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สารบญั 

สารบญั 

หัวข้อที่ 1 – ธุรกิจโดยทั่วไป 

หมวดที ่ รายละเอียด 
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5.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

6.0 ข้อมลูส าคญัอื่นๆ 

หัวข้อที่ 2 – นโยบายก ากับดูแลกิจการบริษัท 

หมวดที ่ รายละเอียด 

7.0 ข้อมลูทรัพย์สนิผู้ ถือหุ้น 

8.0 โครงสร้างของฝ่ายบริหาร 

9.0 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

10.0 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

11.0 การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 

12.0 รายการท่ีเก่ียวข้อง 

หัวข้อที่ 3 – ข้อมูลด้านบัญช ี

หมวดที ่ รายละเอียด 

13.0 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

14.0 การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

เอกสารแนบ 

1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท 

2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

5 สรุปรายงานการประเมินผล 
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1.0 นโยบายทางธุรกิจและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและเป้าหมายของกลุ่มบริษัท 

1.1.1 วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท 

บริษัท มีวิสยัทศัน์ให้กลุม่บริษัท เป็นองค์กรธุรกิจที่มีคูค้่าทางธุรกิจทัง้ภายในและภายนอก ท่ีมคีณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการเป็น

ผู้ประกอบการและความเป็นมืออาชีพ 

1.1.2 เป้าหมายและภารกิจทางธุรกิจของกลุ่ม 

กลุม่ บริษัท มีเปา้หมายที่จะเป็นผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ชัน้น าในตลาดเอเชียและขยายฐานลกูค้าไปทัว่โลกด้วยเทคโนโลยีการ

ผลติขัน้สงูและเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง 

1.1.3 นโยบายคุณภาพของกลุ่ม 

กลุม่ บริษัท มีเปา้หมายเพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัการพฒันา

คณุภาพผลติภณัฑ์และการบรรลคุวามเป็นเลศิด้านทรัพยากรบคุคล 
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1.2  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่ม บริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

 

*หุน้ร้อยละ 3 ทีเ่หลือถือหุน้โดยบคุคลธรรมดา 
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1.3   สถานที่ตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESS AUTOVENTURES  
(INDIA) PVT. LTD. 

(IAIPL), GURUGRAM PLANT 

อินเดีย 

INGRESS AUTOVENTURES  
CO., LTD. (IAV), RAYONG 

PLANT 

INGRESS AUTOVENTURES 
CO., LTD. (IAV), AYUTTHAYA 

PLANT 

FINE COMPONENT CO., LTD. 
(FCT), BANCHANG PLANT 

ไทย 

มาเลเซยี 

INGRESS TECHNOLOGIES  
SDN. BHD. (ITSB),  

ALOR GAJAH PLANT 

INGRESS TECHNOLOGIES  
SDN. BHD. (ITSB),  

BUKIT BERUNTUNG PLANT 

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

TALENT SYNERGY SDN. BHD. 
(TSSB), 

BANGI PLANT 

PT. INGRESS MALINDO 
VENTURES (PTIMV), 

JABABEKA PLANT 

PT. INGRESS TECHNOLOGIES  
INDONESIA (PTITI), JABABEKA 

PLANT 

อนิโดนเีซยี 
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1.4 ธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทในเครือ 

กลุม่บริษัทมเีปา้หมายเพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัการพฒันาคณุภาพ

ผลติภณัฑ์และการบรรลคุวามเป็นเลศิด้านทรัพยากรบคุคล 

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

INGRS จดัตัง้เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นบริษัทให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจให้กบับริษัทยอ่ยที่ผลติชิน้สว่นยานยนต์ภายใน

กลุม่อิงเกรส ทัง้ในประเทศไทย มาเลเซยี อินโดนีเซีย และอินเดีย เพื่อเพิม่ความความแขง็แกร่งและทรัพยากรที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและมุง่เน้นการขยายการดาเนนิงานทัง้ภายในและนอก 

บริษัทย่อยในประเทศไทย 

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

IAV ด าเนินธุรกิจด้านการผลติและจดัจ าหนา่ยชิน้สว่นการปอ้งกนัการร่ัวซมึของรถยนต์ กรอบประตแูละชิน้สว่นยานยนต์อื่นๆ ที่

ผลติขึน้โดยเทคนิคการรีดขึน้รูป ส าหรับลกูค้า OEM ในประเทศไทย โดย IAV ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นผู้จ าหนา่ยระดบั Tier-1 

ซึง่เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์โดยตรงไปยงั OEM ตลอดจนผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์บางอยา่งให้กบัผู้ผลติระดบั 

Tier-1 เช่นเดียวกนั IAV มีพนัธมติร คือ Katayama Kogyo และ Yonei จากประเทศญ่ีปุ่ น จงึสามารถเจาะกลุม่ลกูค้า OEM ชัน้

น าทัง้จากญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาเช่น Mitsubishi, Honda, Isuzu, AAT, Ford, Nissan, Suzuki และ General Motors ได้ 

นอกจากนีแ้ล้ว IAV มีโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต์สองแหง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจงัหวดัระยองและนคิม

อตุสาหกรรมไฮเทคจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

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

FCT เป็นบริษัทร่วมลงทนุกบั บริษัท อิวาโมโตะ จ ากดั จากประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยชิน้สว่นยานยนต์ที่

ใช้เทคโนโลยีการป๊ัมตดัขึน้รูปโลหะด้วยแมพ่ิมพ์ รวมถึงการผลติด้วยแมพ่ิมพ์แบบตดัละเอยีดลกูค้าหลกัของ FCT คือผู้จดั

จ าหนา่ย OEM ชัน้น าระดบั Tier-1 และ Tier-2 ของอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้แก่ลกูค้า เช่น Thai Asakawa, 

Bridgestone NCR, Valeo Automotive, Schott, AAPICO, Adient Summit และกลุม่บริษัทของINGRS นอกจากนี ้FCT ยงั

ออกแบบและผลติแมพ่ิมพ์ ซึง่นอกเหนือจากการใช้งานภายในแล้ว  FCT ยงัมกีารผลติแมพ่ิมพ์ให้กบัลกูค้าทัง้ภายในประเทศ 

และตา่งประเทศ โรงงานการผลติของ FCT ตัง้อยูท่ี่ อ. บ้านฉาง จงัหวดั ระยอง 

บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซยี 

1.4.4 Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd (“IIM”)  
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IIM จดัตัง้ขึน้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2014 ในฐานะบริษัทผู้ ถือหุ้นเพื่อการลงทนุท าหน้าทีเ่ป็นท่ีปรึกษาให้กบับริษัท Ingress 

Technologies Sdn Bhd ("ITSB"), Ingress Precision Sdn Bhd ("IPSB") และ Talent Synergy Sdn Bhd ("TSSB") ซึง่เป็น

ธุรกิจยานยนต์ในประเทศมาเลเซยี เพื่อให้มัน่ใจวา่ ITSB, IPSB และ TSSB ปฏิบตัิตามข้อก าหนดทีเ่กียวข้องในประเทศมาเลเซยี 

ซึง่ใบอนญุาตการผลติระบวุา่บคุคลธรรมดา/นิติบคุคลที่มีสญัชาตมิาเลเซียต้องมีสว่นได้เสยีในบริษัททัง้สองตามข้อที่ก าหนดใน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 IIM เป็นบริษัทผู้ ถือหุ้นใน Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd (เดิมช่ือ Ingress Mayur 

Auto Ventures Pvt Ltd) ซึง่เป็นธุรกิจยานยนต์ในอินเดยี 

1.4.5 Ingress Technologies Sdn Bhd (“ITSB”) 

ITSB เป็นบริษัทท่ีมีความช านาญในการผลติและประกอบชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยเคร่ืองจกัรปัม้ขึน้รูปขนาดกลางถงึใหญ่ เพื่อ

จ าหนา่ยให้กบัลกูค้า OEM ในประเทศมาเลเซีย ด้วยการสนบัสนนุทางด้านเทคโนโลยีจาก AOI Kikai และ Metal Tech จาก

ประเทศญ่ีปุ่ น ITSB จึงเป็นผู้น าในการผลติระดบั Tier-1 ในประเทศมาเลเซีย โดยผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์โดยตรงให้กบั 

OEM และผู้ผลติระดบั  Tier-1 ด้วยกนั โดยลกูค้าของ ITSB คือผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ในมาเลเซยี เช่น Perodua, Proton และ 

Honda  ITSB ซึง่มีโรงงานผลติสองแหง่ ใน Bukit Beruntung, Selangor และ Kelemak, Malacca ซึง่ทัง้สองโรงงานมีเทคโนโลยี

ที่ทนัสมยั เคร่ืองปัม้ขึน้รูปความเร็วสงู และสายการประกอบอตัโนมตัิ 

1.4.6 Ingress Precision Sdn Bhd (“IPSB”) 

IPSB ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ.2537 โดยผลติและจ าหนา่ยชิน้สว่นการปอ้งกนัการร่ัวซมึของรถยนต์ และกรอบประต ูให้กบับริษัท OEM 

หลกั ๆ  ในมาเลเซยี ได้แก่ Proton, Perodua, Honda และ Toyota  โดยจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบั OEM และผู้ผลติระดบั Tier-

1 โดยตรง  IPSB ด าเนินธุรกิจใน Nilai, Negeri Sembilan ด้วยความร่วมมือและสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีจาก Katayama 

Kogyo ประเทศญ่ีปุ่ น และ IPSB ยงัคงความเป็นผู้น าตลาดในประเทศมาเลเซียได้ ด้วยการเป็นผู้บกุเบิกเทคโนโลยีการรีดขึน้รูป

ในประเทศมาเลเซีย  

1.4.7 Talent Synergy Sdn Bhd (“TSSB”) 

TSSB ก่อตัง้ขึน้ ในพ.ศ.2540 โดยเป็นธุรกิจผู้ให้บริการระบบอตัโนมตัิส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมอื่น TSSB 

มุง่เน้นไปท่ีการบริการด้านการออกแบบ การประดิษฐ์และติดตัง้ระบบอตัโนมตัิในโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อให้เหมาะสมกบัความ

ต้องการของลกูค้า ซึง่ลกูค้าของ TSSB ได้แก่ บริษัทกลุม่อิงเกรส ผู้ผลติ OEM ผู้ผลติระดบั Tier-1 และผู้ผลติอื่นๆ ซึง่สนิค้า

บางสว่น TSSB ได้ให้การสนบัสนนุสถาบนัการเรียนรู้และหนว่ยงานทดสอบ โดย TSSB จะให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้าตาม

ระยะเวลาที่ตกลงร่วมกนัไว้อีกด้วย 

บริษัทย่อยในประเทศอนิโดนีเซีย 

1.4.8 PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) 
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PTIMV ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2547 และมีโรงงานผลติที่ Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยความร่วมมือกบับริษัทท้องถ่ินอยา่ง PT 

Tidar และบริษัท Katayama Kogyo และ Yonei จากประเทศญ่ีปุ่ น PTIMV ด าเนินธุรกิจด้านการผลติและจดัจ าหนา่ยชิน้สว่น

การปอ้งกนัการร่ัวซมึของรถยนต์ กรอบประต ู และแผน่กนัความร้อน ให้กบัลกูค้า OEM ในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ประกอบไป

ด้วย Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Toyota, Suzuki และ PTIMV ถือวา่เป็นผู้น าในการผลติระดบั Tier-1 ในประเทศอินโดนเีซยี 

โดยผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์โดยตรงให้กบั OEMs และลกูค้าระดบั Tier-1 ด้วยกนั 

1.4.9 PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”) 

PTITI ตัง้อยูใ่น Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ ITSB โดย ITSB เป็นผู้ ถือหุ้น 100% ผลติภณัฑ์สว่นใหญ่

เป็นการป๊ัมชิน้สว่นขนาดเลก็ และแผน่กนัความร้อน โดย PTITI ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ในฐานะผู้ขายระดบั Tier-2 ให้แก ่

Tier-1 ซึง่คือ PTIMV และ Miyuki Indonesia 

บริษัทย่อยในประเทศอนิเดีย 

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

IAIPL เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในอนิเดียเมื่อ พ.ศ. 2553 ธุรกิจหลกัของ IAIPL คือการผลติและจ าหนา่ยชิน้สว่นยานยนต์ในอินเดีย 

ชิน้สว่นหลกัที่ผลติและจ าหนา่ย เป็นชิน้สว่นการปอ้งกนัการร่ัวซมึของรถยนต์ ซึง่รวมถึงการขึน้รูปของยางขอบกระจกด้านใน 

และกระจกหน้ารถ โดยลกูค้า OEM หลกัของ IAIPL ในอินเดยี ได้แก่ Maruti Suzuki India Limited, Mahindra & Mahindra 

และ Fiat นอกจากนีแ้ล้ว IAIPL ยงัผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัผู้ผลติระดบั Tier-1 และ Tier-2 ในอินเดยี ปัจจบุนั

โรงงานผลติของ IAIPL ตัง้อยูท่ี ่Gurugram, Haryana และจะย้ายโรงงานไปตัง้อยูท่ี่ Manesar, Gurugram ใกล้กบัโรงงานผลติ 

Maruti Suzuki ในปี 2562 
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1.5  ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
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1.6 โครงสร้างการถือหุ้น 

 โครงสร้างการถอืหุ้นของ บริษัท ย่อยแต่ละแห่งมีดังนี ้

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
ร้อยละของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 

มกราคม 2562 ภายในกลุม่  อื่นๆ 

IAV ผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยงานฉีดขึน้รูปและ
ผลติชิน้สว่นประเภทพีพีและทีพีโอที่ งาน
รีดขึน้รูปและผลติชิน้สว่นประเภทกรอบ
ประตรูถยนต์เก่ียวข้องอื่นๆ จ าแนกเป็น
ผู้ผลติ Tier 1 บริษัท IAV ก่อตัง้ขึน้ใน
ประเทศไทย 

IIT: 62.5 KK: 31.43 

Yonei: 6.07 

 300,000,000 บาท 

IIM บริษัทผู้ ถือหุ้นเพื่อการลงทนุ IIM ก่อตัง้ขึน้
ในประเทศมาเลเซีย 

IIT: 100 - RM118,395,002 
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บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
ร้อยละของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 

มกราคม 2562 ภายในกลุม่  อื่นๆ 

FCT ผู้ผลติและผู้จดัจ าหนา่ยชิน้สว่นงานปัม้ขึน้
รูปโลหะ งานปัม้ขึน้รูปโลหะแบบละเอียด
และสว่นประกอบท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ จ าแนก
เป็นผู้ผลติ Tier 1, บริษัท IAV ได้ก่อตัง้ขึน้
ในประเทศไทย 

IIT: 70 
(การลงทนุใน 
FCT โดย IIT 
ถือเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 85 ของ
ทนุช าระแล้ว
ทัง้หมดของ 
FCT) 

Iwamoto:30 
(การลงทนุของ 
Iwamoto ใน 
FCT คิดเป็น
ร้อยละ 15 ของ
ทนุท่ีช าระแล้ว
ทัง้หมดของ 
FCT) 

220,000,000 บาท 

ITSB ผู้ผลติและผู้ประกอบงานเช่ือมประกอบ
ชิน้สว่น ชิน้สว่นกนัความร้อน บานพบั
ประตรูถยนต์ จดัเป็นผู้จดัจ าหนา่ยระดบั 
Tier-1 ITSB ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซีย 

IIT: 70 
 
 

Perodua: 30 RM20,000,000 

IPSB ผู้ผลติและจ าหนา่ยงานรีดขึน้รูปและผลติ
ชิน้สว่นประเภทพีวซิี ประตรูถยนต์ (กรอบ
ประต)ู และชิน้สว่นท่ีเก่ียวข้อง จ าแนกเป็น
ผู้ ค้าปลกีระดบั Tier-1 IPSB ก่อตัง้ขึน้ใน
ประเทศมาเลเซีย 

IIM: 90 KK: 10 RM7,000,000 

TSSB ผู้ให้บริการการทางานอตัโนมตัิ และ 
TSSB ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซีย 

IIT: 100 - RM500,000 

PTIMV ผู้ผลติและผู้จดัจ าหนา่ยชิน้สว่นท่ี
เก่ียวข้องกบับานเลือ่นสาหรับ
อตุสาหกรรมยานยนต์ จ าแนกเป็นผู้ ค้า 
Tier 1 PTIMV ก่อตัง้ขึน้ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

IPSB: 60 KK: 25 

Yonei: 10 

PT Tidar: 5 

IDR59,999,996,625 

PTITI งานปัม้ขึน้รูปโลหะขนาดเลก็ จดัเป็นผู้จดั
จ าหนา่ยระดบั Tier-2 PTITI ก่อตัง้ขึน้ใน
ประเทศอินโดนีเซยี 

 

ITSB: 100 - IDR6,077,164,863 
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บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
ร้อยละของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 

มกราคม 2562 ภายในกลุม่  อื่นๆ 

IAIPL ผู้ผลติและผู้จดัจ าหนา่ยระบบปิดผนกึ
ยานยนต์และด าเนินการสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรับการขึน้รูปพลาสตกิม้วน
และดดัของชิน้สว่นพลาสตกิ IAIPL ก่อตัง้
ขึน้ในประเทศอินเดีย 

IIM: 97 Mr. Prateek 
Chitkara  

INR92,725,980 

 

1.7 ประวัตขิองบริษัท 

ก้าวย่างความสาเร็จของกลุ่มบริษัทอิงเกรส: 

พ.ศ ความส าเร็จ 

 
เร่ิมก่อตัง้กลุม่บริษัท อิงเกรส  

(จัดตัง้บริษัท Ingress Engineering Sdn. Bhd. (“IESB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 

พ.ศ. 2534)  

 IESB ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค “TAA”) กับ บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. (“KK”) 

 จากประเทศญ่ีปุ่ นในการผลติชิน้สว่นประเภท Moulding 

 IESB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท PROTON  ส าหรับงาน Moulding 

 
จดัตัง้บริษัท Ingress Precision Sdn Bhd ("IPSB")  ในประเทศมาเลเซียเมื่อวนัที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2537 

โดยมีกิจการร่วมค้า (JV) กับ บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. (“KK”)  เพื่อผลิตชิน้ส่วน

กรอบประตรูถยนต์ที่เก่ียวข้อง 

 
IESB และ IPSB ได้ย้ายที่ตัง้บริษัท ไปยงั Nilai, Negeri Sembilan 

IPSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท PROTON   (ส าหรับงาน Sash) 

จัดตัง้บริษัท Talent Synergy Sdn. Bhd. (“TSSB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม พ .ศ .

2538 

 
จดัตัง้บริษัท Ingress Autoventures Co., Ltd (“IAV”) ในประเทศไทย  เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน พ .ศ . 2539 โดย

มีกิจการร่วมค้า (JV) กบั บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. (“KK”)  และ บริษัท Yonei Co., 

Ltd   ส าหรับผลติชิน้สว่นยานยนต์ 

2534 

2535 

2536 

2537 

2539 

2538 
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พ.ศ ความส าเร็จ 

IESB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท PERODUA   (ส าหรับงาน Moulding) 

 
IAV ได้เร่ิมผลติชิน้สว่นยานยนต์ ท่ี จงัหวดัระยอง ประเทศไทย 

จดัตัง้บริษัท Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน พ .ศ .

2540, โดยมีกิจการร่วมค้า (JV) กับ บริษัท PERODUA  ส าหรับการผลิตและประกอบชิน้ส่วนยานยนต์

โดยใช้เคร่ืองป๊ัมขึน้รูปขนาดกลางถึงระดบัสงู 

ITSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท PERODUA   (ส าหรับงานป๊ัมขึน้รูป) 

 
IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท AAT   (ส าหรับงาน Sash) 

IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท MITSUBISHI  (ส าหรับงาน Moulding) 

 ก่อตัง้บริษัท Ingress Corporation Sdn. Bhd. (“ICB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม พ .ศ .  

2542 

 
ITSB ได้เร่ิมผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ท่ี โรงงานเมือง Bukit Beruntung, ในประเทศมาเลเซีย ผลิต ชิน้ส่วนบาน

ประตรูถยนต์ เพื่อสง่มอบให้กบั Perodua.  

ICB ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน (เปลีย่นช่ือเป็น Corporation Berhad) เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม พ .ศ .  2543 

 
ICB เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ Bursa Malaysia    

ITSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท PROTON  (ส าหรับงานป๊ัมขึน้รูป) 

 
IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HONDA  (ส าหรับ งาน Sash and Moulding) 

IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท ISUZU   (ส าหรับงาน Moulding) 

 
จดัตัง้บริษัท PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวนัที่19 มีนาคม พ .ศ .

2546 โดยมีกิจการร่วมค้า (JV) กบั บริษัท PT Tidar Adyagiri Sakti    

 

ICB ถกูโอนย้ายไปยงัคณะกรรมการหลกั (Main Board) ของตลาดหลกัทรัพย์ Bursa Malaysia  

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท MITSUBISHI (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท SUZUKI (ส าหรับ งาน Sash) 
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IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท MITSUBISHI (ส าหรับ งาน Sash) 

IPSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท PERODUA  (ส าหรับ งาน Sash) 

IPSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท TOYOTA   (ส าหรับ งาน Moulding) 

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท TOYOTA   (ส าหรับ งาน Sash) 

 

ก่อสร้างโรงงาน IAV สาขาอยธุยา ในนิคมอตุสาหกรรมไฮเทคฯโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัที่จะสง่มอบชิน้สว่นยาน

ยนต์ให้กบับริษัท Honda  ประเทศไทย  

เข้าซือ้กิจการบริษัท  Fine Components (Thailand) Co., Ltd (“FCT”) อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ใน 

ประเทศไทย  จากผู้ ถือหุ้นชาวสงิคโปร์ 

IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท NISSAN  (ส าหรับ งาน Sash) 

ITSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท NAZA  (ส าหรับ งานป๊ัมขึน้รูป) 

 
PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท SUZUKI  (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท DAIHATSU    (ส าหรับงาน Moulding) 

 
ก่อตัง้บริษัท Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd (“IAIPL”) ในประเทศ อินเดีย   เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 

พ .ศ . 2551 

 IAIPL ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท MARUTI SUZUKI  (ส าหรับ งาน Moulding) 

 

PTIMV ได้ลงนามกิจการร่วมค้า (JV) กับ บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. (“KK”) และ 

บริษัท Yonei Co., Ltd  ส าหรับผลติชิน้สว่นยานยนต์ 

IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท GENERAL MOTOR  (ส าหรับ งาน Sash) 

IPSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท SUZUKI  (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท DAIHATSU    (ส าหรับ งาน Sash) 

 

จดัตัง้บริษัท PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 

พ .ศ . 2555  

IAV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท SUZUKI (ส าหรับงาน Moulding) 

ICB เพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย์ Bursa  ของประเทศมาเลเซีย เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
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PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HONDA  (ส าหรับ งาน Sash) 

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท GENERAL MOTOR  (ส าหรับ งาน Sash) 

PTITI ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท TOYOTA  (ส าหรับ งานป๊ัมขึน้รูป) 

 

Ingress Group ได้ท าการปรับโครงสร้างบริษัทในกลุม่และได้เร่ิมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย  

จัดตัง้ บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด ในประเทศไทย  เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทให้ค าปรึกษาแก่บริษัทยอ่ยในกลุม่อิงเกรสและเพื่อเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

จัดตัง้  บ ริ ษัท  Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("IIM") ในประเทศมาเลเซีย   ในวันที่  21 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นบริษัทให้ค าปรึกษาแก่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศ

มาเลเซียเพื่อให้มัน่ใจวา่ใบอนญุาตการผลติของ ITSB และ IPSB มีการปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายของประเทศ

มาเลเซีย 

 FCT ได้ลงนามกิจการร่วมค้า (JV) กบั บริษัท Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”)  

IPSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน Moulding) 

IPSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HINO  (ส าหรับงาน Sash) 

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน Moulding) 

PTITI ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน ป๊ัมขึน้รูป) 

ITSB ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน ป๊ัมขึน้รูป) 

 

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

INGRS ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน เปลี่ยนช่ือเป็น (Ingress Industrial (Thailand) Public Company 

Limited) ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

ITSB เ ข้า ร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค  (TAA) กับ บริ ษัท Metaltech Limited 

 จากประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อพฒันาโมเดลใหม่ 

 

สร้างโรงงาน ITSB ในเมือง Malacca ประเทศมาเลเซียส าหรับสง่มอบให้กบับริษัท HONDA  

TSSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Tae Sung Tech Co., Ltd 

 จากประเทศเกาหล ีในงาน ระบบการผลติแบบอตัโนมตัิ (automation solution) 

ITSB โรงงาน Malacca  ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท HONDA  (ส าหรับงาน ป๊ัมขึน้รูป) 
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IIM จาก ICB เข้าถือหุ้นในบริษัท TSSB 100% และ 40% ของ บริษัท IAIPL  

INGRS เร่ิมเสนอขายหุ้นสาธารณะในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“SET”)  เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 

พ.ศ.2560  

ITSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลอืทางเทคนิค (TAA) กบั AOI Kikai Co. , Ltd 

 จากประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อพฒันาโมเดลใหม่ 

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

กลายเป็น บริษัท ในเครือของ IIM ซึง่เสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ .ศ . 2560 

IAIPL ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท MAHINDRA (ส าหรับงาน Moulding) 

PTIMV ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท MITSUBISHI (ส าหรับงาน Sash) 

PTITI ได้เร่ิมผลติและสง่มอบให้กบั บริษัท MITSUBISHI (ส าหรับงาน ป๊ัมขึน้รูป) 

2561 

IIM เข้าร่วมกับ บริษัท TAA Tae Sung Tech Co., Ltd.   ส าหรับโปรเจคของ Hyundai 

เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 

TSSB เข้าร่วมท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายกับบริษัท Neuromeka   ส าหรับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน  , อินเดีย    และกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ในการเป็นผู้จัดจ าหน่ายหุ่นยนต์ท างานร่วมกัน 

(COBOT) และระบบบรูณาการ เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562 
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2.0 การด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจสว่นใหญ่ของ INGRS เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์  โดย INGRS ได้ยกฐานะตวัเองเป็นหนึง่ในผู้จดัจ าหนา่ยระดบั 

Tier-1 ในภมูิภาค  เนื่องจากมีโรงงานผลติ 10 แหง่ในประเทศหลกัของอาเซียน และอินเดีย 

ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านยานยนต์ของภมูิภาค เป็นหนึง่ในผู้จดัจ าหนา่ยหลกัของ INGRS  นบัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้อตุสาหกรรม

ยานยนต์ในประเทศไทยเมื่อ 50 ปีที่แล้ว  ซึง่ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยได้พฒันาจนมีขนาดใหญ่ที่สดุในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นแหลง่ใหญ่ที่สดุแหลง่หนึง่ของโลก  การท่ีประเทศไทยเป็นฐานการผลติยานยนต์ที่ส าคญัในอาเซยีน

นัน้มีสาเหตมุาจากสถานท่ีตัง้ของประเทศและมีฐานการจดัจ าหนา่ยที่เช่ือถือได้ อกีทัง้ยงัมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน

อตุสาหกรรมที่ความสามารถในการผลติขนาดใหญ่ และมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี 

 

2.1 บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จ ากัด (IAV) 

2.1.1 กลยุทธ์ทางธุรกิจของ IAV 

จากการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องของภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย  IAV เน้นการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติของ

บริษัท ในขณะเดียวกนัก็เข้าครอบครองธุรกิจเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ IAV ได้มีการน าระบบ “ลนี” มาประยกุต์ใช้ทัว่ทัง้องค์กรและมี

ความสอดคล้องกบัภารกิจของ INGRS ที่พฒันาขึน้อยา่งตอ่เนื่องและมีความเป็นเลศิด้านการผลติ 

IAV มีหลกัปฏิบตัิด้านการผลติที่ดีที่สดุ คือนโยบายด้านการบริหารและระบบการจดัการของ SMPQCD ซึง่ประกอบไปด้วย 

 S – Safety – ความปลอดภยั – ค านงึความปลอดภยัตลอดเวลา  

 M – Morale – ขวญัก าลงัใจ – ปัจจยัทีจ่ะท าให้องค์กรมีพลงัขบัเคลือ่นและมีความเอือ้อ านวย 

 P  - Productivity – ผลผลติ – การพฒันาโดยใช้แนวคิดอตัโนมตัิ (Automation) 

 Q  - Quality – คณุภาพ – สร้างคณุภาพในกระบวนการเพื่อให้บรรล ุ0 ppm (ไมม่ีของเสยีเกิดขึน้ท่ีลกูค้า) 

 C  - Cost  - คา่ใช้จา่ย – การบริหารต้นทนุและการก าจดัของเสยี 

 D  - Delivery – การจดัสง่ –  ลกูค้าได้รับสนิค้าตรงเวลาทกุครัง้ 

การแสวงหาความเป็นเลศิของ IAV ยงัเป็นการยืนยนัถึงความพยายามของบริษัทท่ีได้ด าเนินงาน Ingress Lean Systems หรือ 

ILS ในสว่นของโครงการลา่สดุของ ILS คือ "Just-In-Time" ซึง่เก่ียวกบัการรักษาระดบัคลงัสนิค้าที่เหมาะสม และลดของเสยีใน

แตล่ะขัน้ตอนของการผลติ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมุง่มัน่ท่ีจะน าผลติแบบอตัโนมตัิมาใช้ควบคูก่บัแรงงานคน เพื่อจะได้ฝึกทกัษะ

และช่วยในการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่สม ่าเสมอและระดบัความปลอดภยัที่สงูขึน้ 



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

 

หวัขอ้ที ่1 – หมวดที ่2.0 หน้า 2 

 

IAV ได้จดัท าแบบจ าลองเพื่อบนัทกึข้อมลูการผลติแบบเรียลไทม์ขึน้ เพื่อสอดคล้องกบัเทคโนโลยแีละเป็นสว่นหนึง่ของการริเร่ิม

โครงการ “Thailand Industry 4.0” ดงันัน้ระบบ "Ingress Production On-Line System" หรือ I-POS จะได้รับการขยายออกไป

เพื่อให้ครอบคลมุสายการผลติอืน่ ๆ อยา่งก้าวหน้า เรามีจดุมุง่หมายวา่ I-POS จะสามารถชว่ยผู้บริหารในการตดัสนิใจได้อยา่ง

รวดเร็วและถกูต้อง 

บริษัทจะยงัคงด าเนินการด้วยการตระหนกัถึงคา่ใช้จ่ายและโครงการลดต้นทนุท่ีสามารถเพิม่อตัราก าไรขัน้ต้นให้กบัองค์กร 

2.1.2 โครงการในอนาคตของ IAV 

ประเทศไทยตัง้เปา้ยอดความต้องการสัง่ซือ้รถยนต์จะสงูขึน้ 3 เทา่ เนื่องจากการสิน้สดุโครงการรถยนต์คนัแรกตามนโยบายของ

รัฐ จ านวนรถยนต์ที่หมดการประกนัศนูย์ในปี พ.ศ. 2563 คาดวา่จะมีจ านวนเกิน 14 ล้านคนั รถยนต์ที่มีอายกุารใช้งาน เกิน3 ปี 

และ8 ปี จ านวนมากกวา่ 5 ล้านคนั ซึง่เป็นโอกาสที่ผู้ผลติรถยนต์ตา่งๆเตรียมผลติเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนท่ีจะซือ้

รถใหม ่

ผู้ผลติรายใหญ่ เช่น Honda, Isuzu และ Nissan เตรียมที่จะเปิดตวัรถยนต์โมเดลใหม่ๆ  ต้อนรับปี2562 โดยจะมาพร้อมกบั

ประสทิธิภาพและการประหยดัน า้มนัท่ีดีขึน้รวมถงึเทคโนโลยีที่ใหมข่ึน้ 

นโยบายรัฐต้องการให้ไทยยกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรมรถยนต์ให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม รณรงค์การพฒันาระเบยีง

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ผลกัดนัเพื่อพฒันา 10 อตุสาหกรรม ซึง่หนึง่ในนัน้คืออตุสาหกรรมรถยนต์ EEC ริเร่ิมและพฒันา

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติรถยนต์ไฟฟา้ (EV) ของภมูิภาค ซึง่จะชว่ยให้เป็นประโยชน์ตอ่ IAV เป็นอยา่งมาก โดยฐาน

การผลติตัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง ซึง่เป็นกลุม่ 3 จงัหวดัได้แก่ ชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา ท่ี EEC ผลกัดนัโครงการนี ้

 

2.2 บริษัท อิงเกรส พรีซิชั่น เอสดีเอ็น บเีอชดี (IPSB) 

2.2.1. กลยุทธ์การตลาดของ IPSB 

IPSB เป็นบริษัทร่วมระหวา่ง อิงเกรส และ บริษัท คาตายามา โคเกียว จ ากดั จากประเทศญ่ีปุ่ น กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2537 โดยมีความ

เช่ียวชาญในการผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 กรอบประตรีูดขึน้รูปและชิน้สว่นที่เก่ียวข้อง 

 คิว้รางน า้และยางขอบกระจกหน้าพลาสติกฉีดขึน้รูป 

 ยางรีดน า้พลาสตกิฉีดขึน้รูป 

 ฉนวนกนัความร้อน 

 คานเหลก็นิรภยั 
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บริษัทใช้เทคนิคการผลติที่มเีทคโนโลยีและความแมน่ย าสงูเพื่อให้ได้สนิค้าที่มีคณุภาพสงู ในการผลติกรอบประตรูถยนต์และ

ระบบปิดผนกึ (Sealing System)  

สนิค้าหลกัของบริษัทได้แก่ การฉีดพลาสติกขึน้รูป คิว้รางน า้ ยางขอบกระจกหน้าและยางรีดน า้ ส าหรับประเภทชิน้สว่นประตู

รถยนต์ ประกอบไปด้วย กรอบประต ู และ กรอบน ากระจก ซึง่ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้จดัจ าหนา่ยงานกรอบประตรูายเดยีวใน

ประเทศมาเลเซีย 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลติ IATF 16949, OHSAS 18001 และ MS ISO 14001 เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทเป็น

โรงงานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล    อีกทัง้บริษัทยงัใช้แนวทางการผลติที่ดีที่สดุในท่ีท างานโดยใช้ระบบ การผลติแบบลนี 

ระบบ5ส. ระบบไคเซ็น การประชมุผลผลติรายวนั และการตรวจตดิตามสายการผลติโดยผู้บริหาร  

ในปีพ. ศ. 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้เร่ิมใช้กระบวนการผลติแบบอตัโนมตัิโดยเร่ิมจากสายการผลติกรอบน ากระจก เพื่อความ

มัน่คงและความสม ่าเสมอของกระบวนการ  

ลกูค้าหลกัของIPSB คือผู้ประกอบการหลกัในประเทศ มาเลเซีย ได้แก่ โปรตอน (Proton), เปอโรดวั (Perodua) และ ฮอนด้า 

(Honda) รวมถงึจดัจ าหนา่ยให้กบัผู้ผลติชิน้สว่นกรอบประต ูระดบั Tier-2  เช่น บริษัท เอพีเอม็ พลาสติก (APM Plastic Sdn. 

Bhd), บริษัท ดีลอยด์ อินดสัตรี ้ (De-Lloyd Industries Sdn. Bhd.) และ บริษัท อซัมาน ฮมัซะ พลาสติก (Azman Hamzah 

Plastik Sdn. Bhd.)  

IPSB ประสบความส าเร็จในการพฒันาโมเดลใหม ่2 รุ่นใน ปี พ.ศ. 2561 ส าหรับ Perodua New SUV และ Perodua Aruz และ

ได้จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ระบบปิดผนกึ และกรอบประต ูให้กบั Perodua 

2.2.2. โครงการในอนาคตของ IPSB 

IPSB มีสว่นร่วมในการจดัหาชิน้สว่นส าหรับรถยนต์เกือบทกุรุ่นของ Proton, Perodua และ Honda โดยทัว่ไปแล้ว IPSB จะใช้

กลยทุธ์ตอ่ไปนีส้ าหรับโครงการในอนาคต 

 ผลติภณัฑ์ใหมส่ าหรับลกูค้าปัจจบุนั 

 ผลติภณัฑ์ปัจจบุนัส าหรับลกูค้าใหม่ 

 ผลติภณัฑ์ที่ไมเ่ก่ียวกบัรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีปัจจบนัเข้ามาพฒันา 

IPSB ได้รับหนงัสอืแสดงเจตจ านงค์ให้เป็นผู้จดัจ าหนา่ย จาก Honda ส าหรับโมเดลใหมใ่นกลุม่รถยนต์ผู้ โดยสาร ที่คาดวา่จะ

เปิดตวัในปี 2562 และ IPSB มีเปา้หมายที่จะเจาะลกูค้ารายใหมใ่นปี 2562 ส าหรับผลติภณัฑ์แผ่นกนัความร้อน (heatshield)  

นอกจากนี ้ยงัได้รับค าขอใบเสนอราคา (RFQ – Request for Quotation) จาก Honda และ Perodua ส าหรับรถยนต์รุ่นใหม ่จะ

เปิดตวัในปี 2020 และ 2021 อีกด้วย 
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IPSB ได้รับการคดัเลอืก จาก Perodua ให้ด าเนินการศกึษาทางเทคนิคส าหรับรถรุ่นใหม ่ ในผลติภณัฑ์การขึน้รูป และกรอบ

ประต ูภายใต้โครงการการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ของ Daihatsu New Global Architecture (DNGA), นอกจากนี ้IPSB ยงัได้รับ

โอกาสในการเข้าร่วมพฒันารถรุ่นใหมจ่าก ฮอนด้า ท่ีจะเปิดตวัในปี 2563 และ 2564 ด้วย 

IPSB ได้เน้นการปรับปรุงกระบวนการภายใน โดยน าระบบคอมพวิเตอร์ SAP มาใช้ในงานการจดัซือ้ การผลติ และการขนสง่ ซึง่

สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ด้วยความพยายามอยา่งตอ่เนื่องในการปรับปรุงกระบวนการ

ผลติ และระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิแล้ว IPSB ยงัเร่ิมด าเนินการน าโครงการอตุสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) สว่นใหญ่เก่ียวกบั

การบรูณาการระหวา่งระบบ SAP และกระบวนการผลติ 

 

2.3. พี.ที. อิงเกรส มาลินโด เวนเจอร์ (PTIMV)  

2.3.1. กลยุทธ์การตลาดของ PTIMV 

ปี พ.ศ. 2561 นบัเป็นปีที่นา่สนใจส าหรับ PTIMV จากการสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ให้คงที่ นอกจากนี ้PTIMV ยงัให้

ความส าคญักบัการรักษาลกูค้าเดิมเอาไว้ และพยายามสร้างโครงการใหมผ่า่นการร่วมเสนอราคาในโครงการใหมข่องลกูค้า  

ปัจจบุนั PTIMV สามารถสง่มอบสนิค้าให้แก่ผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ในอินโดนีเซยีได้อยา่งตอ่เนื่อง และยงัคงพยายามเจาะตลาด

ลกูค้ารายใหมไ่ปด้วยพร้อมกนั ความมุง่มัน่ของ PTIMV ในการเพิม่ก าลงัการผลติพร้อมกบักลยทุธ์การก าหนดราคาและการท า

การตลาดที่มุง่มัน่ ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มประสทิธิภาพและรับประกนัความส าเร็จกบัลกูค้า 

ส าหรับ โตโยต้า ไดฮทัส ุฮอนด้า ซูซุกิ และ มิตซูบิชิ ยงัคงเป็นลกูค้ารายใหญ่ของ PTIMV อยู ่โดยอ้างองิจากปริมาณการขายและ

รายได้จากปีพ.ศ. 2561 ซึง่คาดวา่รายได้จากมิตซูบิชิจะกลายเป็นรายได้หลกัของบริษัทตัง้แตปี่พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยเฉพาะ

หลงัจากประสบความส าเร็จในการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม ่MPV Xpander เข้าสูต่ลาดเมื่อเดือนกนัยายน ปี พ.ศ. 2560 

นอกเหนือจากการพฒันาในโครงการใหม่ๆ นี ้ บริษัทจะยงัคงพยายามตอ่เนื่องในการผลติชิน้งานซึง่เป็นอะไหลใ่ห้กบัรถยนต์รุ่น

เก่า ซึง่จะเป็นการเพิ่มรายได้อกีทางหนึง่ทีจ่ะเข้ามาอยา่งคงทีใ่นอนาคต 

2.3.2 โครงการในอนาคตของ PTIMV 

PTIMV ก้าวเข้าสู ่ปี พ.ศ. 2561 ด้วยโครงการใหมท่ี่ก าลงัพฒันาอยูจ่ านวนมากซึง่ได้รับหนงัสอืแตง่ตัง้จากลกูค้า ในกลุม่โครงการ

ใหม ่ ซึง่ประกอบไปด้วย งานกรอบประตดู้านในของรถ Nissan และกรอบประตรูถ Hino รวมไปถึงแมแ่รงส าหรับเปลีย่นยาง

รถยนต์ของรถ Suzuki  
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นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทก าลงัท าการพฒันาแมแ่รงส าหรับเปลีย่นยางรถยนต์ของรุ่น Suzuki Y4L (ตวัแทนของรุ่น APV และ ทอ่ไอ

เสยีของ รืน 479W และ สง่มอบยางรีดน า้ให้กบั Kasi Group Seal Assembly ของ Nissan  P33A โดยคาดวา่โครงการเหลา่นี ้

จะสร้างรายได้ที่ดตีอ่ไปในอนาคต 

 

2.4 บริษัท อิงเกรส เทคโนโลย ีเอสดีเอ็น บีเอชดี (ITSB) 

2.4.1 กลยุทธ์การตลาดของ ITSB 

นบัตัง้แต ่ ITSB ก่อตัง้ขึน้ในเดือนกนัยายน ปี พ.ศ.2540 ITSB เป็นหนึง่ในบริษัทท่ีเติบโตเร็วและมีบทบาทส าคญัที่สดุส าหรับ

ผลติภณัฑ์ป๊ัมขึน้รูปขนาดกลางในมาเลเซีย ด้วยประสบการณ์ในการผลติมากกวา่สองทศวรรษ ITSB ได้เข้าสูธุ่รกิจการประกอบ

ชิน้สว่นตา่งๆ ได้แก่ แมแ่รงส าหรับเปลีย่นยางรถยนต์ บานพบัประต ูเบรก/คลตัช์ และคนัเร่ง ด้วย  

จากโรงงานผลติที่ทนัสมยั ควบคูก่บัสายการผลติแบบระบบอตัโนมตัิ ท าให้ ITSB น าหน้าคูแ่ขง่อยูใ่นตลาดรถยนต์ ใน

ขณะเดียวกนัก็มีการควบคมุคณุภาพอยา่งเข้มงวดและการใช้แนวทางปฏิบตัิทีด่ีที่สดุในการผลติเช่น ระบบการผลติแบบลนี 

(Lean Production System) ระบบปอ้งกนัข้อผิดพลาดในสายการผลติ (Poka-Yoke), การผลติแบบควบคมุปริมาณสนิค้าคง

คลงัที่ เหมาะสม (Just-In-Time (JIT)  และ ระบบ 5ส. (5S) ท าให้ ITSB สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในด้าน 

คณุภาพ การจดัสง่ และราคา โดยลกูค้าหลกัของ ITSB คือ Perodua, Honda, Proton และยงัเป็นผู้จดัจ าหนา่ยระดบั Tier-2 

ให้กบั PHN Industry Sdn. Bhd ซึง่จดัจ าหนา่ยให้แก่ OEM  

ในปี พ.ศ. 2558 ITSBได้ลงนามในสญัญาความชว่ยเหลอืด้านเทคนิค (TAA) กบับริษัท Metaltech Ltd.จากประเทศญ่ีปุ่ นเพือ่

เสริมฐานะให้เป็นระดบั Tier-1 ต่อ ผู้ผลติรถยนต์ (OEM) ทัง้หลายในมาเลเซยี ทัง้นี ้ITSB ยงัได้เพิม่ขีดความสามารถด้านเทคนิค

หลงัการลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลอืด้านเทคนิคกบับริษัท AOI Machine Co. , Ltd จากประเทศญ่ีปุ่ น ในเดือนสงิหาคม 

พ.ศ.2560 ภายใต้ความร่วมมือเหลา่นี ้ ITSB จะเข้าถึงเทคโนโลยีในด้านการผลติโดยใช้วสัดทุี่มีความต้านแรงดงึสงู และเคร่ือง

ป๊ัมโลหะท่ีมีขนาดของดแรงป๊ัมทีม่ากขึน้ 

ITSB ได้มีความตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาอตุสาหกรรม โดยได้เข้าร่วมในการสมัมนาและการประชมุหวัข้อ 

Industry 4.0 (IR4.0) ซึง่ท าให้บริษัทสามารถใช้ฐานข้อมลูการผลติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ โดยรัฐบาลมาเลเซยีได้มอบ

เงินเป็นจ านวน 1 ล้านริงกิตภายใต้โครงการ Industry 4.0 แก่ ITSB ผา่นทาง Malaysia International Trade and Industry 

(MITI) และ Malaysia Automotive Institute (MAI) ภายในปีพ.ศ.2561 ITSB จะใช้ระบบการตรวจสอบการผลติแบบเรียลไทม์ 

Delmia Apriso ซึง่พฒันาโดย Dassault System และในขณะเดียวกนั ITSB ก าลงัส ารวจโอกาสที่จะใช้เงินทนุจากภาครัฐ

ภายใต้โครงการ Industrial 4.0 ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สงูสดุ 

2.6.2 โครงการในอนาคตของ ITSB 
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จากการท่ีมาเลเซียเป็นตลาดยานยนต์ที่ส าคญัในอาเซียน OEM ทัว่โลกจึงน าเสนอโมเดลใหม ่ๆ เข้าสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง ตลาด

รถยนต์ของมาเลเซยีก าลงัถกูครอบครองโดยรถยนต์โดยสาร และรถรถยนต์นัง่เอนกประสงค์ (SUV) ซึง่กลายเป็นความต้องการ

ของลกูค้ามากขึน้ในปัจจบุนั 

Perodua ได้เร่ิมพฒันาโมเดลใหมข่ึน้มา การพฒันาโมเดลในอนาคตด้วยการน าเสนอ Daihatsu Global New Architecture 

(DGNA) ซึง่สามารถใช้โครงสร้างชิน้สว่นพืน้ฐาน (แพลตฟอร์ม) ร่วมกนัในการผลติรถรุ่นใหม ่ และในช่วงการพฒันาดงักลา่ว 

Perodua จะเลอืกผู้ขายและและใช้เทคนิคออกแบบ “Simultaneous Engineering” ส าหรับโมเดลใหมน่ีไ้ปพร้อมกบัการพฒันา 

DMC Development.  

ฮอนด้ายงัคงประสบความส าเร็จในการเป็นอนัดบัท่ี 1 ของตลาดในประเทศมาเลเซียใน ปี พ. ศ. 2560 โดย ฮอนด้าจะเปิดตวั

รถยนต์รุ่นใหมใ่นไมก่ี่ปีข้างหน้าเพื่อรักษาต าแหนง่เอาไว้ โดยจดุขายที่ส าคญัของรถยนต์ ฮอนด้าคือ การออกแบบที่นา่สนใจ 

ความคลอ่งตวัในการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์สือ่สาร และความปลอดภยัขณะขบัขี่ 

Proton จะเปิดตวัรถยนต์รุ่น Proton X70 ในเดือน ธนัวาคม 2560 โดยคาดวา่ Proton จะเปิดตวัรถ SUV รุ่น Boyue ซึง่เดมิเป็น

ของ Geely สูต่ลาดมาเลเซยี ซึง่รุ่น Boyue ปัจจบุนัเป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สดุในประเทศจีนเพราะมี DNA ของ Volvo อยูใ่นรถ 

นอกจากนีแ้ล้ว Proton คาดวา่จะน าเสนอโมเดลใหมเ่พื่อมาทดแทนรุ่น Exora และ Ertiga ในอนาคตอนัใกล้ 

ITSB ก าลงัมองหาโครงการท่ีนา่สนใจกบั OEM อื่นๆในมาเลเซีย ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของ ITSB การขยายฐานลกูค้ามี

ความส าคญัตอ่ ITSB เป็นอยา่งมาก เนื่องจากกลยทุธ์ของบริษัทที่ไมต้่องการพึง่พาลกูค้าเพียงไมก่ี่ราย 

 

2.5 บริษัท พี.ที. อิงเกรส เทคโนโลย ี(PTITI) 

2.5.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของ PTITI 

PTITI เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นทัง้หมดโดย บริษัท อิงเกรส เทคโนโลยี เอสดีเอ็น บีเอชดี (ITSB) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2555 

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของประเทศอินโดนีเซีย บริษัทเร่ิมด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยผลติชิน้สว่นรุ่น Suzuki 

APV ให้กบั PT Ingress Malindo Ventures 

ในปัจจบุนับริษัทมีความเช่ียวชาญหลกัในการผลติและจดัหาสนิค้าตอ่ไปนี ้ 

 ผลติภณัฑ์ป๊ัมขึน้รูปขนาดเลก็ 

 ผลติภณัฑ์ป๊ัมขึน้รูปฉนวนกนัความร้อน  

ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท คือผลติภณัฑ์ป๊ัมขึน้รูปขนาดเลก็(ต ่ากวา่ 200 ตนั) และผลติภณัฑ์ขึน้รูปฉนวนกนัความร้อนของ

รถยนต์ บริษัทได้พฒันาระบบคณุภาพ เพื่อให้บรรลมุาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2015 เมื่อเดือน
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ตลุาคม พ.ศ. 2560 บริษัทยงัใช้วฒันธรรมการผลติที่ดีที่สดุในสถานท่ีท างาน เช่น Lean Management System, 5S, และ 

Kaizen  

ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ PT Ingress Malindo Ventures และ PT Miyuki Indonesia ที่เป็น Tier-1 และสง่มอบโดยตรง

ให้กบั OEM ในประเทศอินโดนีเซยี 

2.5.2 โครงการในอนาคตของ PTITI 

PTITI ได้ร่วมมือกบั PTIMV ในการจดัหาชิน้สว่นส าหรับงานป๊ัมขึน้รูป และ แมแ่รงส าหรับเปลีย่นยางรถยนต์ เพื่อรถยนต์รุ่นใหม่

ของซูซกิุ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบับริษัท เพื่อก้าวไปข้างหน้าอยา่งมัน่คง PTITI ได้มีการจดัตัง้ทมีขึน้เพื่อดแูลการขยายธุรกิจงาน

ป๊ัมขึน้รูปขนาดกลางในประเทศอนิโดนีเซีย  

 

2.6 บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (FCT) 

2.6.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของ FCT 

FCT เป็นบริษัทร่วมค้าระหวา่งอิงเกรสและ บริษัท อิวาโมโต จ ากดั จากประเทศญ่ีปุ่ น FCT ก่อตัง้ขึน้ใน ปี พ. ศ. 2523 โดยเป็นผู้

บกุเบิกการผลติชิน้สว่น การป๊ัมตดัขึน้รูปโลหะแบบตดัละเอียดด้วยแมพ่ิมพ์ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตัง้แตน่ัน้เป็นต้น

มา FCT ได้ก้าวมาเป็นบริษัทผลติภณัฑ์ขึน้รูปท่ีสมบรูณ์แบบ โดยมีธุรกิจหลกัดงัตอ่ไปนี ้ 

 เทคโนโลยีการขึน้รูปโลหะด้วยแมพ่ิมพ์ส าหรับชิน้สว่นยานยนต์ทีม่ีความแมน่ย าสงู 

 การขึน้รูปชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมส าหรับรถยนต์ 

 บริการท าแมพ่ิมพ์ 

 บริการซอ่มบ ารุงรักษาแมพ่ิมพ์ 

FCT ใช้ความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีขึน้รูปโลหะด้วยแมพ่ิมพ์ที่แมน่ย าเพื่อสง่มอบให้แก่บริษัทผลติชิน้สว่นยานยนต์ระดบั Tier-

1 และ Tier-2 ในประเทศไทย FCT ได้เร่ิมด าเนินการจดัท าและบ ารุงรักษาแมพ่ิมพ์ด้วยการสนบัสนนุจาก บริษัท อิวาโมโต 

ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อเสริมธุรกิจงานป๊ัมขึน้รูปให้กบับริษัท 

ผลติภณัฑ์หลกัของ FCT คือชิน้สว่นป๊ัมตดัขึน้รูปโลหะด้วยแมพ่มิพ์ เช่น แผน่เบรก แหวนรองน๊อตยดึภายใต้รถยนต์ ชิน้สว่นตวั

ปรับเบาะที่นัง่ และชิน้สว่นขึน้รูปทัว่ไป เช่น ชิน้สว่นคอมเพรสเซอร์ ชิน้สว่นประต ูฯลฯ โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของผลติภณัฑ์ขึน้รูป 

ได้แก่ Thai Asakawa, Valeo Group, Bridgestone, Siam Sera และ Adient ในประเทศไทย 

FCT ผลติแมพ่ิมพ์ป๊ัมส าหรับงานขึน้รูปโลหะด้วยแมพ่ิมพ์และขึน้รูปทัว่ไป ความเช่ียวชาญและสิง่อ านวยความสะดวกชว่ยให้ 

FCT สามารถผลติแมพ่มิพ์ตัง้แตข่นาดเลก็จนถงึใหญ่ได้ทัง้แบบเชิงเดีย่ว (Single) และ แบบเชิงคู ่ (Progressive) ในปัจจบุนั 
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FCT จดัท าแมพ่มิพ์ให้กบับริษัทตา่งๆในประเทศไทย มาเลเซยี อินโดนีเซยีและญ่ีปุ่ น เช่น Topre, Hiruta, Ingress, Valeo group 

เป็นต้น 

FCT มุง่มัน่ในการบรรลมุาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานยานยนต์ IATF 16949 และ การจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

ISO14001 และ FCT ยงัได้รับการรับรองด้วย ISO9001 ส าหรับการออกแบบ จดัท าและบ ารุงรักษาแมพ่ิมพ์ และยงัมีการน า

แนวทางปฏิบตัิด้านการผลติที่ดีทีส่ดุในสถานท่ีท างานเช่น การผลติแบบลนี ระบบ5ส. ระบบไคเซ็น การประชมุผลผลติรายวนั 

และการตรวจตดิตามสายการผลติโดยผู้บริหาร   

ใน ปี พ.ศ.2561  มีผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่จะเปิดตวัทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศส าหรับธุรกิจงานป๊ัมขึน้รูป  ซึง่บริษัทได้พฒันา

โครงการใหม ่3 โครงการส าหรับบริษัท Topre Valeo และ IAV  ส าเร็จแล้ว  ส าหรับธุรกิจการสร้างแมพ่ิมพ์ FCT ได้พฒันาหลาย

ด้านเพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าทัง้ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซยี ดงัเช่น  Perodua, ITSB จากประเทศ

มาเลเซีย, IAV และ Valeo  

2.6.2 โครงการในอนาคตของ FCT  

ส าหรับปี 2562 FCT คาดการณ์วา่จะเร่ิมการผลติส าหรับโมเดลใหมข่อง Mitsubishi Schott และโมเดลใหมข่อง Honda 

โครงการของ IAV  ในไตรมาสที ่ 4 ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันาขัน้สดุท้าย   FCT ยงัคงความพยายามอยา่งตอ่เนื่องและ

มุง่เน้นจะได้รับค าขอใบเสนอราคา (RFQ) และจดหมายแสดงเจตจ านงเป็นผู้จดัจ าหนา่ยจาก จาก Topre, IAV, Able Sanoh, 

Bangkok Eagle Wing (BEW), Thai Yashiro, Aapico, Mitsui Siam Component และโมเดลรุ่นใหม ่อื่น ๆ จากลกูค้า นิสสนั 

ฮอนด้า และอีซซู ุ

ส าหรับธุรกิจแมพ่มิพ์ อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการใหมส่ าหรับ IAV, Aapico, Siam Senator และอีกหลายโครงการ 

FCT ตัง้เปา้ทีจ่ะได้รับใบแตง่ตัง้เป็นผู้จดัจ าหนา่ยจากลกูค้าในประเทศไทย ส าหรับรถยนต์รุ่นใหม ่ ๆ ที่จะเร่ิมพฒันาในปี 2562 

ส าหรับตลาดมาเลเซีย FCT คาดวา่จะได้รับค าขอใบเสนอราคา่ (RFQ) จาก ITSB และ Ingress Katayama Technical Center 

Sdn Bhd ส าหรับการพฒันาโมเดลใหมข่อง Proton และ Perodua 

เพื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกิจของเราจะยงัคงแขง่ขนัได้ FCT จะพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เนื่องเพื่อความได้เปรียบในการแขง่ขนั ในปี 

2562 FCT จะยกระดบัความสามารถในการขึน้รูป ด้วยการเพิ่มเคร่ืองจกัร Double Column  และเคร่ืองมือตรวจสอบแมพ่ิมพ์ 

แบบละเอียด (CMM & Laser Scanner)    ส าหรับธุรกิจป๊ัมขึน้รูป แนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุจะมีการน าระบบอตัโนมตัิมาใช้ให้มาก

ขึน้เพื่อปรับปรุงก าลงัการผลติ คณุภาพ และความปลอดภยั  

 

2.7 บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ (อนิเดีย) พีวทีี จ ากัด (IAIPL)  
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2.7.1 กลยุทธ์ทางการตลาดขของ IAIPL 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจด้านการผลติชิน้สว่นยานยนต์ด้านระบบปิดผนกึ (Sealing System) เทคโนโลยีที่ถกูใช้ในการผลติปัจจบุนั

ได้แก่ การฉีดพลาสตกิขึน้รูป คิว้รางน า้ ยางขอบกระจกหน้าและยางรีดน า้  

ลกูค้า OEM หลกัของ บริษัท ได้แก่ Maruti Suzuki Industries Limited (Maruti Suzuki), Mahindra & Mahindra และ Fiat 

India Automobile Limited (Fiat group) สว่นลกูค้าอื่น ๆ คือลกูค้าระดบั Tier 1 และ Tier 2 (ซึง่เป็นผู้สง่มอบให้กบัOEM) 

IAIPL จะย้ายฐานการผลติจากเมือง Gurugram ไปยงัโซนอตุสาหกรรม Manesar ในเมือง Gurugram ต้นปี 2562 นี ้เพื่อตอบ

รับตอ่การเจริญเติบโตทางธุรกิจ และการขยายพืน้ท่ีของโรงงานเพือ่รองรับการผลติที่มากขึน้ 

Maruti Suzuki Industries Limited (MSIL) มีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 51% มียอดการผลิตต่อปีมากกว่า 0.46 ล้านคนั และเป็น

ลกูค้าหลกัของ IAIPL อย่างต่อเนื่อง นบัจากนีเ้ป็นต้นไป IAIPL มุ่งมัน่ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับซพัพลายเชนของ 

MSIL ผา่นผลติภณัฑ์ใหมใ่นโครงการใหมข่องบริษัท 

IAIPL เข้าร่วมท าข้อตกลงทางธุรกิจ Joint Venture Agreement กับ Sunvisors India Private Ltd. (“SIPL”) ในฐานการผลิต

ตัง้อยู่ที่เมือง Gujarat โดยโรงงานการผลิตให้กบักลุม่ลกูค้า OEM รายหลกั เช่น Suzuki, Ford, Tata, MG Motorsและ Honda 

ซึง่จะท าให้เมือง Gujarat ที่มีขนาดพืน้ท่ีในการรองรับฐานการผลติได้มากกวา่ 1 ล้านคนั สอดคล้องกบัการเติบโตของ IAIPL 

Mahindra เป็นผู้ผลติรถยนต์สาธารณปูโภคที่ใหญ่ที่สดุในอินเดีย IAIPL เร่ิมผลติสนิค้าให้กบั Mahindra จากปีนีเ้ป็นต้นไปและ

จะมุง่เน้นไปท่ีการขยายผลติภณัฑ์ที่ผลติอยูใ่นปัจจบุนัสง่มอบให้กบั Mahindra IAIPL มีเปา้หมายที่จะรวมธุรกิจกบักลุม่บริษัท 

Fiat Group ได้แก่ Fiat และ Jeep ซึง่ IAIPL เป็นผู้ผลติให้กบั Fiat และ Jeep ด้วยเช่นกนั 

เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ OEM  IAIPL ประสบความส าเร็จในการเปลีย่นการรับรองจาก 

ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 ทัง้นี ้IAIPL ยงั ได้รับการรับรองจากระบบ OHSAS 18001 และ ISO 14001 อีกด้วย 

บริษัทยงัวางแผนท่ีจะใช้ ระบบ Lean Manufacturing System เพื่อยกระดบัการปฏิบตังิานท่ีดีทีส่ดุในสถานท่ีท างานเช่น 5S, 

Kaizen และ Morning market  ในอนาคต IAIPL วางแผนท่ีจะใช้ ระบบ SAP Management Information Platform เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในกระบวนการผลติและการรายงานผลอีกด้วย 

2.7.2 โครงการในอนาคตของ IAIPL  

อินเดียคาดการณ์วา่จะกลายเป็นตลาดรถยนต์โดยสารท่ีใหญ่ที่สดุอนัดบัสามของโลกใน ปี 2020 โดยคาดวา่มีปริมาณรวมมาก

ถึง 4.2 ล้านคนัตอ่ปี และคาดวา่อตัราการเติบโตจะอยูท่ี่ 9.4% ไปจนถึง ปี พ.ศ. 2568 
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MSIL และ Suzuki Motors Gujarat ก าลงัอยูใ่นเส้นทางที่ดีที่สามารถบรรลเุป้าหมายได้ถึง 2.0 ล้านคนัใน ปี พ.ศ. 2563 โดย 

Maruti Suzuki มีแนวโน้มทีจ่ะเพิม่ก าลงัการผลติที่โรงงาน Suzuki ใน Gujarat อีก 0.75 ล้านคนัภายใน ปี พ.ศ. 2568 ท าให้มี

ก าลงัการผลติรวมมากถึง 3.0 ล้านคนัตอ่ปี 

MSIL ยงัคงเป็นลกูค้าหลกัของ IAIPL ตอ่ไป โดยบริษัทได้เสนอราคาโครงการใหมจ่ านวน 2 โครงการและคาดวา่จะได้รับใบเสนอ

ราคาส าหรับโครงการใหมใ่นปีการเงิน 2561/62 นื ้ 

Honda Cars มีโครงการใหมจ่ะเร่ิมผลติในปี 2564 ซึง่ก าลงัถกูพฒันาและจะมาแทนรถรุ่นก่อน บริษัทก าลงัอยูร่ะหวา่งการยื่นขอ

ใบเสนอราคา 

Volkswagen, Honda และ Piaggio คือเปา้หมายตอ่ไปของ IAIPL ส าหรับรถยนต์พาหนะ และรถสองล้อ 

 

2.8 บริษัท ทาเลนท์ ซินเนอย ีเอสดีเอน็ บีเอชดี (TSSB) 

2.8.1 กลยุทธ์การตลาดของ TSSB 

TSSB ก่อตัง้ขึน้ใน ปี พ.ศ.2538 โดยมีการด าเนินงานหลกัคือการออกแบบ การพฒันาต้นแบบ การสร้างสายการผลติ ระบบ

ควบคมุ งานการประกอบ การทดสอบ การติดตัง้ และการบริการหลงัการขาย 

ความสามารถหลกัของ TSSB ได้แก่ 

 หุน่ยนต์ และ ระบบ PLC 

 ผู้ รับเหมาในงานรวมระบบและเทคโนโลยีตา่งๆ  

 การจ าลองแบบ 

 การออกแบบ 

 การบริการด้านวิศวกรรม 

 อตุสาหกรรม 4.0 

สนิค้าหลกัของบริษัท ได้แก่  

1. สายการผลติแบบอตัโนมตัิส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ 

2. เคร่ืองจกัรเฉพาะทาง 

3. อปุกรณ์ทดสอบ 

4. อปุกรณ์จบัยดึในการผลติ 
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5. หุน่ยนต์จดัเรียงสนิค้า 

6. การบริการด้านวิศวกรรม 

ตัง้แต ่ ปี พ.ศ.2558 TSSB ได้ริเร่ิมโครงการและมีการพฒันาจนสามารถจดัท าระบบอตัโนมตัิส าหรับสายการผลติ กรอบประต ู

ให้กบับริษัท IPSB และ IAV นอกจากนี ้TSSB ยงัได้จดัหาและตดิตัง้สายการผลติอตัโนมตัิ แบบ Press Tending ให้กบับริษัท 

ITSB โดยใช้บริการของ Korean Engineering Company 

เพื่อตอบสนองความต้องการของ Ingress Group ในการเพิ่มระบบอตัโนมตัิในสายการผลติ และความสามารถทางวิศวกรรม 

TSSB ได้ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลอืทางเทคนคิ (TAA) กบั บริษัท TAE Sung Tech Co. , Ltd จากเกาหลเีมื่อวนัท่ี 16 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของ TSSB ให้เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรเต็มรูปแบบ 

(Automation System Integrator) 

TSSB ยงัได้เซ็นสญัญากบับริษัทที่มีช่ือเสยีงหลายแหง่ เพื่อเป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนีใ้นมาเลเซยี  

 Yajima Giken, INC Japan – ตวัแทนจ าหนา่ยที่ได้รับอนญุาตส าหรับบริการขนสง่ระบบเสริม 

 Fuji Yusoki Kogyo Co. Ltd, Japan – ตวัแทนจ าหนา่ยที่ได้รับอนญุาตส าหรับหุน่ยนต์จดัเรียงสนิค้า 

 Nawootec Co. Ltd, Korea – ตวัแทนจ าหนา่ยที่ได้รับอนญุาตส าหรับอปุกรณ์ตอ่เช่ือม 

 Neuromeka Co., Ltd, Korea – Authorised distributor for Collaborativ Robots (COBOT) 

ในการเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ INGRS  TSSB ช่วยให้บริษัทในเครือเปลีย่นรูปแบบการท างานไปเป็น

สายการผลติระบบอตัโนมตัิทัง้หมด โดยใช้เทคโนโลยีที่กลา่วไปข้างต้น 

2.8.2 โครงการในอนาคตของ TSSB  

TSSB เข้าร่วมสนบัสนนุในโครงการระบบอตัโนมตัใินอตุสาหกรรมยานยนต์ของ INGRS เช่น IAV, ITSB, IPSB และ PT IMV  

เพื่อก้าวตอ่ไปข้างหน้า TSSB จะส ารวจโครงการด้านวิศวกรรมที่นา่สนใจที่อยูน่อกเหนือจากอตุสาหกรรมยานยนต์ด้วย ในเดือน

ธนัวาคม 2560 TSSB ได้รับจดหมายแสดงเจตจ านงเพื่อจดัหาและพฒันาเคร่ืองจกัรและหุน่ยนต์บรรจคุวามเร็วสงูจากบริษัท

ท้องถ่ิน (Organic Gain Sdn Bhd - OGSB) ซึง่โครงการนีจ้ดัอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร 

TSBB ก าลงัพฒันาเพื่อเข้าสูอ่ตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองดื่มอีกด้วย นอกจากนีแ้ล้วยงัมกีารสนทนาเบือ้งต้นเก่ียวกบัการ

ร่วมมือกบับริษัทออกแบบบ้าน และบริษัทสร้างหุน่ยนต์ทีม่ีช่ือเสยีงอีกด้วย 

ในขณะท่ีรัฐบาลเร่ิมด าเนินโครงการในอตุสาหกรรม 4.0 ในทกุอตุสาหกรรมแล้ว TSSB ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการและ

ประสานงานระบบดงักลา่วใน กลุม่บริษัท Ingress และ TSSB ยงัได้รับการคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในผู้ รับทนุอดุหนนุจากนโยบาย 
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Industry 4.0 ผา่นทางสถาบนัยานยนต์มาเลเซีย (MAI) จาก MITI อีกด้วย โดยเงินสนบัสนนุนีจ้ะชว่ยเพิม่ขีดความสามารถหลกั

ของ TSSB เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์ทางธุรกิจของ TSSB และ กลุม่บริษัท Ingress ได้เป็นอยา่งด ี

ในปัจจบุนั TSSB ก าลงัศกึษาถึงโครงการน าร่องจากนโยบาย Industry 4.0 ที่ IPSB และ IAV ด้วยโครงการเหลา่นี ้TSSB จะ

น าเสนอ "สายการผลติอตัโนมตัิทีส่มบรูณ์แบบ" (complete automated line)  กบัลกูค้า โดยเช่ือมโยงถึง ระบบ SAP และระบบ

การตรวจสอบการผลติ (PMS) โดยข้อมลูจะเช่ือมตอ่กบั คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน ในแบบเรียลไทม์ 
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3.0 ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) และกลุม่บริษัทในเครือ (“กลุม่บริษัท”) มีควำมมุง่มัน่ในกำรบรรลุ
วิสยัทศัน์และเปำ้หมำยเชิงกลยทุธ์ เพื่อให้บรรลเุปำ้หมำยนีอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ กลุม่บริษัทจ ำเป็นต้องมคีวำมสำมำรถในกำร
จดักำรควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ตำมวิสยัทศัน์ของบริษัท คณะกรรมกำรมีหน้ำที่
ในกำรดแูลรับผิดชอบตอ่ควำมเสีย่งให้ค ำแนะน ำในกำรจดักำรกบัควำมเสีย่งเหลำ่นีแ้ละเพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรจดักำรควำมเสีย่ง
อยำ่งเป็นรูปธรรมในลกัษณะที่มีโครงสร้ำงและสอดคล้องกนั 
 
กลุม่บริหำรควำมเสีย่งได้รับมอบหมำยให้เข้ำสูก่รอบกำรท ำงำนท่ีเรียกวำ่ ERM (Enterprise Risk Management) ซึง่จะใช้เป็น
เคร่ืองมือในกำรจดักำรควำมเสีย่งที่ส ำคญัของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง นโยบำยควำมเสีย่งได้ด ำเนินกำรและได้รับกำรสือ่สำรทัว่ทัง้
องค์กร กระบวนกำร ERM ครอบคลมุกิจกรรมทัง้หมดอยำ่งเป็นระบบและมีประสทิธิผลเพื่อลดผลกระทบและโอกำสในกำรเกิด
เหตกุำรณ์ที่ท ำให้บริษัทไมบ่รรลเุปำ้หมำยที่วำงไว้ 
 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่งของกลุม่บริษัท ได้ทบทวนและประเมินควำม
เสีย่งที่ส ำคญัของ IIT ซึง่สำมำรถแบง่ออกได้เป็นดงันี ้
  
3.1 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบของรัฐบาล 

สภำพควำมไมแ่นน่อนทำงกำรเมอืง เศรษฐกิจและสงัคมของแตล่ะประเทศ  ซึง่ประเทศไทยประสบกบัเหตกุำรณ์ควำมไมส่งบ

หลำยครัง้ในอดีต กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยหรือกฎระเบยีบของรัฐบำลสง่ผลกระทบตอ่กำรเติบโตของเศรษฐกิจภำยในประเทศ

และอตุสำหกรรมยำนยนต์ในแง่ของผลติภณัฑ์และปริมำณกำรผลติ ทัง้นีจ้ะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ธุรกิจกำรผลติชิน้สว่นยำน

ยนต์และกลยทุธ์ ทิศทำงธุรกิจของบริษัท  กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดกบัหนว่ยงำนตำ่งๆคือยทุธศำสตร์ส ำคญัของฝ่ำย

บริหำรเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเสีย่งนี ้ 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

ควำมล้มเหลวของรูปแบบกำรลงทนุอำจมีผลกระทบทำงกำรเงินตอ่กลุม่บริษัท ที่เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินของธนำคำร ซึง่อำจสง่ผล

ตอ่ควำมยัง่ยืนของบริษัทในระยะยำว ดงันัน้ กลุม่บริษัทจึงได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลและติดตำมผลกำรลงทนุ 

กำรตรวจสอบอยำ่งตอ่เนื่องเป็นสิง่ส ำคญัในกำรสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผลกำรด ำเนินงำนและคณุภำพของกำรลงทนุสำมำรถบรรลุ

ผลตอบแทนที่คำดวำ่จะได้รับจำกกำรลงทนุ  กำรตรวจสอบกำรลงทนุท่ีไมไ่ด้ประสทิธิภำพของข้อมลูกำรลงทนุอำจสง่ผลตอ่

กระบวนกำรตดัสนิใจและน ำไปสูค่วำมล้มเหลวในกำรลงทนุ  ยทุธศำสตร์ส ำคญัในกำรจดักำรควำมเสี่ยงคือกำรปรับปรุง

กระบวนกำรตรวจสอบกำรลงทนุภำยในกลุม่ 

3.2 ความเสี่ยงทางการเงนิ 
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3.2.1 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

กลุม่บริษัทมีควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นในกำรด ำเนินธุรกิจในตำ่งประเทศและกำรจดัซือ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในกำรซือ้

วตัถดุิบ นอกจำกนี ้ บริษัทยงัมีควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นในกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยในตำ่งประเทศ กำร

เปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่งสกลุเงินบำทกบัเงินตรำตำ่งประเทศที่ไมเ่อือ้อ ำนวยอำจสง่ผลกระทบทำงกำรเงินตอ่

บริษัท  เพื่อลดผลกระทบดงักลำ่วฝ่ำยบริหำรมีระบบในกำรติดตำมควำมเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่งสกลุเงินหลกั

สกลุเงินบำทและสกลุเงินอื่น ๆ 

กลุม่บริษัท มคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบโดยใช้ระบบจดัซือ้กลำงหรือ CPS ในกำรจดัหำวตัถดุิบหลกั ภำยใต้ 

CPS, ผู้ผลติเหลก็จะพิจำรณำประเภทของเหลก็ทีจ่ะใช้เป็นวตัถดุบิหลกัในกำรผลติชิน้สว่นยำนยนต์ ผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบหลกั

และรำคำซือ้ขำยของวตัถดุิบขัน้ต้น หน้ำที่ของกลุม่บริษัท คือกำรซือ้วสัดกุำรผลติหลกัและควำมต้องกำรของ OEM. กลุม่บริษัท

จะเจรจำกบั OEM เพื่อปรับรำคำชิน้สว่นยำนยนต์ให้สอดคล้องกบัต้นทนุและควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบหลกั ข้อตกลง

ดงักลำ่วสำมำรถลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำของวสัดกุำรผลติหลกัที่อำจมีตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท 

3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

สว่นใหญ่กลุม่บริษัท มียอดคงค้ำงเนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัมีควำมเสีย่งตอ่กลุม่บริษัท เนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ที่อ้ำงอิงมี

ควำมผนัผวนซึง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุทำงกำรเงินของกลุม่บริษัท  

กลุม่บริษัท มีมำตรกำรลดควำมเสีย่งโดยตดิตำมควำมเคลือ่นไหวของอตัรำดอกเบีย้อยำ่งใกล้ชิด  กลุม่บริษัทยงัคำดกำรณ์วำ่จะ

ไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในอนำคตอนัใกล้ตำมนโยบำยกำรเงินท่ีใช้ในประเทศไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซียและอินเดยี 

ซึง่เป็นตลำดหลกัของกลุม่บริษัท  จำกกำรท่ีได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์บริษัทมีทำงเลอืกในกำรระดมทนุเพิ่มเตมิ  

กลุม่บริษัทจะพจิำรณำทำงเลอืกอื่นนอกเหนือจำกธนำคำรพำณิชย์ที่สำมำรถให้ต้นทนุทำงกำรเงินที่ยอมรับได้มำกขึน้ 

3.2.3 ความเสี่ยงของการประกันภยัที่ไม่เพียงพอส าหรับกลุ่ม บริษัท 

แม้วำ่กลุม่บริษัทจะพยำยำมลดควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยีและ / หรือควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิและ พนกังำนของบริษัท โดย

กำรซือ้หลกัประกนัในปริมำณที่เช่ือวำ่เพียงพอและมีมำตรฐำนเดยีวกนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอตุสำหกรรมเดียวกนั  

อยำ่งไรก็ตำม ควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้กบักลุม่บริษัทเนื่องจำกควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้หรือควำมเสยีหำยหรือผลกระทบที่เกิด

จำกควำมเสยีหำยอำจไมไ่ด้รับกำรชดเชยอยำ่งสมบรูณ์หรือควำมเสยีหำยทีเ่กิดขึน้จริงเกินกวำ่ทนุประกนัภยั เช่นกำรประกนั

ควำมเสยีหำยจำกอทุกภยัในประเทศไทย ซึง่อำจสง่ผลตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  กลุม่บริษัทยงัมีควำม

เสีย่งที่จะไมไ่ด้รับควำมคุ้มครองบำงสว่นหรือทัง้หมดส ำหรับควำมสญูเสยีหรือควำมเสยีหำยที่ถือวำ่เป็นกรณียกเว้น  นโยบำย

ของกลุม่บริษัท คอืกำรปฏิบตัติำมนโยบำยอตุสำหกรรมของ ACM ในกำรซือ้ประกนัท่ีสำมำรถครอบคลมุควำมเสยีหำยที่อำจ

เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจทีเ่พียงพอ 
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กลุม่บริษัทได้ด ำเนินกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งตอ่ควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้จำกสนิทรัพย์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนเนื่องจำก

เหตกุำรณ์หรือเหตกุำรณ์ที่สำมำรถควบคมุหรือปอ้งกนัได้  ทกุบริษัท ภำยใต้กลุม่บริษัท ได้ปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน

และมำตรฐำนควำมปลอดภยัที่ดทีี่สดุในกำรด ำเนินงำนของโรงงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องในทกุประเทศที่กลุม่ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจซึง่สำมำรถควบคมุควำมเสีย่งจำกเหตกุำรณ์หรืออบุตัิเหตทุี่อำจท ำให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิกำร

ด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท 

3.3 ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

3.3.1 ไม่ปฏิบัติตามข้อบงัคับ 

หำกไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดหรือข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและ / หรือข้อก ำหนดตำมกฎหมำย (เช่นตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประเทศไทย ประมวลกฎหมำยแพง่และพำนชิย์ปี พ.ศ. 2468 

พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และพระรำชบัญญตัิกำร

ประกอบธุรกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญตัิสง่เสริมและรักษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแหง่ชำติ พ.ศ. 2535 

พระรำชบญัญตัคิณุภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2517 และกฎหมำยของประเทศอินโดนเีซียฉบบัท่ี 32 ปี 2552 เร่ืองกำรคุ้มครอง

สิง่แวดล้อม และกำรบริหำรจดักำร) อำจท ำให้หนว่ยงำนก ำกบัดแูลด ำเนินกำรทำงกฎหมำยตอ่บริษัท ซึง่จะสง่ผลตอ่ช่ือเสยีงของ

บริษัท 

กลยทุธ์ส ำคญัในกำรจดักำรควำมเสีย่งนี ้ คือ กำรจดัสรรทรัพยำกรที่เฉพำะเจำะจงเพื่อให้แนใ่จวำ่ข้อก ำหนดด้ำนกฎระเบียบ

ตำ่งๆได้รับกำรตรวจสอบและสง่มอบอยำ่งทนัทว่งที นอกจำกนีย้งัได้มีกำรเพิ่มขัน้ตอนกำรจดักำรด้ำนกำรปฏิบตัิตำม

กฎระเบียบเพื่อให้มีกำรฝึกอบรมและกำรศกึษำแก่บคุลำกรที่เก่ียวข้องในบริษัท 

3.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 

3.4.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า 

กำรพึง่พำลกูค้ำรำยยอ่ยไมม่ำกส ำหรับรำยได้กบับริษัทอำจสง่ผลกระทบตอ่กำรท ำก ำไรของบริษัท บริษัทมีควำมเสีย่งที่จะ

สญูเสยีลกูค้ำรำยใดในกลุม่นีท้ี่มผีลเสยีตอ่กลยทุธ์กำรเติบโตของบริษัท กำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำที่ไมด่ีหรือไมส่ำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอำจสง่ผลให้ลกูค้ำยตุิควำมสมัพนัธ์กบับริษัทในเครือของกลุม่บริษัทได้ 

แผนปฏิบตัิกำรเพื่อลดควำมเสีย่งนี ้ คือ ใช้กลยทุธ์กำรรักษำลกูค้ำและกำรจดักำรทรัพยำกรภำยในในกำรติดตำมผลกำรส ำรวจ

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำอยำ่งใกล้ชิด 

กำรรักษำควำมตอ่เนื่องของธุรกิจหรือลกูค้ำเป็นสิง่ส ำคญัส ำหรับควำมยัง่ยืนของบริษัท นอกเหนือจำกกำรลงทนุหรือโครงกำร

ใหม ่  กำรไมส่ำมำรถท ำธุรกิจใหม่ๆ  จะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนนิธุรกิจของกลุม่บริษัท ที่จะให้บรรลเุปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้และ

อำจสญูเสยีสว่นแบง่กำรตลำดและกำรรับรู้สนิค้ำใหม่ 
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แผนปฏิบตัิกำรของผู้บริหำรเพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสีย่งนี ้ คือ กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์และกำรตอบสนองโดยกำร

เปรียบเทียบกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำและกำรวิเครำะห์ช่องวำ่งทำงเทคโนโลยีระหวำ่งควำมสำมำรถที่มีอยูก่บัควำมต้องกำร

ในอนำคต นอกจำกนีย้งัควรปรับปรุงกำรตลำดและกำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำอกีด้วย 

3.4.2 ประเด็นด้านคุณภาพ 

คณุภำพของผลติภณัฑ์เป็นปัจจยัส ำคญัตอ่ควำมส ำเร็จของอตุสำหกรรมยำนยนต์ เนื่องจำกข้อบกพร่องหรือผลติภณัฑ์ที่มี

คณุภำพต ่ำเป็นท่ียอมรับไมไ่ด้ อำจท ำให้เกิดผลกระทบร้ำยแรงตำมมำ  กลุม่บริษัทมีควำมเสีย่งที่จะสญูเสยีลกูค้ำและช่ือเสยีง

และอำจถกูฟอ้งโดยผู้บริโภคส ำหรับควำมเสยีหำยที่เกิดจำกผลติภณัฑ์ที่ต ่ำกวำ่มำตรฐำน 

กลุม่บริษัทมเีปำ้หมำยในกำรควบคมุคณุภำพสนิค้ำ โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรผลติตลอดจนกำรควบคมุ

คณุภำพของผลติภณัฑ์  มำตรกำรดงักลำ่วให้ควำมมัน่ใจในระดบัหนึง่วำ่มีควำมเสีย่งที่ต ำ่ตอ่คณุภำพของผลติภณัฑ์ กลุม่

บริษัทและคูค้่ำจำกประเทศญ่ีปุ่ นมีกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อควบคมุและปรับปรุงคณุภำพผลติภณัฑ์อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้

ได้รับกำรยอมรับจำก OEM 

3.4.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

กำรสญูเสยีพนกังำนท่ีเป็นผู้บริหำรหลกัและไมส่ำมำรถที่เติมเต็มต ำแหนง่ทีว่ำ่ง ด้วยกำรวำงแผนสบืทอดต ำแหนง่ทีเ่หมำะสม

อำจท ำให้มีผลกระทบตอ่บริษัท ด้วยเหตนุี ้ บริษัทได้ด ำเนินมำตรกำรท่ีมีควำมเสีย่งโดยใช้กรอบกำรวำงแผนสบืทอดต ำแหนง่ที่

ส ำคญัทัว่ทัง้บริษัทภำยในกลุม่ 
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4.0 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

ล าดับ ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันที่ 31 มกราคม 

2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะการ 

ถอืครอง 

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน * 652.8 รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.1 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคารและสทิธิการเชา่
อาคารระยะยาวและสว่นปรับปรุง * 

755.9 
รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.2 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการผลติ 1,204.5 เจ้าของกรรมสทิธ์ิ รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.3 

4. เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 7.6 เจ้าของกรรมสทิธ์ิ ไมม่ี 

5. ยานพาหนะ 14.4 เจ้าของกรรมสทิธ์ิ ไมม่ี 

6. สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 58.9 เจ้าของกรรมสทิธ์ิ รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.4 

รวม * 2,694.1  

* จ ำนวนดงักล่ำวรวมถึงทรพัย์สินประเภทถือเพือ่กำรลงทนุ (IPSB Bangi Plant)  

สินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัทฯ ข้างต้นแบ่งแยกตามประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ ดังนี ้

4.1.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ  

ก) ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิในประเทศไทย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IAV ที่ดินซึง่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง 

 

64/6 หมู ่4 ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

(จ านวน 1 แปลง พืน้ท่ี 12 ไร่ 3 
งาน 14 ตารางวา)  

พืน้ท่ี: 220,183 sq. ft. 

สถานท่ีตัง้ของ
โรงงานผลติ IAV 
ในจงัหวดัระยอง
ประเทศไทย 

61.4 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 
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ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

2. IAV ที่ดินซึง่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม
ไฮเทค จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

 

64/6 หมู ่1 ต าบลบ้านเลน 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา   

(จ านวน 1 แปลง พืน้ท่ี 11 ไร่ 27 
ตารางวา) 

พืน้ท่ี: 191,664 sq. ft 

สถานท่ีตัง้
โรงงานผลติ IAV 
จงัหวดัพระนคร 

ศรีอยธุยา 

66.4 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

3. FCT ที่ดินในต าบลมะขามคู ่จงัหวดั
ระยอง 

 

600 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่ก่ิง
อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั
ระยอง 

(จ านวน 1 แปลง พืน้ท่ี 24 ไร่) 

พืน้ท่ี: 413,334 sq.ft. 

สถานท่ีตัง้ของ
โรงงานผลติของ 
FCT ในจงัหวดั
ระยองประเทศ

ไทย 

40.3 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

4. FCT ที่ดินซึง่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม
เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

 

ที่ดินแปลงที ่ด ี23 บี ซึง่ตัง้อยูใ่น
นิคมอตุสาหกรรมเหมราช อีส
เทิร์นซีบอร์ด ต าบลตาสทิธ์ิ 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

(จ านวน 1 แปลง พืน้ท่ี 23 ไร่ 1 
งาน 95.5 ตารางวา) 

ที่ดินเปลา่ซึง่จะ
น ามาใช้สร้าง

โรงงานเพื่อขยาย
ก าลงัการผลติใน

อนาคต 

94.0 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

รวม 262.1  
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 ข) ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิในประเทศมาเลเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 

มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IPSB ที่ดินในเมืองนิไล แปลง 

ก.พีเอ็น 38504 ลอ็ต 9144 และ 

ข.พีเอ็น 38503 ลอ็ต 9145  

ซึง่อยูใ่นมคูมิออฟเซตลู (Mukim 
of Setul)  เขตเซเรมบนั 
(Seremban) เนอกริ เซมบิลนั 
ประเทศมาเลเซีย (รวม 2 แปลง 
คิดเป็นพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 303,069 
ตารางฟตุ)  

พืน้ท่ีเพาะปลกู
ส าหรับ IPSB ใน 

Nilai ประเทศ
มาเลเซีย 

113.9 ถือสทิธิการใช้
ที่ดินเป็นระยะ 
เวลาประมาณ 

99ปี
(Leasehold 
Title) (สิน้สดุ

วนัท่ี3
กรกฎาคม พ.ศ. 

2635) 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

2. IPSB ที่ดินในเมืองบนัจิ (Bangi)เอช
เอส (เอ็ม) 9638 พีที 11469 
สว่นท่ี 13 บนัดา บารู บนัจิ 
(Bandar Baru Bangi) มคูิม
ออฟคาจาง (Mukim of 
Kajang) เขตฮลูลูงัแกท (Hulu 
Langat) รัฐเซลงังอร์ 
(Selangor) ประเทศมาเลเซีย 
(จ านวน 1 แปลง) คิดเป็นพืน้ท่ี 
43,560 ตารางฟตุ 

สถานท่ีผลติ
สถานท่ีของ 

IKTC ใน Bangi 
ประเทศมาเลเซีย 

31.3 ถือสทิธิการใช้
ที่ดินเป็น
ระยะเวลา

ประมาณ 99 ปี 
(Leasehold 
Title) (สิน้สดุ
วนัท่ี 29 

กนัยายน พ.ศ. 
2629) 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

3. ITSB ที่ดินในบกิูตบรัูนตงั (Bukit 
Beruntung) เอชเอส (ดี) 39152 
พีที 13990 สว่นท่ี 20, บนัดา
เซเรนดา (Bandar Serendah) 
เขตอลูเูซลงังอร์ (Ulu Selangor) 
รัฐเซลงังอร์ ประเทศมาเลเซีย  

(จ านวน 1 แปลง)คิดเป็นพืน้ท่ี 
365,576 ตารางฟตุ 

สถานท่ีตัง้โรงงาน 
ITSB ใน Bukit 

Beruntung 
ประเทศมาเลเซีย 

126.1 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

รวม 271.3  
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ค) ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิในประเทศอินโดนีเซีย  

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. PTIMV ที่ดินในเขตอตุสาหกรรม 
Jababeka, Cikarang 

 

บลอ็ก จีจี-7เอ, 7บี และ จีจี-8, 
อตุสาหกรรมถนน Jababeka, 
Tahap II Cikarang, อินโดนีเซีย 

3 แปลง 

Area: 132,083 sq. ft. 

สถานท่ีตัง้
โรงงานผลติ 
PTIMV และ 

PTITI ในเมือง 
Cikarang 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

119.4 สทิธิในการ
ก่อสร้าง 
(Right to 

Build) จนถึง
วนัท่ี 24 
กนัยายน 

2569 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

HGB Certificate เลขที ่2612 
ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2545 (ที่ดิน
บลอ็ก จีจี-7เอ) 

HGB Certificate เลขที ่2613 
ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2545 (ที่ดิน
บลอ็ก จีจี-7บี) 

HGB Certificate เลขที ่2667 
ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2546 
(ที่ดินบลอ็ก จีจี-8) 

รวม 119.4  
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4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ก) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในประเทศไทย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IAV อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

 

64/6 หมู ่4 ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง   

โรงงานผลติ IAV 
ในจงัหวดัระยอง
ประเทศไทย 

191.8 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

2. IAV อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

 

64/6 หมู ่1 บ้านเลน บางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

IAV โรงงานผลติ
ในอยธุยา
ประเทศไทย 

51.3 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

3. FCT อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

 

600 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่ก่ิง
อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั
ระยอง  

โรงงานผลติ FCT 
ในจงัหวดัระยอง
ประเทศไทย 

53.2 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

4. IIT เลขที ่9/141 UM Tower 

ชัน้ท่ี 14 หนว่ย A1 

ถนนรามค าแหง 

สวนหลวงกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

ส านกังาน บริษัท 
IIT 

0.3 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

สญัญาเชา่
ระยะสัน้ 

ไมม่ี 

รวม 296.6  

 

ข) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในประเทศมาเลเซีย 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IPSB อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

 

พีที 2475 และ พีที 2476 คาวา
ซาน เพอร์อินดสัเทรียน นิไล
(Kawasan Perindustrian 
Nilai) ตู้ ป.ณ. ที ่45  

71807 นิไล  เนเจอริ เซ็มบิลาน 
(Negeri Sembilan) 

โรงงานผลติ 
IPSB ใน Nilai 
ประเทศมาเลเซีย 

145.2 อยูภ่ายใต้ 
Leasehold 

Title อาย ุ99 
ปี สิน้สดุวนัท่ี 
3 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2635 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

2. IPSB อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

 

ลอ็ต 9, จาลาน (Jalan) พี/7, 
สว่นท่ี 13 คาวาซาน เพอร์อินดสั
เทรียน บนัจิ, P.O Box 9, 
43650 บนัดา บารู บนัจิ เซลงั
งอร์ 

โรงงานผลติ 
IKTC ใน Bangi 
ประเทศมาเลเซีย 

14.5 อยูภ่ายใต้ 
Leasehold 

Title อาย ุ99 
ปี สิน้สดุวนัท่ี 
29 กนัยายน 
พ.ศ. 2629 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

3. IPSB อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

 

เลขที ่12, Lot 9132, Mukim of 
Setul, District of Seremban, 
State of Negeri Sembilan, 
Malaysia ซึง่มีพืน้ท่ี 9,494 
ตารางฟตุ 

ที่พกัส าหรับ
พนกังานของ 

IPSB 

4.7 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

4. ITSB อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

 

ลอ็ต 11 จาลาน แจสมิน 4 
(Jalan Jasmine 4) คาวาซาน 
เพอร์อินดสัเทรียน บกิูตบรัูนตงั 
48300 ราวาง เซลงังอร์ 

โรงงานผลติ 
ITSB ใน Bukit 

Beruntung 
ประเทศมาเลเซีย 

248.0 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

5. ITSB อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

ที่ดินเลขท่ี 43072, Lot 8543,  

ซึง่ตัง้อยูท่ี่ Rose Court Block 
E, Bandar Bukit Sentosa 
48300 Rawang, Selangor 
Darul Ehsan 

(พืน้ท่ีรวม 15,640 ตารางฟตุ) 

ที่พกัส าหรับ
พนกังานของ 

ITSB 

11.2 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

6. TSSB อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

ลอ็ต 11A, จาลาน (Jalan) พี/7, 
สว่นท่ี 13 คาวาซาน เพอร์อินดสั
เทรียน บนัจิ, P.O Box 9, 
43650 บนัดา บารู บนัจิ เซลงั
งอร์ 

โรงงานผลติ 
TSSB ใน Bangi 
ประเทศมาเลเซีย 

0.6 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

สญัญาเชา่
ระยะสัน้ 

ไมม่ี 

รวม 424.2  

 

ค) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในประเทศอินโดนีเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. PTIMV อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

เจแอลเอ็นอินดสัทรี เซลาทาน 6A 
(Jln. Industri Selatan 6A) บลอ็ก 
จีจี-7เอ/บี, คาวาซาน เพอร์อินดสั 
เทรียน จาบาเบกา II (Kawasan 
Industri Jababeka II)  ชิคารัง 
เซราทาน (Cikarang Selatan), 
17854 เบกาซ ีประเทศอินโดนีเซยี 

โรงงานผลติ 
PTIMV ในเมือง 

Cikarang 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

35.1 สทิธิในการ
ก่อสร้าง 
(Right to 

Build) จนถึง
วนัท่ี 24 
กนัยายน 

2569 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

รวม 35.1  



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

ก) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในประเทศไทย  

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IAV เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

232.8 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

2. FCT เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

91.0 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

รวม 400.1  

 

ข) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย  

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ITSB เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

468.3 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

2. IPSB เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

307.9 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

3. TSSB เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

0.0 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

รวม 854.6  

 

 



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

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. PTIMV เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

60.8 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใช้เป็นสนิทรัพย์ค า้
ประกนักบัสถาบนั

การเงิน 

2. PTITI เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

2.8 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

รวม 74.0  

ง)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ บริษัท ย่อยในประเทศอินเดีย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IAIPL เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลติชิน้สว่น
รถยนต์ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

40.9 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

รวม 40.9  

 

4.1.4 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ 

ก) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ในประเทศไทย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IAV โรงงานระหวา่งก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรในการผลติระหวา่ง
ติดตัง้ 

ใช้ส าหรับการ 

ประกอบธุรกิจ 

38.1 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 



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

 

หวัขอ้ที ่1 – หมวดที ่4.0 หน้า 10 

 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

2. FCT โรงงานระหวา่งก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรในการผลติระหวา่ง
ติดตัง้ 

ใช้ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ 

0.6 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

 24.1  

ข) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ในประเทศมาเลเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ITSB โรงงานระหวา่งก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรในการผลติระหวา่ง
ติดตัง้ 

ใช้ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ 

17.8 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

2. IPSB โรงงานระหวา่งก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรในการผลติระหวา่ง
ติดตัง้ 

ใช้ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ 

1.7 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

 63.6  

ค) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ตัง้และขนาดพืน้ที่    
วัตถุประสงค์ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562  

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. PTIMV โรงงานระหวา่งก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรในการผลติระหวา่ง
ติดตัง้ 

ใช้ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ 

0.7 เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

 0.7   0.7 
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4.2 ตราเคร่ืองหมายทางการค้าของกลุ่มอิงเกรส (Trademark)  

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า และสิทธิบัตรใดๆ อย่างไรกด็ ีในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ Ingress Corporation Berhad (ICB) ซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาอนุญาตให้

กลุ่มบริษัทฯ (ซึ่งประกอบด้วยบริษัทฯ, IAV, FCT, IIM, ITSB, IPSB, PT ITI และ PT IMV) ใช้ตราเคร่ืองหมายทางการค้าของกลุ่ม
อิงเกรส ฉบับลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2558 ซึ่งสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ตราเคร่ืองหมายทางการค้าของ
กลุ่มอิงเกรส ในการผลิต ท าการตลาด และขายชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญเกี่ยวกับตราเคร่ืองหมายทางการค้าดังกล่าวดังนี ้

ล าดับ 
เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ตราเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทะเบียน 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับความ

คุ้มครอง 

ระยะเวลาการสงวนสิทธิตาม
กฏหมายของประเทศมาเลเซยี
ให้ตราเคร่ืองหมายทางการค้า
เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ ICB 

(Protection Period) 

1. ICB 
 

2012019064 ประเภทท่ี 12 : ชิน้สว่นและ
สว่นประกอบยานยนต์ โดย
ทัง้หมดอยูใ่นประเภทที ่12 

ระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2555 ถึง 9 
พฤศจิกายน 2565 

2. ICB 
 

2012019065 ประเภทท่ี 35 : ตวัแทน
จ าหนา่ย ขาย การตลาด 
โฆษณา บริการ และผู้
ให้บริการบริหารธุรกิจส าหรับ
ยานยนต์และรถยนต์ โดย
ทัง้หมดอยูใ่นประเภทที ่35 

ระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2555 ถึง 9 
พฤศจิกายน 2565 

 

4.3 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน-ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที่ 31 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนประเภทซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีทัง้สิน้ 10.4 
ล้านบาท (11.8 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 มกราคม 2561) 
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5.0 ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษัท และ บริษัท ยอ่ยในประเทศไทย มาเลเชีย อินโดนีเซียและอินเดยีไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมาย (มากกวา่

ร้อยละ 5 ของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของกลุม่บริษัท) ซึง่อาจกอ่ให้เกิดความเสยีหายแก่ บริษัท และ บริษัทยอ่ยได้ 
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6.0 ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ 

 นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจาปี (แบบ 56-1) และงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ของกลุม่บริษัทและบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 นัน้ ไมม่ีข้อมลูที่สาคญัอื่นใดทีจ่ะเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 
2562 
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7.0 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษัทอิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้วเป็น

จ านวน 1,446,942,690 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัมลูคา่หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไมม่ีหลกัทรัพย์อื่นใดตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่

แตกตา่งจากหุ้นสามญั 

7.1 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก 

อันดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ถอืหุ้น (%) 

1 INGRESS CORPORATION BERHAD 868,499,770 60.023 

2 นายเกียรตศิกัดิ์ ไตรตรึงษ์ทศันา 57,292,700 3.960 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  20,929,900 1.446 

4 นายวศินน์ ผาติกลุเศรษฐ์ 15,180,000 1.049 

5 นายวฒุิพล ปริยกนก 14,000,000 0.968 

6 นางสาว ธญัญรัตน์ โสภาจิตต์วฒันะ 11,674,300 0.807 

7 นายพิชยั วิจกัขณ์พนัธ์  11,000,000 0.760 

8 นางอรพินทร์ ชพูาณิชสกลุ 8,452,900 0.584 

9 นายสเุทพ รัชตะสมบรูณ์ 8,045,000 0.556 

10 นายศกัดิ์ชยั ยอดวานิช 8,000,000 0.553 

 อื่นๆ 423,868,120 29.294 

ทัง้หมด 1,446,942,690 100.000 

ทีม่า:  บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) (ข้อมูล ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที ่18 เมษายน 2562) 

หมายเหต:ุ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICB คือ นายราเมลี บิน มูซา และ นายเอบี วาฮบั อิสมาอีล ปัจจุบนัเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท

ย่อยบางแห่งในกลุ่ม 

 

7.2 นโยบายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวมหลงัจาก

หกัเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อจ ากดัของสญัญา

เงินกู้ยืมหรือสญัญาทีเ่ก่ียวข้อง (ถ้ามี) สภาพการเงิน และผลการด าเนินงาน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกลุม่บริษัท 
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คณะกรรมการอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจา่ยเงินปันผลเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการเตบิโตในอนาคต ความต้องการ

ใช้เงินทนุ และเงินทนุหมนุเวียนและปัจจยัอื่นๆ ที่เห็นวา่เหมาะสมของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิง้ สนิทรัพย์หลกัคือเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จ านวนเงินปันผลของบริษัทสว่นใหญ่จึงขึน้อยูก่บัผล

การด าเนินงานและการรับเงินปันผลจากบริษัทยอ่ย 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และกองทนุ

ส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายแล้ว โดยการจา่ยเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ สภาพการเงิน สภาพคลอ่งตวั ความ

ต้องการเงินทนุหมนุเวียน การลงทนุเพิ่มเตมิ การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามสญัญาเงินกู้  และปัจจยัด้านการจดัการ

อื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยเห็นวา่เหมาะสมซึง่จะต้องปฏิบตัติามนโยบายของบริษัท 
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8.0 โครงสร้างการจัดการ 

8.1 องค์กรและการบริหารจัดการ 

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 มี

ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบบญัชี
ภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

เลขานกุารบริษัท 

วา่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ์ 

รองผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายและ
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

นายสริุนทร์ หวงัเจริญ 
หวัหน้าฝ่ายบริการองค์กร 

นายฮามิดี บิน เมาลอด 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย ผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายการสือ่สารองค์กร 

ผู้จดัการการเงินและบญัชี 

นายเอด็ดี ้ซุรไรมิน ซุลกิปล ี
ประธานเจ้าหน้าฝ่ายการเงิน 
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8.2 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการ บริษัท อิงเกรสอินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 

ทา่น ซึง่มีรายช่ือดงันี ้

ล าดบั 

 
ช่ือ 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรม

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

1 นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ ประธาน และ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ ประธาน - 

2 ดาโต๊ะ ราเมล ีบิน มซูา 1 

 

กรรมการบริหาร - กรรมการ ประธาน 

3 ดาโต๊ะ เอบี วาฮบั บินอิสมาอีล1 

 

กรรมการบริหาร - กรรมการ กรรมการ 

4 นายฮามิดี บิน เมาลอด 1,2 กรรมการบริหาร - - กรรมการ 

5 นายอบัดลุ คดุสุ โหมด นาอมิ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ - 

6 ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี1 กรรมการบริหาร - - กรรมการ 

7 นายสริุนทร์ หวงัเจริญ1 

 

กรรมการบริหาร - - - 

8 นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ - 

หมายเหต:ุ  
1 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (ในสองคนนี)้ ลงลายมือช่ือร่วมกนัในนาม บริษัท พร้อมประทบัตราส าคญัของ บริษัท 
2 นายฮามิดี บิน เมาลอด ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2562 

 

คณะกรรมการได้รับการแต่งตัง้และรับรองโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้มีอ านาจและหน้าที่แต่งตัง้ผู้บริหาร  ผู้บริหารอาวุโส และ

กรรมการของบริษัท รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท โดยบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบั

ผู้บริหารระดบัสงูได้ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน และเป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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ในระหว่างปีการเงินที่สิน้สุดในวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารดงันี ้

 

ล าดบั ช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

1 นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ 6/6 5/5 3/3 - 

2 ดาโต๊ะ ราเมล ีบิน มซูา 4/6 - 3/3 9/9 

3 ดาโต๊ะ เอบี วาฮบั บิน อิสมาอีล 5/6 - 3/3 9/9 

4 นายฮามิดี บิน เมาลอด1 2/2 - - 5/5 

5 นายอบัดลุ คดุสุ โหมด บิน นาอมิ 6/6 5/5 3/3 - 

6 ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเม

ล ี

5/6 - - 4/9 

7 นายสริุนทร์ หวงัเจริญ 6/6 - - - 

8 นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม 6/6 5/5 3/3 - 

9 นายอบัดลุราฮิม บินฮาญีฮิตมั2 4/4 - - 4/4 

หมายเหต:ุ  

1 นายฮามิดี บิน เมาลอด ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารของบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที ่1 

กนัยายน พ.ศ. 2561 

2 นายอบัดลุราฮิม บินฮาญีฮิตมั ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารของบริษัท มีผลวนัที ่31 

สิงหาคม 2561 
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8.3 การบริหารของ บริษัทองิเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยอ้างอิงจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายฮามิดี บิน เมาลอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสริุนทร์ หวงัเจริญ หวัหน้าฝ่ายบริการองค์กร 

3. นายเอด็ดี ้ซุรไรมิน ซุลกิปล ี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

4. นายศราวธุ ศรีวรรณยศ เลขานกุารบริษัทและหวัหน้าฝ่ายกฎหมาย 

5. วา่ที ่รต.ศภุชยั มีฤกษ์ รองผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายขาย และพฒันาธุรกิจ 

8.4  สภาบริหาร ("MC")  

สภาบริหารได้จัดตัง้ขึน้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดียเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั นอกจากนีย้งัสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และบริษัทในเครือได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจรวมทัง้ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขหากเผชิญกบัปัญหาในการด าเนินธุรกิจ โดยสมาชิกของสภา

บริหาร (MC) ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูทัง้หมดของบริษัท และ บริษัทในเครือ ในประเทศไทย  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

อินเดีย โดยมี CEO (นายฮามิดี บิน เมาลอด) ด ารงต าแหน่งประธาน การประชุม MC คือโอกาสให้ผู้บริหารระดบัสงูของแตล่ะ

บริษัทในกลุม่มีโอกาสที่จะหารือและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและโครงการลงทนุของกลุม่บริษัท ก่อนที่

จะเสนอประเด็นให้พิจารณาและกลัน่กรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนมุตัิ 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 สภาบริหาร (MC) ประกอบด้วยสมาชิกดงัตอ่ไปนี:้ 

ชื่อ ต าแหน่ง เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ 

นายฮามีด ีบิน เมาลอด ประธานสภาบริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท 

นายสริุนทร์ หวงัเจริญ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท  

นายเอด็ดี ้ซุรไรมิน ซุลกิปล ี สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท 

วา่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ์ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท 

นายโหมด ซฟัร่ี บิน ซบัต ู สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท ITSB 

นายนอสร่ี บินฮมัซะห์ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท IPSB 
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ชื่อ ต าแหน่ง เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ 

นายสรายทุธ เมฆโซ ่ สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท IAV 

นายจารึก ธรรมจง สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท FCT 

นายฮีชามมดูิน บิน ลาฮ์  สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท PTIMV 

นายปามี บิน ญาน ี สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท PT ITI 

นายชมัซุดดีน บิน อีซา สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท IAIPL 

นายโหมด อิดรีส บินการีม สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกตวัแทนของ บริษัท TSSB 

 

8.5  เลขานุการบริษัทร่วม 

คณะกรรมการได้แตง่ตัง้ นายศราวธุ ศรีวรรณยศ เป็นเลขาธิการบริษัทร่วมเพื่อรับผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและที่

ประชมุคณะกรรมการรวมทัง้จดัเตรียมหนงัสอืเชิญประชมุและรายงานการประชมุ โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ในการบรรจุ

เอกสารตามที่กฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

 

8.6 การให้ค่าตอบแทน 

8.6.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้เสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ โดยเปรียบเทยีบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทท่ีจดทะเบยีนในอตุสาหกรรม ลกัษณะ

ธุรกิจ ขนาดความสามารถและความรับผิดชอบเดียวกนัของกรรมการและรายงานของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะได้รับการพิจารณาและอนมุตัิในการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 

คา่ตอบแทนของกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ประกอบด้วยคา่ตอบแทนประจ าปีและ

เบีย้ประชมุ โดยไมม่ีการมอบผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากทีก่ลา่วมาข้างต้น ซึง่รายละเอียดคา่ตอบแทนรายปี

และคา่เบีย้ประชมุได้อธิบายไว้ในตารางตอ่ไปนี:้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับปี 2561/62 

คณะกรรมกา

รบริษัท 

คณะกรรมกา

รตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คา่ตอบแทนประจ าปี (คน/ปี) 

 ประธาน 

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 

700,000 
500,000 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

คา่เบีย้ประชมุ(ตอ่คน/การประชมุ) 15,000 15,000 15,000 - 

 

กรรมการแตล่ะคนจะได้รับคา่ตอบแทนตามหน้าที่และเข้าร่วมประชมุ โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ

เทา่นัน้ เนื่องจากคา่ตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมอยูใ่นคา่ตอบแทนของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงิน 2,330,000.00 

บาท โดยคา่ตอบแทนที่บริษัทจา่ยให้แกก่รรมการของบริษัทในระหวา่งปี พ.ศ. 2561/2562 มีรายละเอียดดงันี ้

 

รายชื่อ ค่าตอบแทน 
เบีย้เลีย้ง 

ทัง้สิน้ 
BOD AC * NRC 

นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ 700,000 90,000 75,000 45,000 910,000 

นายอบัดลุ คดุสุ โหมด นาอมิ 500,000 90,000 75,000 45,000 710,000 

นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม 500,000 90,000 75,000 45,000 710,000 

Total 1,700,000 270,000 225,000 135,000 2,330,000 

* AC: คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.6.2 สวัสดกิารของกรรมการและฝ่ายบริหาร 

ในระหวา่งปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 (“ปีงบประมาณ2561/2562”) และวนัท่ี 31 มกราคม 2561 (“ปีงบประมาณ

2560/61”) กลุม่บริษัทมคีา่ใช้จ่ายในด้านสวสัดิการพิเศษพนกังานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดงันี  ้

 งบการเงินรวม 
 ปีงบประมาณ2561/2562 

(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ2560/2561 

(ล้านบาท) 

สวสัดิการส าหรับพนกังานระยะสัน้ 87.7 83.4 

สวสัดิการหลงัออกจากงาน 3.1 3.1 

เป็นทัง้หมด 90.8 86.5 

 

8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังานในรูปของเงินเดือน คา่จ้าง โบนสั ประกนัสงัคม และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ตลอดจนสวสัดกิารและผลประโยชน์อื่นๆ ซึง่รวมถึงสว ั สดิการออกจากงานและสวสัดกิารระยะยาวของพนกังาน โดย

คา่ตอบแทนทีจ่่ายให้แก่พนกังานในระหวา่งปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในรูปของเงินสดหรือเทียบเทา่เป็น

จ านวนทัง้สิน้ 652.0 ล้านบาท เทียบกบั 618.5 ล้านบาทในปีงบการเงินท่ีสิน้สดุในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

8.7  สวัสดกิารอื่นๆ 

8.7.1 กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

กลุม่บริษัทและพนกังานท่ีเป็นสมาชิกของกองทนุมีสว่นร่วมในการจ่ายเงินเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 13 ของ

เงินเดือน โดยกองทนุส ารองเลีย้งชีพนีจ้ะจา่ยให้แก่พนกังานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

8.7.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การด าเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีการจา่ยเงินชดเชยให้กบัพนกังานเมื่อเกษียณอายหุรือลาออก ตาม

กฎหมายแรงงานในประเทศ ยกเว้นการด าเนินงานในประเทศมาเลเซีย 
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8.8 พนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 กลุม่บริษัท มีพนกังานจ านวน 1,780 คน และ1,928 คน ตามล าดบั ซึง่สามารถจดัประเภทได้ดงันี ้

ประเทศ 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

มาเลเซีย 714 815 

ไทย 631 683 

อินโดนีเซีย 171 171 

อินเดีย 264 259 

ทัง้หมด 1,780 1,928 

 

8.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรและค านงึถงึพนกังานเป็นสว่นส าคญัในการผลกัดนัการเติบโตอยา่ง

ยัง่ยืนของบริษัท บริษัทจึงได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยขึน้ เพื่อจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรม และบริหารจดัการการฝึกอบรมพนกังานของกลุม่อยา่ง

เป็นระบบ บริษัทมีเปา้หมายในการพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานทกุระดบั เพื่อยกระดบัมาตรฐานคณุภาพและ

ประสทิธิภาพให้ดียิง่ขึน้ บริษัทต้องการกระตุ้นพนกังานในการแสดงศกัยภาพ และสามารถปรับตวัและตอบสนองตอ่การ

เปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยี และความต้องการทางธุรกิจและอตุสาหกรรมได้อยา่งทนัทว่งที 

บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมและโครงการพฒันาแก่พนกังาน โดยพิจารณาจากขัน้ตอนปฏิบตังิานมาตรฐาน ความ

ต้องการของแตล่ะแผนก และทกัษะพืน้ฐานของพนกังาน โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อให้พนกังานมคีวามรู้ความเข้าใจในงานของตน

เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งปลอดภยัและมีประสทิธิภาพ หลกัสตูรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ

เปา้หมาย โดยมีการทบทวนทกุปีซึง่มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

8.9.1 การปฐมนิเทศพนักงาน 

การปฐมนเิทศพนกังานใหมจ่ดัขึน้เพื่อให้พนกังานใหมม่คีวามเข้าใจ คุ้นเคยและสามารถปฏิบตัติามนโยบายของบริษัทได้ โดย

หลกัสตูรนีจ้ะให้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทและธุรกิจ ประกอบไปด้วยวิสยัทศัน์ นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบั ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

รวมถงึรายละเอียดเก่ียวกบัสวสัดิการและผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กบัพนกังาน 
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8.9.2 การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชพี 

บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านตา่งๆ เก่ียวกบัการท างานและการด าเนินงานเพื่อพฒันาและปรับปรุงทกัษะทาง

เทคนิคของพนกังาน เพื่อให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถบรรลมุาตรฐานคณุภาพและภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั หลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะทางเทคนคิเหลา่นีค้รอบคลมุกบัการใช้เคร่ืองจกัรตา่งๆ ข้อมลูพืน้ฐาน

เก่ียวกบัการท างาน ขัน้ตอนการท างาน และการสือ่สารกบัลกูค้าเป็นต้น  

8.9.3 การฝึกอบรมด้านคุณภาพความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจดัให้มีโครงการฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการคณุภาพ ความปลอดภยั และการจดัการสิง่แวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้าง

จิตส านกึแก่พนกังานให้ได้มาตรฐานการท างานท่ีมคีณุภาพในการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ สถานท่ีท างานและ

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยั หลกัสตูรเหลา่นีค้รอบคลมุการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั กฎหมายและระเบียบ

ข้อบงัคบั เก่ียวกบัการจดัการด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมระบบการจดัการคณุภาพ IATF ฯลฯ 

8.9.4 การดูแลการสอนทักษะ 

บริษัทจดัให้มีการอบรมเพิม่พนูความรู้และพฒันาทกัษะการฝึกสอนแก่ผู้บริหาร เพื่อสนบัสนนุและเตรียมพร้อมรับบทบาทความ

เป็นผู้น าในระดบับริหาร 
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9.0  การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ยดึถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตระหนกัในควำมส ำคญัและประโยชน์ของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เป็นไปตำมแนวทำงทีด่ ี

ที่สนบัสนนุกำรจดักำรและกำรบริหำรอยำ่งโปร่งใส และผลประโยชน์ที่ควบคมุถึงผลประโชน์ของทกุฝ่ำย ที่เก่ียวข้องและตรวจสอบ

ได้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรแขง่ขนั และควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นในระยะยำว บริษัทฯจงึได้จดัท ำนโยบำยหลกักำรก ำกบั

ดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่มีรำยละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้

 

9.2 หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอืหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)  

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลำและเทำ่เทียม

กนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทกุๆเร่ือง ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดงันี ้

9.2.1 นโยบายว่าด้วยสทิธิพืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรปกปอ้งและดแูลสทิธิพืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงสทิธิในกำรซือ้ ขำย โอนและรับโอนหุ้นของบริษัทฯ สทิธิใน

กำรได้รับสว่นแบง่ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรูปเงินปันผล สทิธิในกำรได้รับข้อมลูและขำ่วสำรอยำ่งเพียงพอวำ่ด้วยกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรแตง่ตัง้และ

ถอดถอนกรรมกำรออกจำกต ำแหนง่ กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กำรจำ่ยเงินปันผล กำรแก้ไขและเปลีย่นแปลงข้อบงัคบับริษัทและ

หนงัสอืบริคณห์สนธิ กำรเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนรวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษซึง่กฏหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องได้รับกำร

พิจำรณำและเห็นชอบโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯมีหน้ำที่สง่เสริมและให้กำรสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิพืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นในด้ำนตำ่งๆในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือ

หุ้น เช่น สทิธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุจริง สทิธิในกำรเสนอช่ือบคุคลท่ีสมควรจะได้รับกำรแตง่ตัง้เป็น

กรรมกำรบริษัทก่อนกำรประชมุจริง สทิธิในกำรสง่ค ำถำมหรือข้อสงสยัก่อนกำรประชมุจริง รวมถงึสทิธิในกำรแสดงควำมเห็นและ

ซกัถำมข้อสงสยัในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯมีหน้ำที่ละเว้นกำรกระท ำกำรใดๆที่อำจเป็นกำรจ ำกดัหรือมีผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับและศกึษำข้อมลู

ตำ่งๆทีก่ฏหมำยก ำหนดให้ต้องมกีำรเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึกำรเข้ำประชมุและออกเสยีงใน

กำรประชมุผู้ถือหุ้น เช่น มีกำรจดัเตรียมเอกสำร รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีนยัเพิ่มเติมหลงัจำกจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปให้แกผู่้

ถือหุ้นแล้ว กำรเปลีย่นแปลงข้อมลูที่มีนยัส ำคญัที่มกีำรจดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ถือหุ้นก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 
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บริษัทฯมีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทยีมกนัในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ในเร่ืองสถำนท่ีและเวลำที่

เหมำะสม 

9.2.2 นโยบายว่าด้วยสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบัวนั เวลำ สถำนท่ีและวำระท่ีจะพจิำรณำในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึ

ให้ข้อมลูที่จ ำเป็นและเพยีงพอแกผู่้ ถือหุ้น เพื่อใช้พจิำรณำออกเสยีงลงมตใินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระตำ่งๆ โดยบริษัทฯ จะจดัสง่

ข้อมลูและเอกสำรตำ่งๆที่กฏหมำยก ำหนดให้ต้องมกีำรจดัเตรียมและสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นจริง ให้เป็นไป

ตำมระยะเวลำที่กฏหมำยก ำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลำเพยีงพอในกำรศกึษำและพิจำรณำข้อมลู 

บริษัทฯ จะจดัให้มกีำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ ให้มีกำรบนัทกึให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทกึประเด็นซกัถำม

และข้อคิดเห็นที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ให้บริษัทฯ น ำรำยงำนกำรประชมุผู้

ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำ รวมถงึสง่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  

9.2.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นให้มำกที่สดุเทำ่ที่จะเป็นไปได้ในกำรเข้ำร่วมและออกเสยีงลงคะแนนในกำร

ประชมุผู้ ถือหุ้นรวมถึงจะไมด่ ำเนนิกำรใดๆอนัจะเป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน

กำรประชมุผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบเก่ียวกบักฏระเบียบกระบวนกำรและขัน้ตอนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ในจดหมำยเชิญประชมุผู้ ถือ

หุ้นและก่อนที่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นจะเร่ิมขึน้ประธำนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุทรำบเก่ียวกบักฏ

ระเบียบหลกัเกณฑ์กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระโดยบริษัทฯ 

จะด ำเนินกำรให้มกีำรบนัทกึกำรให้รำยละเอียดในเร่ืองดงักลำ่วในรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจำกนีบ้ริษัทฯมีนโยบำยทีจ่ะให้ผู้

ถือหุ้นสง่ค ำถำมหรือประเด็นข้อสงสยัเก่ียวกบัวำระท่ีจะมกีำรพิจำรณำและออกเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นมำยงับริษัทฯ ก่อนกำร

ประชมุผู้ ถือหุ้นจริง 

บริษัทฯจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือประเด็นข้อสงสยัในเร่ืองที่จะมกีำรพิจำรณำและอนมุตัิในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

รวมถงึแสดงควำมเห็นในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ประเด็นค ำถำมหรือข้อสงสยัที่มีกำรสอบถำมโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรชีแ้จงประเดน็

ค ำถำมและข้อสงสยัโดยกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรจะได้รับกำรบนัทกึในรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นส ำหรับไว้ใช้อ้ำงองิและ

ตรวจสอบในภำยหลงั 



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

 

หวัขอ้ที ่2 – หมวดที ่9.0 หน้า 3 

 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น

เพื่อพิจำรณำและลงมติในวำระใดๆ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวำระที่พิจำรณำ (ไมว่ำ่จะเป็นสว่นได้เสยีโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไมม่ี

สว่นร่วมในกำรพิจำรณำอนมุตักิำรท ำรำยกำร 

บริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะจดักำรประชมุสำมญัและวสิำมญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำ รับทรำบหรืออนมุตัิเร่ืองที่ส ำคญัที่

เก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของแตล่ะบริษัท โดยในกำรประชมุผู้ถือหุ้นแตล่ะครัง้ องค์ประชมุในกำรประชมุรวมถึงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำรประชมุให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฏหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชน

จ ำกดัและกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทจ ำกดัของแตล่ะประเทศ ข้อบงัคบับริษัทของแตล่ะบริษัท รวมถงึสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture 

Agreement) ที่กลุม่บริษัทฯ ได้จดัท ำกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจแตล่ะรำย  

กำรประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในประเทศไทย (อนัได้แก่ IAV และ FCT) จะจดัให้มีกำรประชมุจริงทกุครัง้ สว่นกำร

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยในประเทศมำเลเซีย (อนัได้แก่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB) บริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย (อนั

ได้แก่ PT IMV และ PT ITI) รวมถึงบริษัทยอ่ยในประเทศอินเดีย (อนัได้แก่ IAIPL) อำจเป็นกำรประชมุจริงหรือกำรประชมุโดยใช้มติ

เวียน (circular resolution) ก็ได้ ทัง้นี ้เป็นไปตำมข้อก ำหนดภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทย ประเทศมำเลเซยี ประเทศอินโดนเีซีย 

และประเทศอินเดยี (แล้วแตก่รณี)  

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่จดัประชมุจริงทกุครัง้บริษัทฯจะสง่กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่เป็นตวัแทนซึง่ได้รับ

กำรแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯเข้ำร่วมประชมุทกุครัง้เพื่อพิจำรณำและลงมติออกเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น

โดยองค์ประชมุในกำรประชมุรวมถึงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฏหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์กฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัรวมถงึกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทจ ำกดัของแตล่ะประเทศ ข้อบงัคบับริษัทของแต่

ละบริษัท รวมถงึสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) 

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยใช้มติเวียนทกุครัง้บริษัทฯจะใช้สทิธิออกเสยีงในกำรประชมุให้เป็นไปตำม

สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแตล่ะบริษัทอนัจะเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทฯในเงินลงทนุในบริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมโดยขัน้ตอนและวิธีกำรจดัประชมุรวมถึงกำรลงมติออกเสยีงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฏหมำยวำ่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์กฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัรวมถึงกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทจ ำกดัของแตล่ะประเทศ 

ข้อบงัคบับริษัทของแตล่ะบริษัท รวมถงึสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) 

ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยในประเทศมำเลเซยีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซยีหรือบริษัท

ยอ่ยในประเทศอินเดียที่กฎหมำยท้องถ่ินเปิดช่องให้กำรโหวตลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมำรถท ำได้โดยกำรชมูือ (Voting by 

hands) หรือวิธีกำรอื่นใดที่ไมส่ะท้อนสดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยนัน้ บริษัทฯในฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของแตล่ะบริษัท

ยอ่ยจะด ำเนินกำรใช้สทิธิ(ผำ่นตวัแทนที่บริษัทฯสง่ไปเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย)เพื่อจดักำรให้กำรโหวตลงคะแนนในท่ี



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

 

หวัขอ้ที ่2 – หมวดที ่9.0 หน้า 4 

 

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยดงักลำ่วด ำเนินกำรประชมุโดยใช้กำรลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยวธีิกำรลงคะแนนเสยีงตำม

สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยนัน้ๆ (Voting by Poll)  

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้นบัจ ำนวนคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 

(voting share) ที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยถืออยู ่โดยให้ถือวำ่ 1 หุ้นเทำ่กบั 1 สทิธิออกเสยีง (one share one vote)เพื่อให้กำรใช้สทิธิออก

เสยีงลงคะแนนสะท้อนสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยในบริษัทฯบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

เว้นแตก่ฏหมำยที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัทของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถึงสญัญำร่วมลงทนุ (joint venture 

agreement) ที่กลุม่บริษัทฯ ท ำกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจจะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่น ในกำรพิจำรณำเพือ่ลงมตใินวำระใดๆ ให้ถือคะแนน

เสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกี

เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

ในกำรใช้สทิธิออกเสยีงโดยบริษัทฯในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของแตล่ะบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะ

พิจำรณำปัจจยัตำ่งๆที่เก่ียวข้อง เพื่อตดัสนิวำ่บริษัทฯ ควรจะออกเสยีงแบบเห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแตล่ะวำระ

กำรประชมุโดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรให้เป็นตวัแทนของ

บริษัทฯ ในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ใช้สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวำระให้เป็นไปตำมมติที่ประชมุ

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ  

 

9.3 หมวดที่ 2: การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มกีำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทยีมกนั คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดงันี ้ 

9.3.1  นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯมีนโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยในกำรน ำเสนอวำระกำรประชมุกอ่นวนัประชมุผู้ ถือหุ้นจริง โดยกำร
น ำเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตำมกฏและระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นใหญ่ที่มฐีำนะเป็นกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯจะไมเ่พิ่มวำระกำรประชมุ(โดยเฉพำะอยำ่งยิง่วำระกำรประชมุ
ที่มีควำมส ำคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศกึษำและพิจำรณำข้อมลู)โดยไมไ่ด้มีกำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยทรำบเป็นกำร
ลว่งหน้ำ เว้นแตก่รณีที่มคีวำมจ ำเป็นอยำ่งเร่งดว่น 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพือ่พิจำรณำและลงมตใินวำระใดๆ กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีในวำระที่พิจำรณำ (ไมว่ำ่จะเป็นสว่น

ได้เสยีโดยตรงหรือโดยอ้อม)จะไมม่ีสว่นร่วมในกำรพิจำรณำอนมุตักิำรท ำรำยกำร 

9.3.2 นโยบายว่าด้วยการเสนอชื่อและแต่งตัง้กรรมการบริษัท 



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

 

หวัขอ้ที ่2 – หมวดที ่9.0 หน้า 5 

 

บริษัทฯมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยในกำรพิจำรณำออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้บคุคลทีจ่ะด ำรง

ต ำแหนง่กรรมกำรของบริษัทฯทัง้นีใ้นกำรด ำเนินกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อให้ท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะด ำเนินกำร

ให้เป็นไปตำมกฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

9.3.3 การสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใช้ใบมอบฉันทะในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้ใบมอบฉนัทะในกำรออกเสยีง

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะในกำรประชมุผู้

ถือหุ้นทัง้นีบ้ริษัทฯจะจดัสง่ใบมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

9.3.4  การสนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น  

ในกำรพิจำรณำและออกเสยีงลงคะแนนในวำระกำรประชมุที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรได้มำ/จ ำหนำ่ยไปซึง่

สนิทรัพย์ที่ส ำคญั บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น

และสำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลงั  

9.3.5  การให้โอกาสแก่ผู้ถอืหุ้นในการใช้สิทธิเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล  

บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถออกเสยีงลงคะแนนในกำรเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล  

9.3.6  มาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่จะไมใ่ห้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมถงึ
ตวัแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ท ำหน้ำที่กรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือพนกังำนของบริษัทร่วม ใช้ข้อมลูภำยในท่ีมี
นยัส ำคญั รวมถงึข้อมลูทำงธุรกิจที่ส ำคญัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทีเ่ป็นควำมลบัไมว่่ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ของบคุคลอื่นในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯรวมถงึกำรท ำรำยกำรใดๆที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ซึง่ได้
ก ำหนดไว้ในหลกัจรรยำบรรณของบริษัท 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯยงัได้มอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรสือ่สำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรรับทรำบ

เก่ียวกบักฏระเบยีบและหลกัเกณฑ์วำ่ด้วยกำรเปิดเผยข้อมลูรวมถงึด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กรรมกำรและผู้บริหำรมี

กำรจดัท ำและรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์กำรมีสว่นร่วมในรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถงึกำร

เข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนั ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

 

9.4 หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี (ROLES OF STAKEHOLDERS) 

บริษัทฯ ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยี (stakeholder) ทกุกลุม่ โดยบริษัทฯ มีแนวทำงปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียแต่

ละกลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

9.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอพนักงานและครอบครัว  



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

 

หวัขอ้ที ่2 – หมวดที ่9.0 หน้า 6 

 

ปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมสภุำพและให้ควำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชนบริษัทจะชดเชยพนกังำนโดยพิจำรณำจำกกำร

ท ำงำนอยำ่งเป็นธรรมภำยใต้กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องและกำรสนบัสนนุกำรสง่เสริมพฒันำองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถของพนกังำน 

โดยผำ่นกำรจดัอบรม สมัมนำ ส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำน โดยบริษัทฯปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค เช่น 

กำรเคำรพในกำรประเมณิผลพนกังำน และรักษำควำมลบัประวตัิของพนกังำน และสทิธิตำ่งๆ ของพนกังำน บริษัทฯสร้ำง

หลกัประกนัสภำวะแวดล้อมที่ปลอดภยัแก่สขุภำพของพนกังำน เพื่อกำรท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธิผล  และบริษัทฯ ปฏิบตัิตำม

กฎหมำยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด  

9.4.2 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ ระลกึอยูเ่สมอว่ำผู้ ถือหุ้น คือ เจ้ำของกิจกำร และบริษัทฯ มีหน้ำที่สร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว จึงก ำหนดให้

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงดงัต่อไปนี  ้ 

9.4.2.1 ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของ วิชำชีพ ด้วยควำมระมดัระวงั

รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ยเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

9.4.2.2 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษัทฯ ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมลูทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอื่น ๆ โดย

สม ่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

9.4.2.3 แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทรำบอยำ่งเทำ่เทียมกนัถงึแนวโน้มในอนำคตของบริษัทฯ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตผุลเพยีงพอ  

9.4.2.4 ห้ำมไมใ่ห้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมซึง่ยงัมิได้

เปิดเผยตอ่สำธำรณะ (non-public information) หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจกอ่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  หรือ เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น 

9.4.2.5 บริษัทฯ มีหน้ำที่งดเว้นกำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมดิหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น เชน่ กำรไมส่ง่ข้อมลูหรือเอกสำรท่ีส ำคญั

ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรเพิ่มวำระท่ีส ำคญัหรือกำรเปลีย่นแปลงข้อมลูส ำคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ  

9.4.3 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอลกูค้า  

บริษัทฯ มีหน้ำทีใ่นกำรสร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์ที่ดแีละให้ควำมร่วมมือกบัลกูค้ำในระยะยำว โดยอำศยัหลกักำรของกำรผลติ

สนิค้ำและให้บริกำรด้วยควำมซื่อสตัย์ ควำมนำ่เช่ือถือและควำมเช่ือถือระหวำ่งกนั บริษัทฯ มีหน้ำทีใ่นกำรตอบสนองควำมต้องกำร

ของลกูค้ำ รวมถงึให้ควำมส ำคญัตอ่ผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้ำ บริษัทฯ จะด ำเนินธรุกิจ โดยอำศยัหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน

ธุรกิจรวมถงึจะไมรั่บหรือเรียกผลประโยชน์หรือสิง่ตอบแทนไมว่ำ่จะเป็นตวัเงินหรือไมก็่ตำม ที่ไมเ่ป็นธรรมหรือขดัตอ่กฏหมำย จำก

คูค้่ำของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะผลติสนิค้ำ และให้บริกำรท่ีมคีณุภำพและมำตรฐำนเพือ่ตอบสนองควำม

ต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขทำงธุรกิจทีไ่ด้มกีำรตกลงไว้กบัลกูค้ำและคูค้่ำ  

9.4.4 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้ 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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บริษัทฯ มีนโยบำยให้พนกังำนปฏิบตัิอยำ่งดีตอ่เจ้ำหนี ้โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ พืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทน

ที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ที่กอ่ให้เกิดควำมขดัแย้งท ำงผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของ

ควำมสมัพนัธ์ทำ งธุรกิจที่ยำวนำน โดยไมเ่รียกหรือรับหรือจำ่ยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำและเจ้ำหนี ้ปฏิบตัิตำม

เง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ตกลงกนัไว้อยำ่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพื่อ

ร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ  

9.4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน  

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัติ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยเป็นธรรมและด้วยมำตรกำรท่ีเหมำะสม จะไม่ใช้วิธีกำรท่ีไม่

เหมำะสมหรือผิดกฎหมำย โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคู่แข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล จงึก ำหนด

หลกันโยบำย บริษัทฯยืนหยดัในกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม จะไม่ใช้วิธีผิดกฎหมำยเพ่ือให้ได้มำซึง่ควำมลบัทำงกำรค้ำของ

คู่แข่ง และไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมำะสม ไม่ท ำลำย

ช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย และบริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนนุและส่งเสริมกำรแข่งขนัทำง

กำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

9.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้จัดจาํหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะสร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจอนัดีกบัผู้จดัจ ำหนำ่ยสินค้ำและผู้ให้บริกำร (suppliers) ทกุรำย บริษัทฯ มี

นโยบำยที่จะให้โอกำสอยำ่งเทำ่เทียมกนั แก่ผู้จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำและผู้ให้บริกำรทกุรำยในกำรน ำเสนอสนิค้ำและกำรให้บริกำร โดยใน

กำรตดัสนิใจที่จะเลือก/ไมเ่ลอืกผู้จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำหรือผู้ให้บริกำรรำยใด จะขึน้อยูก่บัคณุภำพ รำคำและเง่ือนไขของกำรซือ้ขำยสนิค้ำ

และกำรให้บริกำร โดยในกำรตดัสินใจที่จะเลือกซือ้สินค้ำและใช้บริกำรของผู้จดัจ ำหนำ่ยสินค้ำและผู้ให้บริกำรรำยใด กรรมกำรและฝ่ำย

บริหำรจะได้พิจำรณำและให้ควำมส ำคญัสงูสดุกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

9.4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานกาํกับดูแล  

บริษัทฯ จะปฏิบตัติำมกฏหมำยและหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกบักำรด ำเนนิธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด และบริษัทฯ จะให้

กำรสนบัสนนุในกำรด ำเนนิกิจกรรมตำ่งๆของภำครัฐ ตำมที่จ ำเป็น  

9.4.8 นโยบายต่อชุมชนที่บริษัทฯประกอบการเป็นสถานที่ตัง้  

บริษัทฯ และพนกังำนของบริษัทยดึมัน่กำรปฏิบตัตินเป็นพลเมอืงดี ที่จะสร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้แกส่งัคมและชมุชน บริษัทฯยินดจีะ
สร้ำงสมัพนัธ์ที่ดแีก่ชมุชน และเอือ้เฟือ้แก่ชมุชนเหลำ่นัน้ และพร้อมทีจ่ะมมีำตรกำรเยยีวยำและแก้ไขสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึน้จำกผล
ปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ ด้วยควำมเป็นธรรมและเทำ่เทยีม 

 บริษัทฯ จะสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กบัชมุชน และปรำรถณำทีจ่ะร่วมมือกบัทำงรัฐบำลและองค์กรภำคเอกชน เพือ่

เสยีสละในกำรยกระดบัชมุชน  

9.4.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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บริษัทฯ มีนโยบำยทีใ่ห้กำรสนบัสนนุกิจกรรมตำ่ง ๆ ที่เสริมสร้ำงคณุภำพ อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ตลอดจนรักษำ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังำนอยูเ่สมอ  

 

9.5 หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)  

คณะกรรมกำรบริษัทมนีโยบำยทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกบัธรุกิจและผลประกอบกำรของบริษัทฯ บริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมทีต่รงตอ่ควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพยีงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ ในช่องทำงทีง่ำ่ยและสะดวก อยำ่งเทำ่เทียม และนำ่เช่ือถือ  

9.5.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าทาํรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ มีนโยบำยทีจ่ะปอ้งกนัและขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยในกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำ/จ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 
รำยกำรระหวำ่งกนั รวมถงึรำยกำรใดๆที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) และ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแตก่รณี) ไมไ่ด้ด ำเนิน
ธุรกิจใดๆอนัมีลกัษณะคล้ำยคลงึและ/หรือเข้ำขำ่ยเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม หรืออำจจะ
สง่ผลประทบในทำงลบตอ่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม หรือเข้ำท ำรำยกำรทำง
ธุรกิจใดๆที่อำจจะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบัธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแตก่รณี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำร

และ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธรุกิจหรือกิจกำรท่ีมีลกัษณะกำรด ำเนินงำนท่ีคล้ำยคลงึและ/หรือเข้ำขำ่ยเป็นกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจ

กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อท่ีบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสำมำรถประเมินได้วำ่กำรถือหุ้นดงักลำ่วเข้ำ

ขำ่ยเป็นกำรขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม หรือไม ่

9.5.2 การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ จะมีกำรจดัท ำและเปิดเผยข้อมลูตำ่งๆที่จ ำเป็นต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุ โดยผำ่น website ของบริษัทฯ และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดแูลเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำข้อมลูที่เปิดเผยต่อนกัลงทนุถกูต้อง  ไม่ท ำให้ผู้ใช้ข้อมลู
ส ำคญัผิด และมีควำมเพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทนุ 

นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมลูตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพย์ฯ  รวมถึงแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนระบบ SET 
Portal ของตลำดหลกัทรัพย์ และช่องทำงอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะมีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งต่อเนื่องและ
สม ่ำเสมอและมีกำรน ำเสนอข้อมลูที่เป็นปัจจุบนั รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหุ้นของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ที่ต้อง
เปิดเผยต่อ กลต. (คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมลูที่ถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นจริงและมีควำม
สมเหตสุมผล โดยงบกำรเงินของบริษัทฯ จะจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ได้รับกำรรับรองทัว่ไป (generally accepeted 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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accounting principles) โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและมีกำรถือปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยำ่ง
ระมดัระวงั และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำร
บริษัทยงัจดัให้มีระบบควบคมุและตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจได้อยำ่งมีเหตผุลวำ่กำรบนัทกึข้อมลูทำงกำร
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และมีควำมเพียงพอที่จะรักษำไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบ
จดุอ่อนเพื่อป้องกนัมิให้เกิดกำรทจุริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั รวมถึงมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหวำ่งกนั ระบบ
ควบคมุและตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรของ  บริษัทฯ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัท ฯ โดยกรรมกำรและผู้บริหำรมีดงันี ้

 

ลาํดับ
ที่ 

  

ชื่อ 

 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น 

ณ วันที่ 17 
เม.ย2561  

เพิ่ม/(ลด) ปิดสมุดวนัที่ 
17เม.ย 2562 

1. นำย ณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์  ประธำน^ 800,000 - 800,000 

2. ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ รองประธำน^^ 1,447,010 - 1,447,010 

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

4. นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม กรรมกำร^ 447,000 (447,000) - 

5. ดำติน ศรี ฟำร่ำ บินตี ้รำเมล ี กรรมกำร^^ 914,000 - 914,000 

6. นำยศรำวธุ ศรีวรรณยศ เลขำนกุำร 750,000 - 750,000 
 
หมำยเหต:ุ 
^ กรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
^^ กรรมการผูบ้ริหาร 
 

9.5.3 รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ  

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้มีกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่จะมีกำรน ำเสนอ

พร้อมกบัรำยงำนของผู้สอบบญัชี ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะได้รับกำรลงนำมโดยประธำนกรรมกำร

บริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  



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

จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุ รวมถงึควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตนไว้ในรำยงำนประจ ำปี  

 

9.6 หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS)  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกผู้บริหำรท่ีมีควำมเป็นผู้น ำ มีวิสยัทศัน์ มีประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ตดัสนิใจอยำ่งอิสระ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้แยกบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำย
จดักำรท่ีดแูลระบบงำน เพื่อให้กำรท ำงำนสอดคล้องกบัระเบยีบและกฎเกณฑ์ รวมทัง้มำตรฐำนของจริยธรรม 

บริษัทฯ ได้น ำนโยบำยกำรประกอบกำรของบรรษัทท่ีดเีข้ำมำใช้ในหลำยกรณี รวมถึงควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงั

นโยบำยที่ส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

9.6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในด้ำนควำมโปร่งใสและกำรตรวจสอบได้ของระบบและขัน้ตอนกำรท ำงำน โดยประธำนกรรมกำรบริษัท
เป็นคนละบคุคลกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หลงัจำกกำรเสยีชีวิตของอดีตประธำน ปัจจบุนัมีกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น ซึง่เกินกวำ่
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ โดยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่นท ำหน้ำทีก่รรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ และ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนด้วย  โดยกรรมกำรอิสระทกุทำ่นมีคณุสมบตัิตำมข้อก ำหนดวำ่ด้วยคณุสมบตัิของ
กรรมกำรอิสระซึง่ก ำหนดขึน้โดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูล  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะแตง่ตัง้บคุคลสญัชำติไทยซึง่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยทีเ่ป็นบคุคลท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และคณุสมบตัิทีเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และกฏหมำยที่เก่ียวข้อง อยำ่งน้อยจ ำนวน 2 ทำ่น เพือ่ท ำหน้ำทีใ่น
ฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ โดยกรรมกำรดงักลำ่วอยำ่งน้อยจ ำนวน 1 ทำ่นต้องด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบด้วย ในปัจจบุนั 
กรรมกำรของบริษัทฯ จ ำนวน 2 ทำ่นเป็นบคุคลสญัชำตไิทยที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยกรรมกำรดงักลำ่วจ ำนวน 2 ทำ่นด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบด้วย 

ส ำหรับบริษัทยอ่ยในประเทศมำเลเซยี ประเทศอนิโดนเีซีย และอนิเดีย หรือบริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ในประเทศอื่นๆในอนำคต (ถ้ำ
มี) บริษัทฯ มีนโยบำยทีจ่ะสง่กรรมกำรของบริษัทฯ ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยอยำ่งน้อยจ ำนวน 1 ทำ่น เข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัท
ยอ่ยเหลำ่นัน้ ส ำหรับบริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนเีซยี กรรมกำรของบริษัทฯ ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยที่ได้รับกำรแตง่ตัง้เพือ่เป็น
ตวัแทนของบริษัทฯ จะได้รับกำรแตง่ตัง้เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร (Board of Commissioners) ใน
ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้สง่กรรมกำรของบริษัทฯ ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยจ ำนวน 1 ทำ่นเข้ำไปเป็นกรรมกำรของบริษัทยอ่ยในประเทศ
มำเลเซยี อนัได้แก ่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรของบริษัทยอ่ยในประเทศ
อินโดนเีซยี อนัได้แก ่PT IMV และ PT ITI และบริษัทยอ่ยในอนิเดยี IAIPL (อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ ไปรเวท ลมิิเตด็) 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดกระบวนกำรท่ีชดัเจนและเป็นไปตำมกฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุคลท่ีจะด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถงึกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ได้รับกำรแตง่ตัง้เพือ่เป็นตวัแทน

ของบริษัทฯ โดยในกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุคลท่ีจะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถงึกรรมกำรและ
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ผู้บริหำรของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ได้รับกำรแตง่ตัง้เพือ่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ (โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน) จะพจิำรณำจำกปัจจยัตำ่งๆที่เก่ียวข้อง เชน่ ประสบกำรณ์ท ำงำน วฒุิกำรศกึษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ฯลฯ 

โดยบคุคลท่ีจะได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถงึกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทยอ่ย

และบริษัทร่วมที่ได้รับกำรแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตั ิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ที่

เก่ียวข้องของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถงึกฏหมำยที่เก่ียวข้อง ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบริษัทมี 8 ทำ่น เป็นคณะกรรมกำร

อิสระ 3 ทำ่น และคณะกรรมกำรบริหำรอกี 5 ทำ่น องค์ประกอบดงักลำ่วเป็นไปตำมกฎท่ีวำ่ หนึง่ในสำม ของคณะกรรมกำรบริหำร

ต้องเป็นกรรมกำรอิสระและไมเ่ก่ียวข้องกบัคณะกรรมกำรบริหำร 

9.6.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทแยกจำกหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรดงันี ้

9.6.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทมบีทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนมุตัริำยกำรท่ีมี นยัส ำคญัทีเ่ก่ียวข้องกบักำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถงึ ติดตำมให้บริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม มีกำรด ำเนนิ

ธุรกิจให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนและงบประมำณกำรด ำเนินธุรกิจที่ก ำหนดไว้ อยำ่งมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล 

9.6.2.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะใช้ควำมระมดัระวงัเป็นอยำ่งดี ในกำรพิจำรณำและอนมุตักิำรท ำ รำยกำรระหวำ่งกนั รำยกำร

ได้มำ/จ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ หรือรำยกำรใดๆที่อำจ ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยให้ควำมส ำคญัตอ่

ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหุ้นเป็นเบือ้งแรก 

9.6.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกนัพิจำรณำงบกำรเงินของบริษัท ฯ ทัง้รำยไตรมำสและ

ประจ ำปี รวมถงึจะร่วมกนัพิจำรณำควำมเพียงพอและควำมเหมำะสม ของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

9.6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรประชมุกรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี โดยบริษัทฯ อำจจดัให้มกีำรประชมุกรรมกำรบริษัทเพิม่เตมิได้ 
ตำมควำมจ ำเป็น โดยในกำรจดัประชมุกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถงึกฏหมำยที่
เก่ียวข้อง โดยหลงัจำกกำรประชมุเสร็จสิน้ในแตล่ะครัง้ เลขำนกุำรบริษัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับ
ใช้ตรวจสอบและอ้ำงองิในภำยหลงั  

บริษัทฯ ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
ได้รับทรำบทกุไตรมำส อยำ่งสม ำ่เสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็นแก่ฝ่ำยบริหำร เพื่อปรับปรุงและ
ยกระดบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจเชิญฝ่ำยบริหำรหรือพนกังำนท่ีเก่ียวข้อง มำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ตำมควำมจ ำเป็น เพือ่ตอบ
ค ำถำมและให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัวำระท่ีพจิำรณำ ในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เลขำนกุำรบริษัทจะจดัสง่หนงัเชิญ
ประชมุซึง่ให้รำยละเอยีดเก่ียวกบัวำระกำรประชมุทีจ่ะพจิำรณำ รวมถงึข้อมลูและเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุ ให้กรรมกำรทกุ
ทำ่นลว่งหน้ำกอ่นกำรประชมุในแตล่ะครัง้ เพื่อท่ีกรรมกำรจะได้มเีวลำเพยีงพอในกำรศกึษำและพจิำรณำข้อมลู รวมถงึสำมำรถ
พิจำรณำและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุในแตล่ะวำระได้อยำ่งเหมำะสม กรรมกำรทกุทำ่นมีโอกำสทีเ่ทำ่เทียมกนัในกำร
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ถกเถียงสำระท่ีส ำคญั เลขำจะท ำกำรจดบนัทกึรวมถงึค ำถำมและข้อเสนอแนะของกรรมกำร เพื่อหำสำระส ำคญัที่พดูคยุจะได้
ซกัถำม และชีแ้จงจำกคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรประชมุกรรมกำรของบริษัทยอ่ยในไทยจะประชมุจริง กำรประชมุกรรมกำรบริษัทในมำเลเซยี, อินโดนเีซยี และบริษัทยอ่ยใน

อินเดีย อำจจะใช้มติเวยีน ขึน้อยูก่บักฎเกณฑ์ และกฎหมำยของประเทศมำเลเซยี, อินโดนเีซยี และอินเดีย แล้วแตก่รณี 

9.6.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรไว้อยำ่งชดัเจน ซึง่ต้องได้ผำ่นกำรรับรองจำกที่ประชมุสำมญัของที่ประชมุใหญ่ผู้
ถือหุ้น ส ำหรับคณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำภำรกิจเพิม่เตมิ หรือมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มเติม จะได้รับกำรชดเชย
ตำมบทบำทและหน้ำที่ท่ีเพิม่ขึน้ คำ่ตอบแทนของฝ่ำยบริหำรจะได้รับคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสมจำกควำมรับผิดชอบทีม่ำกขึน้โดย
ล ำดบั ซึง่ขึน้อยูก่บัผลประกอบกำรของบริษัท และกำรปฏิบตังิำนของฝ่ำยบริหำรแตล่ะทำ่น 

บริษัทฯ ได้จดัให้ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ซึง่จะพจิำรณำถงึคำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินและสวสัดกิำร 

ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดบัสงู ซึง่จะน ำเสนอตอ่ที่ไปเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

9.6.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู และเลขำนกุำรบริษัท ในกำรเรียนรู้กำรปฏิบตัิกำรของผู้ประกอบกำรที่ดี ทัง้

กำรอบรมภำยในให้แก่พวกเขำ และกำรเข้ำเรียนในกำรอบรมของ สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

9.6.6 เลขานุการบริษัท 

เลขำนกุำรบริษัทมีบทบำทเป็นศนูย์กลำงในกำรแนะน ำ และให้ข้อเสนอแนะกบัคณะกรรมกำรในนโยบำยกำรประกอบกำรของ
บรรษัทท่ีด ีรวมถึงบทบำทและหน้ำที่เลขำนกุำร ช่วยในในกำรวำงแผนกำรประชมุกรรมกำรบริหำรประจ ำปี, วำระกำรประชมุ และ
สำระท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร เลขำนกุำรได้เข้ำถึงกรรมกำรบริษัทเพื่อจะแนะน ำกรรมกำรในเร่ืองที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อก ำหนดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบใหม ่ หรือกำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงข้อกฎหมำยใดๆ ที่เก่ียวข้องกบั
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปัจจบุนัเลขำนกุำรบริษัท กลุม่บริษัท INGRS คือเลขำนกุำร และเลขำนกุำรร่วม เพื่อท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเข้ำใจในกฎเกณฑ์

ตำ่งๆ และข้อก ำหนดที่แตกตำ่งกนัในไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย และได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยดงักลำ่วอยำ่งถกูต้อง  

 

9.7 หมวดที่ 6:  คณะกรรมการ 

หน้ำที่และบทบำทของคณะกรรมกำรตำมทีก่รรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้แก่คณะกรรมกำร เพื่อให้ท ำงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

คณะกรรมกำรนีป้ฎิบตัิตำมข้อก ำหนด และคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรคดัเลอืกและมอบหมำยให้ตรวจสอบปัญหำตำ่งๆ เพื่อกำรแก้ไข โดย

เสนอรำยงำนตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร พร้อมค ำแนะน ำที่เหมำะสม ปัจจบุนับริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรร

หำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
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9.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2014 (พ.ศ. 2557) ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 3 คน ที่เป็นกรรมกำร

อิสระตำมนิยำมและค ำจ ำกดัควำมของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์, และตลำดหลกัทรัพย์ ประกอบด้วย

รำยช่ือดงันี ้

ลาํดับที่ ชื่อ ตาํแหน่ง 

 1. นำยอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นำอิม ประธำน 

 2. นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ สมำชิก 

 3. นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม สมำชิก 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีช่่วยคณะกรรมกำรบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

 เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินท่ีส ำคญัทำงบญัชี และรำยงำนปัญหำทีซ่บัซ้อน  กำรโอนเงินเพื่อ กำรตดัสนิใจ รวมถึงกำรอภิปรำยถึงกำร

จดักำรบริษัท และผู้สอบบญัชีจำกภำยนอกในกำร  ตรวจสอบบญัชี กำรตรวจสอบกำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรปฏิบตัิ

ที่ลดภำวะควำมเสีย่ง และตรวจสอบประสทิธิภำพของกำรควบคมุภำยใน และกำรรำยงำนกระบวนกำรทำงกำร เงิน 

 เพื่อพิจำรณำถงึประสทิธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมถึงกำรควบคมุข้อมลู ขำ่วสำรทำงระบบเทคโนโลยี และแนะน ำ

กระบวนกำรควบคมุภำยใน จำกผู้ตรวจสอบ  ภำยในและภำยนอก 

 พิจำรณำและอนมุตัิกฎบตัรผู้ตรวจสอบภำยใน, กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีพนกังำน ทรัพยำกรท่ีต้องใช้ในกำรตรวจสอบภำยใน 

และพิจำรณำประสทิธิภำพของกำรตรวจสอบ ภำยในท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนอำชีพของกำรตรวจสอบ 

 พิจำรณำและอนมุตัิข้อก ำหนดกฎบตัรตำ่งๆ แผนประจ ำปีพนกังำน และทรัพยำกรตำม ระบบงำน รวมถงึพิจำรณำปัญหำที่ไมป่ฏิบตัิ

ตำมกฎระเบียบตำมเง่ือนไขที่ก ำหนด ที่มำจำก หนว่ยงำนท่ีก ำกบัและปรับปรุงแก้ไขปัญหำเหลำ่นัน้ 

 พิจำรณำถึงนโยบำย ควำมเพียงพอของกำรจดักำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ ในกระบวนกำร และนโยบำย และประสทิธิภำพของระบบ

กำรจดักำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ 

 เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจในจรรยำบรรณและนโยบำย ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์โดยกำร  บนัทกึ และกำรจดักำรให้ทีม

บริหำรและพนกังำนตระหนกัถงึเร่ืองนี ้และสง่เสริมกำรปฏิบตัิ ตำมจรรยำบรรณและนโยบำยควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่ว 
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9.7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน (“NRC”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2014 (พ.ศ. 2557) ปัจจบุนัม ี 3 คน จำก

คณะกรรมกำรอิสระ และอีก 2 คน มำจำกคณะกรรมกำรบริษัทฝ่ำยบริหำร ดงันี ้

ลาํดับที่ ชื่อ ตาํแหน่ง 

* 1. นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ ประธำน 

 ^ 2. ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ รองประธำน 

 * 3. นำยอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นำอมิ สมำชิก 

 * 4. นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม สมำชิก 

 ^ 5. ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล สมำชิก 

 
* กรรมการอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร 
^ กรรมการบริหาร 

เช่นเดียวกนักบัคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทได้ก ำหนดข้ออ้ำงอิง และก ำหนด

บทบำทและหน้ำที่ดงันี ้

บทบำทและหน้ำที ่

บทบำทโดยทัว่ไป : คณะกรรมกำรชดุนีม้ีภำระหน้ำที่ดงันี ้  

 ช่วยคณะกรรมกำรในกำรคดัสรร รวบรวมช่ือคณะกรรมกำร และผู้บริหำรอำวโุส 

 แนะน ำผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิและควำมสำมำรถให้กบัคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำก่อนเสนอช่ือตอ่ผู้ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อกำร
อนมุตัิและแตง่ตัง้ และ 

 พิจำรณำคำ่ตอบแทนให้กบัคณะกรรมกำรบริษัท รวมถงึประธำนกรรมกำรบริหำร และ แนะน ำให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท 

หน้ำที่โดยเฉพำะ 

 พิจำรณำธุรกิจของบริษัทฯท่ีต้องกำรควำมสนัทดัจำกหลำกหลำยประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร ละ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีผู้บริหำรตำมธรุกิจที่บริษัทต้องกำรและแนะน ำในกำรตดัสนิของคณะกรรมกำร 

 เสนอช่ือและแนะน ำผู้ เหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัทฯตำมคณุสมบตัิเพื่อคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำแตง่ตัง้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

 ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกบัผู้สบืทอดประธำนเจ้ำหน้ำที่ผู้บริหำร 

 เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่กำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอตอ่กำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรมเดยีวกนั และ 

 ท ำหน้ำที่ตำ่งๆตำมบทบำทที่ได้รับกำรอนมุตัิ และมอบหมำยตำมกำรก ำกบัของคณะกรรมกำรบริษัท 
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อ ำนำจ 

เพื่อให้บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงักลำ่ว คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีสทิธิดงันี ้

 มีอ ำนำจเต็ม และกำรเข้ำถึงข้อมลูขำ่วสำร และปรึกษำตอ่พนกังำนใดๆของบริษัทฯ ในกำรท่ีจะสอบสวน หรือรับทรำบข้อมลูในกลุม่

บริษัทฯ 

 เชิญพนกังำนคนหนึง่คนใด หรือปัจเจกชนอื่นเข้ำร่วมกำรประชมุในคณะกรรมกำรชดุนี ้

 ให้ได้รับค ำเสนอแนะจำกผู้ประกอบอำชีพอิสระหรือกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อช่วยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ในกำร

ปฎิบตัิตำมบทบำทและหน้ำที่ดงักลำ่ว 

9.7.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร (EXCO) 

บบริษัทได้ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร (EXCO) ประกอบด้วยฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 4 คน และตวัแทนฝ่ำยบริหำรระดบัปฎิบตัิกำร 3 ทำ่น ดงันี ้

ลาํดับที่ ชื่อ ตาํแหน่ง 

 1.^ ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ ประธำน 

 2.^ ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล รองประธำน 

 3.^ นำยฮำมิดี บิน เมำลอด* สมำชิก 

 4.^ ดำติน เสรี ฟำรำ บินตี ้รำเมล ี สมำชิก 

 5. นำยอฟัฟำนดี บิน มคุตำร สมำชิก 

 6. นำยโหมด ซฟัรี บิน ซบัต*ุ      สมำชิก 

 7. นำยนอสรี บิน ฮมัซะ*      สมำชิก 

*  นายฮามิดี บิน เมาลอด ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการฝ่ายบริหาร เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2561  

^ กรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2557 โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน เพื่อสนบัสนนุ

กรรมกำรบริษัทในบทบำทและหน้ำที่ก ำกบัทิศทำงขององค์กรในนำมกรรมกำรบริษัทเพื่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจและทิศทำงในระยะเวลำ

ที่สมควร และสิง่ที่ส ำคญัคือ กำรแนะน ำกรรมกำรบริษัทในกำรตดัสนิใจ จำกขัน้ตอนทำงยทุธศำสตร์ กำรวำงแผน นโยบำย กำรลงทนุ และ

ควำมเสีย่ง เพือ่ที่จะได้บรรลวุตัถปุระสงค์ คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนด ข้อก ำหนดและกระบวนกำร และจรรยำบรรณตอ่คณะกรรมกำร

ฝ่ำยบริหำร 
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10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ภาพรวมความรับผิดชอบตอ่สงัคมเข้ากบัโปรแกรมและแผนงานประจ าปีของบริษัทและถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ตอ่เนื่องภายใน

กลุม่INGRSบริษัทฯตระหนกัดวีา่ธุรกิจจะเจริญได้ต้องควบคูไ่ปกบัการมีสงัคมและสิง่แวดล้อมทีด่ีโดยค านงึถงึการสร้างคณุคา่

และประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องทกุภาคสว่นความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯครอบคลมุด้วย ดงัตอ่ไปนี:้ 

10.1 การศึกษาและการฝึกอบรม 

กลุม่ INGRS ก าหนดการฝึกอบรมและพฒันาโปรแกรมส าหรับพนกังานโดยมีจดุมุง่หมายเพื่อฝึกอบรมแก่พนกังานให้มีความรู้

ความสามารถและความช านาญในการปฏิบตังิานท่ีจ าเป็นทัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพโครงสร้างหลกัสตูรการฝึกอบรมและ

พฒันาได้มกีารจดัตัง้ขึน้เช่นหลกัสตูรปฐมนิเทศ,หลกัสตูรพฒันาบคุลกิภาพเฉพาะบคุคล, หลกัสตูรพฒันาความรู้ทัว่ไป, 

หลกัสตูรการพฒันาวชิาชีพเฉพาะทาง และหลกัสตูรการจดัการ กลุม่ INGRSยงัมีสว่นร่วมในการเตรีนมการด้านอตุสาหกรรม

และการจดัหาการฝึกอบรมภาคปฏิบตัิส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาภายในประเทศซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการ

มีสว่นร่วมขององค์กรตอ่การศกึษาตามความเช่ือทีว่า่การศกึษามกัมีบทบาทส าคญัในการสร้างประเทศ 

10.2 ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่นโยบายความปลอดภยั ตลอดจนการฝึกอบรมเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั, สปัดาห์

ความปลอดภยั, การตรวจสขุภาพให้กบัพนกังาน บริษัทฯจดัให้มกิีจกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเป็นระยะๆ เพื่อ

สร้างจิตส านกึให้แก่พนกังาน 

10.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลุม่ INGRS ตระหนกัและปฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม, การปลอ่ยมลพษิ, การ

อนรัุกษ์พลงังาน, การดแูลท าความสะอาดและวิธีการเก็บรักษา, การจดัการระดบัเสยีงรบกวน และการบ าบดัน า้เสยีจากโรงงาน

ที่ด าเนินการทัง้ในประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย 

10.4 สวัสดกิารและการพัฒนาบุคลากร 

ตัง้แตเ่ดือนมกราคมปี 2562 กลุม่ INGRS มีพนกังาน 1,780 คน กระจายอยูท่ัว่อาเซียน ทัง้ประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย 

และอินเดีย แผนงานประจ าปีของการฝึกอบรมโดยยดึบนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมทกุระดบั ทัง้ด้าน

เทคนิคและความสามารถทัว่ไปเพื่อสงเสริมให้พนกังานของบริษัทฯมีความพร้อมทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญใน

การท างาน พนกังานยงัได้รับสทิธิการรักษาพยาบาล และการประกนัสขุภาพ และสวสัดิการในการลาตามอายงุานของพนกังาน 

นอกจากนี ้กลุม่ INGRS ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการมีสขุภาพดี และการสร้างวิถีชีวติที่สมดลุแก่พนกังานของบริษัท ในสว่น

นี ้กลุม่ INGRS สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ที่จดัโดย ชมรมพนกังานอิงเกรส เช่น วนัครอบครัว กิจกรรมทางสงัคม และ

กิจกรรมการกีฬา 
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10.5 สวัสดกิารชุมชน 

กลุม่ INGRS มีบทบาทและความหว่งใยในสวสัดิการของชมุชน ด้วยการสนบัสนนุเปา้หมายทางสงัคมในชมุชน ในช่วงปีงบ

การเงิน, การบริจาคเงินให้กบัชมุชนผู้ยากไร้ทัง้ในในประเทศไทย, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทัง้บริจาคที่จดัสรรให้กบัสถาบนั

การกศุล, องค์กรการกศุล และสงัคมสวสัดิการตา่งๆ 
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11.0 การควบคุมภายในและการจดัการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพและเพื่อสอดคล้อง

กบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (EXCO) พิจารณาและประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของกลุม่บริษัท กลุม่บริษัทใช้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารจดัการ การวางแผน การตรวจสอบและสอบทานระบบ

การควบคมุภายในของการปฏิบตัิงานและกระบวนการท างานในด้านความเสีย่งที่ส าคญัตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  ผู้

ตรวจสอบภายในท าการเสนอแนะตอ่ผู้บริหารและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน จากบทสรุปการปฏิบตั ิ ติดตามกิจกรรมที่ส าคญัตาม

กฎเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องและการติดตามแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและสรุปได้วา่ระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและรัดกมุ ดงันี ้

11.1 การควบคุมสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายของกลุม่บริษัทไว้ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อให้

เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานอยา่งมจีริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯมีการสือ่สารกบัพนกังานอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบายและ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯในการปฐมนิเทศพนกังาน พนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบั หากกระท าผิดกฎระเบียบ

หรือการฝ่าฝืนใดๆ จะถกูลงโทษตามความรุนแรงของการกระท าดงักลา่ว 

บริษัทจดัให้มีโครงสร้างองค์กรเพือ่ให้คณะกรรมการบริษัท ก ากบัดแูลผลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการอยา่งเป็นอิสระเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น การแบง่แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ยผู้บริหาร

และพนกังานไว้อยา่งชดัเจน กระบวนการท างานจะได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีเพื่อให้มัน่ใจวา่ประสทิธิผลของการ

ปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ 

บริษัทเช่ือมัน่ในระบบการควบคมุภายในท่ีดีซึง่รวมถึงการควบคมุการปฏิบตังิาน ทกัษะและความมีระเบียบวินยัของพนกังาน 

กระบวนการผลติของกลุม่บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านคณุภาพ (ISO / TS16949) และมาตรฐานการ

จดัการด้านสิง่แวดล้อม (ISO14001) กลุม่บริษัทมกีารจดักิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

11.2 การประเมินความเสี่ยง  

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสีย่งของกลุม่บริษัท ประเมินปัจจยัเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน

ของบริษัท และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งและผลกระทบตอ่การด าเนินงานและฐานะการเงินจากความเสีย่งดงักลา่ว 

การประเมินนีจ้ดัท าขึน้โดยอาศยัเหตกุารณ์ในอดตีและผลกระทบที่เกิดขึน้เพื่อให้เกิดมาตรการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสม

เพื่อลดผลกระทบตอ่ระดบัท่ียอมรับได้ ความเสีย่งที่ระบ ุ ผู้บริหารของแตล่ะบริษัทมีสว่นร่วมในการรวบรวมมาตรการแก้ไขที่ดี

ที่สดุเพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งลดลง 
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กลุม่บริหารความเสีย่งต้องจดัให้มีการประเมินปัจจยัความเสีย่งแตล่ะหวัข้อทกุๆ 18 เดือน ฝ่ายบริหารได้ทบทวนความเพียงพอ

ของนโยบายการบริหารความเสีย่งและนโยบายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมี

ประสทิธิภาพ  

11.3 กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏิบตังิาน, ขอบเขตอ านาจ, การปฏิบตัิงานท่ีมคีณุภาพ, ค าแนะน าการท างานใน

ทกุพืน้การท างาน มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ เช่นมาตรฐานการจดัการคณุภาพ ISO/TS16949 และมาตรฐานการจดัการด้าน

สิง่แวดล้อม ISO14001 รวมถงึขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและค าแนะน าในการท างานให้กบัพนกังานทกุคนเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานอยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ การควบคมุที่เหมาะสมที่เกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน สามารถลดข้อผิดพลาดและการ

กระท าที่ไมไ่ด้มเีจตนาให้เกิดขึน้ 

บริษัทได้จดัท าค าแนะน าในการท างาน ได้แก่ ฝ่ายผลติ ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ ฝ่าย

การเงินและการบญัชีและฝ่ายทรัพยากรบคุคล การควบคมุทีเ่หมาะสมจะสามารถปอ้งกนัปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ได้หรือปัญหาการ

ทจุริต บริษัทจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบการปฏิบตังิานของพนกังานเพื่อให้มัน่ใจวา่

พนกังานปฏิบตัติามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตังิาน, ขอบเขตอ านาจ, การปฏิบตังิานท่ีมคีณุภาพ, ค าแนะน า ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของกลุม่ด าเนินการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิและรายงานตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

บริษัทก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจการอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะระดบั รายละเอยีดโครงสร้างองค์กรที่

ก าหนดขึน้เพื่อให้สามารถแบง่แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของพนกังาน ผู้บงัคบับญัชา ผู้จดัการและผู้บริหารได้ชดัเจน การ

เข้าถงึฐานข้อมลูและระบบปฏิบตัิการ มีการจดัการและตรวจสอบอยา่งเป็นระบบเป็นประจ า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ที่รับผิดชอบ

ในการอนมุตัิบนัทกึข้อมลูการท าธุรกรรมและการควบคมุ 

กลุม่บริษัทมีการควบคมุการใช้สนิทรัพย์อยา่งเข้มงวด รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการพิจารณาอยา่ง

รอบคอบและพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทัง้ข้อตกลงกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายจะต้อง

ได้รับการพิจารณาและอนมุตัิโดยค านงึถึงกรรมการอิสระท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองดงักลา่ว การท าธุรกรรมประเภทนีไ้ด้รับการ

แจ้งอยา่งสม ่าเสมอในระหวา่งการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  

11.4 ข้อมูลและการสื่อสาร  

บริษัทมีการสือ่สารอยา่งเป็นระบบภายในองค์กรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการสือ่สารกบัพนกังาน 

พนกังานจะได้รับข้อมลูขา่วสารผา่นการประชมุภายในแผนก ประกาศตา่งๆของบริษัท อินทราเน็ตและอีเมล์ คณะกรรมการ

ได้รับหนงัสอืนดัประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวข้องผา่นทางอีเมล์อยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมการมเีวลาเพยีงพอใน

การศกึษาระเบียบวาระการประชมุก่อนการประชมุ หลงัจากที่ประชมุ เลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานการประชมุและเปิดเผยมติ

ที่ส าคญัตอ่สาธารณชนตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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บริษัทเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทผา่นทางช่องทางตา่งๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ บริษัท ที ่

www.ingress.co.th, เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นๆเป็นไตรมาส บริษัทให้ความส าคญักบั

บทบาทของนกัลงทนุสมัพนัธ์ในการติดตอ่สอบถามและแจกจา่ยข้อมลูเพื่อรับฟัง การเยี่ยมชมและการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือ

หุ้น นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

บริษัทมีช่องทางสือ่สารท่ีชดัเจนในการร้องเรียนหรือรายงานการสงสยัวา่ผิดซึง่อาจท าให้เกิดความเสยีหายการกระท าผิดหรือ

การละเมดิกฎหมายที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท พนกังานหรือบคุคลที่สามสามารถสอบถามเร่ืองร้องเรียนตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผา่นทางอีเมล์ khudus@ingress.co.th  บริษัทมีความมุง่มัน่อยา่งเต็มที่ไมใ่ห้เกิดการทจุริต

และปกปอ้งผู้กระท าผิดที่ได้รับความไมเ่ป็นธรรม อนัเป็นผลมาจากการรายงานข้อสงสยัเก่ียวกบัการกระท าผิด  

11.5 การติดตามกจิกรรม  

บริษัทมีการติดตามผลการด าเนนิงานของบริษัทยอ่ยเป็นประจ า มีการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้ฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯ รับทราบเป็นไตรมาส คณะกรรมการร่วมกบัผู้บริหารทบทวนผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะบริษัทยอ่ย และให้ค าแนะน า 

เพื่อก ากบัดแูลและตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการตอ่ไป 

ในสว่นของการประเมินระบบการควบคมุภายใน บริษัทได้จดัให้มกีารวางแผนการตรวจสอบประจ าปีโดยครอบคลมุแตล่ะสว่น

งานหลกัๆทัว่ทัง้กลุม่ ได้แก ่ฝ่ายผลติ, ฝ่ายจดัซือ้, ฝ่ายขายและการตลาด, ฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ, ฝ่ายการเงินและ

การบญัชีและฝ่ายทรัพยากรบคุคล ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบวา่การปฏิบตัิงานเป็นไปตามค าแนะน าในการ

ท างานนโยบายและขัน้ตอนกฎระเบียบและข้อบงัคบั และรายงานผลการตรวจสอบและตดิตามการด าเนินการแก้ไขตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบในระหวา่งการประชมุคณะกรรมการ ส าหรับประเด็นที่ต้องให้ความส าคญั ผู้ตรวจสอบภายในจะรีบ

ทบทวนค าถามและข้อสงสยัของฝ่ายบริหารเพื่อหารือและสรุปเร่ืองที่จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

อนึง่ บริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทได้ก าหนด ก ากบัดแูลซึง่มวีตัถปุระสงค์เพื่อประเมินและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายข้อบงัคบั

และค าแนะน าในการท างาน นอกจากนีก้ลุม่บริษัท ได้จ้างตวัแทนที่ได้รับการรับรองจากภายนอกเพื่อตรวจสอบและรับรองการ

ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทัง้บริษัทยอ่ยแตล่ะแหง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากลกูค้าวา่การด าเนินงานของบริษัท ด าเนิน

ไปตามตามขัน้ตอนท่ีได้ตกลงกนัและไมม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในกระบวนการโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

11.6 ระบบควบคุมภายใน 

บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล ด้วยเหตนุี ้ การควบคมุภายในและขัน้ตอนตา่งๆ 

รวมทัง้นโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการของกลุม่ ที่ได้รับการจดัตัง้ขึน้อยา่งเต็มรูปแบบในทกุองค์กร 

ในรอบปีบญัชี ระบบการควบคมุภายในรวมถงึการปฏิบตัติามนโยบายและขัน้ตอนตา่งๆได้รับการประเมินอยา่งเป็นทางการโดย

ผู้ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท ซึง่รวมถงึการตรวจสอบประสทิธิภาพของการควบคมุด้านการเงินการปฏิบตัิงานและการ

ควบคมุที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
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11.7 ฟังก์ชนัการตรวจสอบภายในInternal Audit Function 

พนกังานตรวจสอบภายในประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและขัน้ตอนตา่งๆอยา่งเป็นอิสระและประเมินประสทิธิผลของ

ระบบการควบคมุทัง้หมด เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการตรวจสอบแล้ว ได้ระบคุวามเสีย่งทัง้หมดที่มี ไปยงัพืน้ท่ีปฏิบตัิที่

ส าคญัเพื่อให้ครอบคลมุการตรวจสอบที่ดีที่สดุ 

ฝ่ายบริหารของแตล่ะบริษัทยอ่ยมีหน้าที่พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในทัง้หมดรวมถึง

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ทนัที แนวทางปฏิบตัใินปัจจบุนั หนว่ยธุรกิจทัง้หมดของกลุม่บริษัท จะได้รับการตรวจสอบอยา่งน้อย

ที่สดุหนึง่ครัง้ในรอบปีบญัชี เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานมีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการควบคมุภายในมากที่สดุ 

แผนงานและผลการตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.0  รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหวา่งปีงบการเงินสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2562 และ (ปีประมาณ2561/62) และ 31 มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ 

2560/61) บริษัท และ บริษัทยอ่ย ("กลุม่ บริษัท ") มีรายการบญัชีที่ส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นไปตามเง่ือนไขทางการ

ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัท และ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

12.1  บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 

 

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและกิจการท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบักลุม่ 

1
.
 

Katayama Kogyo Co., Ltd (“KK”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นและด าเนินธุรกิจด้านการ
ผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วนยานยนต์เคร่ืองจักรกล
การเกษตรและชิน้สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้าง 

 KK ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 31.43 และแตง่ตัง้ให้ผู้แทนสองคน
ได้ท าหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV ได้แก่ (1) Mr. Itsuro 
Maeno และ (2) Ms. Michiko Akamatsu. 

 KK ถือหุ้นใน IPSB ร้อยละ 10.00 และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการใน IPSB คือ Ms. Michiko 
Akamatsu. 

 KK ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 25.00 และมอบหมายให้สอง
คนท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการในบริษัท PTIMV ใน IPSB 
ประกอบด้วย (1) Ms. Michiko Akamatsu. 
(คณะกรรมาธิการ) และ (2) Mr. Tetsuji Tamura 
(คณะกรรมการ) 

2
.
 

Yonei  & Co., Ltd (“Yonei”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นและประกอบธุรกิจการค้า
โดยทัว่ไปซึ่งมีฐานการด าเนินงานมากกว่า 200 แห่ง
ในประมาณ 80 ประเทศทัว่โลก 

 Yonei ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 6.07 ใน IAV และได้แตง่ตัง้
ผู้แทนหนึง่คนให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV คือ Mr. 
Hiroshi Miyazeki. 

 Yonei ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 10.00 และมอบหมายให้
ผู้แทนคนใดคนหนึง่เป็นกรรมการใน PTIMV คือ Mr. Hiroshi 
Miyazeki (ในคณะกรรมาธิการ) 

3
. 
 

Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นและมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการพฒันาการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือ
ส าหรับป๊ัมขึน้รูป 

Iwamoto ถือหุ้นร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ 
FCT และแตง่ต้งผู้แทนหนึง่คนเพือ่ท าหน้าที่เป็นกรรมการใน FCT 
คือ Mr. Noboru Iwasaki 
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บริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นของ บริษัทยอ่ย 

 

บริษัทแม ่

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบักลุม่ 

1.
 
Ingress Corporation Berhad (“ICB”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซียและมีสว่นร่วมในฐานะ 
บริษัท ผู้ ถือหุ้นเพื่อการลงทนุ ปัจจบุนั ICB มี บริษัท 
ย่อยที่ด าเนินธุรกิจ ACM ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์
รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรม
พลงังานและทางรถไฟ 

ICB เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 

 

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบักลุม่ 

1.  Perodua Manufacturing Sdn Bhd (“PMSB”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจ
ผลติและประกอบรถ Perodua 

PMSB เป็น บริษัท ยอ่ยของ Perusahaan Otomobil Kedua 
Sdn Bhd ("Perodua") ซึง่ถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 
Perodua ได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
เป็นกรรมการซึง่ประกอบด้วย (1) Mr.  Zainal Abidin Bin 
Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan.  

2.  

 

 

Perodua Sales Sdn Bhd (“PSSB”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซียและด าเนินธุรกิจด้าน
การขาย การตลาดและการจัดจ าหน่ายรถยนต์ 
Perodua รวมถึงการด าเนินงานหลงัการขายและ
อะไหล ่

PSSB เป็น บริษัท ยอ่ยของ Perodua ซึง่ถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 
30.00 Perodua ได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ในฐานะกรรมการใน ITSB ได้แก่ (1) Mr.  Zainal Abidin 
Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan 

 

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

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจ
ผลติและประกอบรถ Perodua 

PGSB เป็น บริษัท ยอ่ยของ Perodua ซึง่ถือหุ้นใน ITSB ร้อย
ละ 30.00 Perodua ได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการใน ITSB ได้แก่ (1) Mr.  Zainal 
Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบักลุม่ 

1
. 
 

Ingress Katayama Sdn Bhd (“IKT”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือขึน้รูปและรีดขึน้ รูป
แมพ่ิมพ์และแมพ่ิมพ์ส าหรับผลติชิน้สว่นยานยนต์ 

IKT เป็น บริษัท ยอ่ยของ ICB ซึง่ถือหุ้นใน IKT ร้อยละ 60 และ
สว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 40 ของ IKT ถือโดย KK 

2
. 
 

Organic Gain Sdn Bhd (“OGSB”) 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลติ
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชและผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล 
 

OGSB ถือหุ้นอยูร้่อยละ 98.9 เป็นกรรมการของ บริษัท Dato 'Dr. 
Ab Wahab bin Ismail ซึง่เป็นผู้อ านวยการ OGSB 

 

12.2  รายการธุรกิจที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกนัส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561/62 และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560/61 มีดังต่อไปนี ้

 

 
มลูคา่ธุรกรรม 
 (ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

2561/62 2560/61 

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท    

เงินปันผลจ่าย 75.24 132.45 อตัราตามที่ประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับผู้ถอืหุ้นของบริษัทย่อย    

ขายสนิค้า 
ซือ้วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืง 
ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้แมพ่ิมพ์ 
คา่สทิธิ 
คา่ชว่ยเหลอืทางเทคนิค 
เงินปันผลจ่าย 

0.50 
11.83 
8.11 
4.83 

18.02 
5.95 

28.13 

0.31 
20.62 
8.11 

- 
19.85 
7.90 

71.49 

ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
ราคาตามสญัญา 
ราคาตามสญัญา 
อตัราตามที่ประกาศจ่าย 
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มลูคา่ธุรกรรม 
 (ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

2561/62 2560/61 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถอืหุ้น 
   ของบริษัทย่อย 

   

ขายสนิค้า 1,015.05 1,124.38 ราคาทีต่กลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกนั    

ขายสนิค้า 
คา่เช่ารับ 
ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ซือ้วสัดสุิน้เปลอืง 

1.56 
2.06 

21.65 
0.47 

2.38 
2.04 

33.98 
0.29 

ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
ราคาตามสญัญา 
ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
ราคาทีต่กลงร่วมกนั 

 

12.3  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561/62 และปีงบประมาณ 2560/61 ยอดคงเหลอืระหวา่งกลุม่บริษัท และกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนัมีดงันี ้

 
มลูคา่ธุรกรรม 
 (ล้านบาท) 

2561/62 2560/61 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั   

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

101.94 
0.03 
0.19 

106.37 
- 

1.18 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 102.16 107.55 

ลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

3.94 
4.66 

13.27 

3.07 
9.76 

15.34 

รวมลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21.87 28.17 



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

 

หวัขอ้ที ่2 – หมวดที ่12.0 หน้า 5 

 

 
มลูคา่ธุรกรรม 
 (ล้านบาท) 

2561/62 2560/61 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 124.03 135.72 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั   

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

1.73 
- 

1.58 
1.37 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 1.73 2.95 

เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษัทใหญ่ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

16.30 
25.55 
4.38 

16.23 
11.75 
9.98 

รวมเจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 46.23 37.96 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 47.96 40.91 

เงนิปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 17.19 9.06 

รวมเงนิปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 17.19 9.06 
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12.4 การค า้ประกันการกู้ยมืของกลุ่มบริษัทโดย ICB  

การกู้ยืมของกลุม่บริษัทกบัสถาบนัการเงินท่ี ICB เป็น บริษัทประกนั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 และ 31 มกราคม 2561 ดงันี ้

ล าดับ ผู้ยมื 

งบการเงนิรวม 

รายละเอียดของสินทรัพย์เพื่อความ
ปลอดภยั / การจดจ านอง 

31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 

ประเภท จ านวนเงนิ 

 (ล้านบาท) 

ประเภท จ านวนเงนิ 

 (ล้านบาท) 

1. Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd TL 181.63 TL 222.66 การค า้ประกันโดย ICB 

1. Ingress Precision Sdn Bhd TL 148.24 TL 220.24 
การค า้ประกันโดย ICB   BA 10.57 BA 19.85 

  RC 76.40 RC 80.51 

2. Ingress Technologies Sdn Bhd TL 234.78 TL 304.04 
การค า้ประกันโดย ICB   BA 78.96 BA 80.65 

  RC 105.26 RC 110.95 

3. PT Ingress Malindo Ventures RC 44.5 RC - การค า้ประกันโดย ICB 

Remarks/หมายเหตุ:   OD = เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร; PN = ตัว๋สญัญา; BA = เจ้าหนีต้ัว๋เงินและทรัสต์รีซีทส์; BG = หนงัสือค า้ประกันของธนาคาร; RC = เงินกู้หมุนเวียน; TL = 
เงินกู้ ระยะยาวการค า้ 

ประกนัโดย ICB ได้ด าเนินการเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นรายการในอดีต ในการคํ้าประกนัดงักล่าว ICB ไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ จากกลุม่ บริษัท ดงันัน้กลุม่ บริษัท จึง
ไมไ่ด้รับผลเสยีหายใด ๆ จากการท ารายการดงักลา่ว
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12.5 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัของกลุม่บริษัท กบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัในระหว่างปีบญัชี

สิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2562 และ 31 มกราคม 2561 เป็นรายการค้าตามปกติและเป็นไปตามปกติธุรกิจในอตุสาหกรรมยาน

ยนต์และได้ด าเนินการอยา่งถกูต้องและเป็นไปตามความต้องการของตลาด และไมก่่อให้เกิดผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการ

เข้าท ารายการ 

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 

การท ารายการท่ีเก่ียวข้องกนัหรือรายการระหวา่งกนัของกลุม่ บริษัท กบับคุคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต. ) และ / หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากกลุ่ม บริษัท มีความประสงค์ จะท ารายการที่

เก่ียวข้องกนัหรือรายการระหว่างกนักบัคู่สญัญาที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคตกลุ่ม บริษัท จะปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนต่างๆอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการ

พิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงความจ าเป็นในการท าธุรกรรมเพื่อการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท เปรียบเทียบกบัราคาที่

เสนอโดยบคุคลที่สาม (ถ้ามี) และพิจารณาถึงสาระส าคญัของขนาดรายการ . 

ถ้ามีรายการระหว่างกนั บริษัท ฯ จะแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั บริษัทจะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญเช่นผู้สอบ

บญัชีหรือผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวข้องกนัเหลา่นี ้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผู้ เช่ียวชาญจะใช้เพื่อช่วยในการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การท า

ธุรกรรมดงักลา่วค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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13.0 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

13.1 โครงสรา้งรายได ้

รายได้จากการขาย 
(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2561/62 2560/61 2559/60 2558/59 2557/58 

รายได้จากการขายแยกตามบริษัท      

Ingress Autoventures Co., Ltd   1,021.5   972.6          984.7       1,024.5       1,314.3  

Fine Components (Thailand) Co., Ltd          182.2           165.0           178.6          205.1          150.2  

Ingress Precision Sdn Bhd          311.7           319.0          370.8          365.8          402.7  

Ingress Technologies Sdn Bhd       1,214.3        1,217.7        1,132.2        1,343.1        1,721.1  

Talent Synergy Sdn Bhd           17.0            12.6                9.4             15.3                6.7  

PT Ingress Malindo Ventures          228.8           188.8           239.7           204.3           256.9  

PT Ingress Technologies Indonesia               0.0                0.3                0.5                0.5                0.6  

Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd *         223.8             36.9                    

-    

                  

-    

                  

-    

       

3,199.3  

      

2,912.9  

      

2,915.9  

      

3,158.6  

      

3,852.5  

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ      

ประเทศไทย  1,194.8   1,137.6        1,163.3        1,229.6        1,464.5  

ประเทศมาเลเซีย  1,542.5   1,549.3       1,512.4        1,724.2        2,130.5  

ประเทศอินโดนีเซีย  238.3   189.1           240.2           204.8           257.5  

ประเทศอินเดีย *  223.7   36.9  - - - 

 3,199.3   2,912.9        

2,915.9  

      

3,158.6  

      

3,852.5  

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ์      

ประเภทรีดขึน้รูป (Rollforming)  1,785.8   1,517.3        1,595.2        1,594.6        1,973.9  

ประเภทปัน้ขึน้รูป (Stamping)  1,396.5   1,383.0        1,311.3        1,548.7        1,871.9  

Automation so lution   17.0   12.6                9.4             15.3                6.7  

 3,199.3 2,912.9 2,915.9 3,158.6 3,852.5 

*Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd เข้าเป็น บริษัท ในเครือของ INGRS ที่มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

13.2 ขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ 
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 งบการเงนิรวม 

2561/62 2560/61 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559/60 2558/59 * 2557/58 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)      

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,173.8         1,259.4        1,362.3   1,173.7  1,597.7  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน        3,068.2         3,221.8         3,163.0   3,222.9         2,897.8  

หนีส้นิหมนุเวียน        1,014.9         1,155.5         1,302.5   1,237.1         1,439.9  

หนีส้นิไมห่มนุเวียน           659.0           780.7            957.7   837.5            945.7  

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว        1,446.9         1,446.9         1,185.4   1,185.4         1,185.4  

สว่นของผู้ ถือหุ้น        1,758.4         1,739.5         1,444.3   1,470.0        1,246.7  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น        2,568.1         2,544.9         2,265.1   2,322.0         2,109.9  

          

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท)      

รายได้จากการขาย        3,199.3         2,912.9         2,915.9   3,158.6         3,852.5  

ก าไรขัน้ต้น           633.0            644.3            636.4   642.0            715.0  

รายได้อื่นๆ              92.1               65.6            137.7   146.8            145.7  

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี  
  คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 

          464.8            516.1            586.3   574.9            562.9  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้           99.5            142.8            193.4   210.0            180.3  

ก าไรหลงัภาษีเงินได้           76.4            147.2            210.4   177.0            209.3  

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท              54.1               97.1            169.6   132.0            155.6  

ก าไรตอ่หุ้น              0.04               0.07               0.14   0.11               0.13  

เงินปันผลระหวา่งกาล              37.6               94.4               37.9   40.0                    -    

เงินปันผลประจ าปี              37.6               37.6               37.9   37.9                    -    

      

อัตราส่วนทางการเงนิ      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.16   1.09   1.05   0.95   1.11  

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 19.8% 22.1% 21.8% 20.3% 18.6% 

อตัราก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ (%) 3.1% 4.9% 6.6% 6.6% 4.7% 

อตัราก าไรสทุธิหลงัภาษีเงินได้ (%) 2.4% 5.1% 7.2% 5.6% 5.4% 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์รวม (%) 1.3% 2.2% 3.7% 3.0% 3.5% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 2.1% 3.8% 7.5% 5.7% 7.4% 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)              0.65               0.76               1.04   0.88               1.14  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ของก าไรสทุธิสว่นท่ี
เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

139.0% 135.9% 44.7% 59.0% 0.0% 

* ผลการด าเนินงานรวมตามหลกัการควบคมุร่วมที่กลุม่ INGRS มีตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมก่อตัง้กลุม่ Ingress Corporation Berhad 
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14.0 บทวิเคราะห์และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

14.1 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกลุ่มบริษัท 

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั และตัง้อยูใ่นประเทศไทย ด ำเนิน

ธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจให้กบับริษัทยอ่ยในกลุม่ โดยบริษัทยอ่ยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลติและจ ำหนำ่ยชิน้สว่นยำน

ยนต์ ตัง้อยูเ่ลขที่ 9/141 อำคำรยเูอ็มทำวเวอร์ ชัน้ 14 ยนูิต เอ 1 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

ซึง่มีโรงงำนตัง้อยูใ่น 4 ประเทศคอื ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนเีซียและอินเดีย 

กำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและกระแสเงินสดของกลุม่บริษัท เป็นไปตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 

14.2 ผลการด าเนินงานโดยรวม 

ส ำหรับปีกำรเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 ("ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62") และวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 (ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560/61) กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย 3,199.3 ล้ำนบำทและ 2,912.9 ล้ำนบำทตำมล ำดบัซึง่เพิ่มขึน้ 286.4 ล้ำนบำท

หรือร้อยละ 9.83 จำกปีงบประมำณ 2560/61 รำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ขึน้สว่นใหญ่มำจำกกำรร่วม บริษัท ยอ่ยในอินเดีย 

Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 ซึง่มีรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 186.9 ล้ำนบำทใน

ปีงบประมำณ 2561/62 จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยในประเทศไทยและอินโดนีเซยี 57.1 ล้ำนบำทและ 49.2 ล้ำน

บำทตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำมกำรด ำเนินงำนของมำเลเซียมีรำยได้จำกกำรขำยลดลง 6.8 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกบัปีงบประมำณ 

2560/61. 

แม้รำยได้จำกกำรขำยที่สงูขึน้ในปีงบประมำณ 2561/62 แตก่ลุม่บริษัท มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีลดลงร้อยละ 19.8 เทียบกบัร้อยละ 

22.1 ในปีงบประมำณ 2560/61 

กลุม่บริษัทมีก ำไรหลงัหกัภำษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ("PATMI") จ ำนวน 54.1 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561/62 

เปรียบเทียบกบั 97.1 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2560/61 ซึง่ลดลง 43.0 ล้ำนบำทหรือ ร้อยละ 44.4 สำเหตกุำรลดลงสว่นใหญ่

เกิดจำกสำเหตดุงันี ้

ก) ก ำไรท่ีบนัทกึลดลงจำกรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงโดยกำรด ำเนินงำนของมำเลเซีย ในปีงบประมำณ 2561/62 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปีงบประมำณ 2560/61 และ 

ข) กำรรับรู้คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ ำนวน 23.2 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561/62 เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้ภำษีเงินได้

จ ำนวน 4.4 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2560/61 

ส ำหรับปีงบประมำณ 2561/62 อตัรำก ำไรของกลุม่ PATMI เทำ่กบัร้อยละ 1.7 เทียบกบัร้อยละ 3.3 ในปีงบประมำณ 2560/61 
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14.3 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

14.3.1 รายได้จากการขาย 

กลุม่บริษัท ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรขำยผลติภณัฑ์ชิน้สว่นยำนยนต์ 2 ประเภท ได้แก่ ผลติภณัฑ์เคร่ืองรีดขึน้รูปและป๊ัมขึน้

รูปใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย บริษัทย่อยส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศผลิตและขำย

ผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติอปุกรณ์ดัง้เดิมในท้องถ่ิน ("OEM") ในสกลุเงินท้องถ่ิน  

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยของกลุม่บริษัท แยกตำมประเทศและผลติภณัฑ์มีดงันี ้

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมประเทศ     

ประเทศไทย  1,194.7  37.3  1,137.6  39.0 

ประเทศมำเลเซีย  1,542.5  48.2  1,549.3  53.2 

ประเทศอินโดนีเซยี  238.3  7.5  189.1  6.5 

ประเทศอินเดยี  223.8  7.0  36.9  1.3 

รำยได้รวม 3,199.3   100.0 2,912.9   100.0 

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมผลติภณัฑ์     

ผลติภณัฑ์รีดขึน้รูป  1,785.8  55.8  1,517.3  52.1 

ผลติภณัฑ์ป๊ัมขึน้รูป  1,396.5  43.7  1,383.0  47.5 

ผู้ให้บริกำรด้ำนระบบอตัโนมตัิ  17.0  0.5  12.6  0.4 

รำยได้รวม  3,199.3   100.0  2,912.9  100.0 

จำกข้อมลูข้ำงต้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62 รำยได้หลกัมำจำกประเทศมำเลเซีย ร้อยละ 48.2 จำกรำยได้จำกกำรขำย

ทัง้หมดของกลุ่มบริษัท ตำมด้วยประเทศไทย อินโดนีเซียและอินเดีย กำรด ำเนินงำนที่มีส่วนร่วมร้อยละ 37.3 , 7.5 และ 7 

ตำมล ำดบั  

ผลติภณัฑ์รีดขึน้รูป เป็นผลติภณัฑ์หลกัที่สร้ำงรำยได้จำกกำรขำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62 ให้กบักลุม่บริษัท คิดเป็นร้อย

ละ 55.8 จำกรำยได้จำกกำรขำยของกลุม่บริษัท ในขณะที่ผลิตภณัฑ์ป๊ัมขึน้รูปและผู้ ให้บริกำรด้ำนระบบอตัโนมตัิ มีรำยได้จำก

กำรขำยร้อยละ 43.7 และ 0.5 ตำมล ำดบั 
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14.3.2 รายได้อื่น 

รำยได้อื่นๆ ประกอบด้วยก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้ดอกเบีย้รับ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย ฯลฯ รำยละเอียดอื่น ๆ มี

รำยละเอียดดงันี ้

 ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 11.2 12.2 - - 

ขำยเศษ 68.4 74.3 39.7 60.5 

ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุิธรรมของ        
สนิทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

5.6 6.1 - - 

ก ำไรจำกกำรซือ้หุ้นจำกสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ 

- - 14.3 21.8 

รำยได้เบ็ดเตลด็ 6.9 7.4 11.6 17.7 

รวมรำยได้อื่น 92.1 100.00 65.6 100.00 

 

ส ำหรับรำยได้อื่นรวมของกลุ่มบริษัท ในปีงบประมำณ 2561/62 และ 2660/61 รวม 92.1 ล้ำนบำทและ 65.6 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.2 ตำมล ำดบัของรำยได้รวมของกลุม่บริษัท จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้วำ่รำยได้

อื่นของกลุม่บริษัท บำงสว่นเป็นรำยกำรทำงธุรกิจที่ไม่ปกติ เช่น ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ

ยตุิธรรมของสนิทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ และก ำไรจำกกำรซือ้หุ้นจำกสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 

กลุม่บริษัทรับรู้ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 11.2 ล้ำนบำทในปีบญัชี 2561/62 เนื่องจำกมีก ำไรท่ีเกิดจำกบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

กนัในกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนระหวำ่งสกุลเงินในประเทศและเงินตรำตำ่งประเทศ ณ สิน้ปีบญัชีเปรียบเทียบกนั 

นอกจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนแล้วกลุม่บริษัท ยงัรับรู้รำยได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ เช่น รำยได้จำกเศษเหล็กจำกกำร

ผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ ดอกเบีย้ ให้กู้ยืมระยะสัน้เพื่อกำรลงทนุ ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ เพื่อกำร

ลงทนุของ IPSB ในประเทศมำเลเซีย ฯลฯ 

ส ำหรับปีงบประมำณ 2560/61 กลุม่บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรซือ้หุ้นจำกสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุในกำรซือ้หุ้นเพิ่มอีกร้อย

ละ 60 ของ IAIPL จ ำนวนเงินท่ีรับรู้ในปีงบประมำณ 2560/61 จ ำนวน 14.3 ล้ำนบำทมำจำกผลตำ่งระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ

เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัท่ีได้มำซึง่หุ้นท่ีถืออยูไ่มถ่ึงร้อยละ 40 ของมลูคำ่ตำมที่ผู้ประเมินอิสระได้ก ำหนดไว้ หุ้นเพิ่มอีกร้อย

ละ 60 ใน IAIPL 
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14.3.3 ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขำยสว่นใหญ่ประกอบด้วยดงัตอ่ไปนี:้ 

1. ต้นทนุผนัแปรทำงตรง – วตัถดุิบ วสัดชิุน้สว่น วสัดทุำงอ้อม คำ่ใช้จ่ำยในกำรรับเหมำช่วง วสัดสุิน้เปลอืง คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย

และคำ่จดัสง่ คำ่สทิธิ คำ่แรงทำงตรงและคำ่สำธำรณปูโภคของโรงงำน 

2. คำ่ใช้จำ่ยคงที่ – คำ่แรงงำนทำงอ้อม คำ่บ ำรุงรักษำโรงงำน คำ่เช่ำโรงงำน คำ่ประกนัและคำ่ใช้จำ่ยโรงงำน และ 

3. คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยส ำหรับโรงงำน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

สว่นประกอบของต้นทนุขำยของกลุม่ บริษัท มีดงันี ้

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ต้นทนุผนัแปรทำงตรง         2,021.0  78.7         1,730.9  76.3 

คำ่ใช้จำ่ยคงที ่         273.6  10.7         268.8  11.8 

คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหนำ่ย        271.7  10.6        268.9  11.9 

รวมต้นทนุขำย     2,566.3  100.0     2,268.6  100.0 

ต้นทนุขำยของกลุม่บริษัท แยกตำมประเทศมีดงันี ้

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ต้นทนุขำยแยกตำมประเทศ     

ประเทศไทย  893.4   34.8   845.9   37.3  
ประเทศมำเลเซีย  1,329.0   51.8   1,254.0   55.3  
ประเทศอินโดนีเซยี  187.9   7.3   146.4   6.4  
ประเทศอินเดยี  156.0   6.1   22.3   1.0  

รวมต้นทนุขำย  2,566.3   100.0   2,268.6   100.0  

 

ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำกลุม่บริษัท ยงัคงมีนโยบำยควบคมุคำ่ใช้จ่ำยที่เข้มงวดเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยรำยได้และปรับตวัให้เข้ำ

กบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่ท้ำทำยและควำมต้องกำรของ OEM ที่สำมำรถแข่งขนัได้ ในสว่นของกำรบริหำรต้นทนุกำรผลติ
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กลุม่บริษัท ได้เจรจำกบัผู้ผลติและจดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบรวมถึงผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์บำงรำยเพื่อเปลีย่นชนิดของวตัถดุิบ แตย่งัคง

รักษำคณุภำพของผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบั Value Added Value Engineering ("VAVE") ซึ่งสง่ผลให้เกิดกำรลดลง เก่ียวกบั

ต้นทนุกำรผลิตรวมถึงลกูค้ำเป็น OEM ที่ได้ชิน้สว่นยำนยนต์ในรำคำที่สมเหตสุมผลมำกขึน้ นอกจำกนีก้ลุม่บริษัท ยงัสำมำรถ

เพิ่มกระบวนกำรผลติที่มีประสทิธิภำพและลดต้นทนุกำรผลติโดยรวม 

14.3.4 ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทแยกตำมประเทศ มีดงันี ้

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

ก าไรสุทธิ 

(ล้าน/บาท) 

ก าไรขัน้ต้น
(%) 

ก าไรสุทธิ 

(ล้าน/บาท) 

ก าไรสุทธิ 

(ล้าน/บาท) 

ก ำไรขัน้ต้น/อตัรำก ำไรขัน้ต้นแยกตำมประเทศ     

ประเทศไทย  301.4  25.2  291.7  25.6 
ประเทศมำเลเซีย  213.5  13.8  295.3  19.1 
ประเทศอินโดนีเซยี  50.4  21.1  42.7  22.6 
ประเทศอินเดยี  67.7  30.3  14.6  39.6 

รวมก ำไรขัน้ต้น/อตัรำก ำไรขัน้ต้น  633.0  19.8  644.3  22.1 

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62 และปีงบประมำณ 2560/61 ก ำไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทฯ มีจ ำนวน 633.0 ล้ำนบำท 644.3 
ล้ำนบำทซึง่คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 19.8 และร้อยละ 22.1 ตำมล ำดบั 

14.3.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใชจายในการขายของกลุมบริษัท ได้แก่ ค่าจัดส่ง ค่าใช้จ่ายพนักงานและคาใชจายอื่น ๆ 

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าจัดส่ง 37.5 71.9 26.4 59.3 

ค่าใช่จ่ายพนักงาน 11.3 21.6 13.0 29.2 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 3.4 6.5 5.1 11.5 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 52.2 100.0 44.5 100.0 

14.3.6 ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
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เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 กลุม่บริษัท IIM ได้ซือ้หุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 60 จำกผู้ ถือหุ้นรำยเดิม Mayur Industries 

Pvt Ltd. ผลจำกกำรเปลีย่นสถำนะจำกบริษัทร่วม เป็น บริษัทยอ่ยของ IIM  

ในปีบญัชี 2560/61 (จนถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560) กลุม่บริษัท รับรู้สว่นแบง่ก ำไรจำกบริษัทร่วมจ ำนวน 4.0 ล้ำนบำท 

14.3.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยส ำนกังำน ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทัว่ไป เช่น ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำใช้จ่ำยส ำนกังำน ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบ ำรุงรักษำส ำนกังำน ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบับุคลำกร ตำรำงต่อไปนีแ้สดงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท จ ำแนกตำม

ประเภทคำ่ใช้จ่ำย 

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2562 31 มกรำคม 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

คำ่ใช้จำ่ยพนกังำน 321.6  62.7   274.0  60.6 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทัว่ไป 158.2  30.9    137.1  30.3 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์สนิส ำนกังำน      32.8  6.4     41.2  9.1 

คำ่บริหำรจดักำร            -  -        - - 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 512.6 100.0 452.3 100.0 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้ 60.3 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561/62 สว่นใหญ่เกิดจำกสำเหตดุงันี  ้

ก)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทัง้ปีของ IAIPL (กำรเปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เร่ิมตัง้แต่วันที่ 13 

พฤศจิกำยน 2560) ซึง่ท ำให้คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ 38.7 ล้ำนบำท และ 

ข)  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้เพิ่มในปีงบประมำณ 2561/62 จำกลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 7.5 ล้ำนบำท 

14.3.8 ต้นทุนทางการเงนิ 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ดอกเบีย้จำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

ดอกเบีย้จำกสญัญำเชำ่ซือ้ สญัญำทำงกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินทัง้สองแหง่ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561/62 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2560/61 มีจ ำนวน 60.75 ล้ำนบำทและ 72.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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14.3.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (รายได้) 

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561/62 และปีงบประมำณ 2560/61 ภำษีเงินได้ของกลุม่บริษัท มีจ ำนวนเท่ำกบั 23.2 ล้ำนบำท

และ (4.4) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จแตกต่ำงจำกก ำไรก่อนภำษี คณูด้วย

อตัรำภำษีที่ก ำหนดขึน้จำกกำรปรับปรุงภำษีเงินได้ซึง่ประกอบด้วย 

ก) กำรปรับปรุงภำษีเงินได้นิติบคุคลของปีก่อน 

ข) กำรใช้ประโยชน์จำกผลขำดทนุทำงภำษีและภำษีเงินได้นิติบคุคลในปีปัจจบุนั 

ค) ควำมแตกตำ่งของอตัรำภำษีเงินได้ที่ไมเ่ทำ่กนัในกลุม่บริษัท 

ง) บริษัท IAV ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เพื่อผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ภำยใต้บตัร

ส่งเสริมกำรลงทุนโดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกำศกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็น

ระยะเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรำร้อยละ 50 ของ

อตัรำปกติซึง่มีก ำหนด 5 ปีนบั จำกวนัท่ีก ำหนดที่ไดรับกำรยกเว้น 

จ) กำรปรับคำ่ใช้จ่ำยต้องห้ำมและรำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี 

ฉ) กำรรับรู้ภำษีเงินได้รอตดับญัชีจำกผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 

ช) รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีปีก่อน 

ซ) ผลกระทบภำษีเงินได้รอตดับญัชีจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำภำษี และ 

ฌ) รำยกำรอื่น ๆ 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของกลุม่บริษัท ส ำหรับปีงบประมำณ 2561/62 และปีงบประมำณ 2560/61 มีดงันี  ้

 

ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั     

คำ่ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั 33.5  99.4 19.6  103.7 

กำรปรับปรุงภำษี / (รำยได้) 

คำ่ใช้จำ่ยปีที่ผำ่นมำ 
            0.2  0.6             (0.7)  (3.7) 

รวมภาษีเงนิได้ปีปัจจุบนั 33.7 100.0 18.9 100.0 
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ภำษีรอตดับญัชี     

กำรปรับปรุงคำ่ภำษี / (รำยได้) ของปีก่อน 3.2  (30.5) (3.2)  13.7 

กำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอตดับญัชีของปีก่อน (13.7) 130.5 (20.1) 86.3 

รวมภาษีรอตดับัญช ี (10.5) 100.0 (23.3) 100.0 

ค่าใช้จ่ายภาษี / (รายได้) ที่รายงานในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

23.2 100.0 (4.4) 100.0 

บนัทึก: 
รายการทีพิ่จารณาเพือ่วตัถปุระสงค์ทางภาษีของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัส่วนของเงินทนุ (Capital Allowance และ CAI) และการเสียภาษี
เงินได้ Reinvestment Tax ("RA") ซ่ึงเป็นการหกัภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้จ่ายเงินทนุตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 
บริษัทในประเทศมาเลเซีย ที่ใช้การหกัภาษี CA จะต้องลงทุนในการลงทุนเพือ่วตัถุประสงค์ทางธุรกิจ ประเภทของสินทรัพย์ถาวรที่ บริษัทของ
มาเลเซียลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ CA ต้องเป็นทรัพย์สินที่สอดคล้องกบัรายจ่ายที่มีคุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วย
คณุสมบติัทีม่าเลเซียซ่ึงการหกัภาษีจาก CA ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซียและ CA ทีไ่ม่ได้ใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ของ CA ที่
ไม่ได้ใช้งานจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินเนือ่งจาก CA ที่ไม่ได้ใช้อาจลดภาระหนีสิ้นภาษีเงินได้ของ 
บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียในอนาคต เป็นไปตามข้อก าหนดและเงือ่นไขในการใช้ CA ของกฎหมายภาษีของประเทศมาเลเซีย 
RA ได้รับการยกเว้นภาษีเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก CA ของมาเลเซียส าหรับ บริษัทของมาเลเซียที่ลงทุนในการใช้จ่ายเงินทุนที่มีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพือ่ขยายก าลงัการผลิตที่มีอยู่การกระจายธุรกิจเข้าสู่ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือเพ่ิมขีดความสามารถของความทนัสมยั หรือระบบอตัโนมติัของ
โรงงานผลิต วตัถุประสงค์หลกัในการจัดหา RA คือการส่งเสริมธุรกิจของภาคการผลิตในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตามทางการมาเลเซียยงัได้
พิจารณา RA ส าหรับผู้ประกอบการด้านการเกษตรในประเทศดงักล่าว การค านวณและการใช้การหกัภาษีจาก RA ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วข้องของประเทศมาเลเซียและ RA ซ่ึงไม่ได้ใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ของ RA ทีไ่ม่ได้ใช้งานได้รบัรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมถึงหน่วยงานทีไ่ม่ได้ใช้งาน 

14.3.10 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

31 มกราคม 

2562 

31 มกราคม 

2561 ล้านบาท % 

ก าไรสทุธิในรอบปีบัญช ี 76.4 147.2 (70.8) (48.1) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  22.3   50.1  (27.8) (55.5) 

ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของ บริษทั *  54.1  97.1 (43.0) (44.3) 

ก าไรต่อหุ้น * (บาท) 0.04 0.07 (0.03) (42.9) 
ส าหรบัปีงบประมาณ 2561/62 และปีงบประมาณ 2560/61 กลุ่มบริษัท มีก าไรสทุธิส าหรบัปีการเงิน 76.4 ล้านบาทและ 147.2 ล้านบาทตามล าดบั 

ลดลง 70.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.1 ก าไรสทุธิทีล่ดลงส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตดุงันี้ 

ก) ก าไรทีบ่นัทึกโดยการด าเนินงานของประเทศมาเลเซียลดลงจากรายได้จากการขายทีล่ดลงในปีงบประมาณ 2561/62 เมือ่เปรียบเทียบกบั

ปีงบประมาณ 2560/61 และ 

ข) การรบัรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 23.2 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2561/62 เมือ่เปรียบเทียบกบัรายได้ภาษีเงินได้จ านวน 4.4 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2560/61 
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14.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 4,242.0 ล้ำนบำท หนีส้นิรวม 1,673.9 ล้ำนบำท และสว่นของผู้ ถือหุ้น

รวม 2,568.1 ล้ำนบำท 

14.4.1 สินทรัพย์ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

31 มกราคม 
2562 

31 มกราคม 
2561 ล้านบาท % 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 599.6 651.1 (51.5) (7.9) 

สนิค้ำคงเหลอื  274.6   272.2  2.4 0.9 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  229.3   288.2  (58.9) (20.4) 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  2,648.2   2,734.7  (86.5) (3.2) 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 285.5  352.2  (66.7) (18.9) 

สนิทรัพย์อื่น  204.8  182.8 22.0 12.0 

รวมสินทรัพย์ 4,242.0 4,481.2 (239.2) (5.3) 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 สนิทรัพย์รวมลดลง 239.2 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 5.3 เมื่อเทยีบกบัสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 

2561 

14.4.2 หนีส้นิ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

31 มกราคม 
2562 

31 มกราคม 
2561 ล้านบาท % 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 450.9 455.6 (4.7) (1.0) 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน 

 366.9   445.6  (78.7) (17.7) 

เงินกู้ยืมระยะยำว  566.2   753.8  (187.6) (24.9) 

หนีส้นิภำษีเงินได้รอตดับญัชี 157.7 160.3 (2.6) (1.6) 

หนีส้นิอื่น 132.2  121.0 11.2 9.3 

รวมหนีส้ิน 1,673.9 1,936.3 (262.4) (13.6) 
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ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 หนีส้นิรวมลดลง 262.4 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 
2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเงินกู้ ระยะยำวที่ลดลงจ ำนวน 
78.7 ล้ำนบำทและ 187.6 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 

14.4.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิม่ขึน้จ ำนวน 23.2 ล้ำนบำทจำก 2,544.9 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2561 เป็น 2,568.1 ล้ำนบำท ณ 

วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำทีด่ินและอำคำรจ ำนวน 94.1 ล้ำนบำท

เนื่องจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรของกลุม่บริษัท โดยผู้ประเมนิรำคำทรัพย์สนิอิสระในปีงบประมำณ 2561/62 

14.5 ผลการด าเนินงานทางการเงนิที่ส าคัญ 

14.5.1 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

 2561/2562 2560/2561 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

ผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์(%) 1.3% 2.2% (0.9%) 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 2.1% 3.8% (1.7%) 

เนื่องจำกก ำไรท่ีลดลงในปีงบประมำณ 2561/62 ROA และ ROE ลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.7 ตำมล ำดบัเมื่อเปรียบเทยีบ

กบัปีงบประมำณ 2560/61 

14.5.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 2561/2562 2560/2561 
เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

ระยะเวลาเก็บหนี ้ 63.3 69.9 (6.6) 

ระยะเวลาขายสินค้า 38.5 43.2 (4.7) 

ระยะเวลาช าระหนี ้ 51.9 63.7 (11.8) 

วงจรการแปลงสภาพเงนิสด (วนั) 49.9 49.4 0.5 

 

กำรเก็บรำยได้เฉลีย่และระยะเวลำเก็บสนิค้ำคงเหลอืดีขึน้ในปีงบประมำณ 2561/62 จ ำนวน 6.6 วนัและ 4.7 วนัตำมล ำดบั กำร

ปรับปรุงยงัแสดงในบญัชีเจ้ำหนีเ้ฉลีย่ในปีงบประมำณ 2561/62 จ ำนวน 11.8 วนั ซึง่เป็นผลให้วงจรกำรแปลงสภำพเงินสด

ขยำยระยะเวลำออกไปอีก 0.5 วนัเทียบกบัปีงบประมำณ 2560/61 
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14.5.3 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 2561/2562 2560/2561 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (เทำ่) 0.65 0.76 (0.11) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.16 1.09 0.07 

อตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่ทนุลดลงอยำ่งตอ่เนื่องเป็น 0.65 เทำ่ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 จำก 0.76 เทำ่ ณ วนัท่ี 

31 มกรำคม 2561 ซึง่เป็นไปตำมเปำ้หมำยโครงสร้ำงเงินทนุระยะยำวของบริษัท ที่ระดบัต ่ำกวำ่ 1.0 เทำ่ อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง

ปรับตวัดีขึน้เป็น 1.16 เทำ่ ซึง่แสดงให้เห็นวำ่กองทนุสภำพคลอ่งของกลุม่บริษัทมีขนำดเพียงพอท่ีจะรองรับภำระหนีปั้จจบุนั 

14.6 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

31 มกราคม 
2562 

31 มกราคม 
2561 ล้านบาท % 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 362.0 214.9 147.1 68.5 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (49.6)   (218.9)  (169.3) (77.3) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน  (355.3)   (140.1)  215.2 153.6 

รำยกำรปรับปรุง (13.1) 16.3 29.4 180.4 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลงสทุธิ (56.0) (127.8) (71.8) (56.2) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นปีบญัชี  270.6  398.4 (127.8) (32.1) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัสิน้ปีบญัชี 214.6 270.6 (56.0) (20.7) 

ยอดคงเหลอืของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 ลดลง 56.0 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกบัปี 2560/61 

เป็น 214.6 ล้ำนบำท 

14.7 ปัจจัยส าคัญที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท ขึน้อยูก่บักำรพฒันำอตุสำหกรรมยำนยนต์และเศรษฐกิจในประเทศที่เรำด ำเนินธุรกิจ ได้แก่ 
ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ปริมำณกำรผลติรถยนต์เป็นตวัขบัเคลือ่นส ำคญัในกำรผลติธุรกิจชิน้สว่นยำนยนต์ใน
ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ซึง่รำยได้ของกลุม่บริษัท มีแนวโน้มทีจ่ะเคลือ่นไหวไปในทิศทำงเดยีวกบั
อตุสำหกรรม นอกเหนือจำกผลกำรด ำเนินงำนของอตุสำหกรรมแล้วปัจจยัอื่น ๆ ที่อำจมีผลตอ่กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท มี
ดงัตอ่ไปนี ้

14.7.1 อัตราแลกเปลี่ยน 
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แม้วำ่นโยบำยของกลุม่ บริษัท ในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ในกำรผลติและจ ำหนำ่ยให้แก่ OEMs 

ท้องถ่ินในสกุลเงินท้องถ่ิน บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้ในระหว่ำงงวด  งบก ำไร

ขำดทนุของกลุม่บริษัท ในช่วงหลำยปีที่ผำ่นมำรับรู้เป็นรำยกำรก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมำจำก

กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัในสกลุเงินท้องถ่ินและเงินตรำตำ่งประเทศ ณ วนัสิน้งวดเปรียบเทียบกบัวนัท่ีเกิดรำยกำรใน

อนำคต หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมีควำมผนัผวนก ำไรสทุธิของกลุ่มบริษัท  อำจได้รับผลกระทบจำกกำรรับรู้ก ำไรหรือ

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเมื่อตดัรำยกำรระหวำ่งกนั ในบำงกรณีกลุม่บริษัท อำจต้อง

ซือ้วตัถุดิบและอุปกรณ์ส ำหรับกำรผลิตจำกประเทศอื่นซึ่งอำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วย

เช่นกนั  

14.7.2  อัตราดอกเบีย้ 

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2562 กลุม่ บริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 566.2 ล้ำนบำท บำงสญัญำ
เงินกู้ยืมประกอบด้วยอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัที่ MLR - 1.50, COF + 1.25% และ COF + 1.75 % ถ้ำอตัรำดอกเบีย้ใน
ตลำดกำรเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัก็จะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท อย่ำงมี
นยัส ำคญั 

 

เนื่องจำกควำมผันผวนและควำมไม่แน่นอนที่เพิ่มขึน้ในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก กลุ่มบริษัทจะยังคงติดตำมกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมยำนยนต์ในตลำดส ำคญั ๆ อย่ำงใกล้ชิด ในกำรเตรียมพร้อมรับมือกบัควำมท้ำทำยข้ำงหน้ำ กลุม่บริษัทยงัคงเน้น
กำรควบคมุกิจกรรมด้ำนค่ำใช้จ่ำยและมำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพทัว่ทัง้องค์กร ในขณะเดียวกนักลุม่บริษัท ได้มองหำโอกำสใหม ่ๆ และตลำดใหม่ ๆ ท่ีจะขยำยตวั นอกจำกนีก้ลุม่
บริษัท ยงัคงมุง่เน้นท่ีคณุภำพ คำ่ใช้จ่ำยกำรสง่มอบ ขวญัก ำลงัใจและควำมปลอดภยั เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำที่
มีมำตรฐำนสงูและกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่องทัว่ทัง้องค์กร. 
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รายละเอียดของคณะกรรมการผู้บริหารฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่กิตติมศักดิ์  

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 

(ร้อยละ) 

ครอบครัว 

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

1 นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ 51 เนติบณัฑิตไทย 

ทนายความรับอนญุาต 

ปริญญานิติศาสตร์มหาบณัฑิตและ

ปริญญานิติศาสตร์บณัฑิตจาก

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิตจาก

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเฉพาะ

วิชาชีพกฎหมายจาก

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

 

 

 

0.055 ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั  

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2551 – 2556 

 

2555 – 2556 

  

ประธานบริษัท (ตัง้แต่

พ.ศ. 2560) 

กรรมการอิสระ 

หุ้นสว่นบริษัทท่ีปรึกษา

กฎหมาย 

หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย

ธุรกิจ 

สมาชิกกกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

BKK Legal Limited 

Watson Farley & Williams 

 

Botanical Garden 

Organisation, Ministry 

of Natural Resources 

and Environment 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 

(ร้อยละ) 

ครอบครัว 

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

2 ดาโต๊ะ ราเมล ีบิน มซูา 72 ปริญญาตรีวศิวกรรมโทรคมนาคม 

และปริญญาโทด้านการสือ่สารคลืน่

ไมโครเวฟ จากมหาวิทยาลยั 

University of Sheffield United 

Kingdom 

0.100 บิดาของดาติน 

ศรี ฟารา 

2557 – ปัจจบุนั  

 

 

2542 – ปัจจบุนั 

รองประธาน 

 

 

รองประธาน 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

3 ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮบั บินอิส
มาอีล 

64 ปริญญาดษุฎีบณัฑติสาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล (Ph.D) จาก 

University of Leeds 

0.100 ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2542 – ปัจจบุนั  

กรรมการ 

 

 

กรรมการผู้จดัการกลุม่ 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

4 นายฮามิดี บิน เมาลอด 53 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขา

วิศวกรรมอตุสาหการมหาวิทยาลยั 

University of Toledo 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – 2561  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Technologies Sdn 

Bhd 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 3 -  
 

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 

(ร้อยละ) 

ครอบครัว 

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

5 นายอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด 
นาอิม 

64 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากสถาบนั

บญัชีมาเลเซยี 

 พนัธมิตรสมาคมผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตประเทศองักฤษ 

 สมาชิกสถาบนัภาษีอากรของ

มาเลเซีย 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2542 – ปัจจบุนั  

กรรมการอิสระ 

 

 

หุ้นสว่นบริษัท 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

AKN  Arif 

6 นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม 71 ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีวศิวกรรมเคมี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

0.031 ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 
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ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 

(ร้อยละ) 

ครอบครัว 

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

7 ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ 
ราเมล ี

43 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา

วิศวกรรมการจดัการจาก 

University of Coventry  

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขา

วิศวกรรมไฟฟา้ จาก Tecknologi 

University Malaysia 

 

0.063 บตุรสาวนาย

ราเมล ีบิน มู

ซา 

2560 – ปัจจบุนั  

 

 

2556 – ปัจจบุนั  

กรรมการ 

 

 

กรรมการฝ่ายบริหาร

องค์กร 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

8 นายสริุนทร์ หวงัเจริญ 65 ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – 2560  

กรรมการ 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Thai Auto Tools (Eastern) 

Co., Ltd 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 5 -  
 

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 

(ร้อยละ) 

ครอบครัว 

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

9 นายเอด็ดี ้ซุรไรมิน ซุลกิปล ี 37 นกับญัชีวชิาชีพอาเซียน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากสถาบนั

Malaysian Institute of Certified 

Public Accountants  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากสถาบนั

บญัชีมาเลเซยี 

ปริญญาตรี สาขาบญัชี เกียรตนยิม

อนัดบั1 และปริญญาบตัรด้านการ

บญัชีจาก MARA University of 

Technology, Malaysia 

 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2551 – 2557 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงิน 

 

รองผู้จดัการทัว่ไป 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Corporation 

Berhad 

10 วา่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ์ 48 ปริญญาตรีวศิวกรรมไฟฟา้อตุสหการ 

จากมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2549 – 2557   

รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย

ขายและฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขาย

และการตลาด 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Ingress Autoventures Co., 

Ltd 
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ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 

(ปี) 
การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 

(ร้อยละ) 

ครอบครัว 

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

11 นายศราวธุ ศรีวรรณยศ 58 ปริญญานิติศาสตร์บณัฑิตจาก

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

0.052 ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 

 

 

2529 – 2557 

เลขานกุารบริษัท 

 

 

หุ้นสว่นบริษัท 

Ingress Industrial 

(Thailand) Public 

Company Limited 

Santik 15 International 

Office 

* อาย ุณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย 

ล าดับ ชื่อ IIT IAV FCT IIM ITSB IPSB TSSB PTIMV PTITI IAIPL 

1 นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ ^(C)          

2 ดาโต๊ะ ราเมล ีบิน มซูา / / (C)  / (C) / (C)  / (C) BOC (C) BOC (C)  

3 ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮบั บินอิสมาอีล / / / (C) /  / (C) / BOC  / (C) 

4 นายฮามิดี บิน เมาลอด / / / / / / / BOC BOC / 

5 นายอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นาอมิ ^          

6 นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม ^          

7 ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมล ี / /         

8 นายสริุนทร์ หวงัเจริญ /          

9 นายเอด็ดี ้ซุรไรมิน ซุลกิปล ี   /     / /  

หมายเหตุ 

(C)  – ประธานคณะกรรมการ      FCT – Fine Components (Thailand) Co., Ltd   PTITI – PT Ingress Technologies Indonesia 

/  – กรรมการบริหาร       IIM – Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd  IAIPL  – Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd 

^ – กรรมการอิสระและไมเ่ป็นผู้บริหาร      ITSB – Ingress Technologies Sdn Bhd 

BOC – กรรมาธิการ       IPSB – Ingress Precision Sdn Bhd  

IIT  – Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited  TSSB – Talent Synergy Sdn Bhd  

IAV – Ingress Autoventures Co., Ltd    PTIMV – PT Ingress Malindo Ventures 

 



 บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 2 - หน้า 1 - 
 

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  /(C)       / 

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       BOC   

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 

(C)  – ประธำนคณะกรรมกำร 

/  – กรรมกำรบรหิำร 

BOC – กรรมำธกิำร 
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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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานตามหลักเกณฑ์ 

หัวหน้าตรวจสอบภายใน 

ช่ือ : Mr. Mohd Fazli Mohd Nawi 

การแตง่ตัง้ : หวัหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การศกึษาและคณุวฒุ ิ : ปี 2560 

Masters In Forensic  Accounting and Financial Criminology from MARA University of 

Technology, Shah Alam, Malaysia 

ปี 2545 

Bachelor in Accountancy with Honours from MARA University of Technology, Shah 

Alam, Malaysia 

ปี 2542 

Diploma in Accountancy & Economics from Kolej Professional MARA. Beranang 

Selangor, Malaysia 

ประสบการณ์ท างาน : 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. 

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบตัิงาน 

ช่ือ : นายศราวธุ ศรีวรรณยศ 

การแตง่ตัง้ : เลขานกุารบริษัทและหวัหน้าฝ่ายกฎหมาย 

การศกึษาและคณุวฒุ ิ : พ.ศ. 2525 

ปริญญานิติศาสตร์บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน : 2557 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัทและหวัหน้าฝ่ายกฎหมาย Ingress Industrial 

(Thailand) Public Company Limited 

  2529 – 2557  หุ้นสว่นบริษัท Santik 15 International Office 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯก่อตัง้เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน 

ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด

ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบคุลลากรดงันีม้ีดงันี ้

ล าดบั รายช่ือ ต าแหนง่ 

1. นายอบัดลุ คดุสุ โหมด นาอมิ ประธาน 

2. นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์ สมาชิก 

3. นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม สมาชิก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัท ("คณะกรรมการ") รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม

ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงิน การบญัชีที่ส าคญั และรายงานปัญหารวมทัง้การท าธุรกรรมที่ซบัซ้อนหรือผิดปกติ และประเด็นที่มีการ

พิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการหารือกับผู้บริหาร และผู้ สอบบัญชีภายนอกเก่ียวกับผลการตรวจสอบ, ความเสี่ยงที่

เก่ียวข้อง และการบริหารจดัการเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อทบทวนประสิทธิภาพของการควบคมุภายในเก่ียวกบักระบวนการ

รายงานทางการเงิน 

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล รวมถึงการควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การปฏิบตัิตามข้อแนะน าในการควบคมุภายในจากผู้สอบบญัชีทัง้ภายในและภายนอก 

3. สอบทานและอนุมตัิกฎบตัรการตรวจสอบภายใน, แผนงานการตรวจสอบประจ าปี, บุคลากรและทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็น

ส าหรับการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้มีการสอบทานประสทิธิผลของการตรวจสอบภายในท่ีสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน 

4. ทบทวนและอนุมตัิกฎปฏิบตัิ, แผนประจ าปี, การจัดบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และการ

ควบคมุ รวมถึงการทบทวนประเด็นการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่ได้รับจากหนว่ยงานก ากบัดแูล และการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

5. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ประสิทธิผลของการด าเนินงาน

ของระบบการบริหารความเสีย่งของ บริษัทฯ 

6. เพื่อให้มัน่ใจว่าจรรยาบรรณและนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผู้บริหารและ

พนกังานทกุคน ตระหนกัและสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

7. คณะกรรมการตรวจสอบจดัขึน้สี่ (4) ครัง้เป็นประจ าทกุปี, หรือมากกว่าเมื่อมีความจ าเป็น โดยปกติจะมีผู้ เข้าร่วมประชุมเป็น

หวัหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน และตวัแทนของผู้สอบบญัชี (ถ้าจ าเป็น) หวัหน้าหนว่ยปฏิบตัิการ

หรือคณะกรรมการชดุอื่นๆ 
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ส าหรับปีงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุหก (6) ครัง้ และได้แสดงความคดิเห็น ซึง่สามารถ

สรุปได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 

รายงานทางการเงิน, เปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงิน, นโยบายการบญัชีและข้อก าหนดที่ส าคญัและการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และเร่ืองส าคญัได้ถกูเน้นไปท่ีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้ สอบบญัชีภายนอก ในกรณีที่ไมม่ีฝ่าย

บริหารหารือเก่ียวกบัความเป็นอสิระและความเห็นของผู้สอบบญัชีรวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีและประเด็นที่เก่ียวข้องใน

การตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน หลงัจากสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ววา่งบการเงินในปี 2560 

ถึง 2561 ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ และได้มีมติ

อนมุตัิงบการเงิน ที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบโดยไมต้่องส ารองไว้ 

 

2 การสอบทานประสทิธิผลและความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนและประเมินระบบการควบคมุภายใน 

และผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะแผนก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจได้วา่มี

ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม เมื่อตรวจสอบ, คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ ระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทฯอยูใ่นระดบัท่ีดีโดยไมม่ีข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 

3 การสอบทานการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้จัดให้มีผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ประเมินปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และ

ประเมินมาตรการการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อระดบัที่ยอมรับได้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

รายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบยงักล่าวอีกว่า  บริษัทฯมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่างๆเป็นประจ าทุกปี โดยค านึงถึง

ลกัษณะทางธุรกิจและการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ และมีมาตรการบริหาร

ความเสีย่งที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึง่จะสามารถลดผลกระทบในระดบัท่ียอมรับได้ 

 

4 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงว่า การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอกขึน้อยู่กบัความรู้, ประสบการณ์, ความสามารถ, ความ

เพียงพอของทรัพยากร, ตลอดจนระดบัความเป็นอิสระ และคุณภาพของการให้บริการ ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีจะอยู่

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ จากผลการด าเนินงานท่ีนา่พอใจ และมาตรฐานการตรวจสอบท่ีได้รับการยอมรับใน
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วงกว้าง คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้แตง่ตัง้ ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 

31 มกราคม 2562 อีกวาระหนึง่ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 

5 การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงให้เห็นวา่ การด าเนินงานและการรายงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฏหมายที่เ ก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์, บริษัทได้ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล, 

จรรยาบรรณธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ไม่มีรายงานการ

ประพฤติมิชอบใดๆ ในปีงบการเงินท่ีสิน้สดุปี พ.ศ. 2560/2561 

 

6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และมคีวาม

สมเหตสุมผล, โปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และอย่างเป็นอิสระ และได้ให้ความเห็นต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยไม่มี

ข้อจ ากดั ในการได้รับข้อมลู, ทรัพยากร และความร่วมมือจากผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

ในนามคณะกรรมการ 

 

 

 

นายอบัดลุ คดุสุ โหมด นาอิม 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

ในเดือนสงิหาคม 2561 บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัทผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบมลูคา่ทรัพยสนิใน

ปัจจบุนั โดยเทยีบกบัการประเมนิครัง้ที่แล้ว เมื่อเดือน ตลุาคม 2558 รายละเอยีดการประเมินมีดงันี ้

 

 การประเมินท่ีดิน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

 การประเมินสิง่ปลกูสร้าง ใช้วิธีต้นทนุทดแทนเป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

ล าดับ บริษัทในเครือ ผู้ประเมิน หมายเหตุ 

1. IAV and FCT Fanix Appraisal Co., Ltd. 

27/1 ซอยศนุย์วิจยั เขตบางกะปิ ห้วยขวาง 

กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย 

ระยะเวลาในการอนมุตัิจากคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.): 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ถงึ 15 มนีาคม 2563 

2. ITSB and IPSB JB Jurunilai Bersekutu Sdn. Bhd. 

EO3A1, 3rd Floor, East Floor 

Wisma Selangor Dredging 

142B, Jalan Ampang 

50350 Kuala Lumpur, Malaysia 

VE (1) 0161 

เลขทะเบียนธุรกิจออกโดย The Board of Valuers, 

Appraisers, Estate Agents and Property 

Managers ภายใต้กระทรวงการคลงัของประเทศ

มาเลเซีย 

3. PTIMV KJPP Tri, Santi Dan Rekan 

Gd. Pulak Mas Lt 2 

Cipinang Cempedak II 

No58B, Jakarta Timur, Indonesia  

492/KM.1/2009 

เลขทะเบียนธุรกิจออกโดยกระทรวงการคลงัของ

ประเทศอินโดนีเซยี  

 

 

 

 

 

 

 



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

 

เอกสารแนบ 5 - หน้า 2 

 

ผลการประเมินราคาทรัพย์สนิ ดงันี:้ 

ล าดับ 
บริษัทใน

เครือ 

ที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง 

ประเมินปี 

2561 

ประเมินปี 

2561 

เพิ่มขึน้/ 

(ลดลง) 

ประเมินปี 

2561 

ประเมินปี 

2561 

เพิ่มขึน้/ 

(ลดลง) 

1. IAV 127.8 90.8 37.0 

[40.7%] 

250.0 300.6 (50.6) 

[-16.8%] 

2. FCT 134.3 124.5 9.8 

[7.9%] 

52.4 39.7 12.7 

[32.0%] 

3. ITSB 126.0 103.1 22.9 

[22.2%] 

251.9 233.2 18.7 

[8.0%] 

4. IPSB 145.9 111.5 34.4 

[3.1%] 

164.4 110.2 54.2 

[4.9%] 

5. PTIMV 93.3 74.6 18.7 

[25.0%] 

22.8 22.2 0.6 

[2.9%] 

TOTAL 
627.3 504.5 122.8 

[24.3%] 

741.5 705.9 35.6 

[5.0%] 

หมายเหต ุ(ราคาประเมิน ณ วนัที่ 31 มกราคม 2562): 

RM1 = 7.6397 บาท 

IDR1,000 = 2.2367 บาท 
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