง สิทธิใน

การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมจริง สิทธิในการส่ง

ค าถามหรือขอ้สงสัยก่อนการประชุมจริง รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯมีหน้าที่ละเว้นการกระท าการใดๆทีอ่าจเป็นการจ ากัดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ

ได้รับและศึกษาข้อมูลต่างๆที่กฏหมายก าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนก่อนการประชุมผู้

ถือหุ้น รวมถึงการเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น มีการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการ

เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยเพ่ิมเติมหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่

มีนัยส าคัญที่มีการจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ 
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บริษัทฯมีหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งใน

เรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม 

9.2.2  นโยบายวา่ด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกบัวัน เวลา สถานที่และวาระที่จะพิจารณาในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือใช้พิจารณาออกเสียงลงมติในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆที่กฏหมายก าหนดให้ต้องมีการ

จัดเตรียมและส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากอ่นวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฏหมายก าหนด

ไว ้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล 

บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้มีการบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 

และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไวใ้นรายงานการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ

ได ้ นอกจากนี ้ ให้บริษัทฯ น ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้

พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่

วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน  

9.2.3  นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯมีนโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดใ้นการเขา้ร่วมและออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงจะไม่ด าเนินการใดๆอันจะเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถอืหุ้นใน

การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบกระบวนการและขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งใน

จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนที่การประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบหลักเกณฑก์ระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการประชุม

ผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการบันทึกการให้

รายละเอียดในเรื่องดังกลา่วในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายทีจ่ะให้ผู้ถอืหุ้นส่ง

ค าถามหรือประเด็นขอ้สงสัยเกี่ยวกับวาระที่จะมีการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัท

ฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจริง 

บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามค าถามหรือประเด็นข้อสงสัยในเรื่องที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นค าถามหรือข้อสงสัยที่มีการ

สอบถามโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงการช้ีแจงประเด็นค าถามและขอ้สงสัยโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจะได้รับ

การบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับไว้ใช้อ้างอิงและตรวจสอบในภายหลัง 
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บริษัทฯ ให้ความส าคัญกบัการจดัประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่า

จะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการท ารายการ 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา รับทราบหรือ

อนุมัติเรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของแต่ละบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง องค์

ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายวา่ด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากดัของแต่

ละประเทศ ข้อบังคับบริษทัของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัท

ฯ ได้จดัท ากับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย  

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย (อันได้แก ่ IAV และ FCT) จะจัดให้มีการ

ประชุมจริงทุกครั้ง ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยในประเทศมาเลเซีย (อันได้แก ่ IIM, ITSB, IPSB 

และ TSSB) บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (อันได้แก ่PT IMV และ PT ITI) รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศ

อินเดีย (อันได้แก ่IAIPL) อาจเป็นการประชุมจริงหรือการประชุมโดยใช้มติเวียน (circular resolution) ก็ได ้

ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ

ประเทศอินเดีย (แล้วแต่กรณี)  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดประชุมจริงทุกครั้งบริษัทฯจะส่งกรรมการหรือ

ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯเข้าร่วมประชุมทุกครัง้เพ่ือ

พิจารณาและลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยองค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการ

ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษทัจ ากัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละ

บริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้มติเวียนทุกครั้งบริษัทฯจะใช้สิทธิออกเสียงในการ

ประชุมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทอันจะเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกลุ่มบรษิัทฯในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยขั้นตอนและวิธีการจัดประชุม

รวมถึงการลงมติออกเสียงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัท

ของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียการประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศ

อินโดนีเซียหรือบริษัทย่อยในประเทศอินเดียที่กฎหมายท้องถิ่นเปิดช่องให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้

ถือหุ้นสามารถท าได้โดยการชูมือ (Voting by hands) หรือวิธีการอื่นใดทีไ่ม่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของ



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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บริษัทฯ ในบริษัทย่อยนัน้ บริษัทฯในฐานะผู้ถอืหุ้นใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อยจะด าเนินการใช้สิทธิ(ผ่านตัว

แทนที่บริษัทฯส่งไปเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)เพ่ือจัดการให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยดังกล่าวด าเนินการประชุมโดยใช้การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการลงคะแนน

เสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยนั้นๆ (Voting by Poll)  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้นับจ านวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตาม

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (voting share) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 สิทธิออก

เสียง (one share one vote)เพ่ือให้การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นแต่

ละรายในบริษัทฯบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

เว้นแต่กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทของบรษิัทฯ บริษัทย่อยและบริษทัร่วม รวมถึงสัญญาร่วมลงทุน 

(joint venture agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ท ากับพันธมิตรทางธุรกิจจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ในการ

พิจารณาเพ่ือลงมติในวาระใดๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ในการใช้สิทธิออกเสียงโดยบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือตัดสินว่าบริษัทฯ ควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมโดยคณะกรรมการจะติดตามให้กรรมการหรือผู้บริหารที่

ได้รับการแต่งต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ฯ  

9.3 หมวดที ่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกัน (EQUITABLE TREATMENT OF 

SHAREHOLDERS)  

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังน้ี  

9.3.1  นโยบายว่าดว้ยการเพ่ิมวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯมีนโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นรายยอ่ยในการน าเสนอวาระการประชุมกอ่นวนั

ประชุมผูถ้ือหุ้นจริง โดยการน าเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมจะต้องเป็นไปตามกฏและระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีฐานะเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯจะไมเ่พ่ิมวาระการประชุม

(โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวาระการประชุมที่มคีวามส าคญัซึ่งผู้ถอืหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาและพิจารณา

ข้อมูล)โดยไมไ่ด้มกีารแจง้ให้ผู้ถอืหุ้นรายยอ่ยทราบเป็นการลว่งหนา้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นอยา่ง

เร่งด่วน 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระ

ที่พิจารณา (ไม่วา่จะเป็นส่วนไดเ้สียโดยตรงหรอืโดยอ้อม)จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการท า

รายการ 

9.3.2  นโยบายวา่ด้วยการเสนอช่ือและแต่งต้ังกรรมการบริษัท 

บริษัทฯมีนโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

แต่งต้ังบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯทั้งน้ีในการด าเนินการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือให้ท า

หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฏเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง  

9.3.3  การสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใช้ใบมอบฉันทะในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯจะด าเนินการให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใช้ใบมอบ

ฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้กรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งน้ีบริษัทฯจะจดัส่งใบมอบฉันทะไปพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

9.3.4  การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญ บริษทัฯ จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตร

ลงคะแนน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการประชุมผูถ้ือหุ้นและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลัง  

9.3.5  การให้โอกาสแก่ผู้ถอืหุ้นในการใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  

9.3.6  มาตรการปอ้งกันการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม  

บริษัทฯ ได้ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าที่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทร่วม ใช้ข้อมูลภายในที่มีนัยส าคัญ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจที่ส าคัญของบริษทัฯ 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นความลับไม่วา่เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นในการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯรวมถึงการท ารายการใดๆทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึ่งได้

ก าหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณของบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิัทเป็นผู้รับผิดชอบในการส่ือสารและแจ้งให้

กรรมการและผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบและหลักเกณฑ์วา่ด้วยการเปิดเผยข้อมูลรวมถึง

ด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารมีการจัดท าและรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์การมีส่วนร่วมในรายการที่อาจกอ่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเขา้ท า

รายการระหว่างกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

9.4 หมวดที ่3 : บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย (ROLES OF STAKEHOLDERS) 

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ มีแนวทาง

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
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9.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานและครอบครัว  

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนบริษัทจะชดเชยพนกังาน

โดยพิจารณาจากการท างานอยา่งเป็นธรรมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและการสนบัสนุนการส่งเสริม

พัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของพนกังาน โดยผา่นการจัดอบรม สัมมนา ส าหรับผูบ้ริหารและ

พนักงาน โดยบริษทัฯปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาค เช่น การเคารพในการ

ประเมิณผลพนกังาน และรักษาความลบัประวัติของพนักงาน และสิทธิต่างๆ ของพนักงาน บริษัทฯสรา้ง

หลักประกันสภาวะแวดลอ้มที่ปลอดภัยแก่สุขภาพของพนักงาน เพ่ือการท างานอยา่งมปีระสิทธผิล  และ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด  

9.4.2  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้  

9.4.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของ 

วิชาชีพ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม  

9.4.2.2 น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบัญช ี

และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 

9.4.2.3 แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทกุรายทราบอยา่งเทา่เทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบรษิัทฯ มีข้อมูล

สนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ  

9.4.2.4 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองและผูอ้ื่นโดยใช้ขอ้มูลใดๆของบริษทัฯ บริษัทย่อย

และบริษัทร่วมซึ่งยังมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ (non-public information) หรือด าเนินการใดๆ 

ในลกัษณะที่อาจกอ่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ  หรือ เพ่ือผลประโยชน์

ของผู้อื่น 

9.4.2.5 บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระท าอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้อืหุ้น เช่น การไม่

ส่งข้อมูลหรอืเอกสารที่ส าคัญกอ่นการประชุมผูถ้อืหุ้นและการเพ่ิมวาระที่ส าคญัหรือการ

เปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคัญโดยไม่แจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ  

9.4.3  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า  

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างและรกัษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกบัลกูคา้ในระยะยาว โดย

อาศัยหลกัการของการผลติสินค้าและให้บรกิารดว้ยความซือ่สัตย์ ความน่าเช่ือถอืและความเช่ือถอื

ระหว่างกัน บริษัทฯมหีน้าทีใ่นการตอบสนองความต้องการของลกูคา้ รวมถึงให้ความส าคญัต่อ

ผลประโยชน์สูงสุดของลกูค้า บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจ โดยอาศัยหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ

รวมถึงจะไม่รับหรอืเรยีกผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนไม่วา่จะเปน็ตัวเงินหรอืไม่ก็ตาม ที่ไม่เป็นธรรม

หรือขดัต่อกฏหมาย จากคูค่้าของบริษทัฯ นอกจากนี ้บริษัทฯมคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะผลิตสินค้า และให้บรกิาร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูคา้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขทางธุรกจิทีไ่ด้มกีารตกลงไว้กบัลกูคา้และคูค่้า  
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9.4.4  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติอยา่งดีต่อเจา้หนี้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

พ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทีก่อ่ให้เกดิความ

ขัดแย้งท างผลประโยชน ์ การเจรจาแกป้ัญหาต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทา งธุรกจิที่ยาวนาน 

โดยไม่เรียกหรอืรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้และเจ้าหนี ้ ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิัติตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนี้ทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

9.4.5  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยเป็นธรรมและด้วยมาตรการที่เหมาะสม 

จะไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ

ทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก าหนดหลักนโยบาย บริษัทฯยืนหยัดในการแข่งขัน

ที่เป็นธรรม จะไม่ใช้วิธีผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของคู่แข่ง และไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่

ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และบริษัทฯ มีนโยบาย

สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 

9.4.6  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้จัดจ าหน่ายสินค้าและผูใ้ห้บริการ  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับผู้จัดจ าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ 

(suppliers) ทุกราย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แก่ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าและผู้

ให้บริการทุกรายในการน าเสนอสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือก/ไม่เลือกผู้จัด

จ าหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายใด จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายสินค้าและ

การให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้จัดจ าหน่ายสินค้าและผู้

ให้บริการรายใด กรรมการและฝ่ายบริหารจะได้พิจารณาและให้ความส าคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ  

9.4.7  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล  

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏหมายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยา่ง

เคร่งครัด และบริษทัฯ จะให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ ตามที่จ าเปน็  

9.4.8  นโยบายต่อชุมชนที่บริษทัฯประกอบการเป็นสถานที่ต้ัง  

บริษัทฯ และพนกังานของบริษัทยดึมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมอืงดี ที่จะสรา้งสรรค์ประโยชนใ์ห้แก่สังคม

และชุมชน บริษัทฯยินดจีะสรา้งสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน และเอื้อเฟ้ือแก่ชุมชนเหล่านั้น และพรอ้มทีจ่ะมี

มาตรการเยียวยาและแกไ้ขสถานการณ์ที่เกิดขึน้จากผลปฏบิัติงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและ

เท่าเทยีม 

บริษัทฯ จะสนบัสนุนกจิกรรมที่เปน็ประโยชน์กบัชุมชน และปรารถณาที่จะร่วมมอืกบัทางรัฐบาลและ

องคก์รภาคเอกชน เพ่ือเสียสละในการยกระดับชุมชน  
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9.4.9  นโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอ้ม  

บริษัทฯ มีนโยบายทีใ่ห้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคณุภาพ อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สินของพนักงานอยู่

เสมอ  

9.5 หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอืน่ๆ ที่เกี่ยวกับธรุกจิและผล

ประกอบการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลา 

ในช่องทางที่งา่ยและสะดวก อยา่งเท่าเทียม และน่าเช่ือถือ  

9.5.1  ระบบควบคุมภายในและการเข้าท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการเข้าท ารายการได้มา/

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกัน รวมถึงรายการใดๆที่อาจกอ่ให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์ บริษัทฯ จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของส านักงาน

คณะกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทฯ จะด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจไดว้่ากรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(แล้วแต่กรณี) ไม่ได้ด าเนินธุรกิจใดๆอันมีลักษณะคล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรืออาจจะส่งผลประทบในทางลบต่อความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจของบรษิัทฯ บริษัทย่อยและบรษิัทร่วม หรือเข้าท ารายการทางธุรกจิใดๆที่อาจจะ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ ่ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณี

ที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธุรกิจหรือกิจการที่มีลักษณะการ

ด าเนินงานที่คล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแขง่ขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพ่ือที่บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถประเมินได้ว่าการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการ

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ทีด่ีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือไม่ 

9.5.2  การเปิดเผยขอ้มูล  

บริษัทฯ จะมีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยผ่าน website ของ

บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดูแลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่

เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลส าคัญผิด และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของ

นักลงทุน 

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ  รวมถึงแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และช่องทางอื่นด้วย 

เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีการน าเสนอ

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้อง

เปิดเผยต่อ กลต. (คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

เป็นจริงและมีความสมเหตุสมผล โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

ได้รับการรับรองทั่วไป (generally accepeted accounting principles) โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี

ที่เหมาะสมและมีการถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท

ยังจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ

บันทึกข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเพียง

พอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการ

ด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน ระบบ

ควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของ  

บริษัทฯ 
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้ 

 

ล าดับที่ 

 

ชื่อ 

 

ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 

ณ วันที่ 9 

ส.ค. 2560 

^^^ 

เพิ่ม/(ลด) 
ปิดสมุดวันที่ 

17 เม.ย 2561 

1. 
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศ

พิพัฒน์ * 
ประธาน ^ 1,447,000 (647,000) 800,000 

2. นายราเมลี บิน มูซา รองประธาน ^^ 1,447,010 - 1,447,010 

3. 
นายอับดุลราฮิม บิน

ฮายีฮีตัม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^^ 750,000 (750,000) - 

4. 
นายเอบี วาฮับ บิน 

อิสมาอีล 
กรรมการ ^^ 1,447,010 - 1,447,010 

5. 
นายอับดุล คุดุส 

โหมด นาอิม 
กรรมการ ^ - - - 

6. 
นายอภิชาติ สุทธิศิล

ธรรม 
กรรมการ ^ 1,447,000 (1,000,000) 447,000 

7. 
ดร. สุรินทร์ พิศ

สุวรรณ * 
กรรมการ ^ 1,447,000 - 1,447,000 

8. 
นายอัฟฟานดี บิน 

มุคตาร ** 
กรรมการ ^^ - - - 

9. 
ดาติน ศรี ฟาร่า บินต้ี 

ราเมลี 
กรรมการ ^^ 914,000 - 914,000 

10. 
นายสุรินทร์ หวัง

เจริญ 
กรรมการ ^^ - - - 

11. 
นายเอ็ดดี้ ซุรไรมิน 

บินซุลกิปลี 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม 914,000 (914,000) - 

12. 
นายศราวุธ ศรี

วรรณยศ 
เลขานุการ 750,000 - 750,000 

13. 
ว่าที่ ตร ศุภชัย มี

ฤกษ์ 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขา 

ยและพัฒนาธุรกิจ 
914,000 (914,000) - 

หมายเหตุ: 

^ กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

^^ กรรมการผู้บริหาร 

^^^ 1st Trading Day of INGRS 

*  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคนใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แทนที่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

** ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารของ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 
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9.5.3  รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  

บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง

การเงิน ซึ่งจะมีการน าเสนอพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ โดย

รายงานดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

9.5.4  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมก ารชุด

ย่อย  

บริษัทฯ จะมีการจดัท าและเปดิเผยขอ้มูลเกีย่วกับบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัในรอบปี จ านวนครั้งที่

กรรมการแต่ละทา่นเขา้ร่วมประชุม รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบัติหนา้ที่ของ

ตนไวใ้นรายงานประจ าป ี 

9.6 หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF 

DIRECTORS)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการคดัเลือกผูบ้ริหารที่มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ องค์

ความรู้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้แยก

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ดูแลระบบงาน เพ่ือให้การท างานสอดคล้องกับ

ระเบียบและกฎเกณฑ ์รวมทั้งมาตรฐานของจริยธรรม 

บริษัทฯ ได้น านโยบายการประกอบการของบรรษทัที่ดีเข้ามาใช้ในหลายกรณี รวมถึงความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารดังนโยบายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

9.6.1  โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในดา้นความโปรง่ใสและการตรวจสอบไดข้องระบบและขั้นตอนการท างาน 

โดยประธานกรรมการบรษิัทเป็นคนละบคุคลกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หลังจากการเสียชีวิตของอดีต

ประธาน ปัจจุบันมกีรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกวา่จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ โดย

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านท าหนา้ทีก่รรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนดว้ย  โดยกรรมการอิสระทกุท่านมีคณุสมบัติตามขอ้ก าหนดวา่ด้วยคณุสมบัติของ

กรรมการอิสระซ่ึงก าหนดขึ้นโดยหนว่ยงานก ากบัดแูล  

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะแต่งต้ังบคุคลสัญชาติไทยซึ่งมถีิ่นทีอ่ยูใ่นประเทศไทยที่เป็นบคุคลที่มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และกฏหมายที่

เกี่ยวขอ้ง อยา่งน้อยจ านวน 2 ท่าน เพ่ือท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการของบริษทัฯ โดยกรรมการดังกลา่ว

อยา่งน้อยจ านวน 1 ท่านต้องด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย ในปจัจบุัน กรรมการของบริษทัฯ 

จ านวน 2 ท่านเปน็บุคคลสัญชาติไทยที่มถีิ่นทีอ่ยูใ่นประเทศไทย โดยกรรมการดังกลา่วจ านวน 2 ท่าน

ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย 

ส าหรับบริษัทยอ่ยในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย หรือบริษัทยอ่ยที่จะจดัต้ังขึ้นใน

ประเทศอืน่ๆในอนาคต (ถ้าม)ี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งกรรมการของบริษทัฯ ที่มีถิ่นทีอ่ยูใ่นประเทศ

ไทยอยา่งน้อยจ านวน 1 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยเหลา่นั้น ส าหรับบริษทัยอ่ยในประเทศ

อินโดนีเซีย กรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นทีอ่ยูใ่นประเทศไทยทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังเพ่ือเป็นตัวแทนของ
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บริษัทฯ จะได้รบัการแต่งต้ังเพ่ือท าหนา้ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับกิจการ (Board of 

Commissioners) ในปจัจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการของบริษทัฯ ที่มีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทยจ านวน 1 

ท่านเขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซยี อันไดแ้ก ่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB 

และเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับกิจการของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซยี อันได้แก ่ PT 

IMV และ PT ITI และบริษทัย่อยในอินเดยี IAIPL (องิเกรส ออโตเวนเจอร ์ไปรเวท ลิมิเต็ด) 

บริษัทฯ มีการก าหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งในการสรรหาและ

คัดเลอืกบคุคลทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษัทยอ่ยและบริษทัร่วมที่ได้รบัการแต่งต้ังเพ่ือเปน็ตัวแทนของบริษัทฯ โดยในการสรรหาและคดัเลอืก

บุคคลทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

ย่อยและบริษทัร่วมทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ (โดยคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทน) จะพิจารณาจากปจัจัยต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ประสบการณ์ท างาน วุฒิ

การศกึษา ความรูค้วามสามารถ ฯลฯ โดยบุคคลที่จะได้รบัการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทยอ่ยและบริษทัร่วมทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังเพ่ือ

เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึกฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทม ี8 ท่าน เป็น

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน และคณะกรรมการบรหิารอีก 5 ท่าน องคป์ระกอบดังกลา่วเป็นไปตามกฎ

ที่ว่า หนึ่งในสาม ของคณะกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการ

บริหาร 

9.6.2  บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัแยกจากหนา้ที่ฝ่ายบริหารดงัน้ี 

9.6.2.1 คณะกรรมการบริษัทมบีทบาทและความรบัผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่มี 

นัยส าคญัที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม รวมถึง ติดตาม

ให้บริษทัฯ บริษัทยอ่ยและบริษทัร่วม มีการด าเนินธุรกจิให้เปน็ไปตามนโยบาย แผนและ

งบประมาณการด าเนินธุรกิจทีก่ าหนดไว้ อยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล 

9.6.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความระมดัระวงัเป็นอยา่งดี ในการพิจารณาและอนุมัติการท า 

รายการระหวา่งกัน รายการได้มา/จ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการใดๆทีอ่าจ ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู ้ ถือหุ้นเป็น

เบื้องแรก 

9.6.2.3 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกนัพิจารณางบการเงินของบริษทั ฯ 

ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี รวมถึงจะรว่มกันพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม ของ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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9.6.3  การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชุมกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 4 ครั้งต่อป ีโดยบริษทัฯ อาจจดัให้มีการประชุม

กรรมการบริษทัเพ่ิมเติมได้ ตามความจ าเป็น โดยในการจัดประชุมกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะ

ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทฯ รวมถงึกฏหมายที่เกีย่วขอ้ง โดยหลังจากการประชุม

เสรจ็ส้ินในแต่ละครั้ง เลขานกุารบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ส าหรับใช้

ตรวจสอบและอา้งอิงในภายหลัง  

บริษัทฯ ก าหนดให้ฝา่ยบริหารต้องรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ให้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รบัทราบทกุไตรมาส อยา่งสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทัสามารถให้

ค าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่ฝา่ยบริหาร เพ่ือปรบัปรุงและยกระดับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ บริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญฝ่ายบริหารหรอืพนกังานที่เกี่ยวขอ้ง มารว่มประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ตามความจ าเป็น เพ่ือตอบค าถามและให้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับวาระที่พิจารณา ในการจดัประชุม

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษทัจะจัดส่งหนังเชิญประชุมซึง่ให้รายละเอียดเกี่ยวกบัวาระการ

ประชุมทีจ่ะพิจารณา รวมถึงขอ้มลูและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้กรรมการทกุทา่นล่วงหน้า

ก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง เพ่ือที่กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาขอ้มูล 

รวมถึงสามารถพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในแต่ละวาระได้อยา่งเหมาะสม 

กรรมการทกุทา่นมีโอกาสที่เท่าเทยีมกันในการถกเถียงสาระที่ส าคญั เลขาจะท าการจดบันทกึรวมถงึ

ค าถามและขอ้เสนอแนะของกรรมการ เพ่ือหาสาระส าคัญที่พูดคุยจะไดซ้ักถาม และช้ีแจงจาก

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

การประชุมกรรมการของบริษัทยอ่ยในไทยจะประชุมจริง การประชุมกรรมการบริษทัในมาเลเซยี, 

อินโดนีเซีย และบริษทัยอ่ยในอินเดีย อาจจะใช้มติเวียน ขึ้นอยูก่บักฎเกณฑ ์ และกฎหมายของประเทศ

มาเลเซยี, อินโดนีเซีย และอินเดยี แล้วแต่กรณ ี

9.6.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชัดเจน ซึ่งต้องได้ผา่นการรบัรองจากที่

ประชุมสามัญของทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุ้น ส าหรับคณะกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าภารกจิเพ่ิมเติม 

หรือมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบเพ่ิมเติม จะได้รับการชดเชยตามบทบาทและหนา้ที่ที่เพ่ิมขึ้น 

ค่าตอบแทนของฝา่ยบริหารจะได้รบัคา่ตอบแทนที่เหมาะสมจากความรบัผิดชอบทีม่ากขึ้นโดยล าดับ ซึ่ง

ขึ้นอยูก่บัผลประกอบการของบริษทั และการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหารแต่ละท่าน 

บริษัทฯ ได้จดัให้ต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงคา่ตอบแทนที่เป็น

ตัวเงินและสวัสดกิาร ส าหรับประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร และผูบ้ริหารระดบัสูง ซึ่งจะน าเสนอต่อทีไ่ป

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติ 

9.6.5  การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในการเรียนรู้การ

ปฏิบัติการของผู้ประกอบการที่ดี ทั้งการอบรมภายในให้แก่พวกเขา และการเข้าเรียนในการอบรมของ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

9.6.6  เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการแนะน า และให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการใน

นโยบายการประกอบการของบรรษัทที่ดี รวมถึงบทบาทและหน้าที่เลขานกุาร ช่วยในในการวาง
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แผนการประชุมกรรมการบริหารประจ าปี, วาระการประชุม และสาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการบริหาร เลขานุการได้เข้าถึงกรรมการบริษัทเพ่ือจะแนะน ากรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปัจจุบันเลขานกุารบริษัท กลุ่มบริษัท INGRS คือเลขานุการ และเลขานุการร่วม เพ่ือที่จะสร้างความ

เช่ือมั่นและเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อก าหนดที่แตกต่างกันในไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และ

อินเดีย และได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลา่วอยา่งถูกต้อง  

9.7 หมวดที่ 6 :  คณะกรรมการ 

หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้แก่คณะกรรมการ เพ่ือให้ท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนี้ปฎิบัติตามข้อก าหนด และคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลอืกและ

มอบหมายให้ตรวจสอบปญัหาต่างๆ เพ่ือการแกไ้ข โดยเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อม

ค าแนะน าที่เหมาะสม ปัจจุบันบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

 

9.7.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คน 

ที่เป็นกรรมการอิสระตามนิยามและค าจ ากัดความของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์, และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรายช่ือดังนี้ 

ล าดับที ่ ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม ประธาน 

2. นายณัฐวุฒ ิฉัตรเลิศพิพัฒน์ สมาชิก 

3. นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม สมาชิก 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 

 เพ่ือพิจารณางบการเงินที่ส าคัญทางบัญชี และรายงานปัญหาที่ซับซ้อน  การโอนเงินเพ่ือ การตัดสินใจ 

รวมถึงการอภปิรายถึงการจัดการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากภายนอกในการ  ตรวจสอบบัญชี 

การตรวจสอบการจัดการความเส่ียง และการปฏิบัติที่ลดภาวะความเส่ียง และตรวจสอบประสิทธิภาพของ

การควบคุมภายใน และการรายงานกระบวนการทางการ เงิน 

 เพ่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคมุข้อมูล ข่าวสารทางระบบ

เทคโนโลย ีและแนะน ากระบวนการควบคุมภายใน จากผู้ตรวจสอบ  ภายในและภายนอก 

 พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรผู้ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบภายในประจ าปีพนักงาน ทรัพยากรที่ต้อง

ใช้ในการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ภายในที่เป็นไปตามมาตรฐาน

อาชีพของการตรวจสอบ 
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 พิจารณาและอนุมัติข้อก าหนดกฎบัตรต่างๆ แผนประจ าปีพนักงาน และทรัพยากรตาม ระบบงาน รวมถึง

พิจารณาปัญหาทีไ่ม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบตามเง่ือนไขที่ก าหนด ที่มาจาก หน่วยงานที่ก ากับและปรับปรุง

แก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

 พิจารณาถึงนโยบาย ความเพียงพอของการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ในกระบวนการ และนโยบาย 

และประสิทธิภาพของระบบการจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ 

 เพ่ือสร้างความมั่นใจในจรรยาบรรณและนโยบาย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยการ 

 บันทึก และการจัดการให้ทีมบริหารและพนักงานตระหนักถึงเรื่องน้ี และส่งเสริมการปฏิบัติ ตาม

จรรยาบรรณและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว 

9.7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“NRC”) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมี 

3 คน จากคณะกรรมการอิสระ และอีก 2 คน มาจากคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหาร ดังนี ้

ล าดับ

ที่ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

*1. นายณัฐวุฒ ิฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธาน 

^2. นายราเมล ีบิน มูซา รองประธาน 

*3. นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม สมาชิก 

*4. นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม สมาชิก 

^5. นายเอบ ีวาฮับ บิน อิสมาอีล สมาชิก 

* กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 

^ กรรมการบริหาร 

เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารของบรษิัทได้

ก าหนดข้ออา้งอิง และก าหนดบทบาทและหน้าที่ดังน้ี 

บทบาทและหน้าที่ 

บทบาทโดยทั่วไป : คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหน้าที่ดังน้ี   

 ช่วยคณะกรรมการในการคัดสรร รวบรวมช่ือคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโส 

 แนะน าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้กับคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณากอ่นเสนอชื่อต่อผู้

ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือการอนุมัติและแต่งต้ัง และ 

 พิจารณาค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และ แนะน าให้แก่

คณะกรรมการบริษัท 

หน้าที่โดยเฉพาะ 

 พิจารณาธุรกิจของบริษัทฯที่ต้องการความสันทัดจากหลากหลายประสบการณ์ความเช่ียวชาญและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ ละประธานเจ้าหน้าทีผู้บริหารตามธุรกิจที่บรษิัทต้องการและแนะน าในการ

ตัดสินของคณะกรรมการ 

 เสนอชื่อและแนะน าผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯตามคุณสมบัติเพ่ือคณะกรรมการจะได้พิจารณา

แต่งต้ังในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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 ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้สืบทอดประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร 

 เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นว่าการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน และ 

 ท าหน้าที่ต่างๆตามบทบาทที่ได้รับการอนุมัติ และมอบหมายตามการก ากับของคณะกรรมการบริษัท 

อ านาจ 

เพ่ือให้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสิทธิ

ดังนี้ 

 มีอ านาจเต็ม และการเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร และปรึกษาต่อพนักงานใดๆของบริษัทฯ ในการที่จะสอบสวน 

หรือรับทราบข้อมูลในกลุม่บริษัทฯ 

 เชิญพนักงานคนหนึ่งคนใด หรือปัจเจกชนอื่นเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการชุดนี้ 

 ให้ได้รับค าเสนอแนะจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ในการปฎิบัติตามบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว 

 

9.7.3 คณะกรรมการฝา่ยบริหาร (EXCO) 

บริษัทได้ต้ังคณะกรรมการบริหาร (EXCO) ประกอบด้วยฝ่ายบริหารจ านวน 5 คน ดังนี ้

ล าดับที ่ ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายราเมล ีบิน มูซา ประธาน 

2. นายเอบ ีวาฮับ บิน อิสมาอีล รองประธาน 

3. นายอับดุลราฮิม บินฮายีฮีตัม สมาชิก 

4. นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร * สมาชิก 

5. ดาติน เสรี ฟาร่า บินต้ี ราเมล ี** สมาชิก 

หมายเหตุ: 

* เพื่อจะให้สมดุลย์ 50/50 คณะกรรมการคนไทยและต่างชาติ หลังจากการเสียชีวิตของ ตันศรี ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ, นาย

อัฟฟานดี บิน มุคตาร จึงลาออกจากกรรมการบริหารวันที่ 14 ธันวาคม 2560 แต่ยังเป็นกรรมการฝ่ายบริหาร 

**  ดาติน เสรี ฟาร่า บินต้ี ราเมลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายบริหาร เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะกรรมการฝา่ยบริหารได้กอ่ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยคณะกรรมการบริษัท โดยมี

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนกรรมการบริษัทในบทบาทและหน้าที่ก ากับทิศทางขององคก์รในนาม

กรรมการบริษัทเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจและทิศทางในระยะเวลาที่สมควร และส่ิงที่ส าคัญคือ การแนะน า

กรรมการบริษัทในการตัดสินใจ จากขั้นตอนทางยทุธศาสตร์ การวางแผน นโยบาย การลงทุน และความ

เส่ียง เพ่ือที่จะได้บรรลวุัตถุประสงค์ คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด ข้อก าหนดและกระบวนการ และ

จรรยาบรรณต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
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10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับโปรแกรมและแผนงานประจ าปีของบริษัท และถือเป็น

แนวทางปฏิบัติที่ต่อเน่ืองภายในกลุ่มINGRS บริษัทฯตระหนักดีว่าธุรกิจจะเจริญได้ต้องควบคู่ไปกับ

การมีสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ดี โดยค านึงถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ที่มีส่วนที่

เกี่ยวข้องทกุภาคส่วน ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯครอบคลุมดว้ย ดังต่อไปนี:้ 

10.1 การศึกษาและการฝกึอบรม 

กลุ่มINGRS ก าหนดการฝึกอบรมและพัฒนาโปรแกรมส าหรับพนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ฝึกอบรมแก่พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นทั้งหมด

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ได้มีการจัดต้ังขึ้น เช่นหลักสูตร

ปฐมนิเทศ, หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล, หลักสูตรพัฒนาความรู้ทั่วไป, หลักสูตรการ

พัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง และหลักสูตรการจัดการ กลุ่ม INGRS ยังมีส่วนร่วมในการเตรียมการดา้น

อุตสาหกรรมและการจัดหา การฝกึอบรมภาคปฏิบัตสิ าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อการศกึษาตามความเช่ือที่วา่

การศึกษามักมีบทบาทส าคัญในการสร้างประเทศ 

10.2 ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

บริษัทฯให้ความส าคัญต่อนโยบายความปลอดภยั ตลอดจนการฝกึอบรมเกีย่วข้องกับความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย, สัปดาห์ความปลอดภัย, การตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน บริษัทฯจัดให้มีกิจกรรม

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน 

10.3 การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่ม INGRS ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม, 

การปล่อยมลพิษ, การอนุรักษ์พลังงาน, การดูแลท าความสะอาดและวิธกีารเก็บรักษา, การจดัการ

ระดับเสียงรบกวน และการบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานที่ด าเนินการทั้งในประเทศไทย, มาเลเซีย, 

อินโดนีเซีย และอินเดีย 

10.4 สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากร 

ต้ังแต่เดือนมกราคมปี 2561 กลุ่ม INGRS มีพนักงาน 1,928 คน กระจายอยู่ทั่วอาเซียน ทั้งประเทศ

ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย แผนงานประจ าปีของการฝกึอบรมโดยยึดบนพ้ืนฐานของ

การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝกึอบรมทุกระดับ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถทั่วไปเพ่ือ

ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯมีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ ทักษะและความเช่ียวชาญในการ
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ท างาน พนักงานยังได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพ และสวัสดิการในการลา

ตามอายุงานของพนักงาน 

นอกจากนี ้กลุ่ม INGRS ตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีสุขภาพดี และการสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลแก่

พนักงานของบริษัท กลุม่บริษัท INGRS ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ชมรม

พนักงานอิงเกรส เช่น วันครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมการกีฬา 

10.5 สวัสดิการชุมชน 

กลุ่มบริษัท INGRS มีบทบาทและความห่วงใยในสวัสดิการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนเป้าหมาย

ทางสังคมในชุมชน ในช่วงปีงบการเงิน, การบรจิาคเงินให้กับชุมชนผู้ยากไร้ทั้งในในประเทศไทย, 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งบริจาคทีจ่ัดสรรให้กับสถาบันการกุศล, องค์กรการกุศล และสังคม

สวัสดิการต่างๆ 
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11.0 การควบคุมภายในและการจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพ่ือสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหาร (EXCO) พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทใช้ผู้

ตรวจสอบภายในเพ่ือการบริหารจัดการ การวางแผน การตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม

ภายในของการปฏบิัติงานและกระบวนการท างานในด้านความเส่ียงที่ส าคัญตามแผนการตรวจสอบ

ประจ าป ี  ผู้ตรวจสอบภายในท าการเสนอแนะต่อผู้บริหารและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานจากผูต้รวจสอบภายใน จากบทสรุปการปฏิบัติ ติดตาม

กิจกรรมที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการติดตามแก้ไข คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ให้ความเห็นและสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมคีวามเพียงพอและรัดกุม 

ดังนี ้

11.1 การควบคุมสิ่งแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายของกลุ่มบริษัทไว้ตามหลักการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ีเพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯมี

การส่ือสารกับพนักงานอยา่งชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯในการ

ปฐมนิเทศพนักงาน พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ หากกระท าผดิกฎระเบียบหรือการฝ่า

ฝืนใดๆ จะถูกลงโทษตามความรุนแรงของการกระท าดังกล่าว 

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ก ากบัดูแลผลการปฏิบัติงานของฝา่ย

จัดการอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บรหิารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน กระบวนการ

ท างานจะได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีเพ่ือให้มั่นใจว่าประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

บริษัทเช่ือมั่นในระบบการควบคุมภายในที่ดีซึ่งรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงาน ทักษะและความมี

ระเบียบวินัยของพนักงาน กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการ

จัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949) และมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อม (ISO14001) กลุ่ม

บริษัทมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

11.2 การประเมินความเส่ียง  

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท ประเมินปัจจัยเส่ียงที่อาจมี

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อ

การด าเนินงานและฐานะการเงินจากความเส่ียงดังกล่าว การประเมินนี้จัดท าขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์

ในอดีตและผลกระทบที่เกดิขึ้นเพ่ือให้เกิดมาตรการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบต่อ
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ระดับที่ยอมรับได ้ ความเส่ียงที่ระบุ ผู้บริหารของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมในการรวบรวมมาตรการ

แก้ไขที่ดีที่สุดเพ่ือให้มั่นใจว่าความเส่ียงลดลง 

กลุ่มบริหารความเส่ียงต้องจัดให้มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงแต่ละหัวข้อทุกๆ 18 เดือน ฝ่าย

บริหารได้ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบรหิารความเส่ียงและนโยบายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ  

11.3 กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ขอบเขตอ านาจ, การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ, 

ค าแนะน าการท างานในทกุพ้ืนการท างาน มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่นมาตรฐานการจัดการ

คุณภาพ ISO/TS16949 และมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 รวมถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและค าแนะน าในการท างานให้กับพนักงานทุกคนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การควบคุมที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน สามารถลดขอ้ผิดพลาด

และการกระท าทีไ่ม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้น 

บริษัทได้จัดท าค าแนะน าในการท างาน ได้แก ่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่าย

วิศวกรรมและการออกแบบ ฝ่ายการเงินและการบัญชีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล การควบคุมที่

เหมาะสมจะสามารถป้องกนัปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หรือปัญหาการทจุริต บริษัทจัดให้มีระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือให้มั่นใจว่า

พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ขอบเขตอ านาจ, การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

, ค าแนะน า ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มด าเนินการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปี

ที่ได้รับการอนุมัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

บริษัทก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ 

รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ

พนักงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการและผู้บริหารได้ชัดเจน การเข้าถึงฐานข้อมลูและระบบปฏิบัติการ มี

การจัดการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทีร่ับผิดชอบในการอนุมัติ

บันทึกข้อมูลการท าธุรกรรมและการควบคุม 

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมการใช้สินทรัพย์อย่างเข้มงวด รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่ายจะต้องไดร้ับการพิจารณาและอนุมติัโดยค านึงถึง

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกลา่ว การท าธุรกรรมประเภทน้ีได้รับการแจ้งอย่าง

สม่ าเสมอในระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  

11.4 ข้อมูลและการส่ือสาร  

บริษัทมีการส่ือสารอยา่งเป็นระบบภายในองค์กรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการส่ือสารกบัพนักงาน พนักงานจะได้รับข้อมลูข่าวสารผ่านการประชุมภายในแผนก ประกาศ
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ต่างๆของบริษัท อินทราเน็ตและอีเมล์ คณะกรรมการได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง

ผ่านทางอีเมล์อยา่งน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาระเบียบ

วาระการประชุมก่อนการประชุม หลังจากที่ประชุม เลขานุการบริษัทจัดท ารายงานการประชุมและ

เปิดเผยมติที่ส าคัญต่อสาธารณชนตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก ่

เว็บไซต์ของ บริษัท ที่ www.ingress.co.th, เว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ และช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลอื่นๆเป็นไตรมาส บริษัทให้ความส าคัญกับบทบาทของนักลงทุนสัมพันธ์ในการติดต่อ

สอบถามและแจกจ่ายข้อมลูเพ่ือรับฟัง การเยี่ยมชมและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและ

นักวิเคราะห์ 

บริษัทมีช่องทางส่ือสารที่ชัดเจนในการร้องเรียนหรือรายงานการสงสัยว่าผิดซึ่งอาจท าให้เกิดความ

เสียหายการกระท าผิดหรอืการละเมิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท พนักงาน

หรือบุคคลที่สามสามารถสอบถามเร่ืองรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรงผ่านทาง

อีเมล ์ auditcomm@ingress.co.th  บริษัทมีความมุ่งม่ันอย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดการทุจริตและปกป้อง

ผู้กระท าผิดที่ได้รบัความไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการรายงานขอ้สงสัยเกี่ยวกับการกระท าผิด  

11.5 การติดตามกิจกรรม  

บริษัทมีการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจ า มีการรายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบเป็นไตรมาส คณะกรรมการร่วมกบัผู้บริหารทบทวนผล

การปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทย่อย และให้ค าแนะน า เพ่ือก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน

ของฝ่ายจดัการต่อไป 

ในส่วนของการประเมินระบบการควบคุมภายใน บริษัทได้จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ

ประจ าปีโดยครอบคลุมแต่ละส่วนงานหลักๆทั่วทั้งกลุม่ ได้แก ่ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจดัซื้อ, ฝ่ายขายและ

การตลาด, ฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ, ฝ่ายการเงินและการบัญชีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้

ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามค าแนะน าในการท างานนโยบาย

และขั้นตอนกฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการด าเนินการแก้ไข

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ ส าหรับประเด็นที่ต้องให้

ความส าคัญ ผู้ตรวจสอบภายในจะรีบทบทวนค าถามและข้อสงสัยของฝ่ายบริหารเพ่ือหารือและสรุป

เรื่องที่จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

อนึ่ง บริษัทย่อยแต่ละบริษทัได้ก าหนด ก ากับดูแลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและติดตามการปฏิบัติ

ตามนโยบายข้อบังคับและค าแนะน าในการท างาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้จา้งตัวแทนที่ได้รับการ

รับรองจากภายนอกเพ่ือตรวจสอบและรับรองการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งบริษัทยอ่ย

แต่ละแห่งได้ผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าว่าการด าเนินงานของบริษัท ด าเนินไปตามตามขั้นตอนที่

ได้ตกลงกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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11.6 ระบบควบคุมภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดว้ยเหตุนี้ การควบคุม

ภายในและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการของกลุ่ม ที่ได้รับการจัดต้ังขึ้น

อย่างเต็มรูปแบบในทุกองค์กร 

ในรอบปีบัญชี ระบบการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆได้รับการ

ประเมินอย่างเป็นทางการโดยผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของการควบคุมด้านการเงินการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

11.7 ฟังก์ชันการตรวจสอบภายในInternal Audit Function 

พนักงานตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นอิสระ

และประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการตรวจสอบ

แล้ว ได้ระบุความเส่ียงทั้งหมดที่มี ไปยังพ้ืนที่ปฏิบัติที่ส าคัญเพ่ือให้ครอบคลุมการตรวจสอบที่ดีที่สุด 

ฝ่ายบริหารของแต่ละบริษทัย่อยมีหน้าที่พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจสอบภายในทั้งหมดรวมถึงการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน หน่วย

ธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบรษิัท จะได้รับการตรวจสอบอยา่งน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบปีบัญชี เพ่ือให้

มั่นใจว่าพนักงานมีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการควบคุมภายในมากทีสุ่ด 

แผนงานและผลการตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.0  รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปีงบการเงินส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 และ "วันที ่31 มกราคม 2560" บริษัท และ 

บริษัทย่อย ("กลุ่ม บริษัท ") มีรายการบัญชีที่ส าคัญกับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท และ บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 

12.1  บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 

 

 

 ธุรกิจกบับุคคลอืน่และกิจการที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์กบักลุ่ม 

1

.

 

Katayama Kogyo Co., Ltd (“KK”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและด าเนินธุรกิจด้าน

การผ ลิตและจ าหน่ ายชิ้ นส่ วนยานยนต์

เครื่องจักรกลการเกษตรและชิน้ส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการก่อสร้าง 

 KK ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 31.43 และได้มอบหมายให้

สองคนได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เปน็กรรมการใน 

IAV ได้แก่ (1) Mr. Itsuro Maeno และ (2) Ms. 

Michiko Akamatsu. 

 KK ถือหุ้นใน IPSB ร้อยละ 10.00 และมอบหมายให้ผู้

ที่ได้รับมอบหมายใหท้ าหนา้ที่เป็นกรรมการใน IPSB 

คือ  Ms. Michiko Akamatsu. 

 KK ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 25.00 และได้มอบหมาย

ให้สองคนได้รับมอบหมายให้ท าหนา้ทีเ่ป็นกรรมการใน 

บริษัท PTIMV ใน IPSB ประกอบดว้ย (1)  Ms. 

Michiko Akamatsu.(คณะกรรมาธกิาร) และ (2)  Mr. 

Tetsuji Tamura (คณะกรรมการ กรรมการ) 

2

.

 

Yonei  & Co., Ltd (“Yonei”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและประกอบธุรกิจ

การค้าโดยทั่วไปซึ่งมีฐานการด าเนินงาน

มากกว่า 200 แห่งในประมาณ 80 ประเทศทั่ว

โลก 

 Yonei ถือหุ้นร้อยละ 6.07 ใน IAV และไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทน

คนหนึ่งให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV ซึ่งเป็น Mr. 

Hiroshi Miyazeki. 

 Yonei ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 10.00 และมอบหมาย

ให้ผู้แทนคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการใน PTIMV ซึง่

เป็น Mr. Hiroshi Miyazeki (ในคณะกรรมาธกิาร) 

3

.

 

 

Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบการพัฒนาการผลิตและจ าหน่าย

เครื่องมือส าหรับปั๊มขึ้นรูป 

Iwamoto ถือหุ้นร้อยละ 30 ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียง

ทั้งหมดของ FCT 
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บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย 

บริษัทแม ่

 ธุรกิจกบับุคคลอืน่และบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กบักลุ่ม 

1

.

 

Ingress Corporation Berhad (“ICB”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมใน

ฐานะ บริษัท ผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุน ปัจจุบัน 

ICB มี บริษัท ย่อยที่ด าเนินธุรกิจ ACM 

ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์รวมถึงบริการด้าน

วิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมพลังงานและ

ทางรถไฟ 

ICB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและเป็นผู้มี

อ านาจควบคุมของ บริษัท 

 

 

 ธุรกิจกบับุคคลอืน่และบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กบักลุ่ม 

1.  Perodua Manufacturing Sdn Bhd 

(“PMSB”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบ

ธุรกิจผลิตและประกอบรถ Perodua 

PMSB เป็น บริษทั ย่อยของ Perusahaan Otomobil 

Kedua Sdn Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุ้นใน ITSB 

30.00% Perodua ได้มอบหมายให้สองคนได้รบั

มอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการซึ่งประกอบดว้ย (1) 

Mr. Aminar Rashid Salleh and (2) Mr. Zainal 

Abidin Ahmad.  

2.  

 

 

Perodua Sales Sdn Bhd (“PSSB”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและด าเนินธุรกิจ

ด้านการขาย การตลาดและการจัดจ าหน่าย

รถยนต์ Perodua รวมถึงการด าเนินงานหลัง

การขายและอะไหล่ 

PSSB เป็น บริษทั ย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุน้ใน 

ITSB ร้อยละ 30.00, Perodua ได้มอบหมายให้สองคน

ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการใน ITSB 

ได้แก ่ (1) Mr. Aminar Rashid Salleh and (2) Mr. 

Zainal Abidin Ahmad.  

 

3.  Perodua Global Manufacturing Sdn Bhd 

(“PGSB”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบ

ธุรกิจผลิตและประกอบรถ Perodua 

PGSB เป็น บริษทั ย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุน้ใน 

ITSB ร้อยละ 30.00, Perodua ได้มอบหมายให้สองคน

ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการใน ITSB 

ได้แก ่ (1) Mr. Aminar Rashid Salleh and (2) Mr. 

Zainal Abidin Ahmad.  
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 ธุรกิจกบับุคคลอืน่และบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กบักลุ่ม 

1. 

 

Ingress Katayama Sdn Bhd (“IKT”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมใน

การออกแบบและผลิตเครื่องมือขึ้นรูปและรีด

ขึ้นรูปแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ส าหรับผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ 

IKT เป็น บรษิัท ย่อยของ ICB ซึ่งถือหุ้นใน IKT ร้อยละ 

60 และส่วนที่เหลืออกี 40 เปอร์เซน็ตข์อง IKT ถือโดย 

KK 

2. 

 

Organic Gain Sdn Bhd (“OGSB”) 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชและ

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

 

OGSB ถือหุ้นร้อยละ 98.9 เป็นกรรมการของ บรษิทั 

Dato' Dr. Ab Wahab Bin Ismail ซึ่งเป็นผู้อ านวยการ 

OGSB 
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12.2  รายการธุรกิจที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/60 มีดังต่อไปนี้ 

 

มูลค่าธุรกรรม 

 (ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

2560/61 2559/60 

รายการธุรกิจกับบริษทัใหญข่องกลุ่มบริษทั    

เงินปันผลจา่ย 

ดอกเบี้ยจา่ย 

132.45 

- 

75.86 

11.78 

อัตราตามทีป่ระกาศจา่ย 

อัตรา COF บวกร้อยละ

1.25 ต่อป ี

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย    

ขายสินคา้ 0.31 4.06 ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ซื้อวตัถุดบิและวัสดุสิ้นเปลือง 20.62 24.79 
ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ ์ 8.11 9.88 
ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ค่าสทิธ ิ 19.85 17.72 
ราคาตามสัญญา 

ค่าช่วยเหลือทางเทคนิค 7.90 6.22 
ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลจา่ย 71.49 41.37 อัตราตามทีป่ระกาศจา่ย 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อยของผู้ถือหุน้ 

ของบริษทัย่อย 

   

ขายสินคา้ 700.48 1,122.82 อัตราตามทีป่ระกาศจา่ย 

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ 2.38 4.38 ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ค่าเชา่รับ 2.04 1.80 ราคาตามสัญญา 

ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ ์ 33.98 1.80 ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 0.29 78.29 
ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
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12.3  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 และปีงบประมาณ 2559/60 ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่ม

บริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี ้

 
มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท) 

2560/61 2559/60 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
  

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
  

บริษัทยอ่ยของผูถ้ือหุ้นของบริษัทยอ่ย 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
106.37 

1.18 

45.77 

3.26 

รวมลูกหนี้การคา้ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 107.55 49.03 

ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 
  

บริษัทใหญ ่

ผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อย 

บริษัทยอ่ยของผูถ้ือหุ้นของบริษัทยอ่ย 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

3.07 

- 

9.76 

15.34 

8.64 

0.2 

145.23 

10.91 

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 28.17 164.98 

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 135.72 214.00 

เจ้าหนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  

เจ้าหนีก้ารคา้ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
  

ผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
1.58 

1.37 

1.06 

0.25 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.95 1.31 

เจ้าหนี้อืน่ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 
  

บริษัทใหญ ่

ผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อย 

บริษัทยอ่ยของผูถ้ือหุ้นของบริษัทยอ่ย 

บริษัทรว่ม 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

16.23 

2.69 

- 

- 

9.98 

9.01 

11.99 

84.74 

0.33 

26.25 

รวมเจ้าหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 28.90 132.31 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 31.85 133.62 
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12.4 การค้ าประกันการกู้ยืมของกลุ่มบริษัทโดย ICB  

การกู้ยืมของกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงินที่ ICB เป็น บริษัทประกัน ณ วันที ่31 มกราคม 2561 และ 31 มกราคม 2560 ดังนี ้

ล าดับ ผู้ยืม 

งบการเงินรวม 

รายละเอียดของสินทรพัย์เพือ่ความ

ปลอดภัย / การจดจ านอง 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2560 

ประเภท จ านวนเงิน 

 (ล้านบาท) 

ประเภท จ านวนเงิน 

 (ล้านบาท) 

1. Ingress Industrial (Malaysia) Sdn 

Bhd 

TL 222.66 TL 370.01 
การค้ าประกันโดย ICB 

1. Ingress Precision Sdn Bhd TL 220.24 TL 266.08 

การค้ าประกันโดย ICB   BA 19.85 BA 11.99 

  RC 80.51 RC 75.56 

2. Ingress Technologies Sdn Bhd TL 304.04 TL 395.87 

การค้ าประกันโดย ICB   BA 80.65 BA - 

  RC 110.95 RC 77.34 

3. PT Ingress Malindo Ventures TL - TL 23.66 
การค้ าประกันโดย ICB 

  RC - RC 47.56 

Remarks/หมายเหตุ:   OD = เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร; PN = ตั๋วสัญญา; BA = เจ้าหนี้ตั๋วเงินและทรัสต์รีซีทส์; BG = หนังสือค้ าประกันของธนาคาร; RC = เงินกู้หมุนเวียน; 

TL = เงินกู้ระยะยาว 

การคํ้าประกันโดย ICB ไดด าเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเปนรายการในอดีต ในการคํ้าประกันดังกลาว ICB ไมคิดคาตอบแทนใด ๆ จากกลุม บริษัท ดัง

นั้นกลมุ บริษัท จึงไมไดรับผลเสียหายใด ๆ จากการท ารายการดังกลาว 



    บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 2 – หัวข้อที ่12.0 หน้า 7 

 

12.5 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 และ 31 มกราคม 2560 เป็นรายการ

ค้าตามปกติและเป็นไปตามปกติธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์และได้ด าเนินการอย่างถูกต้องและ

เป็นไปตามความต้องการของตลาด และไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท า

รายการ 

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 

การท ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันของกลุ่ม บริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมี

ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตจะเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต. ) และ / 

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากกลุ่ม บริษัท มีความประสงค์จะท ารายการที่เกี่ยวข้องกัน

หรือรายการระหว่างกันกับคู่สัญญาที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคตกลุ่ม บริษัท จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงความจ าเป็นใน

การท าธุรกรรมเพ่ือการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เปรียบเทียบกับราคาที่เสนอโดยบุคคลที่สาม (ถ้า

มี) และพิจารณาถึงสาระส าคัญของขนาดรายการ . 

ถ้ามีรายการระหว่างกัน บริษัท ฯ จะแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นต่อความ

เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้มีผู้เช่ียวชาญเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ผู้เช่ียวชาญจะใช้เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การท าธุรกรรมดังกล่าวค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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13.0 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

13.1 โครงสรา้งรายได ้

รายไดจ้ากการขาย งบการเงนิรวม 

(ลา้นบาท) ป ี2560/61 ป ี2559/60 ป ี2558/59 ป ี2557/58 ป ี2556/57 

รายไดจ้ากการขายแยกตามบรษิทั           

Ingress Autoventures Co., Ltd 972.6 984.7 1,024.5 1,314.3 1,657.1 

Fine Components (Thailand) Co., Ltd 165.0 178.6 205.1 150.2 195.1 

Ingress Precision Sdn Bhd 319.0 370.8 365.8 402.7 461.2 

Ingress Technologies Sdn Bhd 1,217.7 1,132.2 1,343.1 1,721.1 1,691.7 

Talent Synergy Sdn Bhd 12.6 9.4 15.3 6.7 - 

PT Ingress Malindo Ventures 188.8 239.7 204.3 256.9 202.1 

PT Ingress Technologies Indonesia 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 

Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd 

* 
36.9                   -                      -                      -                      -    

  2,912.90 2,915.90 3,158.60 3,852.50 4,207.80 

รายไดจ้ากการขายแยกตามประเทศ           

ประเทศไทย 1,137.6 1,163.3 1,229.6 1,464.5 1,852.2 

ประเทศมาเลเซยี 1,549.3 1,522.4 1,724.2 2,130.5 2,152.9 

ประเทศอนิโดนเีซยี 189.1 230.2 204.8 257.5 202.7 

ประเทศอนิเดยี * 36.9 - - - - 

  2,912.90 2,915.90 3,158.60 3,852.50 4,207.80 

รายไดจ้ากการขายโดยผลติภณัฑ ์           

ประเภทรดีขึน้รปู (Roll forming) 1,517.3 1,595.7 1,594.60 1,973.90 2,320.40 

ประเภทปัน้ขึน้รปู (Stamping) 1,383.0 1,310.6 1,548.70 1,871.90 1,887.40 

Automation solution  12.6 9.4 15.3 6.7                   -    

  2,912.90 2,915.90 3,158.60 3,852.50 4,207.80 

            

 

* Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd (เดมิชือ่ Ingress Mayur Auto Ventures Pvt Ltd.) กลายเปน็ บรษิทั ใน

เครอืของ INGRS ทีม่ผีลตัง้แตว่นัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
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13.2 ขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ 

  

งบการเงนิรวม 

ป ี

2560/61 

ป ี

2560/61 

ป ี

2560/61 

* ป ี

2560/61 

* ป ี

2560/61 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)           

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,259.4 1,362.3 1,173.7 1,597.7 2,179.8 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,221.8 3,163.0 3,222.9 2,897.8 3,028.3 

หนี้สินหมุนเวียน 1,155.5 1,302.5 1,237.1 1,439.9 1,425.8 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 777.3 957.7 837.5 945.7 944.7 

ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 1,446.9 1,185.4 1,185.4 1,185.4       - **   

ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,743.0 1,444.3 1,470.0 1,246.7 1,968.3 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,548.4 2,265.1 2,322.0 2,109.9 2,837.6 

              

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)           

รายได้จากการขาย 2,912.9 2,915.9 3,158.6 3,852.5 4,207.8 

ก าไรขัน้ต้น 646.1 644.8 643.6 715.0 1,010.1 

รายได้อื่นๆ 65.6 137.7 146.8 145.7 87.5 

ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษเีงินได้ ค่าเสื่อมราคา

และคา่ตดัจ าหนา่ย 
517.6 586.3 574.9 562.9 550.9 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 144.6 193.4 210 180.3 153.6 

ก าไรหลังภาษีเงินได ้ 147.9 210.4 177 209.3 186 

ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 97.8 169.6 132 155.6 132.4 

ก าไรต่อหุ้น 0.07 0.14 0.11 0.13 
                  

-    

เงินปันผลระหวา่งกาล 94.4 37.9 40.0 
                  

-    

                  

-    

เงินปันผลประจ าป ี 37.6 37.9 37.9 
                  

-    

                  

-    

            

อัตราส่วนทางการเงิน           

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.09 1.05 0.95 1.11 1.53 

อัตราก าไรขั้นตน้ (%) 22.2% 21.1% 20.7% 18.6% 24.0% 

อัตราก าไรสทุธกิ่อนภาษเีงินได้ (%) 5.0% 6.6% 6.6% 4.7% 3.7% 

อัตราก าไรสทุธิหลังภาษเีงินได้ (%) 5.1% 7.2% 5.6% 5.4% 4.4% 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพยร์วม (%) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 

2.2% 3.7% 3.0% 3.5% 2.5% 

3.8% 7.5% 5.7% 7.4% 4.7% 
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  งบการเงนิรวม 

 
ป ี

2560/61 

ป ี

2560/61 

ป ี

2560/61 

* ป ี

2560/61 

* ป ี

2560/61 

 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 
0.71 1.04 0.88 1.14 0.69 

อัตราการจา่ยเงินปันผล (%) ของก าไรสทุธิสว่น

ที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษัท 
135.0% 44. % 59.0% 0.0% 0. % 

 

* ผลการด าเนนิงานรวมตามหลกัการควบคมุรว่มทีก่ลุม่ INGRS มอียูน่บั แตว่นัทีเ่ริม่กอ่ตัง้กลุม่ Ingress 

Corporation Berhad 

** บรษิทั จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2557 และการปรบัโครงสรา้งของกลุม่บรษิทัเสรจ็สิน้เมือ่วนัที่ 

31 มกราคม พ.ศ.  
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14.0 บทวเิคราะห์และการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ  

14.1 เกณฑใ์นการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิของกลุม่บรษิทั 

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ

ต้ังอยู่ในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทย่อยในกลุ่ม โดยบริษัทย่อย

ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ ต้ังอยูเลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็มทาว

เวอร์ ช้ัน 14 ยูนิต เอ 1 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี

โรงงานต้ังอยู่ใน 4 ประเทศคือ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามงบการเงินรวมส าหรับปี

ส้ินสุดวันที ่31 มกราคม 2561 

 

14.2 ผลการด าเนนิงานโดยรวม 

ส าหรับปีการเงินส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ("ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61") และวันที ่ 31 

มกราคม 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/60) กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย 2,912.9 ล้านบาท

และ 2,915.9 ลา้นบาทตามล าดับซึ่งลดลงเล็กน้อย 3.0 ล้านบาทหรือรอ้ยละ 0.1 แมจ้ะมีการเข้าร่วม 

Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd (เดิมช่ือ Ingress Mayur Auto Ventures Pvt Ltd) ใน

ฐานะบริษัทย่อยที่ถอืหุ้นทั้งหมดต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายได้จากการขาย 27.8 

ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560/61 บริษัทมียอดขายลดลง รายไดจ้ากการขายในประเทศและ

ระหว่างประเทศลดลง 23.9 ล้านบาทและ 34.3 ลา้นบาทตามล าดับ การด าเนินงานของมาเลเซียมี

รายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้น 19.5 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2559/60 

แม้ว่ารายไดจ้ากการขายที่ลดลงในปีงบประมาณ 2560/61 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นที่สูงขึ้นร้อยละ 

22.2 เทียบกับรอ้ยละ 22.1 ในปีงบประมาณ 2559/60 

กลุ่มบริษัทมีก าไรหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ("PATMI") จ านวน 97.8 ลา้นบาทใน

ปีงบประมาณ 2560/61 เปรียบเทียบกับ 169.6 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2559/60 ซึ่งลดลง 71.8 

ล้านบาทหรือ รอ้ยละ 42.3 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 77.7 ลา้นบาทในปีงบประมาณ 

2559/60 เป็นผลมาจากการรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 1.4 ล้านบาทในปีงบประมาณ 

2559/60 ก าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจาก

การตัดรายการระหว่างกนัภายในกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกบัความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ณ ส้ินปีบัญชีเมื่อเทียบกับวันที่เกิดรายการ. 
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ส าหรับปีงบประมาณ 2560/61 อัตราก าไรของกลุ่ม PATMI เท่ากับร้อยละ 3.4 เทียบกับรอ้ยละ 5.8 

ในปีงบประมาณ 2559/60 

 

14.3 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

14.3.1 รายไดจ้ากการขาย 

กลุ่มบริษัท ด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ 2 ประเภท ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องรีดขึ้นรูปและปั๊มขึ้นรูปใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและ

อินเดีย บริษัทย่อยส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศผลิตและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมใน

ท้องถิ่น ("OEM") ในสกุลเงินท้องถิ่น  

โครงสร้างรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท แยกตามประเทศและผลิตภัณฑ์มีดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายไดจ้ากการขายแยกตามประเทศ     

ประเทศไทย  1,137.6  39.0 1,163.3 39.9 

ประเทศมาเลเซีย  1,549.3  53.2 1,522.4 52.2 

ประเทศอินโดนีเซีย  189.1  6.5 230.2 7.9 

ประเทศอินเดีย  36.9  1.3 - - 

รายได้รวม 2,912.9   100.0 2,915.9 100.0 

รายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์     

ผลิตภัณฑ์รีดขึ้นรูป  1,517.3  52.1 1,580.3 54.2 

ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูป  1,383.0  47.5 1,326.2 45.5 

ผู้ให้บริการดา้นระบบอัตโนมัติ  12.6  0.4 9.4 0.3 

รายได้รวม  2,912.9  100.0 2,915.9 100.0 

จากข้อมูลข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 รายได้หลักมาจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 52.8 

จากรายได้จากการขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ตามด้วยประเทศไทยและอินโดนีเซีย ตามล าดับ และ 

Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd ("IAIPL") (เดิมช่ือ Ingress Mayur Auto Ventures Pvt 

Ltd) ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทในเครือต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  มี

รายได้จากการขายร้อยละ 1.2 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 
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ผลิตภัณฑ์รีดขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้จากการขายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 

ให้กับกลุ่มบริษัท คิดเป็นร้อยละ 52.0 จากรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท ในขณะที่ผลิตภัณฑ์

ปั๊มขึ้นรูปและผู้ให้บริการด้านระบบอัตโนมัติ มีรายได้จากการขายร้อยละ 47.6 และ 0.4 ตามล าดับ 

14.3.2 รายได้อื่น 

รายไดอื่นๆ ประกอบดวยก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดดอกเบี้ยรับ ฯลฯ รายละเอียดอื่น ๆ มี

รายละเอียดดังนี้ 

 ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น - - 75.7 56.0 

ขายเศษ 39.7 60.5 33.3 24.1 

การปรับมูลคา่ยุติธรรมของเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย - - 13.6 9.9 

ก าไรจากการซือ้หุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุม 
14.3 21.8 - - 

รายได้เบ็ดเตล็ด 11.6 17.7 15.1 11.0 

รวมรายไดอ้ืน่ 65.6 100.00 137.7 100.0 

ส าหรับรายได้อื่นรวมของกลุ่มบริษัท ในปีงบประมาณ 2560/61 และ 2659/60 รวม 65.6 ล้านบาท

และ 137.7 ล้านบาทตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 2.2 และร้อยละ 4.5 ตามล าดับของรายได้รวมของกลุ่ม

บริษัท จากตารางข้างต้นสามารถเห็นได้ว่ารายได้อื่นของกลุ่มบริษัท บางส่วนเป็นรายการทางธุรกิจ

ที่ไม่ปกติ เช่น ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย และ

ก าไรจากการซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 75.71 ล้านบาทในปีบัญชี 2559/60 เนื่องจากมี

ก าไรที่เกิดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินใน

ประเทศและเงินตราต่างประเทศ ณ ส้ินปีบัญชีเปรียบเทียบกัน นอกจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

แล้วกลุ่มบริษัท ยังรับรู้รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น รายได้จากเศษเหล็กจากการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต์ ดอกเบี้ยรับที่กลุ่มบริษัท ให้กู้ยืมระยะส้ันเพ่ือการลงทุน รายได้จากทรัพย์สินเพ่ือ

การลงทุนของ IPSB ในประเทศมาเลเซีย และได้รับจากการขายอุปกรณ์และเครื่องมือ ฯลฯ 

ส าหรับปีงบประมาณ 2560/61 กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรจากการซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในการซื้อหุ้นเพ่ิมอีกร้อยละ 60 ของ IAIPL จ านวนเงินที่รับรู้ในปีงบประมาณ 2560/61 

จ านวน 14.3 ล้านบาทมาจากผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่

ได้มาซึ่งหุ้นที่ถืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าตามที่ผู้ประเมินอิสระได้ก าหนดไว้ หุ้นเพ่ิมอีกร้อยละ 

60 ใน IAIPL 
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ส าหรับปีงบประมาณ 2559/60 กลุ่มบริษัท รับรู้รายได้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็น

จ านวน 13.6 ล้านบาทเนื่องจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยระยะยาวจากการที่ ITSB และ IPSB ซึ่งเป็น 

บริษัทย่อยของมาเลเซียได้รับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของมาเลเซีย  ("MIDF") 

ภายใต้รัฐบาลมาเลเซีย (MIDF) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจการผลิตและ

จ าหน่ายช้ินส่วนรถยนต์ให้แก่ Proton Vendors ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซียซึ่ง

ได้รับผลกระทบจากปริมาณการส่ังซื้อ Proton Vendors ที่ไม่ตรงกัน ซึ่ง ITSB และ IPSB ได้รับ

ประโยชน์จากเงินกู้ยืมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  20 ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นผลให้บริษัทย่อยใน

ประเทศมาเลเซียรับรู้รายได้จากการซื้อเงินกู้ยืมระยะยาว โดยไม่มีดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส าหรับปีงบประมาณ 2559/60 จ านวน 13.62 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้ดอกเบี้ยจากเงิน

ให้กู้ยืมระยะยาวจ านวน 13.62 ล้านบาทขึ้นอยู่กับผลต่างระหว่างเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่ระบุไว้ใน

สัญญาเงินกู้กับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมซึ่งค านวณจากผลรวมของกระแสเงินให้กู้ยืม ต้องช าระ

คืนให้กับสถาบันการเงินของผู้ให้ยืมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลดและอัตรา

คิดลดซึ่งอ้างอิงจากอัตราตลาด 

 

14.3.3 ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายส่วนใหญ่ประกอบด้วยดังต่อไปนี้: 

1. ต้นทุนผันแปรทางตรง – วัตถุดิบ วัสดุชิ้นส่วน วัสดุทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการรับเหมาช่วง วัสดุ

ส้ินเปลือง ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าจัดส่ง คา่สิทธิ ค่าแรงทางตรงและค่าสาธารณูปโภคของ

โรงงาน 

2. ค่าใช้จ่ายคงที่ – ค่าแรงงานทางอ้อม คา่บ ารุงรักษาโรงงาน ค่าเช่าโรงงาน ค่าประกันและ

ค่าใช้จ่ายโรงงาน และ 

3. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ ์

ส่วนประกอบของต้นทุนขายของกลุ่ม บริษัท มีดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ต้นทุนผันแปรทางตรง       1,729.1  76.3 1,706.8  75.1 

ค่าใช้จ่ายคงที ่         268.8  11.8 278.7  12.3 

ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย        268.9  11.9          285.6  12.6 

รวมตน้ทนุขาย     2,266.8  100.0       2,271.1  100.00 
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ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทแยกตามประเทศมีดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ต้นทุนขายแยกตามประเทศ     

ประเทศไทย 844.1   37.2           868.8  38.2 

ประเทศมาเลเซีย  1,254.0   55.3        1,237.5  54.5 

อินโดนีเซีย  146.4   6.5           164.8  7.3 

อินเดีย  22.3   1.0            -  - 

รวมตน้ทนุขาย     2,266.8  100.0       2,271.1  100.00 

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท ยังคงมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

รายได้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและความต้องการของ OEM ที่

สามารถแข่งขันได้ ในส่วนของการบริหารต้นทุนการผลิตกลุ่มบริษัท ได้เจรจากับผู้ผลิตและจัด

จ าหน่ายวัตถุดิบรวมถึงผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์บางรายเพ่ือเปลี่ยนชนิดของวัตถุดิบ แต่ยังคงรักษา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ Value Added Value Engineering ("VAVE") ซึ่งส่งผลให้

เกิดการลดลง เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตรวมถึงลูกค้าเป็น OEM ที่ได้ช้ินส่วนยานยนต์ในราคาที่

สมเหตุสมผลมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ยังสามารถเพ่ิมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลด

ต้นทุนการผลิตโดยรวม 
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14.3.4  ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทแยกตามประเทศมีดังนี้ 

 

ปงีบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2560 

ก าไรสทุธ ิ

(ลา้น/บาท) 

ก าไรขัน้ตน้ 

(%) 

ก าไรสทุธ ิ

(ลา้น/บาท) 

ก าไรขัน้ตน้ 

(%) 

ก าไรขัน้ตน้/ 

อตัราก าไรขัน้ตน้แยกตามประเทศ 
    

ประเทศไทย  293.5  25.8           294.5  25.3 

ประเทศมาเลเซีย  295.3  19.1           284.9  18.7 

อินโดนีเซีย  42.7  22.6             65.4  28.4 

อินเดีย  14.6  39.6 -  - 

ก าไรขัน้ตน้/ 

อตัราก าไรขัน้ตน้แยกตามประเทศ 
 646.1  22.2           644.8  22.1 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61และปีงบประมาณ 2559/60 ก าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ มี

จ านวน 646.1 ล้านบาท 644.8 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 22.2% และ 22.1% ตามล าดับ  

14.3.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คาใชจายในการขายของกลุมบริษัท ได้แก่ ค่าจัดส่ง พนักงานและคาใชจายอื่น ๆ 

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าจัดส่ง 26.4 59.3 28.3 61.3 

ค่าใช่จ่ายพนักงาน 13.0 29.2 11.4 24.7 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5.1 11.5 6.4 14.0 

ยอดรวมคา่ใชจ้า่ยในการขาย 44.5 100.0 46.1 100.0 

 

14.3.6 ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ได้ซื้อหุ้น 40% ใน Ingress Autoventures (India) 

Pvt Ltd (IAIPL) (เดิมช่ือ Ingress Mayur Auto Ventures Pvt Ltd (IMAPL) จาก IESB เพ่ือขยาย

ธุรกิจ ACM ของกลุ่มประเทศอินเดีย เมื่อเสร็จส้ินการซื้อกิจการในเดือนมกราคม 2560 IMAPL 

กลายเป็น บริษัท ร่วม 40% ของกลุ่ม บริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 การซื้อเงินลงทุนดังกล่าว

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และถือเป็นรายการได้มาภายใต้
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การควบคุมเดียวกัน สันนิษฐานว่า IAIPL อยู่ในกลุ่มต้ังแต่เริ่มก่อต้ังเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2560 กลุ่มบริษัท ผ่าน IIM ได้เข้าซื้อหุ้นเพ่ิมเติมอีก 60% จากผู้ถือหุ้นรายเดิม Mayur Industries 

Pvt Ltd. ผลจากการเปลี่ยนสถานะจาก บริษัทร่วม เป็น บริษัทย่อยที่ IIM ถือหุ้นทั้งหมด 

ในปีบัญชี 2560/61 (จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) และปีงบประมาณ 2559/60 กลุ่ม

บริษัท รับรู้จ านวน 4.0 ล้านบาทและ 5.1 ล้านบาทตามล าดับเป็นส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 

 

14.3.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด

จ าหน่ายสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเช่า

ส านักงานและค่าบ ารุงรักษาส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บุคลากร ตารางต่อไปนี้แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 

 

ปงีบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 274.0 60.6 267.8 56.5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไป 137.1 30.3 168.8 35.6 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์สิน

ส านักงาน 
41.2 9.1 37.0 7.8 

ค่าบริหารจัดการ 0 0 0.4 01 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 452.3 100.0 474.0 100.0 

14.3.8 ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

ส้ันจากสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ สัญญาทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินทั้งสองแห่ง ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/60 มี

จ านวน 72.9 ล้านบาทและ 74.1 ล้านบาทตามล าดับ 

 

14.3.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้) 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 และปีงบประมาณ 2559/60 ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท มี

จ านวนเท่ากับ (3.2) ล้านบาทและ (17.0) ล้านบาทตามล าดับ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแตกต่างจากก าไรก่อนภาษี คูณด้วยอัตราภาษีที่ก าหนดขึ้นจากการปรับปรุง

ภาษีเงินได้ซึ่งประกอบด้วย 

ก) การปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 
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ข) การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีและภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีปัจจุบัน 

ค) ความแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ที่ไม่เท่ากันในกลุ่มบริษัท 

 

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือผลิตช้ินส่วนยาน

ยนต์ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จาก

การประกาศกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับจากวันที่ เริ่มมีรายได้จากการ

ด าเนินงาน และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติซึ่งมีก าหนด 5 

ปีนับ จากวันที่ก าหนดที่ไดรับการยกเว้น 

จ) การปรับค่าใช้จ่ายต้องห้ามและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

ฉ) การรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 

g) รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีก่อน 

h) ผลกระทบภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และ 

i) รายการอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีบัญชี 2560/61 และปีงบประมาณ 2559/2560 มีดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน     

ค่าภาษีเงินได้ปปีัจจบุัน 19.7 103.7            25.5 45.1 

การปรับปรุงภาษ ี/ (รายได้) 

ค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมา 
(0.7)  (3.7) 31.0 54.9 

รวมภาษเีงินไดป้ปีจัจบุนั 19.0 100.0 56.5 100.00 

ภาษีรอตัดบัญชี     

การปรับปรุงคา่ภาษี / (รายได้) ของปกี่อน (2.1) 9.5        (69.1) 94.0 

การปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของปี

ก่อน 
(20.1) 90.5 (4.4) 6.0 

รวมภาษรีอตดับญัช ี (22.2) 100.0 (73.5) 100.0 

ค่าใช้จ่ายภาษี / (รายได้) ที่รายงานในงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3.2) 100.0 (17.0) 100.0 

หมายเหตุ: 

- รายการที่พิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับส่วนของเงินทุน 

(Capital Allowance และ CAI) และการเสียภาษีเงินได้ Reinvestment Tax ("RA") ซึ่งเป็นการหักภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทุนตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 
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- บริษัทในประเทศมาเลเซีย ที่ใช้การหักภาษี CA จะต้องลงทุนในการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

ประเภทของสินทรัพย์ถาวรที่ บริษัทของมาเลเซียลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ CA ต้อง

เป็นทรัพย์สินที่สอดคล้องกับรายจ่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติที่มาเลเซียซึ่ง

การหักภาษีจาก CA ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซียและ CA ที่ไม่ได้ใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ของ CA ที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะ

การเงินเนื่องจาก CA ที่ไม่ได้ใช้อาจลดภาระหนี้สินภาษีเงินได้ของ บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียใน

อนาคต เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้ CA ของกฎหมายภาษีของประเทศมาเลเซีย 

- RA ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมนอกเหนือจาก CA ของมาเลเซียส าหรับ บริษัทของมาเลเซียที่ลงทุนใน

การใช้จ่ายเงินทุนที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อขยายก าลังการผลิตที่มีอยู่การกระจายธุรกิจเข้าสู่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มขีดความสามารถของความทันสมัย หรือระบบอัตโนมัติของโรงงานผลิต 

วัตถุประสงค์หลักในการจัดหา RA คือการส่งเสริมธุรกิจของภาคการผลิตในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็

ตามทางการมาเลเซียยังได้พิจารณา RA ส าหรับผู้ประกอบการด้านการเกษตรในประเทศดังกล่าว การ

ค านวณและการใช้การหักภาษีจาก RA ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซียและ RA 

ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของ RA ที่ไม่ได้ใช้งานได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบ

แสดงฐานะการเงินรวมถึงหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้งาน 

 

14.3.10 ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

31 มกราคม 

2561 

31 มกราคม 

2561 ล้านบาท % 

ก าไรสุทธิในรอบปีบัญชี 147.9 210.4 (62.5) (29.7) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  50.1  40.8 9.3 22.8 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของ 

บริษัท * 
 97.8 169.6 (71.8) (42.3) 

Earning per share * (Baht)/ก าไรต่อหุ้น 

* 
0.07 0.14 (0.07) (50.0) 

* รวมส่วนแบ่งก าไรจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 และปีงบประมาณ 2559/60 กลุ่มบริษัท มีก าไรสุทธิส าหรับปี

การเงิน 147.9 ล้านบาทและ 210.4 ล้านบาทตามล าดับลดลง 62.5 ล้านบาทหรือ 29.7% ก าไรสุทธิ

ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 1.38 ล้านบาทใน

ปีงบประมาณ 2560/61เมื่อเทียบกับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 75.71 ล้านบาทใน

ปีงบประมาณ 2559/60 
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14.4 การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,481.2 ล้านบาทหนี้สินรวม 1,932.8 และ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,548.3 ล้านบาท  

14.4.1 สินทรพัย ์

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

31 มกราคม 

2561 

31 มกราคม 

2561 ล้านบาท % 

ลูกหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ 651.1 692.2 (41.1) (5.9) 

สินค้าคงเหลือ  272.2  234.3 37.9 16.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  288.2  418.5 (130.3) (31.1) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  2,736.9  2,781.1 (44.2) (1.6) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 352.2  286.7 65.5 22.8 

สินทรัพย์อื่น  180.6 112.5 68.1 60.5 

รวมสินทรัพย์ 4,481.2 4,525.3 (44.1) (1.0) 

ณ วันที ่31 มกราคม 2561 สินทรัพย์รวมลดลง 44.1 ลา้นบาทหรือ 1.0% เมือ่เทียบกับสินทรัพย์รวม 

ณ วันที ่31 มกราคม 2560 

 

14.4.2  หนีส้นิ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

31 

มกราคม 

2561 

31 

มกราคม 

2560 

ล้านบาท % 

เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อืน่ 455.7 594.8 (139.1) (23.4) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงิน 
 445.6  401.5 44.1 11.0 

เงินกู้ยืมระยะยาว  753.7  1,073.3 (319.6) (29.8) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 156.9 114.1 42.8 37.5 

หนี้สินอื่น  120.9 76.4 44.5 58.2 

รวมหนี้สิน 1,932.8 2,260.1 (327.3) (14.5) 

 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 หนี้สินรวมลดลง 327.3 ล้านบาทหรือรอ้ยละ 14.5 เมื่อเทียบกับหน้ีสิน

รวม ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจ านวน 319.6 

ล้านบาทซึ่งเป็นจ านวน 109.5 ล้านบาท  



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 3 – หัวข้อที ่14.0 หน้า 11 

 

14.4.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจ านวน 283.1 ล้านบาทจาก 2,265.2 ล้านบาท ณ วันที ่31 มกราคม 2560 

เป็น 2,548.3 ล้านบาท ณ วันที ่ 31 มกราคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นสามัญใหม่

จ านวน 261.6 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.33 บาทเป็นทุนจด

ทะเบียน 342.3 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน

ประมาณ 5.6 ล้านบาท)  

 

14.5 ผลการด าเนนิงานทางการเงนิทีส่ าคญั 

14.5.1 อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร 

 2560/2561 2559/2560 
เพ่ิมขึ้น / 

(ลดลง) 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 2.2% 3.7% (1.5%) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.8% 7.5% (3.7%) 

เน่ืองจากก าไรทีล่ดลงในปีงบประมาณ 2560/61 ROA และ ROE ลดลง 1.5% และ 3.7% 

ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559/60 

 

14.5.2 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 2560/2561 2559/2560 
เพ่ิมขึ้น / 

(ลดลง) 

ระยะเวลาเก็บหน้ี 69.9 58.2 11.7 

ระยะเวลาขายสินค้า 43.2 36.6 6.6 

ระยะเวลาช าระหนี้ 63.7 68.9 (5.2) 

Cash conversion cycle (days) 49.4 25.9 23.5 

แม้ว่าจะมีการเกบ็รายได้เฉลี่ยและระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือในปีงบประมาณ 2560/61 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559/60 กลุ่มบริษัทยังคงติดตามและควบคุมบัญชีลูกหนี้ สินค้า

คงเหลือและเจ้าหนี้ตลอดปี 2560/61 ซึ่งเป็นผลให้วงจรการแปลงสภาพเงินสดมีการบันทึกไว้ ที ่

49.4 วัน  
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14.5.3  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 2560/2561 2559/2560 
เพ่ิมขึ้น / 

(ลดลง) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.71 1.04 (0.33) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.09 1.05 0.04 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็น 0.71 เท่า ณ วันที ่ 31 มกราคม 

2561 จาก 1.04 เท่า ณ วันที ่31 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายโครงสร้างเงินทุนระยะยาว

ของบริษัท ที่ระดับต่ ากว่า 1.0 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวดีขึ้นเป็น 1.09 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่ากองทุนสภาพคล่องของกลุ่ม บริษัทมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับภาระหนี้ปัจจบุัน 

 

14.6 การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 

2561 

31 มกราคม 

2561 ล้านบาท % 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 214.9 358.6 (143.7) (40.1) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (218.8)  (415.8) 197.0 47.4 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหา

เงิน 
 (140.2)  127.1 (267.3) (210.3) 

รายการปรบัปรุง 16.3 (23.6) 39.9 169.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) สุทธิ 
(127.8) 46.3 (174.1) (376.0) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 

วันตนปการเงิน 
 398.4 352.1 46.3 13.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน

ส้ินปีบัญชี 
270.6 398.4 (127.8) (32.1) 

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันที ่ 31 มกราคม 2561 ลดลง 127.8 ล้าน

บาทเม่ือเทียบกบัป ี2559/60 เป็น 270.6 ล้านบาท 

 

14.7 ปจัจยัส าคญัทีอ่าจมผีลตอ่การด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิในอนาคต 

ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท ขึ้นอยู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจใน

ประเทศที่เราด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ปริมาณการผลิตรถยนต์เป็น

ตัวขับเคลื่อนส าคัญในการผลิตธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและ

อินเดีย ซึ่งรายได้ของกลุ่มบริษัท มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม 

นอกเหนือจากผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแล้วปัจจัยอื่น ๆ ทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี ้
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14.7.1 อตัราแลกเปลีย่น 

แม้ว่านโยบายของกลุ่ม บริษัท ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ในการผลิต

และจ าหน่ายให้แก่ OEMs ท้องถิ่นในสกุลเงินท้องถิ่น บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท อาจมี

รายการระหว่างกันเกิดขึ้นในระหว่างงวด งบก าไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ในช่วงหลายปีที่

ผ่านมารับรู้เป็นรายการก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตัด

รายการระหว่างกันในสกุลเงินท้องถิ่นและเงินตราต่างประเทศ ณ วันส้ินงวดเปรียบเทียบกับ

วันที่เกิดรายการในอนาคต หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 

อาจได้รับผลกระทบจากการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อตัดรายการระหว่างกัน ในบางกรณีกลุ่มบริษัท อาจต้องซื้อวัตถุดิบและ

อุปกรณ์ส าหรับการผลิตจากประเทศอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ด้วยเช่นกัน  

14.7.1 อตัราดอกเบีย้ 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่ม บริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 

753.7 ล้านบาท บางสัญญาเงินกู้ยืมประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR - 1.50, COF 

+ 1.25% และ COF + 1.75 % ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญก็จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ 

 

เน่ืองจากความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เพ่ิมขึ้นในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก กลุ่มบริษัทจะ

ยังคงติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดส าคัญ ๆ อย่างใกล้ชิด ในการ

เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายข้างหน้า กลุ่มบริษัทยังคงเน้นการควบคุมกิจกรรมด้าน

ค่าใช้จ่ายและมาตรการลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัท ก าลังส ารวจโอกาส

ใหม่ ๆ และตลาดใหม่ ๆ ที่จะขยายตัว นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ยังคงมุ่งเน้นที่คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายการส่งมอบ ขวัญก าลังใจและความปลอดภัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าที่มีมาตรฐานสูงและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองทั่วทั้งองค์กร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารของ บรษิทั ยอ่ย 

ล าดบั ชือ่ IAV FCT IIM ITSB IPSB TSSB PTIMV PTITI IAIPL 

1 Mr. Affandi Bin Mokhtar   / / /  BOC BOC  

2 Ms. Huda Binti Datuk Rameli    /      

3 Dato' Zainal Abidin Ahmad    /      

4 Datuk Aminar Rashid Salleh    /      

5 Mr. Hamidi Bin Moulud  /  /      

6 Mr. Noboru Iwasaki  /        

7 Mr. Rabian Bin Abd Rahman     /     

8 Mr. Mohd Safri Bin Sabtu     /     

9 Ms. Michiko Akamatsu /    /  BOC   

10 Mr. Hiroshi Miyazeki /      BOC   

11 Mr. Itsuro Maeno /         

12 Mr. Nosri Bin Hamzah /         

13 Herman Zaini Latif          

14 Mr. Mohd Paudzi Bin Abdullah      /    

15 Mr. Pami Bin Jani        /  

16 Mr. Mas Moechamad Latief       /   

17 Mr. Tetsuji Tamura       /   

18 Mr. Hishamudin Bin Lah       /   

19 Mr. Shamsuddin Bin Isa         / 

20 Mr. Prateek Rah Chitkara         / 

Remarks 

/  – กรรมการบรหิาร 

BOC – กรรมาธกิาร 
IIT  – Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited 
IAV – Ingress Autoventures Co., Ltd  

FCT – Fine Components (Thailand) Co., Ltd  
IIM – Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd 
ITSB – Ingress Technologies Sdn Bhd 
IPSB – Ingress Precision Sdn Bhd  

TSSB – Talent Synergy Sdn Bhd  
PTIMV – PT Ingress Malindo Ventures  
PTITI – PT Ingress Technologies Indonesia 
IAIPL  – Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd 
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รายละเอยีดของคณะกรรมการผูบ้รหิารฝ่ายบคุคลและเจา้หนา้ทีก่ติตมิศกัดิ ์ 

ล าดบั ชือ่ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศกึษาและคุณวฒุ ิ

สดัสว่นการ 

ถอืหุน้ 

ใน บรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ครอบครวั 

ความสมัพนัธ ์

ประสบการณ์การท างานในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่ บรษิทั 

1 Mr. Nuthavuth 
Chatlerpipat 

50 Barister-at-law of the Thai Bar 

Royal Patronage  

Master in Law (LLM) and Bachelor 

in Law (LLB) from Chulalongkorn 

University 

Bachelor of Business 

Administration (BBA) from 

Ramkhamhaeng University 

Certificate in English for Special 

Careers (Law) from Sukhothai 

Tammathirat University 

0.055 ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั  

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2551 – 2556 

 

2555 – 2556 

  

Chairman (from 2017)/ 

Independent 

Director 

Partner of the firm 

Head of Corporate 

Team 

Member of the Risk 

Management 

Committee 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

BKK Legal Limited 

Watson Farley & 

Williams 

Botanical Garden 

Organisation, 

Ministry of Natural 

Resources and 

Environment 

2 Datuk Rameli Bin Musa 71 Bachelor of Telecommunication 

and Master in Microwave 

Communications from 

University of Sheffield United 

Kingdom 

0.100 พ่อของ ดำตนิ 

ศร ีฟำรำห ์

2557 – ปัจจุบนั  

 

 

2542 – ปัจจุบนั 

Deputy Chairman/ 

Executive Director 

 

Executive Vice 

Chairman 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

3 Dato’ Dr. Ab. Wahab Bin 
Ismail 

63 Doctor of Philosophy in 

Mechanical Engineering (Ph.D) 

from University of Leeds, United 

Kingdom 

0.100 ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2542 – ปัจจุบนั  

Executive Director 

 

 

Group Executive 

Director 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

4 Mr. Abdul Rahim Bin Haji 
Hitam 

56 Bachelor of Science in Production 

Engineering and Management 

from Loughborough University 

of Technology, United Kingdom 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2553 – ปัจจุบนั  

President/Chief 

Executive Director 

 

Executive Director 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1  ~ หนา้ 2 ~ 

 

ล าดบั ชือ่ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศกึษาและคุณวฒุ ิ

สดัสว่นการ 

ถอืหุน้ 

ใน บรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ครอบครวั 

ความสมัพนัธ ์

ประสบการณ์การท างานในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่ บรษิทั 

Berhad 

5 Mr. Abdul Khudus Bin 
Mohd Naaim 

63 Chartered Accountant of the 

Malaysian Institute of 

Accountant 

Fellow Member of the Association 

of Chartered Certified 

Accountants, United Kingdom 

Associate Menbers of the 

Chartered Malaysian Institute of 

Taxation and Institute of Co-

operative &Management 

Accountants in Malaysia 

Diploma in Accountancy from 

Mara Institute of Technology, 

Malaysia 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2542 – ปัจจุบนั  

Independent Director 

 

 

Partner of the firm 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

KS & Associate 

6 Mr. Apichat Suttisiltum 70 Master in Business Administration 

from Thammasat University 

BSc. of Chemical Engineering from 

Chulalongkorn University 

0.031 ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั  Independent Director 

 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

 

7 Datin Seri Farah Binti 
Datuk Rameli  

42 MBA in Engineering Management 

from University of Conventry, 

United Kingdom 

Bachelor Degree in Electrical 

Engineering from Universiti 

Teknologi Malaysia, Malaysia 

0.063 ลกูสำว  

นำยรำเมล ีมซูำ 

2560 – ปัจจุบนั  

 

 

2556 – ปัจจุบนั  

Executive Director 

 

 

Director of Corporate 

Services 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1  ~ หนา้ 3 ~ 

 

ล าดบั ชือ่ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศกึษาและคุณวฒุ ิ

สดัสว่นการ 

ถอืหุน้ 

ใน บรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ครอบครวั 

ความสมัพนัธ ์

ประสบการณ์การท างานในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่ บรษิทั 

 

8 Mr. Surin Wungcharoen 64 BA of Engineering from King 

Mongkut University 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2560 – ปัจจุบนั 

 

 

2555 – 2560  

Executive Director 

 

 

Managing Director 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Thai Auto Tools 

(Eastern) Co., Ltd 

9 Mr. Eddie Dzurraimin Bin 
Zulkipli 

36 Certified Public Accountant of the 

Malaysian Institute of Certified 

Public Accountants  

Chartered Accountant of the 

Malaysian Institute of 

Accountant 

Bachelor of Accountancy with 

Honours and Diploma in 

Accountancy from MARA 

University of Technology, 

Malaysia 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2551 – 2557 

Group Chief Financial 

Officer 

 

Deputy GM, Group 

Finance & 

Accounting 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

10 Mr. Supachai Meererg 47 Bachelor of Science in Electrical 

Industrial Engineering from 

Prankorn Teacher Collect, 

Bangkok 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2549 – 2557   

Deputy GM, Sales & 

Business 

Development 

Senior Manager, Sales 

& Marketing 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Autoventures 

Co., Ltd 

11 Mr. Sarawoot Sriwannayos 57 BA in Law from Ramkhamhaeng 

University 

0.052 ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2529 – 2557 

Corporate Secretary 

 

 

Partner of the firm 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Santik 15 International 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1  ~ หนา้ 4 ~ 

 

ล าดบั ชือ่ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศกึษาและคุณวฒุ ิ

สดัสว่นการ 

ถอืหุน้ 

ใน บรษิทั 

(รอ้ยละ) 

ครอบครวั 

ความสมัพนัธ ์

ประสบการณ์การท างานในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่ บรษิทั 

Office 

12 Mr. Azhari Bin Ahmad 49 Licensed Company Secretary from 

Companies Commission of 

Malaysia 

LL.B (Hons) from Universiti Islam 

Antarabangsa, Malaysia 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2554 – ปัจจุบนั   

Corporate Secretary 

 

 

Head of Group Legal 

and Secretarial 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

13 Mr. Muhamad Azmi Bin 

Muhamad Nor 

55 Bachelor of Arts with Honours ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2553 – 2557   

General Manager, 

Human Resource 

 

General Manager, 

Human Resource 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Precision Sdn 

Bhd 

14 Mr. Mansuriatus Shahrir 

Bin Amir 

49 Bachelor of Science (Economics) 

in Accounting & Finance from 

London School of Economics 

and Political Science 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2546 – 2557   

General Manager, 

Corporate 

Communication 

Deputy GM, Corporate 

Planning 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

* อำย ุณ วันที ่31 มกรำคม 2561 

 

 

 

 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1  ~ หนา้ 5 ~ 

 

 

รายละเอยีดการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบรษิทัในบรษิทัยอ่ย 

ล าดบั ชือ่ IIT IAV FCT IIM ITSB IPSB TSSB PTIMV PTITI IAIPL 

1 Mr. Nuthavuth Chatlerpipat ^(C)          

2 Datuk Rameli Bin Musa / / (C)  / (C) / (C)  / (C) BOC (C) BOC (C)  

3 Dato’ Dr. Ab. Wahab Bin Ismail / / / (C) /  / (C) / BOC  / (C) 

4 Mr. Abdul Rahim Bin Haji Hitam / / / / / / / BOC BOC / 

5 Mr. Abdul Khudus Bin Mohd Naaim ^          

6 Mr. Apichat Suttisiltum ^          

7 Datin Seri Farah Binti Datuk Rameli  / /         

8 Mr. Surin Wungcharoen /          

9 Mr. Eddie Dzurraimin Bin Zulkipli   /     / /  

หมายเหตุ 

(C)  – ประธานคณะกรรมการ 

/  – กรรมการบรหิาร 

^ – กรรมการอสิระและไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

BOC – กรรมาธกิาร 

IIT  – Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited 

IAV – Ingress Autoventures Co., Ltd 

FCT – Fine Components (Thailand) Co., Ltd 

IIM – Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd 

ITSB – Ingress Technologies Sdn Bhd 

IPSB – Ingress Precision Sdn Bhd  

TSSB – Talent Synergy Sdn Bhd  

PTIMV – PT Ingress Malindo Ventures 

PTITI – PT Ingress Technologies Indonesia 

IAIPL  – Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 3 – หนา้ 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบภายในและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์

 

หวัหนา้ตรวจสอบภายใน 

ชือ่ : Mr. Mohd Fazli Mohd Nawi 

กำรแตง่ตัง้ : รักษำกำรหัวหนำ้งำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

กำรศกึษำและคณุวฒุ ิ : ปี 2560 

Masters In Forensic  Accounting and Financial Criminology from MARA 

University of Technology, Shah Alam, Malaysia 

 

ปี 2545 

Bachelor's Degree in Accountancy from MARA University of Technology, 

Shah Alam, Malaysia 

 

ปี 2542 

LCCI Diploma in Accountancy & Economics from Kolej Professional MARA. 

Beranang Selangor, Malaysia 

ประสบกำรณ์ท ำงำน : 2558 – ปัจจบุนั Acting Head of Internal Audit, Ingress Industrial (Thailand) 

Public Company Limited 

  2555 – 2558  Assistant Manager Internal Audit, Ingress Corporation 

Berhad 

  2551 – 2555  Assistant Manager Compliance and Control Department, 

Sime Darby Plantation Sdn Bhd. 

 

เจา้หนา้ทีค่วบคมุการปฏบิตังิาน 

ชือ่ : Mr. Sarawoot Sriwannayos 

กำรแตง่ตัง้ : Head of Legal and Secretarial Department/Corporate Secretary 

กำรศกึษำและคณุวฒุ ิ : Year 1982 

BA in Law from Ramkhamhaeng University  

ประสบกำรณ์ท ำงำน : 2557 – ปัจจบุนั Head of Legal and Secretarial/Corporate Secretary, 

Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited 

  2529 – 2557  Partner of the firm, Santik 15 International Office 

 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 1 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯก่อต้ังเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและ

ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์, และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุ

คลลากรดังนี้มีดังนี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม ประธาน 

2. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ สมาชิก 

3. นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม สมาชิก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ("คณะกรรมการ") รวมถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบโดยรวมดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงิน การบัญชีที่ส าคัญ และรายงานปัญหารวมทั้งการท าธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือ

ผิดปกติ และประเด็นที่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการหารือกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ภายนอกเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ, ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียง 

และเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการควบคุมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามข้อแนะน าในการควบคุมภายในจากผู้สอบบญัชีทั้งภายใน

และภายนอก 

3. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน, แผนงานการตรวจสอบประจ าปี, บุคลากรและ

ทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการตรวจสอบภายใน และเพ่ือให้มีการสอบทานประสิทธิผลของการ

ตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

4. ทบทวนและอนุมัติกฎปฏิบัติ, แผนประจ าปี, การจัดบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และการควบคุม รวมถึงการทบทวนประเด็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ได้รับจาก

หน่วยงานก ากับดูแล และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

5. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการและนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมทั้ง

ประสิทธิผลของการด าเนินงานของระบบการบริหารความเส่ียงของ บริษัทฯ 

6. เพ่ือให้มั่นใจว่าจรรยาบรรณและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์

อักษร เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 2 

 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัขึ้นส่ี (4) ครั้งเป็นประจ าทุกป,ี หรือมากกวา่เมื่อมีความจ าเป็น โดยปกติจะมี

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน และตัวแทนของผู้สอบ

บัญชี (ถ้าจ าเป็น) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการหรือคณะกรรมการชุดอื่นๆ 

  



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 3 

 

ส าหรับปีงบการเงินส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2018 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมส่ี (4) ครั้ง และได้

แสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 

รายงานทางการเงิน, เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน, นโยบายการบัญชีและข้อก าหนดที่

ส าคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล

ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเรื่องส าคัญได้ถูกเน้นไปที่ฝา่ยบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ในกรณทีี่ไม่มีฝ่ายบริหารหารือ

เกี่ยวกับความเป็นอิสระและความเห็นของผู้สอบบัญชีรวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีและประเด็นที่

เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน หลังจากสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วว่างบการเงินในปี 2560 ถึง 2561 ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และได้มีมติอนุมัติงบการเงิน ที่ผู้สอบ

บัญชีได้สอบทานและตรวจสอบโดยไม่ต้องส ารองไว้ 

 

2 การสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและฝ่ายบริหาร เพ่ือทบทวนและ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มั่นใจได้วา่มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม เมื่อตรวจสอบ, คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯอยู่ในระดับทีด่ีโดยไม่มีขอ้บกพร่องที่เปน็สาระส าคัญ 

 

3 การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีผู้บริหารฝ่ายบริหารความเส่ียงที่ประเมินปัจจัย

เส่ียงของบริษัท และประเมินมาตรการการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อระดับที่ยอมรับได้ 

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบยังกล่าวอีกว่า  

บริษัทฯมีการทบทวนปัจจัยเส่ียงต่างๆเป็นประจ าทุกปี  โดยค านึงถึงลักษณะทางธุรกิจและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และมีมาตรการบริหาร

ความเส่ียงที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ 

 

4 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอกขึ้นอยู่กับความรู้, ประสบการณ์

, ความสามารถ, ความเพียงพอของทรัพยากร, ตลอดจนระดับความเป็นอิสระ และคุณภาพของการ

ให้บริการ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ จากผลการ

ด าเนินงานที่น่าพอใจ และมาตรฐานการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง คณะกรรมการ



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 4 

 

ตรวจสอบจึงขอเสนอให้แต่งต้ัง ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด

วันที ่31 มกราคม 2561 อีกวาระหนึ่งซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

5 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานและการรายงานของบริษัทฯเป็นไปตาม

กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์, 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล, จรรยาบรรณธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการทุจริต และ

นโยบายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ไม่มีรายงานการประพฤติมิชอบใดๆ ในปีงบ

การเงินที่ส้ินสุดปี พ.ศ. 2560/2561 

 

6 พิจารณารายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกลา่วเปน็รายการที่เกดิขึ้นตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์

ของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล, โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอยา่งถกูต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดและหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และอย่างเป็นอิสระ และได้ให้ความเห็นต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัท โดยไม่มีข้อจ ากัด ในการได้รับข้อมูล, ทรัพยากร และความร่วมมือจากผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

ในนามคณะกรรมการ 

 

 

 

นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 6 – หนา้ 1 

 

สรุปรายงานการประเมินผล 

 

ไม่มีการประเมินใหม่ระหว่างปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์  กลุ่มบริษัทมี

นโยบายในการประเมินทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ทุกๆ 3 ปี ซึ่งจะครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2561 นี ้
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