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สารบัญ 
 

สำรบญั 

หมวดที่ 1 – ธุรกิจโดยทั่วไป 

หวัขอ้ที ่ รำยละเอียด 

1.0 นโยบำยธุรกิจและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
2.0 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

3.0 ปัจจยัควำมเสีย่ง 

4.0 สนิทรพัยท์ี่ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ 
5.0 ขอ้พิพำททำงกฏหมำย 

6.0 ขอ้มลูส ำคญัอื่น ๆ 
หมวดที่ 2 - นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิท 

หวัขอ้ที ่ รำยละเอียด 

7.0 ขอ้มลูทรพัยส์นิผูถื้อหุน้ 

8.0 โครงสรำ้งของฝ่ำยบรหิำร 
9.0 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

10.0 ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

11.0 กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
12.0 รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวดที่ 3 – ขอ้มลูดำ้นบญัชี 

หวัขอ้ที ่ รำยละเอียด 

13.0 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม 

14.0 กำรวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร 
เอกสำรแนบ 

1 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำรผูม้ีอ  ำนำจควบคมุและเลขำนกุำรบรษัิท 

2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบรษัิทยอ่ย 

3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้ผูต้รวจสอบภำยในและเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
4 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 

5 สรุปรำยงำนกำรประเมินผล 
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 1 
 

1.0 นโยบายทางธุรกิจและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน ์เป้าหมายและเป้าหมายของกลุ่มบริษัท 
 
1.1.1 วิสัยทัศนข์องกลุ่มบริษัท 
 
เพื่อสรำ้งองคก์รธุรกิจและวฒันธรรมควำมเช่ือมั่นรว่มกนั หลอ่หลอมใหบ้รษัิทสำมำรถพฒันำควำมรว่มมืออนัดีกบัหุน้สว่นธรุกิจ
ทัง้ภำยในและภำยนอกอยำ่งมืออำชีพ 
 
1.1.2 เป้าหมายและภารกิจทางธุรกิจของกลุ่ม 
 
กลุม่บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นผูผ้ลิตชิน้สว่นยำนยนตช์ัน้น ำในตลำดเอเชียและขยำยฐำนลกูคำ้ไปทั่วโลกดว้ยเทคโนโลยีกำร
ผลติขัน้สงูและเป็นท่ียอมรบัอยำ่งกวำ้งขวำง 
 
1.1.3 นโยบายคุณภาพของกลุ่ม 
 
กลุ่มบริษัทมีเป้ำหมำยเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดใหก้ับลูกคำ้  โดยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพฒันำ
คณุภำพผลติภณัฑแ์ละกำรบรรลคุวำมเป็นเลศิดำ้นทรพัยำกรบคุคล 
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 2 
 

1.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่ม บริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

 

 
*หุน้รอ้ยละ 3 ทีเ่หลอืถอืหุน้โดยบคุคลธรรมดา  

* The remaining 3% shared owned by individual

JOINT VENTURE 

PARTNERS
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SUBSIDARIES

MALAYSIA 

SUBSIDARIES
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SUBSIDARIES
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SUBSIDARIES

INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
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INGRESS 
AUTOVENTURES 

CO.,LTD.

FINE COMPONENTS
(THAILAND) 

CO.,LTD.

INGRESS INDUSTRIAL 
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SDN BHD
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PRECISION
SDN BHD
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SDN BHD
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SDN BHD

PT INGRESS 
MALINDO 
VENTURES
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CO., LTD.
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5.0%25.0%

10.0%

10.0%

60.0% 100.0% 100.0%

90.0% 100.0% 70.0%

30.0%

PERODUA 
AUTO 
CORP

15.0%34.0%

51.0%

100.0%

85.0%

15.0%

62.5%

6.07% 31.43%

97.0%*
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 3 
 

1.3 สถานทีต่ั้ง 
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 4 
 

1.4 ธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทในเครือ 
 
กลุม่บรษัิทมีเปำ้หมำยเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคำ้โดยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักำรพฒันำคณุภำพ
ผลติภณัฑแ์ละกำรบรรลคุวำมเป็นเลศิดำ้นทรพัยำกรบคุคล 
 
บริษัทผู้ถอืหุ้นเพื่อการลงทุน 
 
1.4.1 Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited (“IIT”, “INGRS” or “the Company”) 
 
Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited หรือ INGRS จัดตัง้ขึน้เมื่อเดือนมีนำคม 2557 เป็นบริษัทประกอบ
ธุรกิจเพื่อกำรลงทนุและใหค้  ำปรกึษำดำ้นธุรกิจใหก้บับริษัทย่อยที่ผลิตชิน้สว่นยำนยนตภ์ำยในกลุม่อิงเกรส  ทัง้ในประเทศไทย 
มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เพื่อเพิ่มศกัยภำพควำมแข็งแกร่งรวมถึงทรพัยำกรที่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ อีกทัง้ยงัมุง่เนน้กำรขยำยกำรด ำเนนิงำนทัง้ภำยในและนอกใหม้ีประสทิธิภำพอีกดว้ย 
 
1.4.2 Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd (“IIM”) 
 
IIM จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 ในฐำนะบริษัทผูถื้อหุน้เพื่อกำรลงทุนท ำหนำ้ที่เ ป็นที่ปรึกษำใหก้ับบริษัทย่อย
ทัง้หมดภำยใตก้ลุม่ INGRS อนัไดแ้ก่ Ingress Technologies Sdn Bhd ("ITSB"), Ingress Precision Sdn Bhd ("IPSB") และ 
Talent Synergy Sdn Bhd ("TSSB") ทั้งนี เ้ป็นข้อก ำหนด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 ว่ำด้วยบริษัทสัญชำติมำเลเซียที่มี
ใบอนุญำตกำรผลิต จ ำเป็นจะตอ้งมีบริษัทผูถื้อหุน้ตั้งอยู่ในรำชอำณำจักรประเทศมำเลเซีย IIM ยังเป็นบริษัทผูถื้อหุน้ใน 
Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd ซึง่เป็นบรษัิทด ำเนินธุรกิจยำนยนตใ์นประเทศอินเดีย 
 
IIM ท ำหนำ้ที่เป็นสือ่กลำงภำยใต ้INGRS เพื่อเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธใ์นกำรท ำงำนท่ีมุง่เนน้ไปยงัธุรกิจสองสว่นหลกัส ำคญั ซึง่
ก็คือ ธุรกิจรดีขึน้รูปและธุรกิจป๊ัมขึน้รูป 
 
โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์– ระบบการรีดขึน้รูปและผนึกซีล 
 
1.4.3. Ingress Autoventures Co., Ltd. (“IAV”) 
 
IAV ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลติและจดัจ ำหนำ่ยชิน้สว่นแมพ่ิมพแ์บบรดีรวม ปอ้งกนักำรรั่วซมึของรถยนต ์กรอบประตแูละชิน้สว่น
ยำนยนตอ์ื่นๆ ที่ผลิตขึน้โดยเทคนิคกำรรีดขึน้ รูปส ำหรบัลูกคำ้ OEM ในประเทศไทย โดย IAV ไดร้บักำรจัดอันดับใหเ้ป็นผู้
จ  ำหน่ำยระดับ Tier-1 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อกลุ่มลูกค้ำ OEM ตลอดจนผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูผ้ลิตระดบั Tier-1 เช่นเดียวกนั โดย IAV มีพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ดีไดแ้ก่ Katayama Kogyo และ Yonei จำก
ประเทศญ่ีปุ่ น จึงสำมำรถเจำะกลุม่ลกูคำ้ OEM ชัน้น ำจำกประเทศญ่ีปุ่ นและสหรฐัอเมริกำไดเ้ช่น Mitsubishi, Honda, Isuzu, 
AAT, Ford, Nissan, Suzuki และ General Motors นอกจำกนี ้IAV นั้นมีโรงงำนผลิตชิน้ส่วนรถยนต์สองแห่ง ตั้งอยู่ที่นิคม
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 5 
 

อตุสำหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์จงัหวดัระยอง และนิคมอตุสำหกรรมไฮเทคจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ และ มีคลงัสินคำ้ที่จงัหวดั
ปรำจีนบรุเีพื่อจดัสง่ไปยงัลกูคำ้ Honda. 
 
IAV มีโรงงำนผลติชิน้สว่นรถยนตส์องแหง่ ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสำหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์จงัหวดัระยอง และนิคมอตุสำหกรรมไฮเทค
จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ รวมถึงคลงัสนิคำ้อีกหนึง่แหง่เพื่อจดัสง่สนิคำ้ใหก้บั Honda ในจงัหวดัปรำจีนบรุี 
 
1.4.4. Ingress Precision Sdn. Bhd. (“IPSB”) 
 
IPSB ก่อตัง้ขึน้ในปี 2537 โดยผลิตและจ ำหน่ำยชิน้ส่วนกำรป้องกนักำรรั่วซึมของรถยนต์ และกรอบประตูใหก้บับริษัท OEM 
หลกั ๆ ในมำเลเซีย ไดแ้ก่ Proton, Perodua และ Honda บริษัท IPSB ด ำเนินธุรกิจใน Nilai, Negeri Sembilan ดว้ยควำม
รว่มมือและสนบัสนนุดำ้นเทคโนโลยีจำก Katayama Kogyo ประเทศญ่ีปุ่ น  
 
IPSB ยงัคงควำมเป็นผูน้ำตลำดในประเทศมำเลเซียไดด้ว้ยกำรเป็นผูบ้กุเบิกเทคโนโลยีกำรรดีขึน้รูปในประเทศมำเลเซีย 
 
1.4.5. PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) 
 
PTIMV ก่อตัง้ขึน้เมื่อในปี 2547 มีโรงงำนผลิตที่ Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยควำมร่วมมือกับบริษัททอ้งถ่ินอย่ำง PT 
Tidar Adyagiri Sakti และพันธมิตรทำงธุรกิจอันได้แก่  Katayama Kogyo และ Yonei จำกประเทศญ่ีปุ่ น PTIMV สำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยชิน้สว่นกำรป้องกนักำรรั่วซึมของรถยนต์ กรอบประต ูและแผ่นกนัควำมรอ้น ใหก้บั
ลกูคำ้ OEM ในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ประกอบไปดว้ย Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Toyota และ Suzuki   
 
PTIMV ถือวำ่เป็นผูน้  ำในกำรผลติระดบั Tier-1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผลติและจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑโ์ดยตรงใหก้บั OEMs 
และลกูคำ้ระดบั Tier-1 ดว้ยกนั ซึง่ในเดือนเมษำยน ปี 2562 PTIMV ไดเ้ขำ้รว่มขอ้ตกลงผูช้่วยดำ้นเทคนิค Technical Assistant 
Agreement (TAA) ร่วมกับบริษัท Woo Young Industry Co. Ltd จำกประเทศเกำหลี ทัง้นีเ้พื่อพฒันำและจดัหำชิน้ส่วนบำน
ประตใูหก้บั Hyundai ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
1.4.6. Ingress Autoventures (India) Private Limited (“IAIPL”) 
 
IAIPL ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 6 มีนำคม 2553 โรงงำนผลติของ IAIPL ในเดือนกรกฎำคม 2562 ไดย้ำ้ยไปที่ Manesar, Grunggram 
ดว้ยพืน้ที่ 11,055 m2 ธุรกิจหลกัของ IAIPL คือกำรผลิตและจ ำหน่ำยชิน้สว่นยำนยนตใ์นอินเดียเก่ียวกบักำรใชเ้ทคโนโลยีกำร
ขึน้รูปแบบฉีดและรีดขึน้รูป ชิน้สว่นหลกัที่ผลิตและจำหน่ำยเป็นชุดโมดลูระบบปิดผนึก ซึ่งรวมถึงคิว้ยำงรอ่งกระจก คิว้หลงัคำ 
คิว้ยำงขอบกระจกหนำ้รถ และยำงขอบประตกูนักระแทกส ำหรบัรถยนตโ์ดยสำร   IAIPL ยงัจัดหำชิน้สว่นสำมลอ้และสองลอ้
ใหก้บัผูป้ระกอบ OEM อีกดว้ย 
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ลูกค้ำ  OEM หลักของ  IAIPL ในอินเดีย  ได้แก่  Maruti Suzuki India Limited, Mahindra & Mahindra และ Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) นอกจำกนัน้ IAIPL ยงัเป็นซพัพลำยเออร ์Tier-2 ใหก้บัหลำยบริษัทระดบั Tier-1 ในอินเดีย โดยสว่นใหญ่
จะจดัสง่ผลติภณัฑใ์หก้บั Maruti Suzuki  
 
โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์– ชิน้ส่วนป้ัมขึน้รูป เชื่อมและประกอบ และสร้างแม่พิมพ ์
 
1.4.7 Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”) 
 
ITSB เป็นบริษัทที่มีควำมช ำนำญในกำรผลิตและประกอบชิน้สว่นยำนยนต์ ดว้ยเครื่องจกัรป้ัมขึน้รูปขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ 
เพื่อจ ำหน่ำยใหก้ับลกูคำ้ OEM ในประเทศมำเลเซีย ดว้ยกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคโนโลยีจำก AOI Kikai และ Metal Tech 
จำกประเทศญ่ีปุ่ น ITSB ยงัคงเป็นผูน้  ำในกำรผลิตระดบั Tier-1 ในประเทศมำเลเซีย โดยผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ดยตรง
ให้กับ OEM เช่นเดียวกับผู้ผลิตระดับ Tier-1 รำยอื่น ซึ่งลูกค้ำของ ITSB ได้แก่ ผู้ผลิตยำนยนตร์ำยใหญ่ในมำเลเซีย เช่น 
Perodua Proton และ Honda 
 
ITSB มีโรงงำนผลติสองแหง่ ใน Bukit Beruntung, Selangor และ Alor Gajah, Melaka ซึง่ทัง้สองโรงงำนมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
มีทัง้เครือ่งป้ัมขึน้รูปดว้ยควำมเรว็สงู และสำยกำรประกอบอตัโนมตัิ 
 
1.4.8 Fine Components (Thailand) Co., Ltd (“FCT”) 
 
FCT เป็นบริษัทร่วมลงทุนกับ บริษัท Iwamoto จ ำกัด จำกประเทศญ่ีปุ่ น โรงงำนกำรผลิตของ FCT ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอบำ้นฉำง 
จงัหวดัระยอง ประกอบธุรกิจผลติและจดัจำหนำ่ยชิน้สว่นยำนยนตท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีกำรป๊ัมตดัขึน้รูปโลหะดว้ยแมพ่ิมพ ์รวมถึงกำร
ผลติดว้ยแมพ่ิมพแ์บบตดัละเอียด ลกูคำ้หลกัของ FCT คือผูจ้ดัจ ำหนำ่ย OEM ชัน้น ำระดบั Tier-1 และ Tier-2 ของอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ในประเทศไทย ซึ่ง ได้แก่ลูกค้ำ  เช่น  Thai Asakawa, Bridgestone NCR, Valeo Automotive, Schott, Toyota 
Boshoku  AAPICO, Adient Summit และกลุม่บรษัิทของ INGRS 
 
นอกจำกนี ้FCT ยงัออกแบบและผลิตแม่พิมพ  ์ซึ่งนอกเหนือจำกกำรใชง้ำนภำยในแลว้ FCT ยงัมีกำรผลิตแม่พิมพใ์หก้บัลกูคำ้
ทัง้ในและตำ่งประเทศอีกดว้ย  
 
1.4.9 PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”) 
 
PTITI ตัง้อยู่ใน Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ ITSB โดย ITSB เป็นผูถื้อหุน้ 100% ผลิตภณัฑส์ว่นใหญ่
ของ PTITI ส่วนใหญ่เป็นกำรป๊ัมชิน้ส่วนขนำดเล็กและกำรผลิตป้องกันควำมรอ้น  ทัง้นี ้จำกกำรร่วมมือกับบริษัท New PT 
Ingress Industrial Indonesia ส่งผลให ้PTITI ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นฐำนะซพัพลำยเออ Tier-2 ใหแ้ก่ซพัพลำยเออ 
Tier-1 ซึ่งไดแ้ก่ PTIMV และ Miyuki Indonesia โดยท ำให ้PTITI มีโอกำสขยำยธุรกิจเป็น Tier 2 ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย 
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1.4.10 Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB”) 
 
IATSB เป็น บรษัิท รว่มทนุระหวำ่ง ITSB, Perodua Auto Corporation Sdn. Bhd. Bhd. (PCSB) และ AOI Machine Industry 
Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่ น (AOI) บรษัิท ก่อตัง้ขึน้ในเดือนตลุำคม 2562 กำรผลติอนัทนัสมยัของ IATSB นัน้มีไวส้  ำหรบัธุรกิจกำร
ป๊ัมเพื่อรองรบักำรผลติโดยใชว้สัดเุหลก็กลำ้ควำมแขง็แรงสงู (AHSS) ขัน้สงู บรษัิท AOI ของญ่ีปุ่ นซึง่เป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธท์ี่มี
ประสบกำรณใ์นดำ้นเทคโนโลยีนี ้และพิสจูนแ์ลว้วำ่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ OEM ได ้
 
ในช่วงเริม่ตน้ของกำรด ำเนินงำนระดบัอตัโนมตัิ IATSB จะอยูท่ีร่อ้ยละ 95 ส ำหรบักระบวนกำรผลติและกำรประกอบ ซึง่ IATSB 
จะด ำเนินงำนผลติใน Serendah, Selangor และเริม่กำรผลติภำยในสิน้ปี 2563 
 
1.4.11 PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) 
 
PTIII จดัตัง้ขึน้ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ถือหุน้ทัง้หมดโดย Ingress Industrial Malaysia Sdn Bhd (IIM) PTIII จะมีสว่นรว่ม
ในกำรผลิตและประกอบชิน้ส่วนยำนยนต์ขนำดกลำงถึงขนำดสูงไว้ส  ำหรับลูกค้ำ OEM ในประเทศอินโดนีเซีย PTIII มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อจดัหำชิน้สว่นใหก้บั Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, HMMI พรอ้มผูช้่วยดำ้นเทคนิคที่ไดร้บัจำก 
Tae Sung Automotive, TSA จำกประเทศเกำหล ี
 
โรงงำนตัง้อยูท่ี่ Delta Silicon Industrial Park, Lippo-Cikarang โดยจะติดตัง้ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั พรอ้มเครือ่งกดน ำ้หนกั
ระดบัสงูและสำยกำรประกอบอตัโนมตัิพรอ้มระบบกำรผลิตใหม่ลำ่สดุ โดยบริษัทวำงแผนที่จะเริ่มด ำเนินกำรผลิตภำยในสิน้ปี 
2564 
 
บริษัทเพื่อการออกแบบและการผลิตระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
 
1.4.12 Talent Synergy Sdn Bhd (“TSSB”) 
 
TSSB ก่อตั้งขึน้ในปี 2538 โดยมีส่วนร่วมหลักในกำรให้บริกำรโซลูชั่นระบบอัตโนมัติส  ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละ
อตุสำหกรรมอื่น ๆ ดว้ยกำรมำถึงของอตุสำหกรรม 4.0 TSSB จะมุง่เนน้ไปท่ีกำรเพิ่มผลติภณัฑใ์หม่ที่เก่ียวขอ้งเช่น Automated 
Guided Vehicle (AGV), ระบบตรวจสอบกำรผลิต (PMS), ระบบกำรด ำเนินกำรผลิต (MES) และ Smart Factory ซึ่งกำร
บริกำรรวมถึง กำรออกแบบกำรประดิษฐ์ และกำรติดตัง้ปรบัแตง่ตำมขอ้ก ำหนดทำงเทคนิคเฉพำะ หรือตำมควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้   
 
ลกูคำ้ของ TSSB ไดแ้ก่ กลุม่บริษัทอิงเกรส ผูผ้ลิต OEM ผูผ้ลิตระดบั Tier-1 และผูผ้ลิตอื่นๆ ซึ่งสินคำ้บำงสว่น TSSB ไดใ้หก้ำร
สนบัสนุนผ่ำนสถำบนักำรเรียนรูแ้ละหน่วยงำนทดสอบ โดย TSSB จะใหบ้ริกำรหลงักำรขำยแก่ลกูคำ้ตำมระยะเวลำที่ตกลง
รว่มกนัไวอ้ีกดว้ย 
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1.5 ผลิตภณัฑข์องบริษัท 
 
โมดูลประต ู

Technology Door Sash Lower Sash Inner 
Sash/Channel 

Glass Guide 

Roll Forming 

    

วสัด:ุ เหลก็แผน่รดีเยน็ 
 
ระบบไอเสีย 

Technology EGR Pipe Bellow Collapsible Pipe 

Hydro Forming 

   

วสัด:ุ สแตนเลสหล่อเหลก็และเหลก็เกรด GSTKM13 
 
ระบบซีล 

Technology Windshield Beltline Roof Drip 

 
Extrusion Moulding 

 

  

วสัด:ุ PVC, PP, TPO และ TPE (รดีขึน้รูปดว้ย SUS) 
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ผลิตภณัฑรี์ดขึน้รูป 

 

การประกอบโมดูล 

Technology Module Assembly 

Automation Assembly 

 

วสัด:ุ วสัดแุผน่เหลก็อ่อนแรงดงึจนถงึ 1,800 MPa 

 

โครงสร้างด้านข้าง 

Technology Side Structure 

Press – Auto Line 

 

วสัด:ุ วสัดแุผน่เหลก็อ่อนแรงดงึจนถงึ 1,800 MPa 

 

Under Body 

Technology Under Body 

Press – Auto Line 

 

วสัด:ุ วสัดแุผน่เหลก็อ่อนแรงดงึจนถงึ 1,800 MPa 
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ป้องกนัความร้อน 

Technology Heat Protector 

Embossing 

 

วสัด:ุ แผน่อลูมิเนยีม 
 
อื่น ๆ 

Door Hinge Impact Beam Jack Assembly 

 

 
 

 

 

 
Fine Blank Small Bracket Die Making 

 
 

 

 
 

Automotion System COBOT Distributor 
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1.6 โครงสร้างการถอืหุน้ 
 

โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยแตล่ะแหง่มีดงันี ้

บรษัิท ลกัษณะธุรกิจ 
รอ้ยละของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง ทนุช ำระแลว้  

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 ภำยในกลุม่ อื่นๆ 

IAV ผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยชิน้สว่นพลำสติก 
weatherstrips ที่เกิดจำกกำรมว้นขึน้รูป
บำนประตรูถยนตท์ี่ท ำดว้ยโลหะมว้นขึน้
รูปและสว่นประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ซพัพลำยเออใหก้บั Tier-1 โดย IAV ก่อตัง้
ขึน้ในประเทศไทย 

IIT: 62.5% KK: 31.43% 

Yonei: 6.07% 

300,000,000 บำท 

IIM เป็นบรษัิทโฮลดิง้เพื่อกำรลงทนุ โดย IIM 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซยี 

IIT: 100% 

 

- 118,395,002 รงิกิต 

FCT ผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยชิน้สว่นโลหะยำนยนต์
ผลติโดยป๊ัมหรอืรดีขึน้รูปและเทคโนโลยี 
fine blanking ส ำหรบั OEM ซพัพลำย
เออรช์ัน้น ำระดบั Tier-1 และ Tier-2 FCT 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

IIT: 85% 

 

Iwamoto: 
15% 

 

220,000,000 บำท 

ITSB ผูผ้ลติและประกอบชิน้สว่นกดระดบัปำน
กลำงถงึขัน้สงู ITSB ก่อตัง้ขึน้ในประเทศ
มำเลเซีย 

 

IIT: 70% Perodua: 
30% 

20,000,000 รงิกิต 

IPSB ผูผ้ลติและผูจ้  ำหนำ่ยของบำนประตู
รถยนตโ์ลหะมว้นขึน้รูป (กรอบประต)ู 
และสว่นประกอบท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัลกูคำ้
ระดบั Tier-1 ซึง่ IPSB ก่อตัง้ขึน้ใน
ประเทศมำเลเซีย 

 

IIM: 90% KK: 10% 7,000,000 รงิกิต 
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บรษัิท ลกัษณะธุรกิจ 
รอ้ยละของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง ทนุช ำระแลว้  

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 ภำยในกลุม่ อื่นๆ 

IATSB ผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยชิน้สว่นยำนยนตโ์ดย
ใชว้สัดเุหลก็ชนดิควำมแข็งแรงขัน้สงู 
(AHSS) พรอ้มระบบอตัโนมตัิระดบัสงู 
ใหก้บัลกูคำ้ระดบั Tier-1 โดย IATSB 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซยี 

ITSB : 51% AOI : 34% 

PAC : 15% 

30,000,000 รงิกิต 

TSSB ผูใ้หบ้รกิำรโซลชูั่นในระบบอตัโนมตัิ
ส  ำหรบัอตุสำหกรรมยำนยนตแ์ละอื่น ๆ 
ซึง่ TSSB ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซีย 

IIM: 100% - 500,000 รงิกิต 

PTIMV ผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยสว่นประกอบที่
เก่ียวขอ้งกบัสำยสะพำยส ำหรบั
อตุสำหกรรมยำนยนต ์PTIMV กอ่ตัง้ขึน้
ในประเทศอินโดนเีซีย 

IPSB: 60% KK: 25% 

Yonei: 10% 

PT Tidar: 5% 

59,999,996,625 รูปียะฮ ์

PTITI ผลติป๊ัมหรอืรดีขึน้รูปชิน้สว่นขนำดเลก็ 
PTITI ก่อตัง้ขึน้ในประเทศอินโดนีเซีย 

ITSB: 100% - 6,077,164,863 รูปียะฮ ์

PTIII ผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยชิน้สว่นรดีขึน้รูป
ระดบักลำงถึงขัน้สงูส ำหรบัอตุสำหกรรม
ยำนยนต ์PTIII ก่อตัง้ขึน้ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

IIM: 100% - 3,500,000,000 รูปียะฮ ์

IAIPL ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหนำ่ยส ำหรบัระบบปิด
ผนกึยำนยนตแ์ละด ำเนินงำนเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรบักำรมว้นพลำสติกขึน้
รูป รวมทัง้ดดัชิน้สว่นพลำสตกิ โดย IAIPL 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศอินเดยี 

IIM: 97% Mr. Prateek 
Chitkara: 3% 

92,725,980 รูเปีย 
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1.7 ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ 

ความส าเร็จทางธุรกิจของกลุม่บริษัท มีดังนี ้

 

พ.ศ ความส าเร็จ 

 
 เริ่มก่อตัง้กลุ่มบริษัท อิงเกรส (จัดตัง้บริษัท Ingress Engineering Sdn. Bhd. (“IESB”) ใน

ประเทศมำเลเซีย  เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2534)  

  IESB ลงนำมในขอ้ตกลงดำ้นควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (“TAA”) กบั บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. 

(“KK”)  จำกประเทศญ่ีปุ่ นในกำรผลติชิน้สว่นประเภท Moulding 

  IESB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท PROTON  ส ำหรบังำน Moulding 

 
 จดัตัง้บริษัท Ingress Precision Sdn.Bhd. ("IPSB")ในประเทศมำเลเซีย  เมื่อวนัที่ 5 มกรำคม 2537 

โดยมีกำรรว่มลงทนุ (JV) กบั บรษัิท Katayama Kogyo Co.,Ltd. (“KK”)  เพื่อผลติชิน้งำน

กรอบประตรูถยนตแ์ละชิน้สว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 IPSB ไดย้ำ้ยที่ตัง้บรษัิท ไปยงั Nilai, Negeri Sembilan 

 IPSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท PROTON   (ส  ำหรบังำน Sash) 

 จัดตัง้บริษัท Talent Synergy Sdn. Bhd. (“TSSB”) ในประเทศมำเลเซีย  เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 

2538 

 
 จดัตัง้บรษัิท Ingress Autoventures Co., Ltd (“IAV”) ในประเทศไทย  เมื่อวนัท่ี 17 กนัยำยน 2539 โดยมี

กำรรว่มลงทนุ (JV) กบั บรษัิท Katayama Kogyo Co. , Ltd. (“KK”)  และ บรษัิท Yonei 

Co., Ltd   ส  ำหรบัผลติชิน้สว่นยำนยนต ์

 IESB ไดเ้ริม่ผลติและสง่มอบใหก้บั บรษัิท PERODUA   (ส  ำหรบังำน Moulding) 

 IAV ไดเ้ริม่ผลติชิน้สว่นยำนยนต ์ท่ีจงัหวดัระยอง ประเทศไทย 

2534 

2535 

2536 

2537 

2539 

2538 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 
 

หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 14 
 

พ.ศ ความส าเร็จ 

 
 จดัตัง้บรษัิท Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”) ในประเทศมำเลเซีย  เมื่อวนัท่ี 3 กนัยำยน 

2540 โดยมีกำรร่วมลงทุน (JV) กับ บริษัท PERODUA  ส ำหรบักำรผลิตและประกอบชิน้ส่วนยำน

ยนตโ์ดยใชเ้ครือ่งป๊ัมขึน้รูปขนำดกลำงถึง ขนำดใหญ่ 

 ITSB ไดเ้ริม่ผลติและสง่มอบใหก้บั บรษัิท PERODUA   (ส ำหรบังำนป๊ัมขึน้รูป) 

 
 IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท AAT   (ส ำหรบังำน Sash) 

 IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MITSUBISHI  (ส  ำหรบังำน Moulding) 

  ก่อตั้งบริษัท Ingress Corporation Sdn. Bhd. (“ICB”) ในประเทศมำเลเซีย  เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 

2542 

 
 ITSB ไดเ้ริ่มผลิตชิน้สว่นยำนยนต ์ที่ โรงงำนเมือง Bukit Beruntung, ในประเทศมำเลเซีย ผลิต ชิน้สว่นบำน

ประตรูถยนต ์เพื่อสง่มอบใหก้บั Perodua 

 ICB ไดแ้ปรสภำพเป็น บรษัิท มหำชน (เปลีย่นช่ือเป็น Corporation Berhad) เมื่อวนัท่ี 2 มีนำคม 2543 

 
    ICB เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์Bursa Malaysia    

    ITSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท PROTON  (ส ำหรบังำนป๊ัมขึน้รูป) 

 
    IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA  (ส ำหรบั งำน Sash and Moulding) 

    IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท ISUZU   (ส ำหรบังำน Moulding) 

 
 จัดตัง้บริษัท PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวนัที่19 มีนำคม 

2546 โดยมีกำรรว่มลงทนุ (JV) กบั บรษัิท PT Tidar Adyagiri Sakti    

 
 ICB ถกูโอนยำ้ยไปยงัคณะกรรมกำรหลกั (Main Board) ของตลำดหลกัทรพัย ์Bursa Malaysia  

     PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MITSUBISHI (ส ำหรบังำน Moulding) 
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พ.ศ ความส าเร็จ 

 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท SUZUKI (ส ำหรบั งำน Sash) 

 

     IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MITSUBISHI (ส ำหรบั งำน Sash) 

     IPSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท PERODUA  (ส ำหรบั งำน Sash) 

     IPSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท TOYOTA   (ส ำหรบั งำน Moulding) 

     PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท TOYOTA   (ส ำหรบั งำน Sash) 

 

 ก่อสรำ้งโรงงำน IAV สำขำอยธุยำ ในนิคมอตุสำหกรรมไฮเทคฯโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัที่จะสง่มอบชิน้สว่น

ยำนยนตใ์หก้บับรษัิท Honda  ประเทศไทย  

 เขำ้ซือ้กิจกำรบริษัท Fine Components (Thailand) Co., Ltd (“FCT”) อ ำเภอบำ้นฉำง จังหวัดระยอง ใน 

ประเทศไทย  จำกผูถื้อหุน้ชำวสงิคโปร ์

     IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท NISSAN  (ส ำหรบั งำน Sash) 

 ITSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท NAZA  (ส ำหรบั งำนป๊ัมขึน้รูป) 

 
 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท SUZUKI  (ส ำหรบังำน Moulding) 

 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท DAIHATSU    (ส ำหรบังำน Moulding) 

 
 ก่อตั้งบริษัท Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd (“IAIPL”) ในประเทศ อินเดีย   เมื่อวันที่  24 

กรกฎำคม 2551 

 
 IAIPL ได้เริ่มผลิตและท ำกำรส่งมอบให้กับ บริษัท  MARUTI SUZUKI  (ส ำหรับ งำน 

Moulding) 

 

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

บรษัิท Yonei Co., Ltd  ส ำหรบัผลติชิน้สว่นยำนยนต ์

     IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท GENERAL MOTOR  (ส ำหรบั งำน Sash) 
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พ.ศ ความส าเร็จ 

     IPSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท SUZUKI  (ส ำหรบังำน Moulding) 

     PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท DAIHATSU    (ส ำหรบั งำน Sash) 

 

 จัดตั้งบริษัท PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 3 

ตลุำคม 2555  

 IAV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท SUZUKI (ส ำหรบังำน Moulding) 

 

     ICB เพิกถอนจำกตลำดหลกัทรพัย ์Bursa  ของประเทศมำเลเซีย เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2556 

 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA  (ส ำหรบั งำน Sash) 

 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท GENERAL MOTOR  (ส ำหรบั งำน Sash) 

     PTITI ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท TOYOTA  (ส ำหรบั งำนป๊ัมขึน้รูป) 

 

 Ingress Group ไดด้  ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งของบรษัิทในกลุม่และไดเ้ริม่เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย  

 จดัตัง้ บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ในประเทศไทย  เมื่อวนัท่ี 13 มีนำคม 2557 โดย

มีวตัถปุระสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเป็นบริษัทใหค้  ำปรกึษำแก่บรษัิทยอ่ยในกลุม่อิงเกรสและเพื่อเขำ้จดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 จัดตั้ง บริษัท Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("IIM") ในประเทศมำเลเซีย  ในวันที่ 21 

กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นบริษัทให้ค ำปรึกษำแก่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ชิน้ส่วนยำนยนต์ในประเทศ

มำเลเซียเพื่อใหม้ั่นใจว่ำใบอนุญำตกำรผลิตของ ITSB และ IPSB มีกำรปฏิบตัิถูกตอ้งตำมกฎหมำยของ

ประเทศมำเลเซีย 

 FCT ไดม้ีกำรรว่มทนุ (JV) กบั บรษัิท Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”)  

2555 
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พ.ศ ความส าเร็จ 

 IPSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA  (ส ำหรบังำน Moulding) 

 IPSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HINO  (ส ำหรบังำน Sash) 

 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA  (ส ำหรบังำน Moulding) 

 PTITI ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA  (ส ำหรบังำน ป๊ัมขึน้รูป) 

 ITSB ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA  (ส ำหรบังำน ป๊ัมขึน้รูป) 

 

 Ingress Group ไดด้  ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้ง เสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2558 

 INGRS ไดแ้ปรสภำพเป็น บริษัท มหำชน เปลี่ยนช่ือเป็น Ingress Industrial (Thailand) Public Company 

Limited ในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2558  

 ITSB เข้ำร่วม ลงนำมในข้อตกลงควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Metaltech Limited 

 จำกประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อพฒันำโมเดลใหม่ 

 

 สรำ้งโรงงำน ITSB ในเมือง Malacca ประเทศมำเลเซียส ำหรบัสง่มอบใหก้บับรษัิท HONDA  

 TSSB เขำ้รว่ม ลงนำมในขอ้ตกลงควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กบั บริษัท Tae Sung Tech Co., Ltd 

 จำกประเทศเกำหล ีในงำน ระบบกำรผลติแบบอตัโนมตัิ (Automation Solution) 

 ITSB โรงงำน Malacca  ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA  (ส ำหรบังำน ป๊ัมขึน้รูป) 

 

 INGRS เริม่เสนอขำยหุน้สำธำรณะในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“SET”)  เมื่อวนัท่ี 9 สงิหำคม 

2560  

 ITSB เขำ้รว่ม ลงนำมในขอ้ตกลงควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค (TAA) กบั AOI Kikai Co. , Ltd 

 จำกประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อพฒันำโมเดลใหม่ 

 IIM ได้ครอบครองหุ้นที่เหลืออีก 60% ใน บริษัท IAIPL จำก Mayur Industries Pvt Ltd ส่งผลให้ IAIPL 

กลำยเป็น บรษัิท ในเครอืของ IIM ซึง่เสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 

2559 

2558 

2560 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 
 

หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 18 
 

พ.ศ ความส าเร็จ 

 IAIPL ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MAHINDRA (ส ำหรบังำน Moulding) 

 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MITSUBISHI (ส ำหรบังำน Sash) 

 PTITI ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MITSUBISHI (ส ำหรบังำน ป๊ัมขึน้รูป) 

     

 

 TSSB เ ข้ ำ ร่ ว ม ท ำ สัญญำ เ ป็ น ตั ว แ ท น จ ำ ห น่ ำ ย หุ่ น ย น ต์  (COBOT) กั บ บ ริ ษั ท  Neuromeka  

 ส ำหรับประเทศในกลุ่มอำเซียน   , อินเดีย    และกลุ่มประเทศอำหรับ 22 

มกรำคม 2562 

 IIM เข้ำร่วมกับ บริษัท TAA Tae Sung Tech Co., Ltd.   ส ำหรับโปรเจคของ Hyundai 

เมื่อวนัท่ี 24 มกรำคม 2562 

 

 PTIMV เขำ้รว่มลงนำมในขอ้ตกลงควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค (TAA) กบั  

Woo Young  Co. , Ltd ในวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 

 ก่อตั้งบริษัท Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (“IATSB”) ในประเทศมำเลเซีย  เมื่อวันที่ 17 

ตลุำคม 2562 โดยรว่มทนุกบั บรษัิท PERODUA  และ AOI Kikai Co., Ltd  เพื่อผลติและประกอบ

งำนป๊ัมขึน้รูปจำกเหลก็แรงดงึสงู (High Tensile Steel) 

 ด ำเนินกำรจดทะเบียนบรษัิท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อ

วนัท่ี 30 ตลุำคม 2562 

 ก่อตัง้บรษัิท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวนัท่ี 

15 พฤษจิกำยน 2562 เพื่อผลติชิน้งำน ป๊ัมขึน้รูปโลหะ 

 ด ำเนินกำรจดัซือ้ที่ดิน และโรงงำนส ำหรบั PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) ในประเทศอินโดนีเซยี 

 เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 

 

2562 

2561 
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หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 7.0 หนำ้ที่ 1 
 

7.0 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บรษัิทอิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) มีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้เป็น
จ ำนวน 1,446,942,690 บำท ซึง่เป็นหุน้สำมญัมลูคำ่หุน้ละ 1 บำท โดยบรษัิทไมม่ีหลกัทรพัยอ์ื่นใดตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่
แตกตำ่งจำกหุน้สำมญั 
 
7.1 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก  

อันดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ถอืหุ้น (%) 

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

2.  นำยเกียรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันำ 57,902,900 4.002% 

3.  บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั  21,593,700 1.492% 

4.  นำยพลูสมบตัิ ด ำเนินชำญวนชิย ์ 16,100,000 1.113% 

5.  นำยวศินน ์ผำติกลุเศรษฐ์ 15,300,000 1.057% 

6.  นำยวฒุิพล ปรยิกนก 14,000,000 0.968% 

7.  นำงสำว ธญัญรตัน ์โสภำจิตตว์ฒันะ 11,674,300 0.807% 

8.  นำยพิชยั วิจกัขณพ์นัธ ์ 11,000,000 0.760% 

9.  นำยสเุทพ รชัตะสมบรูณ ์ 10,324,900 0.714% 

10.  นำยประสงค ์นำคเจรญิ 9,830,000 0.679% 

11.  อื่นๆ 426,017,120 29.443% 

ทั้งหมด 4,446,942,690 100.000% 

ทีม่า :  บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่30 เมษายน 2563 
หมายเหต:ุ  ผูถ้อืหุน้ของ ICB คอื นายราเมล ีบนิ มูซา และ นายเอบ ีวาฮบั อสิมาอลี ปัจจุบนัเป็นกรรมการบรหิารและกรรมการของบรษิัทย่อยบาง
แห่งในกลุ่ม 
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หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 7.0 หนำ้ที่ 2 
 

7.2 นโยบายเงนิปันผลของบริษัท 
 
บรษัิทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทในงบกำรเงินรวมหลงัจำก
หกัเงินกองทนุส ำรองตำมกฎหมำย โดยกำรจ่ำยเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัของสญัญำเงินกูย้ืมหรอื
สญัญำที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) สภำพกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งของกลุม่บรษัิท คณะกรรมกำรอำจ
ทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรเติบโตในอนำคต ควำมตอ้งกำรใชเ้งินทนุ เงินทนุ
หมนุเวียนและปัจจยัอื่นๆ  
 
เนื่องจำกบรษัิทเป็นบรษัิทโฮลดิง้ สนิทรพัยห์ลกัคือเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย จ ำนวนเงินปันผลของบรษัิทสว่นใหญ่จึงขึน้อยู่กบัผล
กำรด ำเนินงำนและกำรรบัเงินปันผลจำกบรษัิทยอ่ย 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 
 
บริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดแ้ละกองทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กับผลประกอบกำร สภำพกำรเงิน สภำพคล่องตวั ควำมตอ้งกำร
เงินทนุหมนุเวียน กำรลงทนุเพิ่มเติม กำรขยำยธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัตำมสญัญำเงินกู้ และปัจจยัดำ้นกำรจดักำรอื่นๆ ที่
คณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยเห็นวำ่เหมำะสมซึง่จะตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยของบรษัิท 



 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
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หมวดที ่2 – หวัขอ้ที ่8.0 หน้าที ่1 
 

8.0 โครงสร้างการจดัการ 

8.1 โครงสร้างขององคก์ร 

โครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจของบรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 มี
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็น กรรมกำรที่ไมใ่ช่กรรมกำรบรหิำร เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกฏหมายและ
เลขานุการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบบัญชี

ภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 

เลขานุการบรษัิท 

หัวหนา้ฝ่ายบรกิารองคก์ร 
นายสรุนิทร ์หวงัเจรญิ* 

รองผูจั้ดการใหญ่ ฝ่ายขายและ
ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 

วา่ที ่รต.ศภุชยั มฤีกษ ์

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
นายฮามดิ ีบนิ เมาลอด 

ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 

ฝ่ายการสือ่สาร
องคก์ร ฝ่ายการเงนิและบัญช ี

ประธานเจา้หนา้ฝ่ายการเงนิ 

นายเอ็ดดี ้ซุรไรมนิ ซุลกปิล ี
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หมวดที ่2 – หวัขอ้ที ่8.0 หน้าที ่2 
 

8.2 กรรมการบริษัท 
 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำร บรษัิท องิเกรสอินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมี
ควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นอตุสำหกรรมยำนยนตร์วม 8 ทำ่นซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

ล ำดบั ช่ือ 
คณะกรรมกำร

บรษัิท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
ก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

1 นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ ประธำน และ 
กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำร ประธำน - 

2 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ 1 
 

กรรมกำรบรหิำร - กรรมกำร ประธำน 

3 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บินอิสมำอีล1 
 

กรรมกำรบรหิำร - กรรมกำร กรรมกำร 

4 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด 1 กรรมกำรบรหิำร กรรมกำร - กรรมกำร 
5 นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด นำอมิ กรรมกำรอิสระ ประธำน กรรมกำร - 
6 ดำติน ศร ีฟำรำห ์บินติ ดำโตะ๊ 

รำเมลี1 
กรรมกำรบรหิำร - - - 

7 นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ 
 

กรรมกำรที่ไมใ่ช่
กรรมกำรอิสระ
และไมใ่ช่

กรรมกำร บรหิำร 

- - - 

8 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร - 

หมำยเหต:ุ  
1 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม (ในสองคนนี)้ ลงลำยมือชื่อรว่มกนัในนำมบรษัิท พรอ้มประทบัตรำบรษัิท 

 
คณะกรรมกำรไดร้บักำรแตง่ตัง้และรบัรองโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหม้ีอ  ำนำจและหนำ้ที่แตง่ตัง้ผูบ้รหิำร ผูบ้รหิำรอำวโุส และ
กรรมกำรของบรษัิท รวมทัง้ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท โดยบทบำทและควำมรบัผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรกบั
ผูบ้รหิำรระดบัสงูไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน และเป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
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หมวดที ่2 – หวัขอ้ที ่8.0 หน้าที ่3 
 

ในระหวำ่งปีกำรเงินท่ีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหิำรดงันี ้

ล ำดบั ช่ือ 
คณะกรรมกำร

บรษัิท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
ก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

1 นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ 6/6 4/4 4/4 - 
2 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ 6/6 - 4/4 11/11 
3 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล 6/6 - - 11/11 
4 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด2 6/6 - - 11/11 
5 นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด บิน นำอมิ 5/6 4/4 4/4 - 
6 ดำติน ศร ีฟำรำห ์บินติ ดำโตะ๊  

รำเมล ี
6/6 - - 10/11 

7 นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ 5/6 - - - 
8 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม 6/6 - - - 

 

8.3 การบริหารของ บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิท โดยอำ้งอิงจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์มีดงัตอ่ไปนี  ้

ล ำดบั ช่ือ ต ำแหนง่ 
1 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2 นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ หวัหนำ้ฝ่ำยบรกิำรองคก์ร 
3 นำยเอด็ดี ้ซุรไรมิน ซุลกิปล ี ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
4 นำยศรำวธุ ศรวีรรณยศ เลขำนกุำรบรษัิทและหวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำย 
5 วำ่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ ์ รองผูจ้ดักำรทั่วไป ฝ่ำยขำย และพฒันำธุรกิจ 

 
8.4 สภาบริหาร ("MC") 
สภำบรหิำรไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ธุรกิจของบรษัิทในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซยี และอินเดีย เป็นไปในทิศทำง
เดียวกนั นอกจำกนี ้ ยงัสรำ้งโอกำสใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิทและบรษัิทในเครอื ไดม้ีโอกำสพบปะและแลกเปลีย่นควำม
คิดเห็นและประสบกำรณท์ำงธุรกิจ รวมทัง้รว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขหำกเผชิญกบัปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยสมำชิกของสภำ
บรหิำร (MC) ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูทัง้หมดของบรษัิท และ บรษัิทในเครอื ในประเทศไทย  มำเลเซยี อินโดนีเซยี และ
อินเดีย โดยมี CEO (นำยฮำมิดี บนิ เมำลอด) ด ำรงต ำแหนง่ประธำนกำรประชมุ MC ซึง่เป็นโอกำสใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูของแตล่ะ
บรษัิทในกลุม่ หำรอืและแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจและโครงกำรลงทนุของกลุม่บรษัิท ก่อนที่จะเสนอ
ประเด็นใหพ้จิำรณำและกลั่นกรองในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรและ / หรอืที่ประชมุคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 สภำบรหิำร (MC) ประกอบดว้ยสมำชิกดงัตอ่ไปนี:้ 

ชื่อ ต าแหน่ง เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ 
นำยฮำมีด ีบิน เมำลอด ประธำนสภำบรหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท 
นำยเอด็ดี ้ซุรไรมิน บิน ซุลกิปล ี สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท 
วำ่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ ์ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท 
นำยโหมด ซฟัรี ่บิน ซบัต ู สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท ITSB 
นำยนอสรี ่บิน ฮมัซะห ์ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท IPSB 
นำยสรำยทุธ เมฆโซ ่ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท IAV 
นำยจำรกึ ธรรมจง สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท FCT 
นำยฮีชำมมดูิน บิน ลำฮ ์ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท PTIMV 
นำยปำมี บิน ญำน ี สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท PT ITI 
นำยชมัซุดดีน บิน อีซำ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท IAIPL 
นำยโหมด อิดรสี บิน กำรมี สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท TSSB 

 
8.5 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรไดแ้ตง่ตัง้ นำยศรำวธุ ศรวีรรณยศ เป็นเลขำนกุำรบรษัิทรว่มเพื่อรบัผิดชอบในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรและที่
ประชมุคณะกรรมกำร รวมทัง้จดัเตรยีมหนงัสอืเชิญประชมุและรำยงำนกำรประชมุ โดยเลขำนกุำรบรษัิทมีหนำ้ทีรวบรวม
เอกสำรกฎหมำยตำมขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบัของ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. 
8.6 การใหค้่าตอบแทน 
 
8.6.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไดเ้สนอคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร ตำมขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร โดยเปรยีบเทยีบกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทท่ีจดทะเบยีนในอตุสำหกรรมที่มีลกัษณะ
ธุรกิจขนำดควำมสำมำรถและควำมรบัผิดชอบเดียวกนั ของกรรมกำรและรำยงำนของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิท
ไทย โดยคำ่ตอบแทนกรรมกำรจะไดร้บักำรพิจำรณำและอนมุตัิในกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทกุปี คำ่ตอบแทนของกรรมกำร
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีที่สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 (“ปีงบประมำณ 2562/2563”)  ประกอบดว้ยคำ่ตอบแทน
ประจ ำปีและเบีย้ประชมุ โดยไมม่ีกำรมอบผลประโยชนอ์ื่นใดแก่กรรมกำรนอกเหนือจำกที่กลำ่วมำขำ้งตน้ ซึง่รำยละเอียด
คำ่ตอบแทนรำยปีและคำ่เบีย้ประชมุไดอ้ธิบำยไวใ้นตำรำงตอ่ไปนี:้ 
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คำ่ตอบแทนกรรมกำร  

ส ำหรบัปี 2562/63 

คณะกรรมกำร
บรษัิท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

คำ่ตอบแทนประจ ำปี (คน/ปี) 

 ประธำน 

 กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 
คำ่เบีย้ประชมุ(ตอ่คน/กำรประชมุ) 

    
800,000    
600,000    

20,000 20,000 20,000 - 

กรรมกำรแตล่ะคนจะไดร้บัคำ่ตอบแทนตำมหนำ้ที่และเขำ้รว่มประชมุ โดยคำ่ตอบแทนกรรมกำรจะจ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรอิสระ
เทำ่นัน้ เนื่องจำกคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรหิำรไดร้วมอยูใ่นคำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 บรษัิทไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนเงิน 2,820,000.00 
บำท โดยคำ่ตอบแทนที่บรษัิทจำ่ยใหแ้กก่รรมกำรของบรษัิทในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562/2563 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อ ค่าตอบแทน 
เบีย้เลีย้ง (บาท) 

รวม 
BOD AC * NRC 

นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ 800,000 120,000 80,000 80,000 1,080,000 
นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด นำอมิ 600,000 100,000 80,000 80,000 860,000 
นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม 600,000 120,000 80,000 80,000 880,000 

Total 2,000,000 340,000 240,000 240,000 2,820,000 

* AC : คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
8.6.2 สวสัดกิารของกรรมการและฝ่ายบริหาร 
ในระหวำ่งปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563 (“ปีงบประมำณ 2562/2563”) และวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 
(“ปีงบประมำณ 2561/2562”) กลุม่บรษัิทมีคำ่ใชจ้ำ่ยในดำ้นสวสัดิกำรพิเศษพนกังำนใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรดงันี ้

 งบกำรเงินรวม 

 ปีงบประมำณ2562/2563 
(ลำ้นบำท) 

ปีงบประมำณ2561/2562 
(ลำ้นบำท) 

สวสัดิกำรส ำหรบัพนกังำนระยะสัน้ 80.2 87.7 
สวสัดิกำรหลงัออกจำกงำน 3.0 3.1 

เป็นทัง้หมด 83.2 90.8 
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8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 
บรษัิทจ่ำยคำ่ตอบแทนและสวสัดกิำรแก่พนกังำนในรูปของเงินเดือน คำ่จำ้ง โบนสั ประกนัสงัคม และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
ตลอดจนสวสัดกิำรและผลประโยชนอ์ื่นๆ ซึง่รวมถงึสวสัดกิำรออกจำกงำนและสวสัดิกำรกำรท ำงำนระยะยำวของพนกังำน โดย
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยใหแ้ก่พนกังำนในระหวำ่งปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในรูปของเงินสดหรอืเทียบเทำ่เป็น
จ ำนวนทัง้สิน้ 627.8 ลำ้นบำท เทียบกบั 652.0 ลำ้นบำทในปีงบกำรเงินท่ีสิน้สดุในวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 
 
8.7 สวัสดกิารอื่นๆ 
 
8.7.1 กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
กลุม่บรษัิทและพนกังำนท่ีเป็นสมำชิกของกองทนุมีสว่นรว่มในกำรจ่ำยเงินเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ 3.7 ถึงรอ้ยละ 13 ของ
เงินเดือน โดยกองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีจ้ะจำ่ยใหแ้ก่พนกังำนตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว ้

8.7.2 สวสัดกิารของพนักงานระยะยาว 

กำรด ำเนินงำนในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มกีำรจำ่ยเงินชดเชยใหก้บัพนกังำนเมื่อเกษียณอำยหุรอืลำออก ตำม
กฎหมำยแรงงำนในประเทศ ยกเวน้กำรด ำเนินงำนในประเทศมำเลเซีย 

8.8 พนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 กลุม่บรษัิท มีพนกังำนจ ำนวน 1,766 คน และ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 มีจ ำนวนพนกังำน 1,780 
คน ตำมล ำดบั ซึง่สำมำรถจดัประเภทไดด้งันี ้

ประเทศ 31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562 
มำเลเซีย 737 714 
ไทย 612 631 
อินโดนีเซีย 180 171 
อินเดีย 237 264 
ทัง้หมด 1,766 1,780 

 
8.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรและค ำนงึถงึพนกังำนเป็นสว่นส ำคญัในกำรผลกัดนักำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนของ
บรษัิท บรษัิทจึงไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยขึน้ เพื่อจดัตัง้ศนูยฝึ์กอบรม และบรหิำรจดักำรกำรฝึกอบรมพนกังำนของกลุม่อยำ่งเป็น
ระบบ บรษัิทมีเปำ้หมำยในกำรพฒันำทกัษะและควำมสำมำรถของพนกังำนทกุระดบั เพื่อยกระดบัมำตรฐำนคณุภำพและ
ประสทิธิภำพใหด้ียิง่ขึน้ บรษัิทตอ้งกำรกระตุน้พนกังำนในกำรแสดงศกัยภำพ และสำมำรถปรบัตวัและตอบสนองตอ่กำร
เปลีย่นแปลงทำงดำ้นเทคโนโลยี และควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจและอตุสำหกรรมไดอ้ยำ่งทนัทว่งที 
 
บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรฝึกอบรมและโครงกำรพฒันำแก่พนกังำน โดยพิจำรณำจำกขัน้ตอนปฏิบตังิำนมำตรฐำน ควำมตอ้งกำรของ
แตล่ะแผนก และทกัษะพืน้ฐำนของพนกังำน โดยมจีดุมุง่หมำยเพื่อใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในงำนของตนเพื่อให้
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สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งปลอดภยัและมีประสทิธิภำพ หลกัสตูรกำรฝึกอบรมจะเป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำย โดย
มีกำรทบทวนทกุปีซึง่มีรำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 
8.9.1 การปฐมนิเทศพนักงาน 
กำรปฐมนเิทศพนกังำนใหมจ่ดัขึน้เพื่อใหพ้นกังำนใหมม่คีวำมเขำ้ใจ คุน้เคยและสำมำรถปฏิบตัติำมนโยบำยของบรษัิทได ้ โดย
หลกัสตูรนีจ้ะใหข้อ้มลูเก่ียวกบับรษัิทและธุรกิจ ประกอบไปดว้ยวิสยัทศัน ์ นโยบำย ระเบยีบขอ้บงัคบั ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 
รวมถงึรำยละเอียดเก่ียวกบัสวสัดิกำรและผลประโยชนท์ี่บรษัิทมอบใหก้บัพนกังำน 
 
8.9.2 การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชพี  
บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรฝึกอบรมวิชำชีพดำ้นตำ่งๆ เก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรด ำเนินงำนเพื่อพฒันำและปรบัปรุงทกัษะทำง
เทคนิคของพนกังำน เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตังิำนไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ สำมำรถบรรลมุำตรฐำนคณุภำพและภำยใต้
สภำพแวดลอ้มที่ปลอดภยั หลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะทำงเทคนคิเหลำ่นีค้รอบคลมุกบักำรใชเ้ครือ่งจกัรตำ่งๆ ขอ้มลูพืน้ฐำน
เก่ียวกบักำรท ำงำน ขัน้ตอนกำรท ำงำน และกำรสือ่สำรกบัลกูคำ้เป็นตน้  
 
8.9.3 การฝึกอบรมด้านคุณภาพความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม 
บรษัิทจดัใหม้ีโครงกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรจดักำรคณุภำพ ควำมปลอดภยั และกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มภำยในองคก์ร เพื่อสรำ้ง
จิตส ำนกึแก่พนกังำนใหไ้ดม้ำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีมคีณุภำพในกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ สถำนท่ีท ำงำนและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั หลกัสตูรเหลำ่นีค้รอบคลมุกำรฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยั กฎหมำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบั เก่ียวกบักำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มระบบกำรจดักำรคณุภำพ IATF ฯลฯ 
 
8.9.4 การฝึกอบรมด้านการดแูลและการสอนทักษะ 
บรษัิทจดัใหม้ีกำรอบรมเพิม่พนูควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะกำรฝึกสอนแก่ผูบ้รหิำร เพื่อสนบัสนุนและเตรยีมพรอ้มรบับทบำทควำม
เป็นผูน้  ำในระดบับรหิำร 
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9.0 การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อนิดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) ไดย้ดึถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดใีนกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ตระหนกัในควำมส ำคญัและประโยชนข์องนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท เป็นไปตำมแนวทำงที่ดี ที่
สนบัสนนุกำรจดักำรและกำรบรหิำรอยำ่งโปรง่ใส และผลประโยชนท์ี่ควบคมุถงึผลประโชนข์องทกุฝ่ำย ที่เก่ียวขอ้งและตรวจสอบได ้ เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภำพในกำรแขง่ขนั และควำมเทำ่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ในระยะยำว บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ซึง่มีรำยละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้
 
9.1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ (Rights of Shareholders) 
บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัขอ้มลูของบรษัิทฯ อยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลำและเทำ่เทียมกนั 
เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทกุๆเรือ่ง ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษัิทจึงมีนโยบำยดงันี ้
 
9.2.1 นโยบายว่าด้วยสทิธิพืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 
บรษัิทฯ มีหนำ้ทีใ่นกำรปกปอ้งและดแูลสทิธิพืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ ซึง่รวมถึงสทิธิในกำรซือ้ ขำย โอนและรบัโอนหุน้ของบรษัิทฯ สทิธิในกำร
ไดร้บัสว่นแบง่ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ในรูปเงินปันผล สทิธิในกำรไดร้บัขอ้มลูและขำ่วสำรอยำ่งเพียงพอวำ่ดว้ยกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม สทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ในกำรแตง่ตัง้และถอดถอน
กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่ กำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแกไ้ขและเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบับรษัิทและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ 
กำรเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบียน รวมถงึกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษซึง่กฏหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำและเห็นชอบโดย
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
บรษัิทฯมีหนำ้ที่สง่เสรมิและใหก้ำรสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิพืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ในดำ้นตำ่งๆในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ เช่น 
สทิธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุจรงิ สทิธิในกำรเสนอช่ือบคุคลท่ีสมควรจะไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท
ก่อนกำรประชมุจรงิ สทิธิในกำรสง่ค ำถำมหรอืขอ้สงสยัก่อนกำรประชมุจรงิ รวมถงึสทิธิในกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมขอ้สงสยัในกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
บรษัิทฯมีหนำ้ที่ละเวน้กำรกระท ำกำรใดๆที่อำจเป็นกำรจ ำกดัหรอืมีผลกระทบตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัและศกึษำขอ้มลูตำ่งๆที่
กฏหมำยก ำหนดใหต้อ้งมีกำรเปิดเผยตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรเขำ้ประชมุและออกเสยีงในกำรประชมุผู้
ถือหุน้ เช่น มีกำรจดัเตรยีมเอกสำร รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูทีม่ีนยัเพิ่มเตมิหลงัจำกจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ กำร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูที่มีนยัส  ำคญัที่มีกำรจดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ ฯลฯ 
 
บรษัิท มีหนำ้ที่อ  ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั ในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ในเรือ่งสถำนท่ีและเวลำที่
เหมำะสม 
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9.2.2 นโยบายว่าด้วยสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
บรษัิทฯมีนโยบำยที่จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้เก่ียวกบัวนั เวลำ สถำนท่ีและวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงให้
ขอ้มลูที่จ ำเป็นและเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใชพ้ิจำรณำออกเสยีงลงมตใินกำรประชมุผูถื้อหุน้ในวำระตำ่งๆ โดยบรษัิทฯ จะจดัสง่ขอ้มลู
และเอกสำรตำ่งๆทีก่ฏหมำยก ำหนดใหต้อ้งมีกำรจดัเตรยีมและสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้จรงิ ใหเ้ป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่กฏหมำยก ำหนดไว ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำและพิจำรณำขอ้มลู 
 
บรษัิทฯจะจดัใหม้ีกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ ใหม้กีำรบนัทกึใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเรว็ โปรง่ใส และบนัทกึประเด็นซกัถำมและ
ขอ้คิดเห็นที่ส  ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ นอกจำกนี ้ ใหบ้รษัิทฯ น ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้
เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจำรณำ รวมถงึสง่รำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้  
 
9.2.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 
บรษัิทฯมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใหม้ำกที่สดุเทำ่ที่จะเป็นไปได ้ ในกำรเขำ้รว่มและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้ รวมถึงจะไมด่  ำเนินกำรใดๆ อนัจะเป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุผู้
ถือหุน้ 
บรษัิทฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเก่ียวกบักฏ ระเบียบ กระบวนกำรและขัน้ตอนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ในจดหมำยเชิญประชมุผูถื้อหุน้และ
ก่อนที่กำรประชมุผูถื้อหุน้จะเริม่ขึน้ ประธำนในกำรประชมุผูถื้อหุน้จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุทรำบเก่ียวกบักฏ ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์ กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุผูถื้อหุน้และกำรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ โดยบรษัิทฯ จะด ำเนนิกำร
ใหม้ีกำรบนัทกึกำรใหร้ำยละเอียดในเรือ่งดงักลำ่วในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ นอกจำกนี ้ บรษัิทฯ มีนโยบำยทีจ่ะใหผู้ถื้อหุน้สง่ค ำถำม
หรอืประเด็นขอ้สงสยัเก่ียวกบัวำระที่จะมีกำรพิจำรณำและออกเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้มำยงับรษัิทฯ ก่อนกำรประชมุผู้ถือหุน้จรงิ 
 
บรษัิทฯจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมค ำถำมหรอืประเด็นขอ้สงสยัในเรือ่งที่จะมกีำรพิจำรณำและอนมุตัิในกำรประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึง
แสดงควำมเห็นในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ประเด็นค ำถำมหรอืขอ้สงสยัที่มีกำรสอบถำมโดยผูถื้อหุน้ รวมถงึกำรชีแ้จงประเด็นค ำถำมและข้อ
สงสยัโดยกรรมกำรและ/หรอืผูบ้ริหำร จะไดร้บักำรบนัทกึในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ส ำหรบัไวใ้ชอ้ำ้งองิและตรวจสอบในภำยหลงั 
 
บรษัิทฯใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจำรณำและลงมตใินวำระใดๆ ผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีในวำระท่ีพจิำรณำ (ไมว่ำ่จะเป็นสว่นไดเ้สยีโดยตรงหรอืโดยออ้ม) จะไมม่ีสว่นรว่ม
ในกำรพิจำรณำอนมุตักิำรท ำรำยกำร 
 
บรษัิทฯบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มจะจดักำรประชมุสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำ รบัทรำบหรอือนมุตัิเรือ่งที่ส  ำคญัทีเ่ก่ียวกบั
กำรด ำเนินกิจกำรของแตล่ะบรษัิท โดยในกำรประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้ องคป์ระชมุในกำรประชมุรวมถงึขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุให้
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ กฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยวำ่ดว้ย
บรษัิทจ ำกดัของแตล่ะประเทศ ขอ้บงัคบับรษัิทของแตล่ะบรษัิท รวมถงึสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture Agreement) ที่กลุม่บรษัิทฯ ได้
จดัท ำกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจแตล่ะรำย 
 



 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย (อนัไดแ้ก่ IAV และ FCT) จะจดัใหม้ีกำรประชมุจรงิทกุครัง้ สว่นกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยในประเทศมำเลเซยี (อนัไดแ้ก่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB) บรษัิทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซยี (อนัไดแ้ก่ PT IMV 
และ PT ITI) รวมถึงบรษัิทยอ่ยในประเทศอินเดีย (อนัไดแ้ก่ IAIPL) อำจเป็นกำรประชมุจรงิหรอืกำรประชมุโดยใชม้ติเวยีน (circular 
resolution) ก็ได ้ทัง้นี ้ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดภำยใตก้ฎหมำยของประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอนิเดยี 
(แลว้แตก่รณี) ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่จดัประชมุจรงิทุกครัง้ บรษัิทฯจะสง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรที่เป็น
ตวัแทนซึง่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทฯเขำ้รว่มประชมุทกุครัง้ เพื่อพิจำรณำและลงมติออกเสยีงในกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยองคป์ระชมุในกำรประชมุรวมถึงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ กฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกดั รวมถึงกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทจ ำกดัของแตล่ะประเทศ ขอ้บงัคบับรษัิทของแตล่ะ
บรษัิท รวมถงึสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture Agreement) 
 
ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มโดยใชม้ติเวียนทกุครัง้ บรษัิทฯจะใชส้ทิธิออกเสยีงในกำรประชมุใหเ้ป็นไปตำมสดัสว่น
กำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มแตล่ะบรษัิท  
 
อนัจะเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกลุม่บรษัิทฯ ในเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม โดยขัน้ตอนและวิธีกำรจดัประชมุ รวมถึงกำร
ลงมติออกเสยีงใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกดั รวมถงึ
กฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทจ ำกดัของแตล่ะประเทศ ขอ้บงัคบับรษัิทของแตล่ะบรษัิท รวมถงึสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture Agreement) 
 
ส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยในประเทศมำเลเซยี กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซยี หรอืบรษัิทยอ่ยใน
ประเทศอินเดยี ที่กฎหมำยทอ้งถ่ินเปิดช่องใหก้ำรโหวตลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้สำมำรถท ำไดโ้ดยกำรชมูือ (Voting by hands) หรอื
วิธีกำรอื่นใดที่ไมส่ะทอ้นสดัสว่นกำรถือหุน้ของบรษัิทฯ ในบรษัิทยอ่ยนัน้ บรษัิทฯ ในฐำนะผูถื้อหุน้ใหญ่ของแตล่ะบรษัิทยอ่ยจะด ำเนินกำร
ใชส้ทิธิ (ผำ่นตวัแทนที่บรษัิทฯ สง่ไปเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย) เพื่อจดักำรใหก้ำรโหวตลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทยอ่ยดงักลำ่วด ำเนินกำรประชมุโดยใชก้ำรลงมติในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยวิธีกำรลงคะแนนเสยีงตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ของบรษัิทฯ 
ในบรษัิทยอ่ยนัน้ๆ (Voting by Poll)  
 
กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ใหน้บัจ ำนวนคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง (voting 
share) ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถืออยู ่โดยใหถื้อวำ่ 1 หุน้เทำ่กบั 1 สทิธิออกเสยีง (one share one vote) เพื่อใหก้ำรใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน
สะทอ้นสดัสว่นกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้แตล่ะรำยในบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเวน้แตก่ฏหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับรษัิทของ
บรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม รวมถึงสญัญำรว่มลงทนุ (Joint Venture Agreement) ที่กลุม่บรษัิทฯ ท ำกบัพนัธมติรทำงธุรกิจจะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น ในกำรพิจำรณำเพื่อลงมตใินวำระใดๆ ใหถื้อคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 
กำรใชส้ทิธิออกเสยีงโดยบรษัิทฯ ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของแตล่ะบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ จะพจิำรณำปัจจยั
ตำ่งๆทีเ่ก่ียวขอ้ง เพื่อตดัสนิวำ่บรษัิทฯ ควรจะออกเสยีงแบบเห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวำระกำรประชมุ โดย
คณะกรรมกำรจะติดตำมใหก้รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ในกำรเขำ้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ใชส้ทิธิออกเสยีงในแตล่ะวำระใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทฯ  
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9.3 การปฏิบตัิตอ่ผู้ถอืหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทยีมกนั คณะกรรมกำรบรษัิทจึงมีนโยบำยดงันี ้
 
9.3.1 นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถอืหุน้ 
บรษัิทฯมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยในกำรน ำเสนอวำระกำรประชมุก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้จรงิ โดยกำรน ำเสนอ
วำระกำรประชมุเพิ่มเติมจะตอ้งเป็นไปตำมกฏและระเบยีบที่เก่ียวขอ้ง 
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ใหญ่ที่มฐีำนะเป็นกรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ จะไมเ่พิ่มวำระกำรประชมุ (โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งวำระกำรประชมุที่มี
ควำมส ำคญัซึง่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำและพจิำรณำขอ้มลู) โดยไมไ่ดม้ีกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยทรำบเป็นกำรลว่งหนำ้ เวน้แต่
กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอยำ่งเรง่ดว่น 
 
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำและลงมติในวำระใดๆ กรรมกำรท่ีมีสว่นไดเ้สยีในวำระท่ีพิจำรณำ (ไมว่ำ่จะเป็นสว่นได้
เสยีโดยตรงหรอืโดยออ้ม) จะไมม่ีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำอนมุตักิำรท ำรำยกำร 
 
9.3.2 นโยบายว่าด้วยการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
บรษัิทฯมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยในกำรพิจำรณำออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้บคุคลทีจ่ะด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ ในกำรด ำเนินกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อใหท้ ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรบรษัิท บรษัิทฯจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
กฏเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
9.3.3 การสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใช้ใบมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถอืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชใ้บมอบฉนัทะในกำรออกเสยีงลงคะแนน
ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทฯ จะด ำเนินกำรใหก้รรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ 
จะจดัสง่ใบมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 
 
9.3.4 การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในกำรพิจำรณำและออกเสยีงลงคะแนนในวำระกำรประชมุที่ส  ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำ/จ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยท์ี่
ส  ำคญั บรษัิทฯ จะจดัใหม้กีำรออกเสยีงลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนน เพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสในกำรประชมุผูถื้อหุน้และสำมำรถ
ตรวจสอบไดใ้นภำยหลงั 
 
9.3.5 การให้โอกาสแก่ผู้ถอืหุน้ในการใช้สทิธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
บรษัิทฯ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนในกำรเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 
9.3.6 มาตรการป้องกนัการใชป้ระโยชนจ์ากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชนอ์ยา่งไม่เป็นธรรม 
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่จะไมใ่หก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมถงึตวัแทนของ
บรษัิทฯ ที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหท้ ำหนำ้ที่กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนของบรษัิทรว่ม ใชข้อ้มลูภำยในท่ีมีนยัส ำคญั รวมถงึขอ้มูลทำง
ธุรกิจที่ส  ำคญัของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่เป็นควำมลบั ไมว่ำ่เพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืของบคุคลอื่น ในกำรซือ้ขำย
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หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ รวมถงึกำรท ำรำยกำรใดๆที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ ซึง่ไดก้ ำหนดไวใ้นหลกัจรรยำบรรณของ
บรษัิท 
 
นอกจำกนี ้  บรษัิทฯยงัไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรสือ่สำรและแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรรบัทรำบเก่ียวกบั
กฏระเบียบและหลกัเกณฑว์ำ่ดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถึงด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่กรรมกำรและผูบ้รหิำรมีกำรจดัท ำและ
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย ์กำรมีสว่นรว่มในรำยกำรท่ีอำจกอ่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ รวมถึงกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่ง
กนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
9.4 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย (Roles of Interested Parties / Stakeholders) 
บรษัิทฯ ตระหนกัและรบัรูถ้ึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี (stakeholder) ทกุกลุม่ โดยบรษัิทฯมีแนวทำงปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
9.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อพนักงานและครอบครัวของพนักงาน 
ปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมสภุำพและใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน บรษัิทจะชดเชยพนกังำนโดยพิจำรณำจำกกำรท ำงำน
อยำ่งเป็นธรรมภำยใตก้ฎหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง และกำรสนบัสนนุกำรสง่เสรมิพฒันำองคค์วำมรูแ้ละควำมสำมำรถของพนกังำน โดยผำ่นกำร
จดัอบรม สมัมนำ ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำน โดยบรษัิทฯปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค เช่น กำรเคำรพในกำร
ประเมิณผลพนกังำน และรกัษำควำมลบัประวตัิของพนกังำน และสทิธิตำ่งๆ ของพนกังำน บรษัิทฯสรำ้งหลกัประกนัสภำวะแวดลอ้มที่
ปลอดภยัแก่สขุภำพของพนกังำน เพื่อกำรท ำงำนอยำ่งมีประสทิธิผล  และบรษัิทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำนอยำ่งเครง่ครดั  
 
9.4.2 นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุน้ 
บรษัิทฯ ระลกึอยูเ่สมอวำ่ผูถื้อหุน้ คือ เจำ้ของกิจกำร และบรษัิทฯ มหีนำ้ที่สรำ้งมลูคำ่เพิม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว จงึก ำหนดใหก้รรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนตอ้งปฏิบตัิตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้
9.4.2.1 ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของวิชำชีพ ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ 

และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 
9.4.2.2 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษัิทฯ ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มลูทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอื่น ๆ  โดยสม ่ำเสมอและ

ครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 
9.4.2.3 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยทรำบอยำ่งเทำ่เทยีมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตของบรษัิทฯ มีขอ้มลูสนบัสนนุ และมีเหตผุลเพียงพอ 
9.4.2.4  หำ้มไมใ่หแ้สวงหำผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่

สำธำรณะ (non-public information) หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 
หรอื เพื่อผลประโยชนข์องผูอ้ื่น 

9.4.2.5 บรษัิทฯมีหนำ้ทีง่ดเวน้กำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมิดหรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ เช่น กำรไมส่ง่ขอ้มลูหรอืเอกสำรท่ีส ำคญัก่อน
กำรประชมุผูถื้อหุน้และกำรเพิ่มวำระท่ีส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ 
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9.4.3 นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อลกูค้า 
บรษัิทฯมีหนำ้ทีใ่นกำรสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่ีและใหค้วำมรว่มมือกบัลกูคำ้ในระยะยำว โดยอำศยัหลกักำรของกำรผลติสนิคำ้
และใหบ้รกิำรดว้ยควำมซื่อสตัย ์ ควำมนำ่เช่ือถือและควำมเช่ือถือระหวำ่งกนั บรษัิทฯ มีหนำ้ทีใ่นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
รวมถงึใหค้วำมส ำคญัตอ่ผลประโยชนส์งูสดุของลกูคำ้ บรษัิทฯ จะด ำเนินธุรกิจ โดยอำศยัหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงจะ
ไมร่บัหรอืเรยีกผลประโยชนห์รอืสิง่ตอบแทนไมว่ำ่จะเป็นตวัเงินหรอืไมก็่ตำม ที่ไมเ่ป็นธรรมหรอืขดัตอ่กฏหมำย จำกคูค่ำ้ของบรษัิทฯ 
นอกจำกนี ้บรษัิทฯ มีควำมมุง่มั่นท่ีจะผลติสนิคำ้ และใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพและมำตรฐำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ บรษัิทฯ 
จะปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทำงธุรกิจที่ไดม้ีกำรตกลงไวก้บัลกูคำ้และคูค่ำ้ 
 
9.4.4 นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อเจ้าหนี ้
บรษัิทฯมีนโยบำยใหพ้นกังำนปฏิบตัิอยำ่งดีตอ่เจำ้หนี ้โดยค ำนงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ พืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทัง้สองฝ่ำย หลกีเลีย่งสถำนกำรณท์ี่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กำรเจรจำแกปั้ญหำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจที่ยำวนำน โดยไมเ่รยีกหรอืรบัหรอืจ่ำยผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไมส่จุรติในกำรคำ้กบัคูค่ำ้และเจำ้หนี ้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ตก
ลงกนัไวอ้ยำ่งเครง่ครดั กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จำ้หนีท้รำบลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำ 
 
9.4.5 นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อคู่แข่ง 
บรษัิทฯมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ โดยเป็นธรรมและดว้ยมำตรกำรท่ีเหมำะสม จะไมใ่ชว้ิธีกำรท่ีไมเ่หมำะสมหรอืผิด
กฎหมำย โดยไมล่ะเมดิควำมลบัหรอืลว่งรูค้วำมลบัทำงกำรคำ้ของคูแ่ขง่ขนัดว้ยวธีิฉอ้ฉล จึงก ำหนดหลกันโยบำย บรษัิทฯยืนหยดัในกำร
แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม จะไมใ่ชว้ิธีผิดกฎหมำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูแ่ขง่ และไมแ่สวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่
ทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมำะสม ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกลำ่วหำในทำงรำ้ย และบรษัิทฯ มี
นโยบำยสนบัสนนุและสง่เสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรแีละเป็นธรรม 
 
 
9.4.6 นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อผู้จัดจ าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ 
บรษัิทฯ มีนโยบำยทีจ่ะสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจอนัดีกบัผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้และผูใ้หบ้รกิำร (suppliers) ทกุรำย บรษัิทฯ มี
นโยบำยที่จะใหโ้อกำสอยำ่งเทำ่เทียมกนั แก่ผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้และผูใ้หบ้รกิำรทกุรำยในกำรน ำเสนอสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำร โดยในกำร
ตดัสนิใจทีจ่ะเลอืก/ไมเ่ลอืกผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้หรอืผูใ้หบ้รกิำรรำยใด จะขึน้อยูก่บัคณุภำพ รำคำและเง่ือนไขของกำรซือ้ขำยสนิคำ้และ
กำรใหบ้รกิำร โดยในกำรตดัสนิใจที่จะเลอืกซือ้สนิคำ้และใชบ้รกิำรของผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้และผูใ้หบ้รกิำรรำยใด กรรมกำรและฝ่ำย
บรหิำรจะไดพ้ิจำรณำและใหค้วำมส ำคญัสงูสดุกบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 
 
9.4.7 นโยบายและแนวปฏิบตัติ่อภาครัฐและหน่วยงานก ากบัดูแล 
บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตำมกฏหมำยและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ อยำ่งเครง่ครดั และบรษัิทฯ จะใหก้ำร
สนบัสนนุในกำรด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆของภำครฐั ตำมที่จ ำเป็น 
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9.4.8 นโยบายต่อชุมชนทีบ่ริษัทฯประกอบการเป็นสถานทีต่ัง้ 
บรษัิทฯ และพนกังำนของบรษัิทยดึมั่นกำรปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ที่จะสรำ้งสรรคป์ระโยชนใ์หแ้กส่งัคมและชมุชน บรษัิทฯยินดีจะสรำ้ง
สมัพนัธท์ี่ดีแก่ชมุชน และเอือ้เฟ้ือแก่ชมุชนเหลำ่นัน้ และพรอ้มทีจ่ะมีมำตรกำรเยียวยำและแกไ้ขสถำนกำรณท์ีเ่กิดขึน้จำกผลปฏิบตัิงำน
ของบรษัิทฯ ดว้ยควำมเป็นธรรมและเทำ่เทยีม 
 
บรษัิทฯ จะสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชนก์บัชมุชน และปรำรถณำที่จะรว่มมือกบัทำงรฐับำลและองคก์รภำคเอกชน เพื่อเสยีสละใน
กำรยกระดบัชมุชน 
 
9.4.9 นโยบายเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม 
บรษัิทฯ มีนโยบำยที่ใหก้ำรสนบัสนนุกิจกรรมตำ่ง ๆ ทีเ่สรมิสรำ้งคณุภำพ อำชีวอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรกัษำสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ 
 
9.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure of Ingormation and Transparency) 
คณะกรรมกำรบรษัิทมีนโยบำยทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบกำรของบรษัิทฯ บรษัิท
ยอ่ยและบรษัิทรว่มที่ตรงตอ่ควำมเป็นจรงิ ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ ในช่องทำงที่ง่ำยและสะดวก อยำ่งเทำ่เทียม และ
นำ่เช่ือถือ 
 
9.5.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าท ารายการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บรษัิทฯมีนโยบำยที่จะปอ้งกนัและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ โดยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำ/จ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ รำยกำร
ระหวำ่งกนั รวมถึงรำยกำรใดๆที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ บรษัิทฯ จะมีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษัิทฯจะด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้ำ่กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรและ/หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ (แลว้แตก่รณี) ไมไ่ดด้  ำเนินธุรกิจใดๆ
อนัมีลกัษณะคลำ้ยคลงึและ/หรอืเขำ้ขำ่ยเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม หรอือำจจะสง่ผลประทบในทำง
ลบตอ่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม หรอืเขำ้ท ำรำยกำรทำงธุรกิจใดๆที่อำจจะก่อใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บัธุรกิจของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  
 
กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรและ/หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ (แลว้แตก่รณี) จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรและ/
หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ถือหุน้ในธุรกิจหรอืกิจกำรท่ีมีลกัษณะกำรด ำเนินงำนที่คลำ้ยคลงึและ/หรอืเขำ้ขำ่ยเป็นกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจกบับรษัิทฯ 
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม เพื่อท่ีบรษัิทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสำมำรถประเมินไดว้ำ่กำรถือหุน้ดงักลำ่วเขำ้ขำ่ยเป็นกำรขดัแยง้
กบัผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม หรอืไม ่
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9.5.2 การเปิดเผยข้อมูล 
บรษัิทฯ จะมีกำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูตำ่งๆที่จ ำเป็นตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุ โดยผำ่น website ของบรษัิทฯ และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดแูลเพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่นกัลงทนุถกูตอ้ง ไมท่ ำใหผู้ใ้ชข้อ้มลูส ำคญัผิด และมีควำม
เพียงพอตอ่กำรตดัสนิใจของนกัลงทนุ 
นอกจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดและผำ่นช่องทำงตลำดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แลว้ บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผำ่นระบบ SET Portal ของตลำด
หลกัทรพัย ์และช่องทำงอื่นดว้ย เช่น website ของบรษัิทฯ โดยจะมีกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งตอ่เนื่องและสม ่ำเสมอและมีกำรน ำเสนอขอ้มลู
ที่เป็นปัจจบุนั รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงหุน้ของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร ที่ตอ้งเปิดเผยตอ่ กลต. (คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ 
 
คณะกรรมกำรบรษัิทตระหนกัถงึควำมรบัผิดชอบตอ่รำยงำนงบกำรเงินท่ีมีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น  เป็นจรงิและมีควำมสมเหตสุมผล 
โดยงบกำรเงินของบรษัิทฯ จะจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ไดร้บักำรรบัรองทั่วไป (generally accepeted accounting principles) 
โดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสมและมีกำรถือปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอ และใชด้ลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงั และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่ง
เพียงพอและเหมำะสมในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทยงัจดัใหม้ีระบบควบคมุและตรวจสอบภำยในท่ีมี
ประสทิธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ยำ่งมเีหตผุลวำ่กำรบนัทกึขอ้มลูทำงกำรบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น และมี
ควำมเพยีงพอท่ีจะรกัษำไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้รำบจดุออ่นเพื่อปอ้งกนัมิใหเ้กิดกำรทจุรติหรอืกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมี
สำระส ำคญั รวมถึงมีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
รำยกำรระหวำ่งกนั ระบบควบคมุและตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ 
 
กำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์อง บรษัิทฯ โดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรมีดงันี ้

 
ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 
ณ วันที่ 18 
เม.ย2562 

เพิ่ม/(ลด) 
ปิดสมุดวนัที่ 
30เม.ย 2563 

1. นำย ณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ ประธำน^ 800,000 1,700,000 2,500,000 
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^ - - - 
5. ดำติน ศร ีฟำรำ่ บินตี ้รำเมล ี กรรมกำร^^ 914,000 - 914,000 
6. นำยศรำวธุ ศรวีรรณยศ เลขำนกุำร 750,000 - 750,000 

หมายเหต:ุ 
^ กรรมการอสิระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
^^ กรรมการผูบ้รหิาร 
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9.5.3 รายงานว่าดว้ยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
บรษัิทฯจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่จะมีกำรน ำเสนอพรอ้ม
กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี ในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะไดร้บักำรลงนำมโดยประธำนกรรมกำรบรษัิทและ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 
9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
บรษัิทฯจะมกีำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทในรอบปี จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเขำ้รว่มประชมุ รวมถงึควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของตนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
 
9.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)  
บรษัิทฯตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกผูบ้รหิำรที่มคีวำมเป็นผูน้  ำ มีวิสยัทศัน ์ มีประสบกำรณ ์ องคค์วำมรูค้วำมสำมำรถในกำร
ตดัสนิใจอยำ่งอิสระ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้ บรษัิทฯไดแ้ยกบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิท และฝ่ำย
จดักำรท่ีดแูลระบบงำน เพื่อใหก้ำรท ำงำนสอดคลอ้งกบัระเบยีบและกฎเกณฑ ์รวมทัง้มำตรฐำนของจรยิธรรม 
 
บรษัิทฯไดน้ ำนโยบำยกำรประกอบกำรของบรรษัทท่ีดีเขำ้มำใชใ้นหลำยกรณี รวมถึงควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรดงั
นโยบำยที่ส  ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
 
9.6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
บรษัิทฯใหค้วำมส ำคญัในดำ้นควำมโปรง่ใสและกำรตรวจสอบไดข้องระบบและขัน้ตอนกำรท ำงำน โดยประธำนกรรมกำรบรษัิทเป็นคน
ละบคุคลกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ปัจจบุนัมีกรรมกำรอิสระและไมเ่ป็นกรรมกำรบรหิำร 3 ทำ่น ซึง่เกินกวำ่จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้คณะ โดยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่นท ำหนำ้ที่กรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทฯ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนดว้ย  โดยกรรมกำรอิสระทกุทำ่นมีคณุสมบตัิตำมขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระซึง่ก ำหนดขึน้โดยหนว่ยงำน
ก ำกบัดแูล  
 
บรษัิทฯมีนโยบำยที่จะแตง่ตัง้บคุคลสญัชำติไทยซึง่มถ่ิีนท่ีอยูใ่นประเทศไทยที่เป็นบคุคลท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณแ์ละ
คณุสมบตัิที่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และกฏหมำยที่เก่ียวขอ้ง อยำ่งนอ้ยจ ำนวน 2 ทำ่น เพื่อท ำหนำ้ที่ในฐำนะ
กรรมกำรของบรษัิทฯ โดยกรรมกำรดงักลำ่วอยำ่งนอ้ยจ ำนวน 1 ท่ำนตอ้งด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบดว้ย ในปัจจบุนั กรรมกำรของ
บรษัิทฯ จ ำนวน 3 ทำ่นเป็นบคุคลสญัชำติไทยที่มถ่ิีนท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยกรรมกำรดงักลำ่วจ ำนวน 2 ทำ่นด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
ตรวจสอบดว้ย 
 
ส ำหรบับรษัิทยอ่ยในประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนเีซีย และอินเดีย หรอืบรษัิทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ในประเทศอื่นๆในอนำคต (ถำ้ม)ี 
บรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะสง่กรรมกำรของบรษัิทฯ ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยอยำ่งนอ้ยจ ำนวน 1 ทำ่น เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบรษัิทยอ่ย
เหลำ่นัน้ ส  ำหรบับรษัิทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย กรรมกำรของบรษัิทฯ ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของ
บรษัิทฯ จะไดร้บักำรแตง่ตัง้เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร (Board of Commissioners) ในปัจจบุนั บรษัิทฯ ได้
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สง่กรรมกำรของบรษัิทฯ ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยจ ำนวน 1 ทำ่นเขำ้ไปเป็นกรรมกำรของบรษัิทยอ่ยในประเทศมำเลเซยี อนัไดแ้ก ่ IIM, 
ITSB, IPSB และ TSSB และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรของบรษัิทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย อนัไดแ้ก่ PTIMV และ 
PTITI และบรษัิทยอ่ยในอินเดีย IAIPL (อิงเกรส ออโตเวนเจอร ์อินเดีย ไปรเวท ลมิเิต็ด) 
 
บรษัิทฯมีกำรก ำหนดกระบวนกำรท่ีชดัเจนและเป็นไปตำมกฏเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งในกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุคลท่ีจะด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ รวมถงึกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของ
บรษัิทฯ โดยในกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุคลท่ีจะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ รวมถงึกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ (โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน) จะพิจำรณำจำกปัจจยัตำ่งๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น ประสบกำรณท์ ำงำน วุฒกิำรศกึษำ ควำมรูค้วำมสำมำรถ ฯลฯ โดยบคุคลท่ีจะ
ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ รวมถึงกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มทีไ่ดร้บั
กำรแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของบรษัิทฯ จะตอ้งมคีณุสมบตั ิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑท์ีเ่ก่ียวขอ้งของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถึงกฏหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบรษัิทมี 8 ทำ่น เป็นคณะกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น และ
คณะกรรมกำรบรหิำรอีก 5 ทำ่น องคป์ระกอบดงักลำ่วเป็นไปตำมกฎที่วำ่ หนึง่ในสำม ของคณะกรรมกำรบรหิำรตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ
และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรบรหิำร 

 
9.6.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
บทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิทแยกจำกหนำ้ที่ฝ่ำยบรหิำรดงันี ้
9.6.2.1 คณะกรรมกำรบรษัิทมีบทบำทและควำมรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม รวมถงึตดิตำมใหบ้รษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม มีกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยแผนและงบประมำณกำรด ำเนินธุรกิจที่ก ำหนดไว ้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

9.6.2.2 คณะกรรมกำรบรษัิทจะใชค้วำมระมดัระวงัเป็นอยำ่งดี ในกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรท ำ รำยกำรระหวำ่งกนั รำยกำรไดม้ำ/
จ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ หรอืรำยกำรใดๆ ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ โดยใหค้วำมส ำคญัตอ่ผลประโยชนท์ีด่ี
ที่สดุของผูถื้อหุน้เป็นเบือ้งแรก 

9.6.2.3 คณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรว่มกนัพิจำรณำงบกำรเงินของบรษัิทฯ ทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี 
รวมถงึจะรว่มกนัพิจำรณำควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบควบคมุภำยในของบรษัิทฯ 

 
9.6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บรษัิทฯ จะจดัใหม้กีำรประชมุกรรมกำรบรษัิทอยำ่งนอ้ย 4 ครัง้ตอ่ปี โดยบรษัิทฯ อำจจดัใหม้ีกำรประชมุกรรมกำรบรษัิทเพิ่มเติมได ้ตำม
ควำมจ ำเป็น โดยในกำรจดัประชมุกรรมกำรบรษัิท บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ รวมถึงกฏหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
โดยหลงัจำกกำรประชมุเสรจ็สิน้ในแตล่ะครัง้ เลขำนกุำรบรษัิทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ส ำหรบัใชต้รวจสอบและ
อำ้งองิในภำยหลงั  
 
บรษัิทฯก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ใหค้ณะกรรมกำรของบรษัิทฯ ได้รบั
ทรำบทกุไตรมำส อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรบรษัิทสำมำรถใหค้  ำแนะน ำทีจ่  ำเป็นแก่ฝ่ำยบรหิำร เพื่อปรบัปรุงและยกระดบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย 



 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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คณะกรรมกำรบรษัิทอำจเชิญฝ่ำยบรหิำรหรอืพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง มำรว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อตอบค ำถำม
และใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัวำระที่พิจำรณำ ในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เลขำนกุำรบรษัิทจะจดัสง่หนงัเชิญประชมุซึง่ให้
รำยละเอียดเก่ียวกบัวำระกำรประชมุที่จะพจิำรณำ รวมถงึขอ้มลูและเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุ ใหก้รรมกำรทกุทำ่นลว่งหนำ้ก่อน
กำรประชมุในแตล่ะครัง้ เพื่อท่ีกรรมกำรจะไดม้เีวลำเพียงพอในกำรศกึษำและพิจำรณำขอ้มลู รวมถงึสำมำรถพิจำรณำและออกเสยีง
ลงคะแนนในกำรประชมุในแตล่ะวำระไดอ้ยำ่งเหมำะสม กรรมกำรทกุทำ่นมีโอกำสทีเ่ทำ่เทียมกนัในกำรถกเถียงสำระท่ีส ำคญั เลขำจะท ำ
กำรจดบนัทกึรวมถึงค ำถำมและขอ้เสนอแนะของกรรมกำร เพื่อหำสำระส ำคญัที่พดูคยุจะไดซ้กัถำม และชีแ้จงจำกคณะกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 
 
กำรประชมุกรรมกำรของบรษัิทยอ่ยในไทยจะประชมุโดยตวักรรมกำร กำรประชมุกรรมกำรบรษัิทในมำเลเซีย, อินโดนีเซยี และบรษัิทยอ่ย
ในอินเดยี อำจจะใชม้ติเวียน ขึน้อยูก่บักฎเกณฑ ์และกฎหมำยของประเทศมำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย แลว้แตก่รณี 
 
9.6.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
บรษัิทฯไดก้ ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน ซึง่ตอ้งไดผ้ำ่นกำรรบัรองจำกที่ประชมุสำมญัของที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ 
ส  ำหรบัคณะกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำภำรกิจเพิม่เติม หรอืมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบเพิม่เติม จะไดร้บักำรชดเชยตำมบทบำท
และหนำ้ที่ท่ีเพิ่มขึน้ คำ่ตอบแทนของฝ่ำยบรหิำรจะไดร้บัคำ่ตอบแทนที่เหมำะสมจำกควำมรบัผิดชอบท่ีมำกขึน้โดยล ำดบั ซึง่ขึน้อยูก่บัผล
ประกอบกำรของบรษัิท และกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำรแตล่ะทำ่น 
 
บรษัิทฯไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ซึง่จะพิจำรณำถึงคำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินและสวสัดิกำร ส ำหรบัประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ซึง่จะน ำเสนอตอ่ที่ไปเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิ 
 
9.6.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร 
บรษัิทฯ สนบัสนนุใหค้ณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู และเลขำนกุำรบรษัิท ในกำรเรยีนรูก้ำรปฏิบตัิกำรของผูป้ระกอบกำรท่ีดี ทัง้กำร
อบรมภำยในใหแ้ก่พวกเขำ และกำรเขำ้เรยีนในกำรอบรมของ สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 
 
9.6.6 เลขานุการบริษัท 
เลขำนกุำรบรษัิทมีบทบำทเป็นศนูยก์ลำงในกำรแนะน ำ และใหข้อ้เสนอแนะกบัคณะกรรมกำรในนโยบำยกำรประกอบกำรของบรรษัทท่ีด ี
รวมถงึบทบำทและหนำ้ทีเ่ลขำนกุำร ช่วยในในกำรวำงแผนกำรประชมุกรรมกำรบรหิำรประจ ำปี, วำระกำรประชมุ และสำระท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร เลขำนกุำรไดเ้ขำ้ถงึกรรมกำรบรษัิทเพื่อจะแนะน ำกรรมกำรในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก ำหนด
ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบใหม ่หรอืกำรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงขอ้กฎหมำยใดๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 
 
ปัจจบุนัเลขำนกุำรบรษัิท กลุม่บรษัิท INGRS คือเลขำนกุำร เพื่อท่ีจะสรำ้งควำมเช่ือมั่นและเขำ้ใจในกฎเกณฑต์ำ่งๆ และขอ้ก ำหนดที่
แตกตำ่งกนัในไทย, มำเลเซยี, อินโดนีเซีย และอินเดีย และไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยดงักลำ่วอยำ่งถกูตอ้ง 
 
 
 
 



 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)   
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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9.7  คณะกรรมการ (Committees) 
หนำ้ที่และบทบำทของคณะกรรมกำรตำมทีก่รรมกำรบรษัิทไดม้อบหมำยใหแ้ก่คณะกรรมกำร เพื่อใหท้ ำงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
คณะกรรมกำรนีป้ฎิบตัิตำมขอ้ก ำหนด และคณะกรรมกำรท่ีไดร้บักำรคดัเลอืกและมอบหมำยใหต้รวจสอบปัญหำตำ่งๆ เพื่อกำรแกไ้ข โดย
เสนอรำยงำนตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร พรอ้มค ำแนะน ำที่เหมำะสม ปัจจบุนับรษัิทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรฝ่ำยบรหิำร 

 
9.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2557 ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 3 คน ที่เป็นกรรมกำรอิสระตำมนยิำมและค ำ
จ ำกดัควำมของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย,์ และตลำดหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ยรำยช่ือดงันี  ้
 

ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
 1. นำยอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นำอมิ ประธำน 
 2. นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ สมำชิก 
 3. นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม สมำชิก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ทีช่่วยคณะกรรมกำรบรษัิทดงัตอ่ไปนี ้
 
9.7.1.1 เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินท่ีส ำคญัทำงบญัชี และรำยงำนปัญหำทีซ่บัซอ้น กำรโอนเงินเพื่อกำรตดัสนิใจ รวมถึงกำรอภิปรำยถึงกำร

จดักำรบรษัิท และผูส้อบบญัชีจำกภำยนอกในกำรตรวจสอบบญัชี กำรตรวจสอบกำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรปฏิบตัิที่ลด
ภำวะควำมเสีย่งและตรวจสอบประสทิธิภำพของกำรควบคมุภำยใน และกำรรำยงำนกระบวนกำรทำงกำรเงิน 

9.7.1.2 เพื่อพิจำรณำถงึประสทิธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมถึงกำรควบคมุขอ้มลูขำ่วสำรทำงระบบเทคโนโลยี และแนะน ำ
กระบวนกำรควบภำยใน จำกผูต้รวจสอบภำยในและภำยนอก 

9.7.1.3 พิจำรณำและอนมุตัิกฎบตัรผูต้รวจสอบภำยใน, กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีพนกังำน ทรพัยำกรที่ตอ้งใชใ้นกำรตรวจสอบ
ภำยใน และพิจำรณำประสทิธิภำพของกำรตรวจสอบภำยในท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนอำชีพของกำรตรวจสอบ 

9.7.1.4 พิจำรณำและอนมุตัิขอ้ก ำหนดตำ่งๆ แผนประจ ำปีพนกังำน และทรพัยำกรตำมระบบงำน รวมถึงพิจำรณำปัญหำที่ไมป่ฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบตเง่ือนไขที่ก ำหนด ที่มำจำกหนว่ยงำนท่ีก ำกบัและปรบัปรุงแกไ้ขปัญหำเหลำ่นัน้ 

9.7.1.5 พิจำรณำถึงนโยบำย ควำมเพยีงพอของกำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ ในกระบวนกำรและนโยบำย และประสทิธิภำพของ
ระบบกำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ 

9.7.1.6 เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจในจรรยำบรรณและนโยบำย ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนโ์ดยกำรบนัทกึ และกำรจดักำรใหท้มีบรหิำร
และพนกังำนตระหนกัถงึเรือ่งนี ้และสง่เสรมิกำรปฏิบตัติำมจรรยำบรรณและนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่ว 
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9.7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน (“NRC”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม พ.ศ. 2557 ปัจจบุนัมี 3 คน จำกคณะกรรมกำร
อิสระ และอีก 2 คน มำจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฝ่ำยบรหิำร ดงันี ้
  
ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 

* 1. นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ 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 

* กรรมการอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิาร 
^ กรรมการบรหิาร 

 
เช่นเดียวกนักบักำรจดัตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ (AC) และคณะกรรมกำรบรหิำร  (EXCO) คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษัิท (BOD) ได้
ก ำหนดบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้
 
บทบาทและหน้าที ่
บทบำทโดยทั่วไป : คณะกรรมกำรชดุนีม้ีภำระหนำ้ที่ดงันี ้
1. ช่วยคณะกรรมกำรในกำรคดัสรร รวบรวมช่ือคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรอำวโุส 
2. แนะน ำผูส้มคัรที่มีคณุสมบตัิและควำมสำมำรถใหก้บัคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำก่อนเสนอช่ือตอ่ผูป้ระชมุผูถื้อหุน้ เพื่อ

กำรอนมุตัแิละแตง่ตัง้ และ 
3. พิจำรณำคำ่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมกำรบรษัิท รวมถึงประธำนกรรมกำรบรหิำร และแนะน ำใหแ้กค่ณะกรรมกำรบรษัิท 
 
หน้าที่โดยเฉพาะ 
1. พิจำรณำธุรกิจของบรษัิทฯ ที่ตอ้งกำรควำมสนัทดัจำกหลำกหลำยประสบกำรณ ์ ควำมเช่ียวชำญและคณุสมบตัิของ

คณะกรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีผูบ้รหิำรตำมธุรกิจที่บรษัิทตอ้งกำรและแนะน ำในกำรตดัสนิของคณะกรรมกำร 
2. เสนอช่ือและแนะน ำผูเ้หมำะสมเป็นกรรมกำรบรษัิทฯ ตำมคณุสมบตัิ เพื่อคณะกรรมกำรจะไดพ้จิำรณำแตง่ตัง้ในท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้ของบรษัิท 
3. ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษัิท เก่ียวกบัผูส้บืทอดประธำนเจำ้หนำ้ที่ผูบ้รหิำร 
4. เพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่นวำ่ กำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเพยีงพอตอ่กำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

และ 
5. ท ำหนำ้ที่ตำ่งๆตำมบทบำทที่ไดร้บักำรอนมุตัิ และมอบหมำยตำมกำรก ำกบัของคณะกรรมกำรบรษัิท 
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อ านาจ 
เพื่อใหบ้ทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงักลำ่ว คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีสทิธิดงันี ้
1. มีอ ำนำจเต็ม และกำรเขำ้ถึงขอ้มลูขำ่วสำร และปรกึษำตอ่พนกังำนใดๆ ของบรษัิทฯ ในกำรท่ีจะสอบสวน หรอืรบัทรำบขอ้มลูใน

กลุม่บรษัิทฯ 
2. เชิญพนกังำนคนหนึง่คนใด หรอืปัจเจกชนอื่นเขำ้รว่มกำรประชมุในคณะกรรมกำรชดุนี ้
3. ใหไ้ดร้บัค ำเสนอแนะจำกผูป้ระกอบอำชีพอิสระ หรอืกำรใหค้  ำปรกึษำเพื่อชว่ย คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ในกำรปฎิบตัติำมบทบำทและหนำ้ที่ดงักลำ่ว 
 
9.7.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  
บรษัิทไดต้ัง้คณะกรรมกำรบรหิำร (EXCO) ประกอบดว้ยฝ่ำยบรหิำรจ ำนวน 4 คน และตวัแทนฝ่ำยบรหิำรระดบัปฎิบตัิกำร 3 ทำ่น ดงันี ้
 

ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
 1.^ ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ ประธำน 
 2.^ ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล รองประธำน 
 3.^ นำยฮำมิดี บิน เมำลอด* สมำชิก 
 4.^ ดำติน เสร ีฟำรำ่ บินตี ้รำเมลี สมำชิก 
 5. นำยอฟัฟำนดี บิน มคุตำร สมำชิก 
 6. นำยโหมด ซฟัร ีบิน ซบัต ู      สมำชิก 
 7. นำยนอสร ีบิน ฮมัซะ      สมำชิก 

^ กรรมการบรหิาร 
 
คณะกรรมกำรฝ่ำยบรหิำรไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2557 โดยคณะกรรมกำรบรษัิท โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน เพื่อสนบัสนนุ
กรรมกำรบรษัิทในบทบำทและหนำ้ที่ก ำกบัทิศทำงขององคก์ร ในนำมกรรมกำรบรษัิท เพื่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจและทิศทำงในระยะเวลำ
ที่สมควร และสิง่ที่ส  ำคญัคือ กำรแนะน ำกรรมกำรบรษัิทในกำรตดัสนิใจ จำกขัน้ตอนทำงยทุธศำสตร ์กำรวำงแผน นโยบำย กำรลงทนุ และ
ควำมเสีย่ง เพื่อท่ีจะไดบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ คณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนด ขอ้ก ำหนดและกระบวนกำร และจรรยำบรรณตอ่คณะกรรมกำร
ฝ่ำยบรหิำร 
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10.0 ความรับผิดชอบตอ่สังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 
ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมควบคู่กบัโปรแกรมและแผนงำนประจ ำปีของบริษัทถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิที่กลุม่บริษัท  INGRS 
ไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัมำโดยตลอด โดยค ำนึงถึงกำรสรำ้งคณุค่ำและประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งทกุ
ภำคสว่น ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบรษัิทฯครอบคลมุดว้ย ดงัตอ่ไปนี:้ - 
 

 
 
 
ความรับผิดชอบตอ่สังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย 
 
10.1 การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
กลุ่มบริษัท INGRS ตระหนกัและปฏิบตัิตำมกฎหมำยสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกับมำตรฐำนดำ้นสิ่งแวดลอ้ม , กำรปล่อย
มลพิษ, กำรอนรุกัษ์พลงังำน, กำรดแูลท ำควำมสะอำดและวิธีกำรเก็บรกัษำ, กำรจดักำรระดบัเสียงรบกวน และกำรบ ำบดั
น ำ้เสยีจำกโรงงำนท่ีด ำเนินกำรทัง้ในประเทศไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย 
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10.2 สวัสดกิารและการพัฒนาพนักงาน 
กลุม่ INGRS มีพนกังำนรวมทัง้สิน้ 1,766 คน กระจำยอยู่ทั่วอำเซียน ทัง้ประเทศไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย 
แผนงำนประจ ำปีของกำรฝึกอบรมโดยยึดบนพืน้ฐำนของกำรวิเครำะหค์วำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมทุกระดบั ทัง้ดำ้น
เทคนิคและควำมสำมำรถทั่วไปเพื่อสงเสรมิใหพ้นกังำนของบรษัิทฯมีควำมพรอ้มทัง้ดำ้นควำมรู ้ทกัษะและควำมเช่ียวชำญ
ในกำรท ำงำน พนกังำนยงัไดร้บัสิทธิกำรรกัษำพยำบำล และกำรประกนัสขุภำพ และสวสัดิกำรในกำรลำตำมอำยงุำนของ
พนกังำน 
 
นอกจำกนี ้กลุม่ INGRS ไดต้ระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรมีสขุภำพดี และกำรสรำ้งวิถีชีวิตที่สมดลุแก่พนกังำนของบรษัิท 
ในสว่นนี ้กลุม่ INGRS สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมต่ำงๆ ที่จดัโดย ชมรมพนกังำนอิงเกรส  เช่น วนัครอบครวั กิจกรรม
ทำงสงัคม และกิจกรรมกำรกีฬำ 
 

10.3 สวัสดกิารชุมชน 
กลุม่ INGRS มีบทบำทและควำมห่วงใยในสวสัดิกำรของชุมชน ดว้ยกำรสนบัสนนุเป้ำหมำยทำงสงัคมในชุมชน ในช่วงปี
งบกำรเงิน อำทิเช่น กำรบรจิำคเงินใหก้บัชมุชนผูย้ำกไรท้ัง้ในประเทศไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย รวมทัง้บรจิำค
ที่จดัสรรใหก้บัสถำบนักำรกศุล องคก์รกำรกศุล และสงัคมสวสัดิกำรตำ่งๆ 
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11.0 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง 
 
คณะกรรมกำรบริษัท ไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพและ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จึงไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำร (EXCO) พิจำรณำและประเมินระบบกำร
ควบคมุภำยในของกลุม่บรษัิท กลุม่บรษัิทใชผู้ต้รวจสอบภำยในเพื่อกำรบรหิำรจดักำร กำรวำงแผน กำรตรวจสอบและสอบทำน
ระบบกำรควบคมุภำยในของกำรปฏิบตัิงำนและกระบวนกำรท ำงำนในดำ้นควำมเสีย่งที่ส  ำคญัตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  
ผูต้รวจสอบภำยในท ำกำรเสนอแนะตอ่ผูบ้รหิำรและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยงำนจำกผูต้รวจสอบภำยใน จำกบทสรุปกำรปฏิบตัิ ติดตำมกิจกรรมที่ส  ำคญัตำม
กฎเกณฑแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งและกำรติดตำมแกไ้ข คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นและสรุปไดว้่ำระบบกำร
ควบคมุภำยในของบรษัิทมีควำมเพียงพอและรดักมุ ดงันี ้
 
11.1  กำรควบคมุสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมกำรบริษัทฯและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยของกลุ่มบริษัทไวต้ำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงมีจริยธรรมและโปรง่ใส บริษัทฯมีกำรสื่อสำรกบัพนกังำนอย่ำงชดัเจนเก่ียวกบั
นโยบำยและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯในกำรปฐมนิเทศพนกังำน พนักงำนจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎและขอ้บงัคับ  หำก
กระท ำผิดกฎระเบียบหรอืกำรฝ่ำฝืนใดๆ จะถกูลงโทษตำมควำมรุนแรงของกำรกระท ำดงักลำ่ว 
 
บรษัิทจดัใหม้ีโครงสรำ้งองคก์รเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท ก ำกบัดแูลผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรอยำ่งเป็นอิสระเพือ่
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ กำรแบ่งแยกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย
ผูบ้รหิำรและพนกังำนไวอ้ยำ่งชดัเจน กระบวนกำรท ำงำนจะไดร้บักำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีเพื่อใหม้ั่นใจวำ่ประสิทธิผล
ของกำรปฏิบตัิงำนมีประสทิธิภำพ 
 
บริษัทเช่ือมั่นในระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีซึ่งรวมถึงกำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำน ทกัษะและควำมมีระเบียบวินัยของ
พนกังำน กระบวนกำรผลิตของกลุม่บริษัทไดร้บักำรรบัรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรดำ้นคณุภำพ ISO/ TS16949 และ
มำตรฐำนกำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ISO14001 กลุ่มบริษัทมีกำรจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำบุคลำกรอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

 
11.2  กำรประเมินควำมเสีย่ง 

ไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท และประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินจำกควำมเสี่ยงดงักลำ่ว 
กำรประเมินนีจ้ัดท ำขึน้โดยอำศัยเหตุกำรณ์ในอดีตและผลกระทบที่เกิดขึน้เพื่อใหเ้กิดมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
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เหมำะสมเพื่อลดผลกระทบต่อระดบัที่ยอมรบัได ้ควำมเสี่ยงที่ระบุ ผูบ้ริหำรของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมในกำรรวบรวม
มำตรกำรแกไ้ขที่ดีที่สดุเพื่อใหม้ั่นใจวำ่ควำมเสีย่งลดลง 
 
กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งจดัใหม้ีกำรประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงแต่ละหวัขอ้ทกุๆ 18 เดือน ฝ่ำยบริหำรไดท้บทวนควำม
เพียงพอของนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งและนโยบำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท
มีประสทิธิภำพ 

 
11.3  กิจกรรมกำรควบคมุ 

บริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน , ขอบเขตอ ำนำจ, กำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ, ค ำแนะน ำกำร
ท ำงำนในทกุพืน้กำรท ำงำน มำตรฐำนท่ีไดร้บักำรยอมรบั เช่นมำตรฐำนกำรจดักำรคณุภำพ ISO/TS16949 และมำตรฐำน
กำรจดักำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ISO14001 รวมถึงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนและค ำแนะน ำในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำนทุกคน
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ กำรควบคุมที่เหมำะสมที่เกิดขึน้ในแต่ละขัน้ตอน  
สำมำรถลดขอ้ผิดพลำดและกำรกระท ำที่ไมไ่ดม้ีเจตนำใหเ้กิดขึน้ 
 
บรษัิทไดจ้ดัท ำค ำแนะน ำในกำรท ำงำน ไดแ้ก่ ฝ่ำยผลติ ฝ่ำยจดัซือ้ ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยวิศวกรรมและกำรออกแบบ 
ฝ่ำยกำรเงินและกำรบญัชีและฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล กำรควบคมุที่เหมำะสมจะสำมำรถปอ้งกนัปัญหำที่อำจเกิดขึน้ไดห้รอื
ปัญหำกำรทุจริต บริษัทจัดใหม้ีระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนักงำนปฏิบัติตำมนโยบำยและขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน ขอบเขตอ ำนำจ กำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ 
ค ำแนะน ำ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของกลุม่ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิและ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส 
 
บริษัทก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและอ ำนำจกำรอนุมตัิของผูบ้ริหำรในแต่ละระดบั รำยละเอียดโครงสรำ้ง
องคก์รที่ก ำหนดขึน้เพื่อใหส้ำมำรถแบง่แยกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของพนกังำน ผูบ้งัคบับญัชำ ผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำร
ไดช้ัดเจน กำรเขำ้ถึงฐำนขอ้มลูและระบบปฏิบตัิกำร มีกำรจัดกำรและตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบเป็นประจ ำ โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งผูท้ี่รบัผิดชอบในกำรอนมุตัิบนัทกึขอ้มลูกำรท ำธุรกรรมและกำรควบคมุ 
 
กลุม่บริษัทมีกำรควบคมุกำรใชส้ินทรพัยอ์ย่ำงเขม้งวด รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดร้บักำรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบและพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้ขอ้ตกลงกบักลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ผูบ้ริหำรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุ
ฝ่ำยจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำและอนุมตัิโดยค ำนึงถึงกรรมกำรอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องดงักล่ำว  กำรท ำธุรกรรม
ประเภทนีไ้ดร้บักำรแจง้อยำ่งสม ่ำเสมอในระหวำ่งกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส 
 
บรษัิทก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและอ ำนำจอนมุตัิของผูบ้รหิำรแตล่ะระดบั รำยละเอียดแผนผงัองคก์รที่จดัตัง้
ขึน้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแบ่งแยกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของพนกังำน หวัหนำ้งำน ผูจ้ดักำร และระดบั
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บริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจนตำมรำยละเอียดลกัษณะงำน กำรเขำ้ถึงฐำนขอ้มูลและระบบปฏิบัติกำรมีกำรจัดระเบียบและ
ตรวจสอบอยำ่งเป็นระบบโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งผูท้ี่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรขออนมุตัิบนัทกึรำยกำรและดแูลทรพัยส์นิ 

 
11.4 ขอ้มลูและกำรสือ่สำร 

บริษัทมีกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบภำยในองคก์รและใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรกับ
พนกังำน พนกังำนจะไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนกำรประชุมภำยในแผนก ประกำศต่ำงๆของบริษัท อินทรำเน็ตและอีเมล ์
คณะกรรมกำรไดร้บัหนังสือนัดประชุมและเอกสำรที่เก่ียวข้องผ่ำนทำงอีเมล์อย่ำงนอ้ย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำระเบียบวำระกำรประชมุก่อนกำรประชมุ หลงัจำกที่ประชมุ เลขำนกุำรบริษัทจดัท ำ
รำยงำนกำรประชมุและเปิดเผยมติที่ส  ำคญัตอ่สำธำรณชนตำมขอ้ก ำหนดในกำรเปิดเผยขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 
บริษัทเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ เว็บไซตข์องบริษัทที่ 
www.ingress.co.th เว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ และช่องทำงกำรเผยแพรข่อ้มลูอื่นๆเป็นไตรมำส บรษัิทใหค้วำมส ำคญั
กบับทบำทของนกัลงทนุสมัพนัธ์ในกำรติดต่อสอบถำมและแจกจ่ำยขอ้มลูเพื่อรบัฟัง กำรเยี่ยมชมและกำรเขำ้รว่มประชมุ
ของผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและนกัวิเครำะห ์
 
บริษัทมีช่องทำงสือ่สำรท่ีชดัเจนในกำรรอ้งเรียนหรือรำยงำนกำรสงสยัวำ่ผิด ซึ่งอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกำรกระท ำผิด
หรือกำรละเมิดกฎหมำยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท พนักงำนหรือบุคคลที่สำมสำมำรถสอบถำมเรื่อง
รอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบไดโ้ดยตรงผ่ำนทำงอีเมล ์ khudus@ingress.co.th  บริษัทมีควำมมุ่งมั่นอย่ำงเต็มที่
ไม่ใหเ้กิดกำรทจุริตและปกป้องผูก้ระท ำผิดที่ไดร้บัควำมไม่เป็นธรรม อนัเป็นผลมำจำกกำรรำยงำนขอ้สงสยัเก่ียวกบักำร
กระท ำผิด 

 
11.5 กำรกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ 

หนึ่งในแผนกำรรองรบัควำมเสี่ยงดำ้นกำรด ำเนินงำน คือกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (“BCM”) ไดถู้กน ำเสนอ
ภำยในบริษัทผ่ำนกำรศึกษำและสมันำ ที่ถูกจัดขึน้ที่บริษัท Ingress Technologies Sdn Bhd (“ ITSB”) และ Ingress 
Precision Sdn Bhd เมื่อเดือนเมษำยน 1661  BCM เป็นกรอบกำรท ำงำนที่ระบคุวำมเสี่ยงขององคก์รที่จะถกูคกุคำมทัง้
ภำยในและภำยนอก ในฐำนะโครงกำรน ำรอ่ง ITSB ไดร้เิริม่ด  ำเนินกำรในเดือน มกรำคม 2563 และไดข้อ้สรุปดงันี ้ 

 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของบริษัท ITSB มีวตัถุประสงคห์ลกั คือกำรส่งเสริมควำมอยู่รอดของ
องคก์รโดยท ำใหม้ั่นใจวำ่ กระบวนกำรทำงธุรกิจที่ส  ำคญัสำมำรถด ำเนินตอ่ไป หรอืสำมำรถกูค้ืนไดใ้นเวลำที่เหมำะสม หลงัจำก
เกิดกำรภำวะหยดุชะงกัทำงธุรกิจ และมั่นใจไดว้ำ่ : 
 

 ชีวิตและทรพัยส์นิมีควำมเสยีหำยนอ้ยที่สดุเมื่อเกิดภำวะหยดุชะงกัทำงธุรกิจหรอืกำรเกิดภยัพิบตัิครัง้ใหญ่ 

 ยงัคงรกัษำคณุภำพและควำมตอ้งกำรของของลกูคำ้ 

mailto:khudus@ingress.co.th
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 ยงัคงรกัษำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำร โดยสำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและขอ้บงัคบัของธุรกิจได้ 

 ไมม่ีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและภำพลกัษณต์อ่สำธำรณชนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  
 
BCM ที่ใชใ้นบริษัท ITSB นัน้สอดคลอ้งกับมำตรฐำนสำกล ISO11301: 1011 “ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงสงัคม - 
ระบบกำรจดักำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ (BCMS)” ซึง่เป็นมำตรฐำนระบบบรหิำรคณุภำพ หรอื ISO ในปี 2555 ทัง้นีท้ำงบรษัิท
ไดร้บัควำมรว่มมือจำกที่ปรกึษำภำยนอก และสำมำรถบรรล ุ5 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้: 
 

 ขัน้ตอนท่ี 1 - เริม่ตน้โปรแกรมกำรจดักำรและกำรประเมินควำมเสีย่ง 

 ขัน้ตอนท่ี 2 - วิเครำะหผ์ลกระทบทำงธุรกิจ 

 ขัน้ตอนท่ี 3 - กำรพฒันำ & กลยทุธก์ำรคดัเลอืก 

 ขัน้ตอนท่ี 4 – แผนกำรพฒันำรองรบั 

 ขัน้ตอนท่ี 5 – แผนกำรทดสอบและปรบัปรุง 
 
INGRS จะขยำยกำรด ำเนินกำรโครงกำร BCM ในเครอืใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 
 
11.6  กำรติดตำมกิจกรรม 

บริษัทมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยเป็นประจ ำ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหฝ่้ำยบรหิำร
ของบริษัทฯ รบัทรำบเป็นไตรมำส คณะกรรมกำรรว่มกบัผูบ้ริหำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละบริษัทย่อย และให้
ค ำแนะน ำ เพื่อก ำกบัดแูลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรตอ่ไป 
ในสว่นของกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีโดยครอบคลมุแต่ละ
สว่นงำนหลกัๆทั่วทัง้กลุม่ ไดแ้ก่ ฝ่ำยผลติ ฝ่ำยจดัซือ้ ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยวิศวกรรมและกำรออกแบบ ฝ่ำยกำรเงิน
และกำรบญัชีและฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล  
 
ผูต้รวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมค ำแนะน ำในกำรท ำงำนนโยบำยและขั้นตอน
กฎระเบียบและขอ้บงัคบั และรำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
ระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำร ส ำหรบัประเด็นที่ตอ้งใหค้วำมส ำคญั ผูต้รวจสอบภำยในจะรีบทบทวนค ำถำมและขอ้
สงสยัของฝ่ำยบรหิำรเพื่อหำรอืและสรุปเรือ่งที่จะแจง้ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 
 
อนึ่ง บริษัทย่อยไดก้ ำหนดกำรก ำกบัดแูลซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประเมินและติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยขอ้บงัคบัและ
ค ำแนะน ำในกำรท ำงำน นอกจำกนีก้ลุม่บรษัิท ไดจ้ำ้งตวัแทนที่ไดร้บักำรรบัรองจำกภำยนอกเพื่อตรวจสอบและรบัรองกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน อีกทัง้บริษัทย่อยไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกลกูคำ้วำ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ด ำเนินไป
ตำมตำมขัน้ตอนท่ีไดต้กลงกนัและไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ในกระบวนกำรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
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บริษัทย่อยมีควำมพรอ้มในกำรตรวจสอบกำรรบัรองและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดของบริษัท ทัง้นีไ้ดม้ีกำรรว่มมือกบั
ตวัแทนภำยนอกที่ไดร้บักำรรบัรองเพื่อท ำกำรตรวจสอบและรบัรองมำตรฐำนกำรปฏิบตัิ 
 
นอกจำกนีบ้ริษัทย่อยไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกลกูคำ้ ว่ำไดป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่ตกลงไวแ้ละไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
กระบวนกำรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 
11.7  ระบบควบคมุภำยใน 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิผล ดว้ยเหตุนี ้ กำรควบคุมภำยในและขัน้ตอน
ตำ่งๆ รวมทัง้นโยบำยและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรของกลุม่ ที่ไดร้บักำรจดัตัง้ขึน้อยำ่งเต็มรูปแบบในทกุองคก์ร 
 
ในรอบปีบัญชี ระบบกำรควบคุมภำยในรวมถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและขัน้ตอนต่ำงๆไดร้บักำรประเมินอย่ำงเป็น
ทำงกำรโดยผูต้รวจสอบภำยในของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของกำรควบคุมดำ้นกำรเงินกำร
ปฏิบตัิงำนและกำรควบคมุที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 
 
ในกำรสรำ้งควำมมั่นใจในควำมสม ่ำเสมอในกำรปฏิบตัิงำนของกลุม่ บริษัทย่อยทัง้หมดจะตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตัิและขอ้จ ำกดัอ ำนำจของกลุม่ 

 
11.8 ระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

พนักงำนตรวจสอบภำยในประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและขั้นตอนต่ำงๆอย่ำงเป็นอิสระและประเมิน
ประสทิธิผลของระบบกำรควบคมุทัง้หมด เมื่อพิจำรณำถึงขอบเขตของกำรตรวจสอบแลว้ ไดร้ะบคุวำมเสีย่งทัง้หมดที่มี ไป
ยงัพืน้ท่ีปฏิบตัิที่ส  ำคญัเพื่อใหค้รอบคลมุกำรตรวจสอบท่ีดีที่สดุ 
 
ในปีงบประมำณปัจจุบันไดม้ีกำรเพิ่มกำรตรวจสอบบัญชีเพิ่ม Ingress Autoventures India Private Limited ในเมือง 
Manesar ประเทศอินเดีย 
 
บริษัทที่อยู่ภำยใต ้INGRS ตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ในรอบปีงบประมำณ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใส
และมีแนวทำงกำรควบคมุที่ดี และแผนกำรตรวจสอบภำยในนัน้ไดร้บักำรทวนสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายการที่เกี่ยวข้อง 
 
ในระหวำ่งปีงบกำรเงินสิน้สดุวนัที่ 31 มกรำคม 2563 (“ปีงบประมำณ 2019/20”) และวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 (“ปีงบประมำณ 
2018/19”) บรษัิทและกลุม่บรษัิทในเครอื ("กลุม่บรษัิท") มีรำยกำรบญัชีที่ส  ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และกฏเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหวำ่งกลุม่บรษัิทและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
บุคคลที่อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อย 

 
 
 
 

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่ 

1
.
 

Katayama Kogyo Co., Ltd (“KK”) 
ก่อตั้งขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นและด ำเนินธุรกิจด้ำนกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยชิ ้นส่วนยำนยนต์เครื่องจักรกล
กำรเกษตรและชิน้สว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสรำ้ง 

 KK ถือหุน้ใน IAV รอ้ยละ 31.43 และไดม้อบหมำยหรอืแตง่ตัง้
ให ้(1) Mr. Itsuro Maeno และ (2) Ms. Michiko Akamatsu 
ใหท้ ำหนำ้ทีเ่ป็นกรรมกำรใน IAV  

 KK ถือหุน้ใน IPSB รอ้ยละ 10.00 และไดม้อบหมำยหรอื
แตง่ตัง้ให ้  Ms. Michiko Akamatsu ท ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำร
ใน IPSB 

 KK ถือหุน้ใน PTIMV รอ้ยละ 25.00 และไดม้อบหมำยหรอื
แตง่ตัง้ให ้ (1)  Ms. Michiko Akamatsu (คณะกรรมำธิกำร) 
และ (2)  Mr. Tetsuji Tamura (คณะกรรมกำร) ท ำหนำ้ที่เป็น
กรรมกำรในบรษัิท PTIMV  กรรมกำร IPSB  

2
.
 

Yonei  & Co., Ltd (“Yonei”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นและด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ทั่วไป 
โดยมีฐำนกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำ 200 แห่งใน 80 
ประเทศทั่วโลก 

 Yonei ถือหุน้รอ้ยละ 6.07 ใน IAV และไดม้อบหมำยหรอื
แตง่ตัง้ให ้  Mr. Hiroshi Miyazeki ท ำหนำ้ทีเ่ป็นกรรมกำรใน 
IAV   

 Yonei ถือหุน้ใน PTIMV รอ้ยละ 10.00 และไดม้อบหมำยหรอื
แตง่ตัง้ให ้ Mr. Hiroshi Miyazeki (คณะกรรมำธิกำร) เป็น
กรรมกำรใน PTIMV 

3
. 
 

Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น มีส่วนร่วมในกำรออกแบบ 
กำรพฒันำ กำรผลิต และจ ำหน่ำยเครื่องมือส ำหรบัป๊ัม
ขึน้รูป 

Iwamoto ถือหุน้รอ้ยละ 15.00 ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของ FCT พรอ้มมอบหมำยให ้Mr. Noboru Iwasaki เป็นกรรมกำร
ใน FCT 
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บรษิัทในเครอืของผูถ้อืหุน้บรษิัทย่อย 
 

 
ส ำนกังำนใหญ่ 

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่ 

1.
 
Ingress Corporation Berhad (“ICB”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซียและด ำเนินธุรกิจดำ้นกำร
ลงทุน ปัจจุบนั ICB มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ACM 
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์รวมถึงกำรใหบ้ริกำรดำ้น
วิศวกรรมส ำหรบัอตุสำหกรรมพลงังำนและรถไฟ 

ICB เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เพียงรำยเดียวและเป็นผู้มีอ  ำนำจ
ควบคมุ บรษัิท 

 
บรษิัททีเ่กีย่วขอ้ง 

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่ 

1.
 
Perodua Manufacturing Sdn Bhd (“PMSB”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซียและประกอบธุรกิจกำรผลิต
และประกอบรถ Perodua 

PMSB เป็นบรษัิทยอ่ยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn 
Bhd ("Perodua") ซึง่ถือหุน้ใน ITSB รอ้ยละ 30.00 Perodua ได้
มอบหมำยให ้(1) Mr.Zanial  Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. 
Noor Zakiyah Binti Hasanท ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำร 

2.
  

 
 

Perodua Sales Sdn Bhd (“PSSB”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซยีและด ำเนินธุรกิจดำ้นกำร
ขำย กำรตลำดและกำรจดัจ ำหนำ่ยรถยนต ์Perodua 
รวมถงึกำรบรกิำรหลงักำรขำยและบรกิำรชิน้สว่นอะไหล ่

PSSB เป็นบรษัิทยอ่ยของ Perodua ซึง่ถือหุน้ใน ITSB รอ้ยละ 
30.00 Perodua ไดม้อบหมำยให ้ (1) Mr.Zanial Abidin Bin 
Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan ท ำหนำ้ที่ใน
ฐำนะกรรมกำรใน ITSB 

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

PGSB เป็นบรษัิทยอ่ยของ Perodua ซึง่ถือหุน้ใน ITSB รอ้ยละ 
30.00 Perodua ไดม้อบหมำยให ้(1) Mr. Zainal Abidin Ahmad 
(2) Ms.Noor Zakiyah Binti Hasan  ท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร
ใน ITSB  
 

4
 
Perodua Auto Corporation Sdn Bhd (“PCSB”) 
 

PCSB เป็นบรษัิทรว่มของ PERODUA ซึง่ถือหุน้รอ้ยละ 30.00 ใน 
ITSB และถือหุน้รอ้ยละ 34.00 ใน Ingress AOI Technologies 
Sdn Bhd (“IATSB”) โดย PCSB มอบหมำยให ้ Ms Noor 
Zakiyah Binti Hasan เป็นผูอ้  ำนวยกำรใน IATSB 

5
 

AOI  Machine Company  (“ AOI ”)  AOI  ถือหุน้รอ้ยละ 15.00 ของ IATSB โดย IATSB ไดม้อบหมำย
ให ้(1) Mr.Noboru Doi และ (2) Mr. Katsumi Nishida ท ำหนำ้ที่
คณะกรรมกำร 



    บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 12.0 หนำ้ที่ 3 
 

 ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่ 

1. 
 
Ingress Katayama Sdn Bhd (“IKT”) 
ก่อตั้งขึน้ในประเทศมำเลเซียและมีส่วนร่วมในกำร
ออกแบบและผลิตเครื่องมือขึน้รูปและรีดขึน้รูป อุปกรณ์
จบัยดึและแมพ่ิมพส์  ำหรบัผลติชิน้สว่นยำนยนต ์

IKT เป็นบรษัิทยอ่ยของ ICB โดยถือหุน้ใน IKT รอ้ยละ 60.00 
และทีเ่หลอือีก รอ้ยละ 40.00 ของ IKT ถือหุน้โดย KK 

2. 
 
Organic Gain Sdn Bhd (“OGSB”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและ
จ ำหนำ่ยผลติภณัฑจ์ำกพืชและผลติภณัฑอ์ำหำรฮำลำล 

รอ้ยละ 98.9 มี Dato' Dr. Ab Wahab Bin Ismail เป็นผูถื้อหุน้ใน 
OGSB ทัง้นี ้ Dato' Dr. Ab Wahab ยงัเป็นกรรมกำรและ
ผูอ้  ำนวยกำร OGSB อีกดว้ย 

รายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องส าหรับปี 2554-2558 และ 2557-2561 มีดังต่อไปนี ้

 ขอ้มลูธุรกรรม 
 ปีงบ 

2562/63 
ปีงบ 

2561/62 
รายการการท าธุรกรรมกับบริษัทใหญ ่    
จ่ำยเงินปันผล 45.16 45.16 อตัรำตำมที่ประกำศจ่ำย 
รายการการท าธุรกรรมกับผู้ถอืหุน้ของบริษัทยอ่ย    
ขำยสนิคำ้ 
ซือ้วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืง 
ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์
คำ่สทิธิ 
คำ่ชว่ยเหลอืทำงเทคนิค 
จ่ำยเงินปันผล 
 

16.60 
10.92 
6.82 

15.44 
3.64 

45.10 

0.50 
11.83 
8.11 

18.02 
5.95 

45.86 

รำคำทีต่กลงรว่มกนั 
รำคำทีต่กลงรว่มกนั 
รำคำทีต่กลงรว่มกนั 
รำคำตำมสญัญำ 
รำคำตำมสญัญำ 
อตัรำตำมที่ประกำศจ่ำย 

รายการการท าธุรกรรมกับบริษัทยอ่ยของผู้ถอืหุ้น    
ขำยสนิคำ้ 821.81 1,015.05 อตัรำตำมที่ประกำศจ่ำย 
รายการการท าธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวขอ้ง    
ขำยสนิคำ้ 
คำ่เช่ำ 
ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์                 
ซือ้วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืง 
 

    _ 
   1.93  
 25.81 

    _ 
 

1.56 
2.06  

21.65 
0.47 

รำคำทีต่กลงรว่มกนั 
รำคำตำมสญัญำ 
รำคำทีต่กลงรว่มกนั 
รำคำทีต่กลงรว่มกนั 

ส าหรับปีงบประมาณ 2562/63 และปีงบประมาณ 2560/2561 ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวขอ้งมี
ดังนี ้



    บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 12.0 หนำ้ที่ 4 
 

 
มลูคำ่ธุรกรรม 
 (ล้านบาท) 

ปีงบ 2560/61 ปีงบ 2559/60 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง   
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง   
บรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 

84.25  
_ 

104.59 
0.03 

บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 0.04 0.19 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวขอ้ง 84.28 104.81 
ลูกหนี้อืน่ - กิจการที่เกี่ยวขอ้ง   
บรษัิทแมห่รอืส ำนกังำนใหญ่ 
บรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 
บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

41.25 
- 

5.56 

3.94 
4.66 

13.27 
รวมลูกหนี้อืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้อง 46.81 21.87 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กิจการทีเ่กี่ยวข้อง 131.09 124.03 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กิจการทีเ่กี่ยวข้อง   
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง   
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 
บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.82 
_ 

1.73 
_ 

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวขอ้ง 4.82 1.73 
เจ้าหนี้อืน่ - กิจการทีเ่กี่ยวข้อง   
บรษัิทแมห่รอืส ำนกังำนใหญ่ 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 
บรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 
บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.41 
9.05 

79.87 
9.14 

16.30 
25.55 
      - 
4.38 

รวมเจ้าหนี้อืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้อง 103.47 46.23  
ค่าใช้จ่ายคงค้าง – กจิการที่เกีย่วข้อง     
บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 4.71 - 

รวมค่าใช้จ่ายคงค้าง – กิจการที่เกี่ยวขอ้ง   
รวมเจ้าหนี้การค้าขกจิการทีเ่กีย่วข้อง 

4.71 - 
113.00 47.96 

เงนิปันผลค้างจ่ายแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้อง 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 
รวมเงนิปันผลคงค้างจ่ายแกก่จิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
17.23 

 
17.19 

17.23 17.19 



    บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 12.0 หนำ้ที่ 5 
 

12.2 การค า้ประกันการกู้ยมืของกลุ่มบริษัทโดย ICB  

การกู้ยมืของกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงนิที่ ICB เป็นบริษัทค า้ประกัน ณ วันที่ 31 มกราคม  2563  และ 31 มกราคม 2562 ดังนี้ 

ล าดับ ผู้ยมื 

งบการเงนิรวม 
รายละเอียดของสินทรัพยเ์พือ่ความ

ปลอดภยั / การจดจ านอง 
31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562 

ประเภท จ านวนเงนิ 
 (ล้านบาท) 

ประเภท จ านวนเงนิ 
 (ล้านบาท) 

1. Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd TL 149.92 TL 181.63 ค า้ประกันโดย ICB 
2. Ingress Precision Sdn Bhd TL 121.22 TL 148.24 

ค า้ประกันโดย ICB   BA 13.68 BA 10.57 
  RC 76.19 RC 76.40 

3. Ingress Technologies Sdn Bhd TL 201.45 TL 234.78 
ค า้ประกันโดย ICB   BA 70.24 BA 78.96 

  RC 106.48 RC 105.26 
4. PT Ingress Malindo Ventures RC 45.56 RC 44.5 ค า้ประกันโดย ICB 

 
Remarks/หมายเหตุ:  OD = เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร; PN = ตั๋วสญัญำ; BA = เจำ้หนีต้ั๋วเงินและทรสัตร์ซีีทส;์ BG = หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร; RC = เงินกูห้มนุเวยีน;  

TL = เงินกูร้ะยะยำว 
การค า้ประกันโดย ICB น้ัน ไดด้ าเนินการกู้ยมืจากสถาบันการเงนิซ่ึงเป็นธุรกรรมในอดตี ส าหรับการค า้ประกนัดงักล่าว ICB ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนใดๆ จากกลุ่ม ดังน้ัน
กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้รับความเสยีหายหรือเสียผลประโยชนจ์ากการท าธุรกรรมดังกล่าว 

 

 



    บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 12.0 หนำ้ที่ 6 
 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกัน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบริษัทกบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งในระหว่ำงปีบญัชีสิน้สดุ  ณ 
วันที่ 31 มกรำคม 2563 และ 31 มกรำคม 2562 เป็นรำยกำรกำรค้ำตำมปกติ และเป็นไปตำมปกติวิถีในธุรกิจแวดวง
อตุสำหกรรมยำนยนต ์ทัง้นีบ้ริษัทไดด้  ำเนินกำรอยำ่งถกูตอ้งและเป็นไปตำมกลไกของตลำด โดยไม่ท ำใหก้ลุม่บริษัทเกิดควำม
เสยีหำยหรอืสญูเสยีผลประโยชนใ์ดๆจำกกำรท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 
 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มอนาคตที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกรรมของบุคคล 
 
ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกลุม่บรษัิทกบับคุคลหรือกิจกำรรว่มกนัอำจจะมีควำมขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี ขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดใ้น
อนำคต ดงันัน้จ ำเป็นตอ้งมีกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่มีประสิทธิภำพซึ่งก ำหนดโดยกฎระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) หำกกลุม่บรษัิทมีควำมประสงค์
จะท ำรำยกำรที่เก่ียวขอ้งกนัหรอืรำยกำรระหว่ำงกนักบัคูส่ญัญำที่อำจจะมีควำมขดัแยง้ไดใ้นอนำคต กลุม่บริษัทจ ำตอ้งปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยและขัน้ตอนตำ่งๆอยำ่งเครง่ครดั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หแ้นวทำงในกำรพิจำรณำ ซึง่รวมถึงกำรพิจำรณำถงึ
ควำมจ ำเป็นในกำรท ำธุรกรรมเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท เปรยีบเทียบกบัรำคำที่น  ำเสนอโดยบคุคลที่สำม (ถำ้มี) และ
พิจำรณำถึงสำระส ำคญัของขนำดรำยกำร 
 
ถำ้มีรำยกำรระหว่ำงกนั บริษัทจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหค้วำมเห็นอย่ำงเหมำะสม ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญกำร บริษัทจ ำต้องจัดใหม้ีผูเ้ช่ียวชำญเช่นผูส้อบบัญชีหรือผูป้ระเมินรำคำอิสระ  ทั้งนีเ้พื่อให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่เก่ียวขอ้งกนัเหลำ่นีไ้ด ้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชำญจะใชเ้พื่อช่วยในกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว ไดค้  ำนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรำย 

 

 

 

 



อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (Form 56-1) 

 

หมวดที่ 3 หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 1 
 

13.0 ข้อมูลทางการเงนิ 
13.1 โครงสร้างของรายได ้
 

รายได้จากการขาย 
(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2562/63 2561/62 2560/61 2559/60 2558/59 

รายได้จากการขายแยกตามบริษัท      

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

2,838.1  
      

3,199.3  
      

2,912.9  
      

2,915.9  
      

3,158.6  

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ      

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

2,915.9  
      

3,158.6  

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์      

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

2,915.9  
      

3,158.6  
Ingress Autoventutes (India) Pvt Ltd เขำ้มำสว่นรว่มเป็นบรษัิทยอ่ยของ INGRS ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 
 
 
 
 
 
 
 



อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (Form 56-1) 

 

หมวดที่ 3 หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 2 
 

13.2 ขอ้มูลส าคัญทางการเงนิ 
 งบการเงนิรวม 

2562/63 2561/62  2560/61  2559/60 2558/59 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)      
สนิทรพัยห์มนุเวียน 1,280.0  1,179.4         1,259.4        1,362.3   1,173.7  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน        2,845.0         2,962.0         3,221.8         3,163.0   3,222.9  
หนีส้นิหมนุเวียน        1,200.7         1,020.5         1,155.5         1,302.5   1,237.1  
หนีส้นิไมห่มนุเวียน           462.0           552.9           780.7            957.7   837.5  
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้        1,446.9         1,446.9         1,446.9         1,185.4   1,185.4  
สว่นของผูถื้อหุน้        1,594.6         1,758.4         1,739.5         1,444.3   1,470.0  
รวมสว่นของผูถื้อหุน้        2,462.3         2,568.1         2,544.9         2,265.1   2,322.0  
งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)      
รำยไดจ้ำกกำรขำย        2,838.1         3,199.3         2,912.9         2,915.9   3,158.6  
ก ำไรขัน้ตน้           546.4            633.0            644.3            636.4   642.0  
รำยไดอ้ื่นๆ              87.8               92.1               65.6            137.7   146.8  
ก ำไรก่อน ภำษี คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย           405.4            464.8            516.1            586.3   574.9  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้           48.2            99.5            142.8            193.4   210.0  
ก ำไรหลงัภำษีเงินได ้           (79.3)            76.4            147.2            210.4   177.0  
ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (76.1)            54.1              97.1               169.6            132.0  

ก ำไร(ขำดทนุ) ตอ่หุน้          (0.05)               0.04               0.07               0.14   0.11  
เงินปันผลระหวำ่งกำล              37.6               37.6               94.4               37.9   40.0  
เงินปันผลประจ ำปี 37.6               37.6               37.6               37.9   37.9  
อัตราส่วนทางการเงนิ      
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่)  1.07   1.16   1.09   1.05   0.95  
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 19.3% 19.8% 22.1% 21.8% 20.3% 
อตัรำก ำไรสทุธิก่อนภำษีเงินได ้(%) 1.7% 3.1% 4.9% 6.6% 6.6% 
อตัรำก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิหลงัภำษีเงินได ้(%) (2.8)% 2.4% 5.1% 7.2% 5.6% 
อตัรำผลตอบแทนสนิทรพัยร์วม (%) (1.8)% 1.3% 2.2% 3.7% 3.0% 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (3.1)% 2.1% 3.8% 7.5% 5.7% 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่)              0.65               0.55               0.71               1.04   0.88  
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) ของก ำไร(ขำดทนุ)
สทุธิสว่นท่ีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(98.8)% 139.0% 135.9% 44.7% 59.0% 

 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

หมวดที่ 3 – หวัขอ้ที่ 14.0 หนำ้ที่ 1 
 

14.0 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
 
14.1 เกณฑก์ำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบริษัท 
บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท ") เป็นบริษัทจ ำกดัมหำชนซึง่ตัง้อยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย 
บริษัทด ำเนินธุรกิจใหค้  ำปรกึษำดำ้นธุรกิจและลงทนุในกลุม่บริษัทยอ่ย ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยชิน้สว่นยำน
ยนต ์มีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของ บริษัท คือ 9/141 ชัน้ 14 หน่วย A1 อำคำร ยเูอ็ม ทำวเวอร ์ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 ประเทศไทย โดยมีโรงงำนตัง้อยูใ่นสี่ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย 
และอินเดีย 
 
กำรวิเครำะหถ์ึงผลกำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงินและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ใชฐ้ำนกำรค ำนวณจำกงบกำรเงินที่
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 
 
14.2 ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
ส ำหรบัปีงบกำรเงินที่สิน้สดุวนัที่ 31 มกรำคม 2563 (“ปีงบประมำณ 2562/63”) และวนัที่ 31 มกรำคม 2562 (ปีงบประมำณ 
2561/62) กลุม่ บริษัทในประเทศไทย อินโดนีเซียและอินเดียมีรำยไดท้ีเกิดจำกกำรขำยอยู่ที่ 2 ,838.1 ลำ้นบำทและ 3,199.3 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลงอยู่ที่ 361.2 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.29 จำกปีงบประมำณ 2561/62 กำรลดลงของรำยได้
จำกกำรขำยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในเชิงปริมำณอุตสำหกรรมรวม (“TIV”) และกำรผลิต
อตุสำหกรรมรวม (“TIP”) ถึงแมว้ำ่ปี 2561 ค่ำ TIV ในประเทศมำเลเซียดเูพิ่มสงูขึน้เล็กนอ้ยเนื่องจำกกำรไดร้บักำรสนบัสนนุรุน่ 
CBU จำกประเทศจีน แตน่ั่นก็ไมไ่ดแ้ปลวำ่เป็นคำ่หรอืตวัเลขรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้จำกกำรขำยนั่นเอง 
 
จำกกำรลดลงของรำยไดใ้นรอบปีบญัชี 2562/63 กลุม่บริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงอยู่ที่ 546.4  ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 19.25 
เมื่อเทียบกบั 633.0 ลำ้นบำทหรอืรอ้ยละ 19.79 ในปีงบประมำณ 2561/62 ซึง่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562/63 กลุม่บรษัิทท ำก ำไร
ก่อนหักภำษีประมำณรอ้ยละ 51.6 จำกปีงบประมำณ 2561/62 ปิดที่ 48.17 ลำ้นบำท (99.54 ลำ้นบำทในปีงบประมำณ 
2561/62) 
 
กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุหลงัภำษีและสว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย (“ LATMI”) จ ำนวน 76.1 ลำ้นบำทในปีงบประมำณ 2562/63 
เมื่อเทียบกบัก ำไร 54.1 ลำ้นบำทในปีงบประมำณ 2561/62 ซึ่งนบัว่ำเป็นผลต่ำงที่ไม่น่ำพอใจอยู่ที่ 130.2 ลำ้นบำท ตวัเลขที่
ลดลงสว่นใหญ่เกิดจำกสำเหตดุงัตอ่ไปนี ้

ก) กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยใน IAV และกำรลดลงของสว่นงำนท ำแมพ่ิมพใ์น FCT ประเทศไทย 

ข) กำรผนัผวนจำกรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี IPSB โดยพิจำรณำจำกเงินกองทุนที่สงูและค่ำเผ่ือกำร
ลดหยอ่นภำษีส ำหรบักำรลงทนุคำดวำ่จะไมส่ำมำรถรบัรูใ้นอนำคต  

 
ส ำหรบัปี 2562/63 อตัรำก ำไรของกลุ่ม LATMI อยู่ที่ (รอ้ยละ 2.68) เมื่อเทียบกับ PATMI ที่รอ้ยละ 1.68 ในปีงบประมำณ 
2561/62 
 
 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

หมวดที่ 3 – หวัขอ้ที่ 14.0 หนำ้ที่ 2 
 

14.3  กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 
 
14.3.1  รำยได้จำกกำรขำย 
กลุม่บรษัิทด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรขำยและผลติชิน้สว่นยำนยนตอ์ยูส่องประเภท อนัไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์ว้นขึน้รูปและผลติภณัฑ์
ป๊ัมขึน้รูป บรษัิท ยอ่ยสว่นใหญ่ในแตล่ะประเทศ ผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑใ์หก้บัโรงงำนทอ้งถ่ินที่ซึง่ผลติเครือ่งมือหรอื
อปุกรณม์ำตัง้แตด่ัง้เดิม (“OEMs”) ในรูปแบบของสกลุเงินทอ้งถ่ิน (เวน้แตจ่ะไดร้บัค ำแนะน ำจำก OEM ในสกลุเงินอื่นๆ) 
 
โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยแตล่ะกลุม่ประเทศและผลติภณัฑม์ดีงัตอ่ไปนี ้

 

ปีงบกำรเงิน 

31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 
ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

รำยได้จำกกำรขำยโดยแยกตำมประเทศ     
ประเทศไทย 1,027.5 36.2  1,194.7  37.3 
ประเทศมำเลเซีย 1,389.4 49.0  1,542.5  48.2 
ประเทศอินโดนีเซยี 226.8 8.0  238.3  7.5 
ประเทศอินเดยี 194.4 6.8  223.8  7.0 
รำยได้รวม 2,838.1 100.0 3,199.3   100.0 
รำยได้จำกกำรขำยโดยแยกตำมผลิตภณัฑ ์     
ผลติภณัฑร์ดีขึน้รูปโลหะ 1,613.7 56.9  1,785.8  55.8 
ผลติภณัฑป้ั์มขึน้รูปโลหะ 1,197.7 42.2  1,396.5  43.7 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นระบบอตัโนมตัิ (Solution Provider) 26.7 0.9  17.0  0.5 
รำยได้รวม 2,838.1 100.0  3,199.3  100.0 

 
จำกตำรำงขำ้งตน้ ประเทศมำเลเซียยงัคงเป็นผูท้  ำรำยไดห้ลกัจำกกำรขำยในช่วงปีงบประมำณ 2562/63 คิดเป็นรอ้ยละ 49.0 
(ปี 2561/62 คิดเป็นรอ้ยละ 48.2) จำกรำยไดย้อดขำยรวมของกลุม่ ตำมประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย เท่ำกบัรอ้ยละ 
36.2 รอ้ยละ 8.0 และรอ้ยละ 6.8 ตำมล ำดบั 
 
ในขณะที่ผลิตภณัฑม์ว้นขึน้รูปยงัคงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัที่ท  ำใหเ้กิดรำยไดจ้ำกกำรขำยในช่วงปีงบประมำณ 2562/63 ของกลุม่
บรษัิท หรอืคิดเป็น รอ้ยละ 56.9 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมดของกลุม่ โดยผลติภณัฑง์ำนป๊ัมและผูใ้หบ้รกิำรโซลชูั่นอตัโนมตัิ
นัน้มีสว่นช่วยสรำ้งรำยได ้มียอดขำยอยู่ที่รอ้ยละ 42.2 และรอ้ยละ 0.9 ตำมล ำดบั แผนกำรขยำยงำนกลุม่ผูใ้หบ้ริกำรโซลชูัน
อตัโนมตัิของบรษัิทเผยใหเ้ห็นถึง 9.7 ลำ้นบำทกำ้วกระโดดจำก ปี 2561/62 ซึง่แสดงถึงศกัยภำพกำรเติบโตที่มีแนวโนม้ดีขึน้ใน
อนำคต 
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14.3.2  รำยได้อื่น 
รำยไดอ้ื่นๆประกอบดว้ยก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยไดด้อกเบีย้ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย ฯลฯ รำยละเอียดของรำยไดอ้ื่นมี
ดงัตอ่ไปนี ้

 ปีงบประมำณ 
31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 7.8 8.9 11.2 12.2 
ขำยเศษซำก 70.1 79.9 68.4 74.3 
ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรพัย์
เพื่อกำรลงทนุ 

- - 5.6 6.1 

รำยไดเ้บ็ดเตลด็ 9.8 11.2 6.9 7.4 
รวมรำยได้อื่น 87.7 100.00 92.1 100.00 

 
ส ำหรบัปีงบประมำณ 2562/63 และปีงบประมำณ 2561/62 กลุ่มบริษัทมีรำยไดอ้ื่นรวม 87.7 ลำ้นบำทและ 92.1 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบัคิดเป็นรอ้ยละ 3.0 และรอ้ยละ 2.8 ตำมล ำดบัของรำยไดร้วมของกลุม่บรษัิท รำยไดอ้ื่นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรำยได้
จำกเศษซำกกำรผลติชิน้สว่นยำนยนตค์ิดเป็นรอ้ยละ 79.9 และรอ้ยละ 74.3 ของรำยไดอ้ื่นรวมในปีงบประมำณ 2562/63 และ 
2561/62 ตำมล ำดบั 
 
ในปีงบประมำณ 2562/63 กลุม่บริษัทรบัรูก้  ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดขึน้จำกก ำไรท่ีบนัทกึจำกกำร
ตดัยอดคงเหลือระหวำ่งกนัภำยในกลุม่บริษัท เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนระหวำ่งสกลุเงินทอ้งถ่ินและสกลุเงิน
ต่ำงประเทศ เมื่อเทียบ ณ สิน้ปีงบกำรเงินกบัวนัที่ท  ำธุรกรรม นอกจำกก ำไรที่ เกิดจำกอตัรำแลกเปลี่ยนแลว้ กลุม่บริษัทยงัรบัรู ้
รำยไดอ้ื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่นรำยไดด้อกเบีย้ที่กลุ่มบริษัทไดร้บัจำกกำรลงทุนระยะสัน้  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน
ทรพัยเ์ช่น อำคำร เครือ่งจกัร และอปุกรณเ์ป็นตน้ 
 
14.3.3 ต้นทุนกำรขำย 
ตน้ทนุกำรขำยสว่นใหญ่ประกอบดว้ย: 
 

1. ตน้ทุนผันแปรโดยตรง – ค่ำวัสดุ ค่ำซือ้ชิน้ส่วน ค่ำวัสดุทำงออ้ม ค่ำผูร้บัเหมำ ค่ำวัสดุสิน้เปลือง ค่ำกำรขำยและ
จ ำหนำ่ยโรงงำน คำ่สมัปทำนภำคหลวง คำ่แรง และคำ่ใชจ้่ำยสำธำรณปูโภคโรงงำน 

2. ค่ำใชจ้่ำยคงที่ – ค่ำแรงงำนกลุม่โรงงำนทำงออ้ม ค่ำบ ำรุงรกัษำโรงงำน ค่ำเช่ำโรงงำน ค่ำประกนัภยัและค่ำใชจ้่ำย
โรงงำน  

3. คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ยถ่ำยโอนโรงงำน อำคำร และเครือ่งจกัร 
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สว่นประกอบของตน้ทนุกำรขำยของกลุม่มีดงันี ้

 
ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ตน้ทนุผนัแปรทำงตรง 1,753.0 76.5         2,021.0  78.7 
คำ่ใชจ้ำ่ยคงที ่ 274.3 12.0         273.6  10.7 
คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหนำ่ย 264.4 11.5        271.7  10.6 
รวมต้นทุนขำย     2,291.7  100.0     2,566.3 100.0 

 
ตน้ทนุขำยของกลุม่บรษัิทโดยจ ำแนกตำมประเทศและผลติภณัฑม์ีดงันี ้

 
ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ต้นทุนขำยแยกตำมประเทศ     
ประเทศไทย  823.2 35.9 893.4 34.8 
ประเทศมำเลเซีย  1,110.9  48.5 1,329.0 51.8 
ประเทศอินโดนีเซยี  193.8  8.5 187.9 7.3 
ประเทศอินเดยี  163.8  7.1 156.0 6.1 
รวมต้นทุนขำย 2,291.7   100.0  2,566.3  100.0  

 
ในช่วงเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทยังคงด ำรงซึ่งนโยบำยควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเข้มงวด พรอ้มทั้งปรับให้เข้ำกับ
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจที่ทำ้ทำยและปรบัตำมควำมตอ้งกำรของ OEM ทัง้นีเ้พื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยกำรสรำ้งรำยไดแ้ละเพื่อให้
สำมำรถลงแข่งขนัทำงธุรกิจได ้ในสว่นของกำรจดักำรตน้ทนุกำรผลิต กลุม่ บริษัทไดเ้จรจำกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ
รวมถึง OEM บำงรำยเพื่อเปลี่ยนประเภทของวตัถดุิบ แต่ยงัคงคณุภำพของผลิตภณัฑเ์ดิมตำมวิศวกรรมมลูค่ำเพิ่ม (“ VAVE”) 
ซึ่งท ำใหต้น้ทนุกำรผลิตลดลง และลกูคำ้ก็ไดร้บัชิน้สว่นยำนยนตใ์นรำคำที่สมเหตสุมผลมำกขึน้ กลุม่บริษัทยงัเพิ่มกระบวนกำร
ผลติที่มีประสทิธิภำพและลดตน้ทนุกำรผลติโดยรวม โดยลดกำรรเีจคใหต้  ่ำลง ลดกำรทิง้เปลำ่ และลดท ำงำนลว่งเวลำ 
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14.3.4  ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิท จ ำแนกตำมประเทศและผลติภณัฑม์ีดงันี ้

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 
ก ำไรสทุธิ 
(ลำ้น/บำท) 

ก ำไรขัน้ตน้ 
(%) 

ก ำไรสทุธิ 
(ลำ้น/บำท) 

ก ำไรขัน้ตน้ 
(%) 

ก ำไรขั้นตน้/อัตรำก ำไรขัน้ตน้แยกตำม
ประเทศ 

    

ประเทศไทย 204.3 19.9  301.4  25.2 
ประเทศมำเลเซีย 278.5 20.0 213.5  13.8 
ประเทศอินโดนีเซยี 33.0 14.6  50.4  21.2 
ประเทศอินเดยี 30.6 15.7  67.7  30.3 
รวมก ำไรขัน้ตน้/อัตรำก ำไรขัน้ต้น 546.4 19.3  633.0  19.8 

 
ส ำหรบัปีงบประมำณ 2562/63 และปีงบประมำณ 2561/62 ก ำไรขัน้ตน้ของกลุม่บริษัทอยู่ที่ 546.4 ลำ้นบำทและ  633.0 ลำ้น
บำท ซึง่คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีคิดเป็นรอ้ยละ 19.3 และรอ้ยละ 19.8 ตำมล ำดบั 
 
14.3.5 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ยคำ่กระจำยสนิคำ้ คำ่พนกังำน และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆซึง่จ ำแนกไดด้งันี ้ 

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

คำ่กระจำยสนิคำ้ 39.7 74.6 37.5 71.9 
คำ่พนกังำน 12.9 24.3 11.3 21.6 
คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ 0.6 1.1 3.4 6.5 
รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 53.2 100.0 52.2 100.0 
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14.3.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย
สินทรพัยส์  ำนักงำน ค่ำบริหำรและค่ำใช้จ่ำยบริหำรทั่วไป เช่นค่ำที่ปรึกษำ ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน ค่ำเช่ำส ำนักงำน และค่ำ
บ ำรุงรกัษำส ำนกังำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนสว่นใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยดำ้นบคุลำกร ซึ่ง ตำรำงดำ้นลำ่งนีแ้สดงถึงคำ่ใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำรงำนของกลุม่บรษัิทโดยจ ำแนกตำมประเภทคำ่ใชจ้่ำย 
 

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

คำ่พนกังำน 277.2 57.4 321.6 62.7 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรทั่วไป 169.4 35.1 158.2 30.9 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรพัยส์  ำนกังำน 36.3 7.5 32.8 6.4 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 482.9 100.0 512.6 100.0 

 
ปีงบกำรเงิน 2562/63 กลุ่มบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนที่ลดลงถึง 29.7 ลำ้นบำทเมื่อเทียบกบั 512.6 ลำ้นบำทในปี
บญัชี 2561/62 โดยลดตน้ทนุกำรใชบ้คุคลำกรเพื่อกำรบริหำรงำนโดยรวมอยู่ที่ 44.4 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรทั่วไปและคำ่เสื่อมรำคำของสินทรพัยส์  ำนกังำนมีแนวโนม้ที่เพิ่มขึน้ 11.2 ลำ้นบำทและ 3.5 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซึ่งสว่น
ใหญ่มำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรยำ้ยโรงงำนของ IAIPL ไปยงั Manesar, Gurugram รวมถึงค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรร่วมลงทุนของ
บรษัิท IATSB 
 
14.3.7 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ยดอกเบีย้จำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  
ดอกเบีย้จำกกำรใหเ้ช่ำซือ้สญัญำเช่ำ สญัญำเช่ำเงินและเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ดงันัน้คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษัท ส ำหรบัปีงบประมำณ 2562/63 และปีงบประมำณ 2561/62 อยู่ที่ 49.9 ลำ้นบำทและ 60.7 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
ตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีลดลงสว่นใหญ่เป็นผลมำจำกเงินกูย้ืมระยะยำวที่ลดลงจ ำนวน 104.1 ลำ้นบำทในงบปีบญัชี 2562/63 
 
14.3.8 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องกลุม่บรษัิทในรอบงบปีบญัชี 2562/63 อยูท่ี่ 127.5 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ 104.3 ลำ้นบำทเมื่อเทียบกบั 23.2 
ลำ้นบำทในปี 2561/62 เนื่องจำกกำรปรบัแกไ้ขกำรค ำนวณภำษี ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท้ี่แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจะ
แตกตำ่งจำกก ำไรก่อนภำษีซึง่คูณดว้ยอตัรำภำษีที่ใช ้ประกอบดว้ย 
 
ก) กำรปรบัคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลของปีก่อน 
ข) ควำมแตกตำ่งของอตัรำภำษีเงินไดท้ี่ไมเ่ทำ่กนัในกลุม่บรษัิท 
ค) สทิธิประโยชนจ์ำกกำรสง่เสรมิกำรลงทนุท่ี IAV ไดร้บัจำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) เพื่อผลติชิน้สว่นยำน

ยนตภ์ำยใตบ้ตัรสง่เสรมิกำรลงทนุโดยไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัธุรกิจที่ไดร้บักำรสง่เสรมิเป็นระยะเวลำ 
8 ปีนบัจำกวนัท่ีเริม่มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 
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ง) กำรผนัผวนจำกรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีที่เกิดจำกผลขำดทุนทำงภำษีและผลประโยชนท์ำงภำษีที่
ไมไ่ดใ้ชปี้ก่อนหนำ้นีข้อง IPSB ซึง่คำดวำ่จะยงัไมใ่ชใ้นอนำคต 

จ) ผลขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ดใ้ชจ้ำกปีปัจจบุนัซึง่ไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ฉ) กำรปรบัคำ่ใชจ้่ำยที่ไมอ่นญุำตและรำยไดย้กเวน้ภำษี 
ช) รำยกำรปรบัปรุงภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของปีก่อน และ 
ซ) รำยกำรอื่น ๆ 
 
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินได ้/ (รำยได)้ ของกลุม่บรษัิทส ำหรบัปีงบประมำณ 2562/63 และปีงบประมำณ 2561/62 มีดงันี  ้

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2563 31 มกรำคม 2562 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 
ภำษีเงนิได้ปีปัจจุบนั     
คำ่ภำษีเงินไดปี้ปัจจบุนั  20.7 104.5 33.5 99.4 
กำรปรบัปรุงภำษี / (รำยได)้ คำ่ใชจ้่ำยปีที่ผำ่นมำ (0.9) (4.5) 0.2 0.6 
รวมภำษีเงนิได้ปีปัจจุบนั 19.8 100.0 33.7 100.0 
ภำษีรอตดับัญช ี     
กรปรบัปรุงคำ่ภำษี / (รำยได)้ ของปีก่อน 106.2 98.6 3.2 30.5 
กำรปรบัปรุงภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของปีก่อน 1.5 1.4 (13.7) (130.5) 
รวมภำษีรอตดับัญช ี 107.7 100.0 (10.5) 100.0 
ค่ำใช้จ่ำยภำษี / (รำยได)้ ที่รำยงำนในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

127.5 100.0 23.2 100.0 

หมายเหต:ุ 
- รายการทีพ่จิารณาเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นภาษีของกลุ่มบรษิัทสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการลดหย่อนทนุ (“ CA”) และการ

ลดหย่อนภาษีการลงทนุ         (“ RA”) ซ่ึงเป็นการหกัภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชจ่้ายดา้นทนุตามกฎหมายของประเทศ
มาเลเซีย 

- บริษัทในมาเลเซียทีใ่ชก้ารหกัเงิน CA จะตอ้งลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุเพือ่วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ ประเภทสนิทรพัย์
ถาวรทีบ่ริษัทมาเลเซียลงทนุและไดร้บัสทิธิประโยชนท์างภาษีของ CA ตอ้งเป็นสนิทรพัยท์ีป่ฏิบตัติามการใชจ่้ายดา้น
ทนุโดยคณุสมบตัติามกฎหมายการคดัเลือกของมาเลเซีย ซ่ึงการลดหย่อนภาษีจาก CA นัน้ อยู่ภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศมาเลเซีย และ CA ที่ไม่ไดใ้ชเ้พือ่วตัถปุระสงค์ของ CA ที่ยงัไม่ไดใ้ช ้จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน เนือ่งจาก CA ที่ไม่ไดใ้ชน้ ัน้สามารถลดภาระภาษีของบริษัทย่อยในมาเลเซียไดใ้น
อนาคต ซ่ึงทัง้หมดนีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการใช ้CA ของกฎหมายภาษีประเทศมาเลเซีย 

- RA เป็นการลดหย่อนภาษีเพิ่มเตมิทีน่อกเหนอืจาก CA ของประเทศมาเลเซีย ส าหรบับรษิัทมาเลเซียทีล่งทนุในการใช้
จ่ายดา้นทุนทีม่ีคณุสมบตัิและวตัถปุระสงค์เพือ่ขยายก าลงัการผลิตที่มีอยู่ การแยกธุรกิจเป็นผลิตภณัฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรือเพิ่มขีดความสามารถ ความทนัสมยั สิ่งอ านวยความสะดวก หรือระบบอตัโนมตัขิองการผลิต วตัถปุระสงคห์ลกั
ในการใหบ้รกิาร RA คอืการสง่เสรมิธุรกิจของภาคการผลติในมาเลเซีย นอกจากนัน้ทางการมาเลเซียยงัพจิารณา RA 
ไวส้  าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจการเกษตรอีกดว้ย การค านวณและการใชก้ารลดหย่อนภาษีจาก RA จะเป็นไปตาม
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กฎระเบยีบของประเทศมาเลเซียและ RA ทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่วตัถปุระสงค ์RA จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดั
บญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิต่อไป 

- เพือ่จุดประสงคท์างบญัชี CA และ RA ทีไ่ม่ไดใ้ชจ้ะแสดงใหเ้หน็ถงึการมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพือ่รบัประโยชนท์าง
ภาษี 

 
14.3.9 ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

 
 

หนว่ย : ลำ้นบำท 
 

ปีงบประมำณ  
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

 
31 มกรำคม 

2563 
 

31 มกรำคม 
2562 

 ลำ้นบำท % 

ก ำไรสทุธิในรอบปีบญัชี (79.3) 76.4 (155.7) (203.8) 
สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ  (3.2)  22.3 (25.5) (114.4) 
ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  (76.1) 54.1 (130.2) (240.7) 
(ขำดทุน) / ก ำไรต่อหุน้ (บำท) (0.05) 0.04 (0.09) (225.0) 

 
ส ำหรับปีงบประมำณ 2562/63 กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิส ำหรับปีงบกำรเงิน 79.3 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับก ำไรสุทธิ
ปีงบประมำณ 2561/62 จ ำนวน 76.4 ลำ้นบำท กำรลดลงของก ำไรสทุธิมีสำเหตหุลกัมำจำก: 
 
ก. รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงจำกตลำดประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย อันเป็นผลมำจำกปริมำณรวมของ

อตุสำหกรรมที่ลดลง (“ TIV”) และกำรผลติรวมของอตุสำหกรรม (“ TIP”) ซึง่สง่ผลกระทบตอ่อตัรำก ำไรท่ีลดลง  
ข. ผลกระทบที่เกิดจำกกำรผนัผวนรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีที่ เกิดจำกผลขำดทนุทำงภำษีและผลประโยชน์

ทำงภำษีที่ไมไ่ดใ้ชข้อง IPSB จำกปีก่อนหนำ้ ซึง่คำดวำ่จะไมใ่ชป้ระโยชนใ์นอนำคตจ ำนวน 99.9 ลำ้นบำท 
 
14.4 กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 กลุม่บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 4,125.0 ลำ้นบำท หนีส้ินรวม 1,662.7 ลำ้นบำท และสว่นของผู้
ถือหุน้รวม 2,462.3 ลำ้นบำท 
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14.4.1 สินทรัพย ์

หนว่ย : ลำ้นบำท 
ปีงบประมำณ 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
31 มกรำคม 

2563 
31 มกรำคม 

2562 ลำ้นบำท % 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 522.2 599.0 (76.8) (12.8) 
สนิคำ้คงเหลอื 272.4 274.6 (2.2) (0.8) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 403.4 229.3 174.1 75.9 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 2,623.7 2,648.2 (24.5) (0.9) 
สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 92.5 179.3 (86.8) (48.4) 
สนิทรพัยอ์ื่น 210.8 211.0 (0.2) (0.1) 
รวมสินทรัพย ์ 4,125.0 4,141.4 (16.4) (0.4) 

 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 สนิทรพัยร์วมลดลงเลก็นอ้ย 16.4 ลำ้นบำทหรอืรอ้ยละ 0.4 เมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 
มกรำคม 2562 
 
14.4.2 หนี้สนิ 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ปีงบประมำณ  
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

 
31 มกรำคม 

2563 

31 มกรำคม 
2562 

ลำ้นบำท % 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 444.3 450.9 (6.6) (1.5) 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้ จำกสถำบนั
กำรเงิน 

523.7 366.9 156.8 42.7 

เงินกูย้ืมระยะยำว 474.1 568.9 (94.8) (16.7) 
หนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 75.3 51.6 23.7 45.9 
หนีส้นิอื่น 145.3 135.0 10.3 7.6 
รวมหนีส้ิน 1,662.7 1,573.3 89.4 5.7 

 
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563 หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 89.4 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.7 เมื่อเทียบกับหนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 
มกรำคม 2562 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้มืระยะสัน้และกำรใชเ้งินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 156.8 ลำ้นบำท อยำ่งไร
ก็ตำม ผลกระทบนีถ้กูตดัทอนลดลงจำกเงินกูย้ืมระยะยำวดว้ยจ ำนวน 94.8 ลำ้นบำท 
 
14.4.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2562 สว่นของผูถื้อหุน้รวมลดลง 105.8 ลำ้นบำทจำก 2,568.1 ลำ้นบำท เป็น 2,462.3 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 
31 มกรำคม 2563 ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจำกผลกระทบของกำรขำดทุนสุทธิที่เกิดขึน้ในรอบปีบัญชี 2562/2563 ส่วนใน
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ปีงบประมำณ 2561/2562 มีสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรจ ำนวน 94.1 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรตีรำคำที่ดินและ
อำคำรของกลุม่บรษัิทเกิดขึน้จำกกำรประเมินของผูป้ระเมินรำคำทรพัยส์นิอิสระ 
 
14.5 ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
14.5.1 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

 2562/63 2561/62 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

ผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(“ ROA”) (%) (1.9%) 1.8% (3.7%) 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (“ ROE”) (%) (3.2%) 3.0% (6.2%) 

 
เนื่องจำกผลขำดทนุสทุธิที่บนัทึกไวใ้นปีงบประมำณ 2562/63 ต ่ำกว่ำ ROA และ ROE อยู่ที่ติดลบรอ้ยละ 1.8 และรอ้ยละ 3.1 
ลดลงรอ้ยละ 3.1 และรอ้ยละ 5.2 ตำมล ำดบัเมื่อเทียบกบั 2561/62 
 
14.5.2 อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง 

 2562/63 2561/62 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

ระยะเวลำเก็บหนี ้ 55.5 60.2 (7.8) 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้ 43.4 39.1 10.9 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ 37.1 41.2 (4.1) 
วงจรเงนิสด (วนั) 42.7 46.7 (8.5) 

 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยจะไดร้บักำรปรบัปรุงใหด้ีขึน้ในปีงบประมำณ 2562/63 ภำยในระยะเวลำ 4.7 วนั เนื่องจำกกำรเก็บ
สะสมอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อรองรบักระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน อยำ่งไรก็ตำม วนัสนิคำ้คงคลงัและวนัช ำระเงินของบญัชีบนัทกึ
มีแนวโนม้ที่เพิ่มขึน้จำก 39.1 วนัและ 41.2 วนัในปีงบประมำณ 2561/62 เป็น 43.4 วนัและ 37.1 วนัในปีงบประมำณ 2562/63 
ตำมล ำดบั โดยรวมวงจรเงินสดปรบัตวัดีขึน้ 8.5 วนัจำก 46.7 วนัในปีงบประมำณ 2561/62 เป็น 42.7 วนัในปี 2562/63 
 
14.5.3 อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 

 2562/63 2561/62 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (เทำ่ตวั) 0.68 0.61 0.06 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่ตวั) 1.08 1.17 (0.09) 

 
อัตรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้แสดงแนวโนม้เพิ่มขึน้เป็น 0.68 เท่ำจำก 0.61 เท่ำในรอบงบ ปีบญัชี 
2561/2556 ทัง้นีก้ำรเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 0.06 เท่ำยงัคงเป็นเป้ำหมำยของกลุม่โครงสรำ้งเงินทนุระยะยำวที่ต  ่ำกว่ำ 1.0 เท่ำ โดย
อตัรำสว่นปัจจบุนัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงควำมแปรปรวนที่ไมเ่อือ้อ ำนวย 0.09 ครัง้ ปิดที่ 1.08 เทำ่ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 
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14.6 กำรวิเครำะหก์ระแสเงนิสด 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ปีงบประมำณ เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
31 มกรำคำ 2563 31 มกรำคำ 

2563 
31 มกรำคม 

2562 ลำ้นบำท % 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 350.6 362.0 (11.4) (3.1) 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ  (219.4)   (51.9)  167.5 322.7 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำงำน 41.9 (353.0) 394.9 111.9 
รำยกำรปรบัปรุง (0.6) (13.1) 12.5 95.4 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ / (ลดลง) 172.5 (56.0) 228.5 408.0 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปีบญัชี 214.5 270.6 (56.1) (20.7) 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้ปี
บัญช ี

387.0 214.6 172.4 80.3 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 เพิ่มขึน้ 172.4 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2561/62 เป็น 387.0 
ลำ้นบำท 
 
4.7 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทขึน้อยูก่บักำรพฒันำของอตุสำหกรรมยำนยนตแ์ละเศรษฐกิจในประเทศที่ด  ำเนินธุรกิจอยูเ่ช่น 
ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย ปริมำณกำรผลิตรถยนตเ์ป็นตวัขบัเคลื่อนที่ส  ำคญัส ำหรบักำรผลิตชิน้สว่นยำน
ยนตใ์นประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึ่งรำยไดข้องกลุม่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะเคลื่อนไหวในทิศทำงเดียวกบัผล
กำรด ำเนินงำนของอตุสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกผลกำรด ำเนินงำนของอตุสำหกรรมแลว้ ยงัมีปัจจยัอื่น ๆ ที่จะสง่ผล
กระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทดงันี ้
 
14.7.1 อัตรำแลกเปลี่ยน 
ถึงแมว้่ำนโยบำยของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย คือกำรผลิตและจ ำหน่ำยใหก้ับผูผ้ลิตใน
ประเทศในแบบรูปสกุลเงินทอ้งถ่ิน แต่บริษัทย่อยในกลุม่อำจมีธุรกรรมระหว่ำงบริษัทเกิดขึน้ ได ้สว่นใหญ่งบก ำไรขำดทนุของ
กลุม่บรษัิทในปีที่ผำ่นมำ รบัรูไ้ดจ้ำกก ำไรและขำดทนุที่เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น เทียบไดจ้ำกกำรตดัรอบรำยกำรระหวำ่งกนั
ในสกลุเงินทอ้งถ่ินและสกุลเงินตำ่งประเทศและวนัท่ีเกิดรำยกำรในอนำคต หำกอตัรำแลกเปลีย่นมีควำมผนัผวน ก ำไรสทุธิของ
กลุ่มบริษัทอำจจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัรูก้  ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยนเมื่อไม่รวม
รำยกำรระหวำ่งกนั ในบำงกรณีกลุม่บรษัิทอำจตอ้งซือ้วตัถดุิบและอปุกรณเ์พื่อกำรผลติจำกประเทศอื่น ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อ
กลุม่บรษัิทที่เกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเช่นกนั 
 
14.7.2 อัตรำดอกเบีย้ 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทเก่ียวเนื่องกับเงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินลงทนุชั่วครำว เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
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เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำซือ้ และสญัญำเช่ำกำรเงินและเงินกูย้ืม
ระยะยำว สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัหรืออตัรำดอกเบีย้คงที่ ซึ่งใกลเ้คียง
กบัอตัรำตลำด 
 
ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 กลุม่บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 474.1 ลำ้นบำท สญัญำเงินกูย้ืมเหลำ่นี ้
รวมอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR - 1.50, COF + 1.25% และ COF + 1.75% 
 
14.7.3 สถำณกำรณ ์Coronavirus (Covid-19)  
กำรระบำดใหญ่ของโคโรนำไวรสั (Covid-19) ทีก่  ำลงัพฒันำตวัเองอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหเ้กิดกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจ สง่ผล
กระทบเชิงลบต่อธุรกิจและอตุสำหกรรมโดยรวม ทัง้ในแง่ของห่วงโซ่อปุทำน กำรใชจ้่ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดักำรผลิตหรือ
หยดุชะงกั ซึ่งสถำนกำรณด์งักลำ่วสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัยะส ำคญัต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุม่บริษัท รวมถึงผลกระทบตอ่
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร ฐำนะกำรเงินของบรษัิท กำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ซึง่ทัง้หมดนีม้ีควำมเป็นไปไดท้ี่อำจจะ
เกิดขึน้ในอนำคต 
 
ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกก ำลงัชะลอตวั กลุม่บรษัิทมีกำรเฝำ้ระวงัติดตำมสถำนกำรณอ์ยำ่งต่อเนื่องและใกลชิ้ด ประเมินผลกระทบ
ทำงกำรเงินอยูเ่ป็นระยะๆ ซึง่บรษัิทถือวำ่เป็นควำมรบัผิดชอบสงูสดุที่จะคอยสรำ้งควำมเช่ือมั่น ควำมมั่นใจ ควำมปลอดภยัต่อ
ทีมงำนรวมถึงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด กลุม่บรษัิทยงัมีมำตรกำรปอ้งกนัตำมแนวทำงของเจำ้หนำ้ที่สำธำรณสขุหรอืบคุคลำกร
ทำงกำรแพทยใ์นกำรท ำลำยหรือปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของโรคไวรสั ทัง้นีก็้เพื่อปกปอ้งคณะทีมงำนและทรพัยส์ินบรษัิท โดยที่
ยงัสำมำรถใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดท้นัทว่งที 
 
กลุม่บริษัทไดม้ีกำรวำงแผนเพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยง COVID-19 โดยสว่นใหญ่แลว้เป็นกำรรกัษำกระแสเงินสดซึง่ถือวำ่เป็น
องคป์ระกอบหลกัส ำคญัโดยรวมของบริษัท รวมถึงกำรเตรียมควำมพรอ้มรบัมือกำรชะลอตวัของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจซึง่เริม่
ตัง้แตเ่ดือนกมุภำพนัธ ์2563 ที่ผำ่นมำ โดยมุง่เนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรรบัมือทีล่กูคำ้สว่นใหญ่ไดก้ ำหนดไว ้
ในแง่ของควำมผนัผวนและควำมไมแ่นน่อนทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ทั่วโลก กลุม่บรษัิทยงัคงติดตำมกำรพฒันำอตุสำหกรรมยำน
ยนตใ์นตลำดส ำคญัๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเตรียมรบัมือกับควำมทำ้ทำยในอนำคตขำ้งหนำ้ กลุ่มบริษัทยงัคงมุ่งเนน้
ควบคุมตน้ทุนและมำตรกำรกำรลดตน้ทุนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรใชท้รพัยำกรเพื่อประโยชน์
สงูสดุ ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทก ำลงัคน้หำโอกำสใหม่ๆ และตลำดใหม่ๆ เพื่อขยำยกำรเติบโตยิ่งขึน้ โดยมุ่งเนน้คุณภำพ 
รำคำ ระบบกำรจัดส่ง ขวัญก ำลงัใจ และควำมปลอดภัยดว้ยมำตรฐำนสูงสุด รวมถึงกำรปรบัปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่มีและตลอดไป 
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รายละเอียดของผู้บริหาร คณะบริหารและเลขานุการบริษัท  

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

1 Mr. Nuthavuth Chatlerpipat 53  Barister-at-law of the Thai Bar 
Royal Patronage  
Master in Law (LLM) and 
Bachelor in Law (LLB) from 
Chulalongkorn University 
Bachelor of Business 
Administration (BBA) from 
Ramkhamhaeng University 
Certificate in English for Special 
Careers (Law) from Sukhothai 
Tammathirat University 

0.055 ไมม่ี 2014 – current  
 
 
2014 – current 
2012 – 2013 
  

Chairman (from 2017)/ 
Independent Director 
Partner of the firm 
Member of the Risk 
Management Committee 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
BKK Legal Limited 
Botanical Garden 
Organisation, Ministry 
of Natural Resources 
and Environment 

2 Datuk Rameli Bin Musa 73 Bachelor of Telecommunication 
and Master in Microwave 
Communications from University 
of Sheffield United Kingdom 

0.100 พอ่ของ ดำติน 
ศร ีฟำรำห ์

2557 – ปัจจบุนั  
 
 
2542 – ปัจจบุนั 

Deputy Chairman/ 
Executive Director 
 
Executive Vice 
Chairman 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad 
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ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

3 Dato’ Dr. Ab. Wahab Bin 
Ismail 

65 Doctor of Philosophy in 
Mechanical Engineering (Ph.D) 
from University of Leeds, United 
Kingdom 

0.100 ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2542 – ปัจจบุนั  

Executive Director 
 
 
Group Executive 
Director 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad 

4 Mr. Hamidi Bin Maulod 54 Bachelor of Science in Industrial 
Engineering from University of 
Toledo, Ohio, USA. 

ไมม่ี ไมม่ี 2018 – current  
 
2012 – 2018  

Chief Executive Director 
 
Managing Director 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Technologies 
Sdn Bhd 

5 Mr. Abdul Khudus Bin 
Mohd Naaim 

65 Chartered Accountant of the 
Malaysian Institute of Accountant 
Fellow Member of the Association 
of Chartered Certified 
Accountants, United Kingdom 
Associate Menbers of the 
Chartered Malaysian Institute of 
Taxation and Institute of Co-
operative &Management 
Accountants in Malaysia 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2542 – ปัจจบุนั  

Independent Director 
 
 
Partner of the firm 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
AKN Arif 
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ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

Diploma in Accountancy from 
Mara Institute of Technology, 
Malaysia 

6 Mr. Apichat Suttisiltum 70 Master in Business Administration 
from Thammasat University 
BSc. of Chemical Engineering 
from Chulalongkorn University 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั  Independent Director 
 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
 

7 Datin Seri Farah Binti 
Datuk Rameli  

42 MBA in Engineering Management 
from University of Conventry, 
United Kingdom 
Bachelor Degree in Electrical 
Engineering from Universiti 
Teknologi Malaysia, Malaysia 
 

0.063 ลกูสำว  
นำยรำเมล ีมู

ซำ 

2560 – ปัจจบุนั  
 
 
2556 – ปัจจบุนั  

Executive Director 
 
 
Director of Corporate 
Services 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad 

8 Mr. Surin Wungcharoen 64 BA of Engineering from King 
Mongkut University 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2555 – 2560  

Independent Director 
(from 2017 until 
December 2019 as 
Executive Director) 
Managing Director 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
 
Thai Auto Tools 
(Eastern) Co., Ltd 
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ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

9 Mr. Eddie Dzurraimin Bin 
Zulkipli 

36 Certified Public Accountant of the 
Malaysian Institute of Certified 
Public Accountants  
Chartered Accountant of the 
Malaysian Institute of Accountant 
Bachelor of Accountancy with 
Honours and Diploma in 
Accountancy from MARA 
University of Technology, 
Malaysia 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2551 – 2557 

Group Chief Financial 
Officer 
 
Deputy GM, Group 
Finance & Accounting 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad 

10 Mr. Supachai Meererg 47 Bachelor of Science in Electrical 
Industrial Engineering from 
Prankorn Teacher Collect, 
Bangkok 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2549 – 2557   

Deputy GM, Sales & 
Business Development 
Senior Manager, Sales & 
Marketing 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Autoventures 
Co., Ltd 

11 Mr. Sarawoot Sriwannayos 57 BA in Law from Ramkhamhaeng 
University 

0.052 ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั 
 
 

Corporate Secretary 
 
 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 

* อำย ุณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย 
ล าดับ ชื่อ IIT IAV FCT IIM ITSB IPSB TSSB IATSB PTIMV PTITI PTIII IAIPL 

1 Mr. Nuthavuth Chatlerpipat ^(C)            

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

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

4 Mr. Hamidi Bin Maulod / / / / / / / / BOC BOC (C) BOC / 

5 Mr. Abdul Khudus Bin Mohd Naaim ^            

6 Mr. Apichat Suttisiltum ^            

7 Datin Seri Farah Binti Datuk Rameli  / /           

8 Mr. Surin Wungcharoen /            

9 Mr. Eddie Dzurraimin Bin Zulkipli   /      / / /  

หมายเหตุ 
(C)  – ประธานคณะกรรมการ 
/  – กรรมการบริหาร 
^ – กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 
BOC – กรรมาธิการ 
IIT  – Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited 
IAV – Ingress Autoventures Co., Ltd 
FCT – Fine Components (Thailand) Co., Ltd 
IIM – Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd 



 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสำรแนบ 1   หนำ้ที ่6  

 

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



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสารแนบที ่2 – หน้าที ่1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้อ านวยการของบริษัทยอ่ย 

ล ำดบั ช่ือ IAV FCT IIM ITSB IPSB TSSB IATSB PTIMV PTITI PTIII IAIPL 

1 Mr. Affandi Bin Mokhtar   / / /   BOC BOC   

2 Ms. Huda Binti Datuk Rameli    /        

3 Dato' Zainal Abidin Ahmad    /   /     

4 Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan    /   /     

5 Mr. Noboru Iwasaki  /          

6 Mr. Mohd Sirajuddean Bin Ab 
Rahim 

      /     

7 Mr. Noboru Doi       /     

8 Mr. Katsumi Nishida       /     

9 Mr. Rabian Bin Abd Rahman     /       

10 Mr. Mohd Safri Bin Sabtu  /  /        

11 Ms. Michiko Akamatsu /    /   BOC    

12 Mr. Hiroshi Miyazeki /       BOC    

13 Mr. Itsuro Maeno /           

14 Mr. Nosri Bin Hamzah /    /       

15 Mr. Herman Zaini Latif        BOC    

16 Mr. Pami Bin Jani         /   



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสารแนบที ่2 – หน้าที ่2 
 

17 Mr. Mas Moechamad Latief        /    

18 Mr. Tetsuji Tamura        /    

19 Mr. Hishamudin Bin Lah        / /   

20 Mr. Shamsuddin Bin Isa           / 

21 Mr. Prateek Rah Chitkara           / 

 

 

หมายเหตุ 

/  – กรรมการบริหาร 
(C) – ประธานคณะกรรมการ 
BOC – คณะกรรมาธิการ 
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  

IATSB – Ingress AOI Technologies Sdn Bhd 
PTIMV – PT Ingress Malindo Ventures  
PTITI – PT Ingress Technologies Indonesia 
PTIII – PT Ingress Industrial Indonesia 
IAIPL  – Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd 

   

 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสารแนบ 3 – หน้าที ่1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและหวัหน้างานผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 
ช่ือ  : Mr. Mohd Fazli Mohd Nawi 
ต ำแหนง่ : หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
กำรศกึษำและคณุสมบตั ิ : ปี 2560 

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นนิติเวชอำชญำวทิยำและกำรเงินจำก MARA University of Technology 
Shah Alam ประเทศมำเลเซีย 
ปี 2545 
ปรญิญำตรเีกียรตินิยมสำขำกำรบญัชีจำก MARA University of Technology Shah Alam 
ประเทศมำเลเซีย 
ปี 2542 
ประกำศนียบตัรดำ้นกำรบญัชีและเศรษฐศำสตรจ์ำก Kolej Professional MARA, Beranang 
Selangor, ประเทศมำเลเซยี 
 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : ปี 2558 - ปัจจบุนั หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน บรษัิทอิงเกรส อินดสัเตรยีล (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  ปี 2555 - 2558 ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน Ingress Corporation Berhad 
  ปี 2551 - 2555 ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบัดแูลและควบคมุบรษัิท Sime Darby 

Plantation Sdn Bhd. 
 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานส านักงาน 
ช่ือ  : นำยศรำวธุ ศรวีรรณยศ 
ต ำแหนง่ : เลขำนกุำรบรษัิทและหวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำย 
กำรศกึษำและคณุสมบตั ิ : ปี 2525  

ปรญิญำตรสีำขำกฎหมำยจำกมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : ปี 2557 - ปัจจบุนั หวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนกุำรบรษัิท บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรี

ยล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
  ปี 2529 - 2557 หุน้สว่นบรษัิท Santik 15 International Office 

 



  
     

 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสำรแนบ  4 หนำ้ที ่1 
 

 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯก่อตัง้เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระและไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหำร 3 ท่ำน ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย,์ และตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย รำยละเอียดของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยบคุลลำกรดงันีม้ีดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด บิน นำอมิ ประธำน 
2. นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ สมำชิก 
3. นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม สมำชิก 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมมีดังนี้ 
1. งบการเงนิ 

 สอบทำนงบกำรเงิน กำรบญัชีและรำยงำนปัญหำรวมทัง้กำรท ำธุรกรรมที่ซบัซอ้นหรือผิดปกติ และประเด็นที่มี
กำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ รวมถึงกำรหำรอืกบัผูบ้รหิำร และผูส้อบบญัชีภำยนอกเพื่อลดควำมเสีย่งเก่ียวกบัผล
กำรตรวจสอบภำพของกำรควบคมุภำยในเก่ียวกบักระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

2. การควบคุมภายใน 
 สอบทำนใหบ้ริษัท มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงกำรควบคมุระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำรปฏิบตัิตำมขอ้แนะน ำในกำรควบคมุภำยในจำกผูส้อบบญัชีทัง้ภำยในและภำยนอก. 

 สอบทำนและอนมุตัิกำรตรวจสอบภำยใน แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี กำรจดักำรบคุลำกรที่จ  ำเป็นส ำหรบักำร
ตรวจสอบภำยใน และตรวจสอบประสทิธิผลของกำรตรวจสอบภำยในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบตัิดำ้นวิชำชีพ 

3. การจัดการความเสี่ยง 
 สอบทำนและอนมุตัิกฎขอ้ปฏิบตัิ แผนงำนประจ ำปี กำรจดักำรบคุลำกรที่จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ 

และกำรควบคมุ รวมถึงกำรทบทวนประเด็นกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดที่ไดร้บัจำกหน่วยงำนก ำกบัดแูล และ
กำรแกไ้ขปัญหำ 

 สอบทำนควำมเพียงพอของกระบวนกำรและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ประสิทธิผลของ
กำรด ำเนินงำนของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ บรษัิทฯ 

4. นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
 เพื่อใหม้ั่นใจวำ่จรรยำบรรณและนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดจ้ดัท ำขึน้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อให้

ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคน ตระหนกัและสง่เสรมิใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั 
 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัขึน้อยำ่งนอ้ยสี ่(4) ครัง้เป็นประจ ำทกุปี หรอืมำกกวำ่เมื่อมีควำมจ ำเป็น โดยปกติจะมีผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุเป็นหวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน, หวัหนำ้แผนกตรวจสอบภำยใน และตวัแทนของผูส้อบบญัชี (ถำ้จ ำเป็น) หวัหนำ้
หนว่ยปฏิบตัิกำรหรอืคณะกรรมกำรชดุอื่นๆ 
 



  
     

 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสำรแนบ  4 หนำ้ที ่2 
 

 
 

ส ำหรบัปีงบประมำณ 2562/63 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุสี ่(4) ครัง้ และไดแ้สดงควำมคิดเห็น ซึง่สำมำรถสรุป
ไดด้งันี ้
 

1.0 การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

 รำยงำนและเปิดเผยทำงกำรเงิน เผยหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน นโนบำยกำรบญัชีและขอ้ก ำหนดที่ส  ำคญั ได้
ถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีเพื่อหำรอืที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบและสอบทำนงบ
กำรเงิน 

หลงัจำกสอบทำนแลว้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินในปี 2562/63 ไดจ้ัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินอยำ่งเพียงพอ และไดม้ีมติอนมุตัิงบกำรเงิน ที่ผูส้อบ 

2.0 การสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีภำยในและฝ่ำยบริหำร เพื่อทบทวนและประเมินระบบกำร
ควบคมุภำยใน และผลกำรปฏิบตัิงำนของแตล่ะบรษัิ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยงำนจำกผูต้รวจสอบภำยในเพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่มีระบบกำรควบคมุภำยใน
ที่เพียงพอและเหมำะสม 

 เมื่อตรวจสอบคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯอยูใ่นระดบัท่ี
ดีโดยไมม่ีขอ้บกพรอ่ง 

3.0 การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ชี ้แจงว่ำ กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอกขึน้อยู่กับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณแ์ละคณุภำพของกำรใหบ้รกิำร  

 คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจะพิจำรณำจำกขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ  
จำกผลกำรด ำเนินงำนและมำตรฐำนกำรตรวจสอบ 

4.0 การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้สดงใหเ้ห็นวำ่ กำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนของบรษัิทฯเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย ์และกฏหมำยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

 บรษัิทไดด้  ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำลจ รยิธรรรมธุรกิจ นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นและยโยบำยอื่นๆ
ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด 

 ไมม่ีรำยงำนกำรประพฤตมิิชอบใดๆ ในปี 2562/63 
5.0 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมพงึพอใจกบัรำยกำรดงักลำ่ว และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท และมีควำมสมเหตสุม และ
เปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้ง ตำมขอ้ก ำหนดและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสำรแนบ  4 หนำ้ที ่3 
 

 
 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมรอบคอบ และแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท โดยไม่มี
ขอ้จ ำกัดในกำรรบัรูข้อ้มูล คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินกำรปฏิบัติหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบในปีที่ผ่ำนมำว่ำมี
ประสิทธิผลและบรรลตุำมวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไดร้บัควำมรว่มมือจำกฝ่ำยบรหิำร
กำรจดักำร 
 
ในนำมคณะกรรมกำร 
 
 
นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด บิน นำอมิ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสำรแนบ 5 – หนำ้ที่ 1 
 

สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพยส์ิน 
 
นโยบำยกำรประเมินคำ่ทรพัยส์นิของกลุม่บรษัิทจะท ำกำรประเมินรำคำทรพัยส์นิของกลุม่ทกุๆ 3 ปี ลำ่สดุไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบใน
เดือนสงิหำคม 2561 โดยบรษัิทไดว้ำ่จำ้งบรษัิทประเมินคำ่ทรพัยส์นิอิสระ เพื่อท ำกำรประเมินที่ดินและอำคำรเพื่อทบทวนรำคำประเมินที่
ไดป้ระเมินในเดือนตลุำคม 2558 โดยมีกำรประเมินรำใหมด่งัตอ่ไปนี ้ 
 
 มีกำรประเมินรำคำที่ดินใหมำโดยใชว้ิธีกำรเปรยีบเทียบรำคำตลำด และ 
 กำรประเมินของอำคำรโดยใชว้ิธีตน้ทนุทดแทนโดยทดแทนคำ่เสือ่มรำคำ 
 
รำยละเอียดของผูป้ระเมินรำคำของผูป้ระเมินรำคำทรพัยส์นิอิสระมีดงัตอ่ไปนี ้
 

ล าดับ
ที ่

บริษัท ผู้ประเมินราคาทรัพยส์ินอิสระ หมายเหตุ 

1. IAV และ FCT Fanix Appraisal Co., Ltd. 
27/1 ซอยศนูยว์ิจยั, บำงกะปิ 
หว้ยขวำง, กรุงเทพฯ 10310, ประเทศไทย 

ระยะเวลำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต.  
16 มีนำคม 2561 to 15 มีนำคม 2563 

2. ITSB และ IPSB JB Jurunilai Bersekutu Sdn. Bhd. 
EO3A1, 3rd Floor, East Floor 
Wisma Selangor Dredging 
142B, Jalan Ampang 
50350 Kuala Lumpur, ประเทศมำเลเซีย 

หมำยเลขลงทะเบยีนที่ออกโดยคณะกรรมกำร
ประเมินคำ่, ผูป้ระเมินรำคำ, ตวัแทนอสงัหำรมิทรพัย์
และผูจ้ดักำรทรพัยส์นิท่ีอยูภ่ำยใตก้ระทรวงกำรคลงั
ประเทศมำเลเซีย: VE (1) 0161  

3. PTIMV KJPP Tri, Santi Dan Rekan 
Gd. Pulak Mas Lt 2 
Cipinang Cempedak II 
No 58B, Jakarta Timur, ประเทศอินโดนีเซีย 

ใบอนญุำตประกอบธุรกิจทีแ่กโดยกระทรวงกำรคลงั
ประเทศอินโดนีเซยี: 492/KM.1/2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 

เอกสำรแนบ 5 – หนำ้ที่ 2 
 

 
สรุปผลกำรประเมินมีดงันี:้ 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

ล าดับ
ที ่

บริษัท 
ที่ดนิ อาคาร 

ผลประเมินปี  
2561 

ผลประเมินปี  
2558 

เพิ่มขึน้/ 
(ลดลง) 

ผลประเมินปี  
2561 

ผลประเมินปี  
2558 

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 ุ(ปิดอตัรา ณ วนัที ่31 มกราคม 2562) RM1 = 7.6397 บาท และ IDR1,000 = 2.2367บาท 
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