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สารบัญ 
 

สำรบญั 

หมวดที่ 1 – ธุรกิจโดยทั่วไป 

หวัขอ้ที ่ รำยละเอียด 

1.0 นโยบำยธุรกิจและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
2.0 กิจกรรมและกลยทุธท์ำงธุรกิจ 

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 นโยบำยและกลยทุธก์ำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 

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 หลอ่หลอมให้บริษัทสำมำรถพฒันำควำมรว่มมือ
อนัดีกบัหุน้สว่นธุรกิจทัง้ภำยในและภำยนอกอยำ่งมืออำชีพ 

1.1.2 เป้าหมายและภารกิจทางธุรกิจของกลุ่ม 

   กลุม่บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นผูผ้ลิตชิน้สว่นยำนยนตช์ัน้น ำในตลำดเอเชียและขยำยฐำนลกูคำ้ไปทั่วโลก
ดว้ยเทคโนโลยีกำรผลติขัน้สงูและเป็นท่ียอมรบัอยำ่งกวำ้งขวำง 

1.1.3 นโยบายคุณภาพของกลุ่ม 

   กลุ่มบริษัทมีเป้ำหมำยเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดใหก้ับลูกคำ้  โดยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนักำรพฒันำคณุภำพผลติภณัฑแ์ละกำรบรรลคุวำมเป็นเลศิดำ้นทรพัยำกรบคุคล 
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 2 
 

1.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่ม บริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

 
*หุน้รอ้ยละ 3 ทีเ่หลอืถอืหุน้โดยบคุคลธรรมดา  

JOINT VENTURE 

PARTNERS

INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

INGRESS 
AUTOVENTURES 

CO.,LTD.

FINE COMPONENTS
(THAILAND) 

CO.,LTD.

INGRESS INDUSTRIAL 
(MALAYSIA)

SDN BHD

INGRESS 
PRECISION
SDN BHD

TALENT 
SYNERGY
SDN BHD

INGRESS TECHNOLOGY 
SDN BHD

PT INGRESS 
MALINDO 
VENTURES

PT INGRESS
TECHNOLOGIES 

INDONESIA

INGRESS 
AUTOVENTURES 
(INDIA) PVT LTD

YONEI CO., 
LTD.

KATAYAMA 
KOGYO CO., 

LTD.

PT TIDAR 
ADYAGIRI 

SAKTI
PERODUA

IWAMOTO 
CO., LTD.

PT INGRESS 
INDUSTRIAL 
INDONESIA

INGRESS AOI 
TECHNOLOGIES 

SDN BHD

AOI 

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%*



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

 
 

หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 3 
 

1.3 สถานทีต่ั้ง 
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 4 
 

1.4 ธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทในเครือ 

   กลุม่บรษัิทมีเปำ้หมำยเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคำ้โดยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
กำรพฒันำคณุภำพผลติภณัฑแ์ละกำรบรรลคุวำมเป็นเลศิดำ้นทรพัยำกรบคุคล 

บริษัทผู้ถอืหุ้นเพื่อการลงทุน 
1.4.1 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) (“INGRS”) หรือ (“บริษัท”) 

  บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ INGRS จัดตัง้ขึน้เมื่อเดือนมีนำคม 2557 
เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อกำรลงทนุและใหค้  ำปรกึษำดำ้นธุรกิจใหก้บับริษัทยอ่ยที่ผลิตชิน้สว่นยำนยนตภ์ำยในกลุม่อิงเกรส 
ทัง้ในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เพื่อเพิ่มศกัยภำพควำมแข็งแกร่งรวมถึงทรพัยำกรที่สำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ อีกทัง้ยงัมุง่เนน้กำรขยำยกำรด ำเนนิธุรกิจทัง้ภำยในและนอกพืน้ท่ีในปัจจบุนั 

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

  IIM จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 ในฐำนะบริษัทผูถื้อหุน้เพื่อกำรลงทุนท ำหนำ้ที่เ ป็นที่ปรกึษำ
ใหก้บับริษัทย่อยที่อยูน่อกพืน้ที่ประเทศไทย ทัง้นีเ้ป็นขอ้ก ำหนด ว่ำดว้ยบริษัทสญัชำติมำเลเซียที่มีใบอนญุำตกำรผลิต จ ำเป็น
จะตอ้งมีบรษัิทผูถื้อหุน้ตัง้อยูใ่นรำชอำณำจกัรประเทศมำเลเซีย IIM ท ำหนำ้ที่เป็นตวัเช่ือม เพื่อเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธใ์นธุรกิจ
หลกัของ INGRS คือ ธุรกิจกำรขึน้รูปและกำรป้ัมขึน้รูป 

โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์– ระบบการรีดขึน้รูปและผนึกซีล 

1.4.3 อิงเกรส ออโตเวนเจอร ์จ ากัด (“IAV”) 

  IAV ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยชิน้ส่วนแม่พิมพแ์บบรีดรวม ป้องกันกำรรั่วซึมของรถยนต์ 
กรอบประตแูละชิน้สว่นยำนยนตอ์ื่นๆ ที่ผลิตขึน้โดยเทคนิคกำรรีดขึน้รูปส ำหรบัลกูคำ้ OEM ในประเทศไทย โดย IAV ไดร้บักำร
จดัอนัดบัใหเ้ป็นผูจ้  ำหนำ่ยระดบั Tier-1 ซึง่เป็นผูผ้ลติและจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑโ์ดยตรงตอ่กลุม่ลกูคำ้ OEM ตลอดจนผลติและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑใ์หก้ับผูผ้ลิตระดับ Tier-1 เช่นเดียวกัน โดย IAV มีพันธมิตรทำงธุรกิจที่ดีไดแ้ก่ Katayama Kogyo และ 
Yonei จำกประเทศญ่ีปุ่ น จึงสำมำรถเจำะกลุ่มลูกคำ้ OEM ชั้นน ำจำกประเทศญ่ีปุ่ นและสหรฐัอเมริกำไดเ้ช่น Mitsubishi, 
Honda, Isuzu, AAT, Ford, Nissan, Suzuki และ General Motors บริษัทมีโรงงำนผลิตชิน้ส่วนรถยนตอ์ยู่  2 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ที่
นิคมอุตสำหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์จังหวดัระยอง และนิคมอุตสำหกรรมไฮเทคจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ และ มีคลงัสินคำ้ที่
จงัหวดัปรำจีนบรุเีพื่อจดัสง่ไปยงัลกูคำ้ฮอนดำ้ 

1.4.4 Ingress Precision Sdn. Bhd. (“IPSB”) 

  IPSB ก่อตัง้ขึน้ในปี 2537 ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยชิน้สว่นกำรป้องกนักำรรั่วซึมของรถยนต์ 
และกรอบประตใูหก้ับบริษัท OEM หลกัในมำเลเซีย ประอกบดว้ย Proton, Perodua, Honda และ Toyota บริษัทตัง้อยู่ที่เขต 
Nilai เมือง Negeri Sembilan ประเทศมำเซีย ซึง่ไดร้บักำรสนบัสนนุดำ้นเทคโนโลยีจำก Katayama Kogyo ประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้
บริษัทไดจ้ดัอนัดบัใหเ้ป็น Tier-1 ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บั OEM อีกทัง้ยงัเป็นผูผู้บ้กุเบิกเทคโนโลยีกำร
รดีขึน้รูปในประเทศมำเลเซีย 

1.4.5 PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) 

  PTIMV ก่อตัง้ขึน้เมื่อในปี 2547 มีโรงงำนผลิตที่ Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยควำมรว่มมือกบับรษัิท
ทอ้งถ่ิน PT Tidar Adyagiri Sakti และพนัธมิตรทำงธุรกิจ Katayama Kogyo และ Yonei จำกประเทศญ่ีปุ่ น ธุรกิจของ PTIMV 
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หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 5 
 

คือกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยชิน้สว่นกำรป้องกนักำรรั่วซมึของรถยนต์ กรอบประต ูและแผ่นกนัควำมรอ้น ใหก้บัลกูคำ้ OEM ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปดว้ย Mitsubishi (รถยนตแ์ละรถบรรทุก), Honda, Suzuki, Toyota, Daihatsu และ Hino 
บรษัิทไดร้บักำรจดัอนัดบัใหเ้ป็นผูน้  ำในกำรผลติระดบั Tier-1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผลติและจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑโ์ดยตรง
ใหก้บั OEMs และลกูคำ้ระดบั Tier-1 บริษัทไดร้บักำรสนบัสนนุททำงเทคนิคจำก บริษัท Woo Young Industry จ ำกดั ประเทศ
เกำหล ีและไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นซพัลำยเออร ์Tier-1 ใหก้บัโครงกำร Hyundai และติดตัง้กำรประกอบแบบอตัโนมตัิ 

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

  IAIPL ก่อตัง้ขึน้ในปี 2553 ตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 2562 ไดด้  ำเนินกำรผลติที่ Manesar, Grunggram และใน
เดือนเมษำยน 2564 ไดย้ำ้ยโรงงำนไปที่ รฐัคุชรำต  ธุรกิจหลกัของบริษัทคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยชิน้ส่วนยำนยนต์โดยใช้
เทคโนโลยีกำรขึน้รูปแบบฉีดและรีดขึน้รูป ชิน้ส่วนหลกัที่ผลิตและจำหน่ำยเป็นชุดโมดูลระบบปิดผนึก ซึ่งรวมถึงคิว้ยำงร่อง
กระจก คิว้หลงัคำ คิว้ยำงขอบกระจกหนำ้รถ และยำงขอบประตกูนักระแทกส ำหรบัรถยนตโ์ดยสำร   บริษัทยงัจดัหำชิน้สว่น 3 
ลอ้และ 2 ลอ้ใหก้บัผูป้ระกอบ OEM ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2660 บริษัทไดล้งนำมขอ้ตกลงควำมช่วยเหลือมำงเทคนิคกบับรษัิท
ในเครอื Ingress Precision Sdn Bhd (IPSB) เพื่อสนบัสนนุกำรเตรียมพรอ้มดำ้นเทคนิคส ำหรบักำรขยำยโครงกำรในอนำคต 

  ลกูคำ้หลกัของ IAIPL ในอินเดีย ประกอบดว้ย Maruti Suzuki India, Mahindra & Mahindra, Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA), MG Motor India (MG) และ Ford India นอกจำกนัน้ บริษัทยังเป็นซัพพลำยเออร ์Tier-2 ใหก้ับหลำย
บรษัิทระดบั Tier-1 ในอินเดีย โดยสว่นใหญ่จะจดัสง่ผลติภณัฑใ์หก้บั Maruti Suzuki  

โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์– ชิน้ส่วนป้ัมขึน้รูป เชื่อมและประกอบ และสร้างแม่พิมพ ์

1.4.7 Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”) 

   ITSB ก่อตัง้ขึน้ในปี 2540 ซึ่งด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและประกอบชิน้ส่วนยำนยนต์ ดว้ยเครื่องจกัรป้ัมขึน้รูป
ขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ เพื่อจ ำหน่ำยใหก้ับลูกคำ้ OEM ในประเทศมำเลเซีย บริษัทเป็นผูน้  ำในกำรผลิตระดับ Tier-1 ใน
ประเทศมำเลเซีย โดยผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บั OEM เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตระดบั Tier-1 รำยอื่น ซึ่งลกูคำ้ของ 
บริษัท ประกอบดว้ย ผูผ้ลิตยำนยนตร์ำยใหญ่ในมำเลเซีย เช่น Perodua Proton Honda และ Toyota บริษัทมีโรงงำนผลิต 2 
แหง่ คือที ่Bukit Beruntung รฐั Selangor และ Alor Gajah รฐั Melaka ทัง้ 2 โรงงำนมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั มีทัง้เครือ่งป้ัมขึน้รูป
ดว้ยควำมเรว็สงู และสำยกำรประกอบอตัโนมตัิ 

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

   FCT เป็นบริษัทร่วมลงทุนกับ บริษัท Iwamoto จ ำกัด จำกประเทศญ่ีปุ่ น โรงงำนตัง้อยู่ที่ อ ำเภอบำ้นฉำง 
จงัหวดัระยอง ประกอบธุรกิจผลติและจดัจำหนำ่ยชิน้สว่นยำนยนตท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีกำรป๊ัมตดัขึน้รูปโลหะดว้ยแมพ่ิมพ ์รวมถึงกำร
ผลิตด้วยแม่พิมพ์แบบตัดละเอียด ลูกค้ำหลักของบริษัท คือผู้จัดจ ำหน่ำย  OEM ชั้นน ำระดับ  Tier-1 และ Tier-2 ของ
อตุสำหกรรมยำนยนตใ์นประเทศไทย ประกอบดว้ย Thai Asakawa, Bridgestone NCR, Siam Senater, Valeo Automotive, 
Hiruta, Thai Yashiro, Siam Sera FB, TOPRE, Adient Summit และกลุม่บริษัท INGRS นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีควำมสำมำรถ
ในดำ้นวิศวกรรม กำรออกแบบกำรผลิตและกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องป้ัมขึน้รูป (ฐำนหล่อ เหล็ก รวมถึงวสัดุแร งดึงก ำลงัสงู 780 
Mpa) และผลิตแม่พิมพ ์ซึ่งนอกเหนือจำกกำรใชง้ำนภำยในแลว้ FCT ยงัมีกำรผลิตแม่พิมพใ์หก้บัลกูคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
(ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย) 
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1.4.9 PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”) 

   PTITI ก่อตัง้ขึน้ในปี 2555 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ITSB โดย ITSB เป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมด ผลิตภณัฑส์ว่นใหญ่
ของบริษัทเก่ียวขอ้งกบักำรป๊ัมชิน้สว่นขนำดเล็กและกำรผลิตป้องกนัควำมรอ้น ซึ่งจดัสง่ใหก้บั PTIMV เท่ำนัน้ ในอนำคตบรษัิท
จะเป็นผูจ้ดัหำชิน้สว่นใหก้บั PT Ingress Industrial Indonesia (PTIII) เพื่อจดัสง่ในโครงกำรฮนุได 

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) บริษัทก่อตัง้ขึน้ในเดือนตลุำคม 2562 ดว้ยกำรผลิตที่ทนัสมยั  กำรป๊ัมเพื่อ
รองรบักำรผลิตโดยใช้วสัดุเหล็กกลำ้ควำมแข็งแรงสูง (AHSS) ขัน้สูง บริษัท AOI ของญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มี
ประสบกำรณ์ในดำ้นเทคโนโลยี และพิสูจนแ์ลว้ว่ำสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ OEM ในช่วงเริ่มตน้ บริษัท
สำมำรถด ำเนินระดบัอตัโนมตัิอยู่ที่รอ้ยละ 95 ของกระบวนกำรผลติและกำรประกอบ เมื่อเดือน มกรำคม 2564 ไดเ้ริม่งำนผลิต
ที ่เขต Serendah, รฐัSelangor  

1.4.11 PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) 

   PTIII ก่อตัง้ขึน้ในเดือนตุลำคม 2562 ธุรกิจหลกัคือกำรผลิตและประกอบชิน้ส่วนยำนยนตข์นำดกลำงถึง
ขนำดสงูไวเ้พื่อท ำธุจกิจกบัฮนุไดและลกูคำ้ OEM อืนๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ทัง้นีด้ว้ยกำรสนบัสนนุทำงเทคนิคจำกบรษัิท Tae 
Sung Automotive ประเทศเกำหลี Hyundai Motor Manufacturing Indonesia คือลกูคำ้หลกัของบริษัท โรงงำนแห่งนีต้ิดตัง้
ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั มีเครื่องกดน ำ้หนกัระดบัสงูและสำยกำรประกอบอตัโนมตัิพรอ้มระบบกำรผลิตใหม่ลำ่สดุ โดยบริษัท
วำงแผนท่ีจะเริม่ด  ำเนินกำรผลติภำยในเดือนธนัวำคม 2564 

 บริษัทเพื่อการออกแบบและการผลิตระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
1.4.12 Talent Synergy Sdn Bhd (“TSSB”) 

   TSSB ก่อตัง้ขึน้ในปี 2538 โดยมีส่วนรว่มหลกัในกำรใหบ้ริกำรโซลชูั่นระบบอตัโนมตัิส  ำหรบัอตุสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละอตุสำหกรรมอื่นๆ ควบคูก่บัอตุสำหกรรม 4.0 บรษัิทมุง่เนน้ไปท่ีกำรเพิ่มผลติภณัฑใ์หมท่ี่เก่ียวขอ้งเช่น Automated 
Guided Vehicle (AGV), ระบบตรวจสอบกำรผลติ (PMS), ระบบกำรด ำเนินกำรผลติ (MES) และ Smart Factory ซึง่กำรบรกิำร
รวมถึง กำรออกแบบกำรประดิษฐ์ และกำรติดตัง้ปรบัแต่งตำมขอ้ก ำหนดทำงเทคนิคเฉพำะ หรือตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้  
ลกูคำ้หลกัของบรษัิท ไดแ้ก่ กลุม่บรษัิท, ผูผ้ลติใหก้บั OEM, ผูผ้ลติระดบั Tier-1 และผูผ้ลติอื่นๆ ซึง่ผลติภณัฑบ์ำงสว่นบรษัิทถกู
ใชโ้ดยสถำบนักำรเรยีนรูแ้ละหนว่ยงำนทดลองในหอ้งปฏิบตัิกำร บรษัิทมีบรกิำรหลงักำรขำยแก่ลกูคำ้ตำมระยะเวลำที่ไดท้  ำกำร
ตกลงรว่มกนั 

1.5 ผลิตภณัฑข์องบริษัท 

ผลิตภัณฑข์องบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑข์ึน้รูป (Roll Forming), Stamping, Die 

Making และ Automotive Solutions ซึง่ไดแ้สดงตำมหมวดหมูด่งัตอ่ไปนี ้
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1.5.1 ผลติภณัฑข์ึน้รูป 

ผลิตภัณฑข์ึน้รูปมว้นสำมำรถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยใน โมดูลประตู ระบบท่อไอเสียและระบบปิดผนึก 
ผลิตภณัฑเ์หลำ่นีผ้ลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีกำรขึน้รูปมว้นและกำรขึน้รูปดว้ยน ำ้ โดยใชเ้หล็กแผ่นรีดเย็นส ำหรงัโมดลูประตูสแตน
เลสและเหลก็หลอ่ส ำหรบัระบบไอเสยี และ PVC, PP, TPO และ TPE ส ำหรบัระบบปิดผนกึ 
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1.5.2 ผลิตภณัฑรี์ดขึน้รูป 

ผลติภณัฑร์ดีขึน้รูปซึง่ครอบคลมุทัง้ชิน้สว่นตวัถงัขนำดใหญ่ของยำนพำหนะรวมทัง้ชิน้สว่นขนำดเลก็เช่นตวั
ยึดและช่องว่ำงแบบละเอียด ผลิตภณัฑเ์หลำ่นีส้ำมำรถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยในชุดประกอบโมดูลโครงสรำ้งดำ้นขำ้งใต้
ชิน้สว่นของตวัปอ้งกนัควำมรอ้นและช่องวำ่งขนำดเล็ก วสัดทุี่ใชส้  ำหรบัผลิตภณัฑเ์หลำ่นี ้ไดแ้ก่ เหล็กแผ่นอ่อนที่มีแรงดงึสงูถึง 
1,800 MPa และแผ่นอลูมิเนียม ในขณะที่ใช้เทคโนโลยีกำรกดอัตโนมัติและกำรประกอบส ำหรบัชิน้ส่วนรีดขึน้รูป และใช้
เทคโนโลยีลำยนนูส ำหรบัตวัปอ้งกนัควำมรอ้น 
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1.5.3 ผลิตภณัฑแ์มพ่ิมพ ์

ผลิตภณัฑผ์ลิตแม่พิมพร์วมถึงกำรออกแบบ กำรประดิษฐ์และกำรบ ำรุงรกัษำแม่พิมพใ์นกำรผลิตชิน้สว่น
ยำนยนตข์องกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงกำรป๊ัมขึน้รูปแบบปกติและ fine blanking ตัง้แต่แม่พิมพข์นำดเล็ก ขนำดกลำงและขนำด
ใหญ่ ผลติภณัฑเ์หลำ่นีใ้ชเ้หลก็และวสัดชุบุโลหะ 

 
1.5.4 ระบบอตัโนมตัิ  

กลุ่มบริษัทมีบทบำทหน้ำที่ ที่ส  ำคัญในผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรระบบอัตโนมัติ ทั้งนีเ้พื่อปรับปรุง

กระบวนกำรผลติใหม้ีประสทิธิภำพ ผลติภณัฑข์องบรษัิทประกอบดว้ย Manufacturing Execution System (MES), บรกิำรดำ้น

วิ ศ ว ก ร ร ม , Automated Guided Vehicles (AGV), Production Monitoring System (PMS), Autonomouse Robotic 

Coloboration Robot เครือ่งจกัรเฉพำะทำงและอปุกรณท์ดสอบ 
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1.6 โครงสร้างการถอืหุน้ 
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยแตล่ะแหง่มีดงันี ้

บรษัิท ลกัษณะธุรกิจ 
รอ้ยละของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง ทนุช ำระแลว้  

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 ภำยในกลุม่ อื่นๆ 

IAV ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยชิ ้นส่วนพลำสติก 
weatherstrips ที่เกิดจำกกำรม้วนขึน้รูป
บำนประตูรถยนตท์ี่ท  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 

FCT ผูผ้ลิตและจ ำหนำ่ยชิน้สว่นโลหะยำนยนต์
ผลิตโดยป๊ัมหรือรีดขึน้รูปและเทคโนโลยี 
fine blanking ส ำหรับ  OEM ซัพพลำย
เออรช์ัน้น ำระดบั Tier-1 และ Tier-2 FCT 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

IIT: 85% 

 

Iwamoto: 15% 

 

220,000,000 บำท 

IIM เป็นบริษัทโฮลดิง้เพื่อกำรลงทุน โดย IIM 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซีย 

IIT: 100% 

 

- 118,395,002 รงิกิต 

ITSB ผูผ้ลิตและประกอบชิน้ส่วนกดระดบัปำน
กลำงถึงขัน้สงู ITSB ก่อตัง้ขึน้ในประเทศ
มำเลเซีย 

IIT: 70% Perodua: 30% 20,000,000 รงิกิต 

IPSB ผู้ผลิตและผู้จ  ำหน่ำยของบำนประตู
รถยนต์โลหะม้วนขึน้รูป (กรอบประตู) 
และส่วนประกอบที่เก่ียวขอ้งใหก้ับลกูคำ้
ระดบั Tier-1 ซึง่ IPSB ก่อตัง้ขึน้ในประเทศ
มำเลเซีย 

IIM: 90% KK: 10% 7,000,000 รงิกิต 

IATSB ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยชิน้ส่วนยำนยนต์โดย
ใช้วัสดุเหล็กชนิดควำมแข็งแรงขั้นสูง 
(AHSS) พร้อมระบบอัตโนมัติระดับสูง 
ให้กับลูกค้ำระดับ Tier-1 โดย IATSB 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซีย 

ITSB : 51% AOI : 34% 

PAC : 15% 

30,000,000 รงิกิต 



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

 
 

หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 11 
 

บรษัิท ลกัษณะธุรกิจ 
รอ้ยละของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง ทนุช ำระแลว้  

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 ภำยในกลุม่ อื่นๆ 

TSSB ผู้ให้บริกำรโซลูชั่ นในระบบอัตโนมัติ
ส  ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละอื่น ๆ 
ซึง่ TSSB ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซีย 

IIM: 100% - 500,000 รงิกิต 

PTIMV ผู้ผลิตและจ ำหน่ ำยส่วนประกอบที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ส ำ ย ส ะ พ ำ ย ส ำ ห รั บ
อตุสำหกรรมยำนยนต ์PTIMV ก่อตัง้ขึน้ใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

IPSB: 60% KK: 25% 

Yonei: 10% 

PT Tidar: 5% 

59,999,996,625 รูปียะฮ ์

PTITI ผลิตป๊ัมหรือรีดขึน้รูปชิ ้นส่วนขนำดเล็ก 
PTITI ก่อตัง้ขึน้ในประเทศอินโดนีเซีย 

ITSB: 100% - 6,077,164,863 รูปียะฮ ์

PTIII ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยชิ ้นส่วนรีดขึ ้น รูป
ระดบักลำงถึงขัน้สงูส ำหรบัอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ PTIII ก่ อตั้ง ขึ ้น ในประ เทศ
อินโดนีเซีย 

IIM: 100% - 32,750,060,000 รูปียะฮ ์

IAIPL ผูผ้ลิตและผูจ้ัดจ ำหน่ำยส ำหรบัระบบปิด
ผนึกยำนยนตแ์ละด ำเนินงำนเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรบักำรมว้นพลำสติกขึน้
รูป รวมทัง้ดดัชิน้สว่นพลำสติก โดย IAIPL 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศอินเดีย 

IIM: 97% Mr. Prateek 
Chitkara: 3% 

150,000,000 รูเปีย 
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1.7 ประวัติความเป็นมาและชว่งเวลาที่ส าคัญ 

ความส าเร็จทางธุรกิจของกลุม่บริษัท มีดังนี ้

พ.ศ ความส าเร็จ 

2558 

 Ingress Group ไดด้  ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้ง เสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 30 มกรำคม 2558 

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

Limited ในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2558  

 ITSB เขำ้ร่วม ลงนำมในขอ้ตกลงควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Metaltech Limited  จำก

ประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อพฒันำโมเดลใหม่ 

2559 

 สรำ้งโรงงำน ITSB ในเมือง Malacca ประเทศมำเลเซีย ส ำหรบัสง่มอบใหก้บับรษัิท HONDA  

 TSSB รว่มลงนำมในขอ้ตกลงควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กบั บริษัท Tae Sung Tech Co., Ltd จำก

ประเทศเกำหล ีในงำนระบบกำรผลติแบบอตัโนมตัิ (Automation Solution) 

 ITSB โรงงำน Ma lacca ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท HONDA (ส ำหรบังำนป๊ัมขึน้รูป) 

2560 

 IIM ไดซ้ือ้หุน้ทัง้หมดของ ITSB และ 40% ของ IAIPL โดยผำ่นทำง บรษัิทแม ่(ICB) 

 INGRS เริม่เสนอขำยหุน้สำธำรณะในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“SET”)  เมื่อวนัท่ี 9 สงิหำคม 2560  

 ITSB เขำ้ร่วม ลงนำมในขอ้ตกลงควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กับ AOI Kikai Co. , Ltd จำกประเทศ

ญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันำรุน่ใหม่ๆ  

 IIM ได้ครอบครองหุ้นที่เหลืออีก 60% ในบริษัท IAIPL จำก Mayur Industries Pvt Ltd ส่งผลให้ IAIPL 

กลำยเป็น บรษัิทในเครอืของ IIM ซึง่เสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 

 IAIPL ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MAHINDRA (ส ำหรบังำน Moulding) 

 PTIMV ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MITSUBISHI (ส ำหรบังำน Sash) 

 PTITI ไดเ้ริม่ผลติและท ำกำรสง่มอบใหก้บั บรษัิท MITSUBISHI (ส ำหรบังำน ป๊ัมขึน้รูป) 

2561 

 IIM เขำ้รว่มกบั บรษัิท TAA Tae Sung Tech Co., Ltd. ส ำหรบัโครงกำรของ Hyundai เมื่อวนัท่ี 24 มกรำคม 

2562 

 TSSB เขำ้รว่มท ำสญัญำเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยหุน่ยนต ์(COBOT) กบับริษัท Neuromeka ส ำหรบัประเทศใน

กลุม่อำเซียน อินเดียและกลุม่ประเทศอำหรบั เมื่อวนัท่ี 22 มกรำคม 2562 



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

 
 

หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 13 
 

พ.ศ ความส าเร็จ 

2562 

 PTIMV เขำ้รว่มลงนำมในขอ้ตกลงควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (TAA) กบั Woo Young Co. , Ltd ในวนัที่ 26 

เมษำยน 2562 

 PTIII ในประเทศอินโดนีเซียไดร้บัเลอืกจำกฮนุไดเพื่อด ำเนินธรกิจดำ้นรถ SUV ในเดือนกนัยำยน 2562 

 ก่อตัง้บริษัท Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (“IATSB”) ในประเทศมำเลเซีย  เมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม 

2562 โดยร่วมทุนกบับริษัท PERODUA และ AOI Kikai Co., Ltd เพื่อผลิตและประกอบงำนป๊ัมขึน้รูปจำก

เหลก็แรงดงึสงู (High Tensile Steel) 

 ด ำเนินกำรจดทะเบียนบริษัท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวนัที่ 

30 ตลุำคม 2562 

 ก่อตัง้บริษัท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวนัที่ 15 พฤษจิกำยน 

2562 เพื่อผลติชิน้งำนป๊ัมขึน้รูปโลหะ 

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

เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 

2663 
 IATSB ไดก้่อสรำ้งอำคำร โรงงำน เสรจ็สิน้เมื่อเดือน กรกฏำคม 2563 

 PTIII ในประเทศอินโดนีเซียไดร้บัเลอืกจำกฮนุไดเพื่อด ำเนินธรกิจดำ้นรถยนต ์MPV ในเดือนกรกฎำคม 2563 

2564  Ingress AOI จดัสง่มอบชิน้งำนใหก้บั Perodua (งำนป้ัมขึน้รูป) เมื่อเดือน มกรำคม 2564 
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2.0 การด าเนินธุรกิจ 

INGRS ด ำเนินธุรกิจสว่นใหญ่มุง่เนน้ไปยงัอตุสำหกรรมยำนยนต ์โดย INGRS ถือวำ่เป็นหนึง่ในผูจ้ดัจ ำหนำ่ยที่
มีศกัยภำพระดบั Tier-1 ในภมูิภำค บริษัทมีโรงงำนและสำยกำรผลิต 10 แห่งในภมูิภำคอำเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศอินเดีย โดย
ประเทศไทยถือเป็นศนูยก์ลำงดำ้นยำนยนตข์องภมูิภำคแห่งนี ้โดย INGRS เป็นหนึ่งในผูจ้ดัจ ำหน่ำยส ำคญั นบัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้
อตุสำหกรรมยำนยนตใ์นประเทศไทยหรอืเมื่อ 50 ปีที่แลว้ ซึ่งภำคอตุสำหกรรมยำนยนตข์องไทยไดพ้ฒันำจนมีขนำดใหญ่ที่สดุ
ในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้และเป็นแหลง่อตุสำหกรรมยำนยนตท์ี่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจำกประเทศไทยมี
สถำนที่ตัง้ของประเทศที่ดี ซึ่งถือว่ำเป็นยุทธศำสตรส์  ำคญั ดงันัน้ประเทศไทยจึงเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนตท์ี่สำคญัที่สุดใน
อำเซียนพรอ้มกบักำรเป็นฐำนส ำคญัในกำรจดัจ ำหนำ่ยที่เช่ือถือได ้อีกทัง้ยงัมีประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญในอตุสำหกรรม
ทีม่ีควำมสำมำรถในกำรผลติชิน้สว่นขนำดใหญ่ และมีโครงสรำ้งพืน้ฐำนโดยรวมที่ดีอีกดว้ย 

2.1 อิงเกรส ออโตเวนเจอร ์จ ากัด (“IAV”) 
2.2.1 กลยุทธท์างธุรกิจของ IAV 

ในปี 2563 บรษัิทมุง่เนน้ท่ีกำรฟ้ืนตวัของธุรกิจจำกปี 2562 ภำยใตค้  ำขวญั  “ACTIVE 2019” เพื่อเพิ่มรำยได้
และผลก ำไรของบริษัทในระดับเดียวกันกับปี 2561 อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหแ้ผนทำงธุรกิจ
เสียหำยโดยมียอดกำรจดัสง่ลดลงมำกกวำ่รอ้ยละ 30 หลงัจำกที่ไดร้บัผลกระทบตัง้แต่เดือนเมษำยน 2563 บริษัทไดเ้ริ่มเขำ้สู่
ภำวะปกติในเดือนกนัยำยน 2563  

ส ำหรบัปี 2564 บริษัทมุ่งเนน้ในกำรฟ้ืนตวัของธุรกิจ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำลกูคำ้ที่มีอยู่ทัง้หมด 
และพฒันำโครงกำรใหม่ๆ โดยเขำ้ประมลูเสนอรำคำโครงกำรใหม่ใหล้กูคำ้ รวมถึงกำรบรรลเุป้ำหมำยของดชันีชีว้ดัผลงำนที่
ส  ำคญัอยำ่งตอ่เนื่อง เช่น ไมม่ีของเสยีสง่ถึงลกูคำ้ กำรลดตน้ทนุกำรผลติ และกำรสง่มอบที่ตรงเวลำใหก้บัลกูคำ้ 

ในภำวะเศรษฐกิจที่ตกต ่ำที่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19  ทำงบริษัทไดพ้ฒันำดำ้น
กำรผลติ แตใ่หค้วำมส ำคญักบักำรรเิริม่เชิงกลยทุธ ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 เนน้หลกักำรบริหำรลกูคำ้สมัพนัธ ์และระบบกำรจดักำรคณุภำพและเพิ่มผลผลิตแบบ QCDSM 

(Quality, Cost, Delivery, Safety & Morale)  เพื่อรกัษำธุรกิจกบัลกูคำ้ปัจจบุนั  

 พฒันำผลติภณัฑใ์หมภ่ำยในกลุม่บรษัิทส ำหรบัลกูคำ้ปัจจบุนัและลกูคำ้ใหม่ 

 พฒันำเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อกำรกระจำยธุรกิจไปสูต่ลำดอื่น  

 ขยำยฐำนลกูคำ้ และผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

 ขยำยธุรกิจผำ่นกำรรว่มทนุและซือ้กิจกำร 

ดว้ยกลยทุธข์ำ้งตน้ ท ำใหบ้รษัิทมีควำมมั่นใจที่จะพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขบัเคลื่อนกำรเติบโตภำยใตค้  ำ

ขวญั “Growth 2021” ส ำหรบัปี 2564 

เพื่อควำมเป็นเลิศดำ้นกำรผลิต บริษัทไดใ้ชร้ะบบ Ingress Lean Systems (ILS) ดว้ยโครงกำร "Just-In-

Time"  เพื่อรกัษำระดบัคลงัสินคำ้ที่เหมำะสม และลดกำรสญูเสียในแต่ละขัน้ตอนกำรผลิต  และมีควำมตัง้ใจที่จะน ำระบบกำร

ผลติแบบอตัโนมตัิมำใชใ้นกระบวนกำรผลติทดแทนกำรผลติดว้ยก ำลงัคน 
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นอกจำกนีท้ำงบริษัทไดท้ ำกำรขยำยกำรบนัทึกขอ้มลูกำรผลิตแบบเรยีลไทมเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยี

และเป็นสว่นหนึ่งของกำรริเริ่มโครงกำร “อตุสำหกรรม 4.0” ดงันัน้ระบบ "Ingress Production On-Line System" หรือ I-POS 

จะขยำยเพื่อใหค้รอบคลมุสำยกำรผลติอื่นๆ  ซึง่มีจดุมุง่หมำยวำ่ I-POS จะสำมำรถช่วยผูบ้รหิำรในกำรตดัสนิใจไดอ้ยำ่งรวดเรว็

และแมน่ย ำมำกขึน้ 

บรษัิทตระหนกัถึงคำ่ใชจ้่ำยและกำรลดตน้ทนุ ที่สำมำรถเพิ่มอตัรำก ำไรขัน้ตน้ใหก้บัองคก์ร และน ำมำซึง่กำร

รบัรูก้  ำไรในปี 2564 

2.2.2 โครงการในอนาคตของ IAV 

ในปี 2563  บรษัิทประสบควำมส ำเรจ็ในกำรเป็นผูผ้ลติและสง่มอบผลติภณัฑ ์ ชิน้งำนขึน้รูปพลำสติก ใหก้บั
ผูผ้ลิตรถยนตอ์ีซูซุ และในเดือนกุมภำพนัธ ์2564 ไดเ้ริ่มกำรจดัสง่ชิน้สว่นกรอบกระจกใหก้บั รถยนตฮ์อนดำ้ ซิตี ้5 ประต ูและ
คำดวำ่ทัง้ 2 โมเดลนี ้จะไดร้บัควำมตอ้งกำรท่ีดีจำกทัง้ตลำดในประเทศและตลำดสง่ออก 

ในช่วงปลำยปี 2564 ทำงบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพฒันำชิน้ส่วน รถกระบะ 1 ตนั ใหก้ับผูผ้ลิต
รถยนต ์ฟอรด์ เรนเจอรแ์ละมิตซูบิชิไตรตนั ประกอบดว้ย กรอบกระจก ชิน้งำนขึน้รูปพลำสติค และ ฉนวนกนัควำมรอ้น และใน
เดือนธันวำคม 2563 ไดร้บัหนงัสือแสดงเจตจ ำนงคใ์หเ้ป็นผูพ้ฒันำชิน้ส่วนส ำหรบัรถยนตเ์อนกประสงค ์ที่จะมำทดแทนรุ่น
ปัจจบุนั 

ดำ้นกำรตลำด ทำงบริษัทมุ่งเนน้และน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น แผ่นป้องกนัควำมรอ้นใหก้บัลกูคำ้ อำทิ
เช่น ฮอนดำ้และอีซูซุ รวมถึงลกูคำ้ใหม่ โตโยตำ้และ Great Wall Motor โดยน ำเสนอผลิตภณัฑปั์จจบุนัและชิน้สว่นที่มีน ำ้หนกั
เบำเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรในอนำคต 

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

IPSB เป็นผูผ้ลิตสง่มอบชิน้สว่นยำนยนต ์ใหก้บัผูผ้ลิตรถยนตร์ำยใหญ่ของประเทศมำเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัท
รว่มทนุระหว่ำง บริษัท อิงเกรส และ บริษัท คำตำยำมำ โคคีโย จ ำกดั จำกประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทก่อตัง้ขึน้ในปี 2537 ซึ่งมีควำม
เช่ียวชำญในกำรผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 กรอบประตรูดีขึน้รูปและชิน้สว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 คิว้รำงน ำ้และยำงขอบกระจกหนำ้ 

 ยำงรดีน ำ้กระจกดำ้นขำ้ง 

 แผน่กนัควำมรอ้น 

 คำนเหลก็นิรภยั 

 ชิน้สว่นโลหะป๊ัมขึน้รูปขนำดเลก็ 

สินคำ้หลกัของบริษัท ไดแ้ก่ กรอบประต ูคิว้รำงน ำ้ ซึ่งปัจจุบนับริษัทเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยใหก้บัผูป้ระกอบกำร 

หลกัในประเทศมำเลเซีย ไดแ้ก่ โปรตอน  เปอโรดวั  และ ฮอนดำ้  รวมถึงกำรจดัจ ำหนำ่ยใหก้บัผูผ้ลิตชิน้สว่นกรอบประต ูระดบั 

Tier-2  เช่น บริษัท เอพีเอ็ม พลำสติก จ ำกดั บริษัท ดีลอยด ์อินดสัตรี ้จ ำกดั บรษัิท อซัมำน ฮมัซะ พลำสติก จ ำกดั และ บรษัิท 



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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คำไซ เท็ค ซี (มำเลเซีย) จ ำกดั  นอกจำกนีย้งัสง่มอบชิน้สว่นไปยงับริษัทในกลุม่ ไดแ้ก่ บริษัท อิงเกรสเทคโนโลยี จ ำกดั (ITSB) 

และ พี.ที. อิงเกรส มำลนิโด เวนเจอร ์(PTIMV) 

กำรด ำเนินธุรกิจที่มั่นคงและมีประสิทธิภำพเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรบัธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จ ดงันัน้ในปี 

2563 บรษัิทไดใ้ชก้ลยทุธ ์'หำ้เสำหลกั' เพื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำยทำงธุรกิจประจ ำปี ซึง่สรุปไดด้งันี:้ 

1. กำรเติบโตทำงรำยได ้– เพิ่มรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑปั์จจบุนัและกำรแนะน ำผลติภณัฑใ์หม่ 

2. ควำมเป็นอิสระทำงกำรเงิน – เพือ่รกัษำผลก ำไรท่ีดีและสรำ้งกระแสเงินสดที่เป็นบวก 

3. ควำมเสถียรภำพในกำรปฏิบตัิงำน – มีกำรตรวจสอบและควบคมุระบบกำรจดักำรคณุภำพ QCDSMP 

(Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale & Productivity)  ดว้ยกำรใช ้Ingress Lean Systems (ILS) 

และน ำแนวทำงกรอบกำรพฒันำประเทศอตุสำหกรรม 4.0 

4. โครงกำรลดตน้ทนุ – เพื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำยกำร ลดต้นทนุในกำรผลติ ที่เห็นผล บรษัิทไดท้ ำกิจกรรม ICC 

(Innovative Creative Circle), SIT (Small Improvement Team), VA/VE (Value Analysis/Value 

Engineering) และ Kaizen  

5. กำรพฒันำบคุลำกร – ระบขุีดควำมสำมำรถและก ำหนดกำรพฒันำบคุคลำกร เพื่อรองรบักำรขยำยตวั

ในอนำคตของบรษัิท 

บรษัิทไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรผลติ IATF16949, OHSAS18001 และ MS ISO14001 เพื่อใหม้ั่นใจวำ่

บริษัทเป็นโรงงำนที่ไดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกลและใชแ้นวทำงกำรผลิตที่ดีที่สดุในที่ท  ำงำนโดยใชร้ะบบกำรผลิตแบบลีน 

ระบบ5ส (สะสำง สะดวก สะอำด ถูกสขุลกัษณะ และ สรำ้งนิสยั) ระบบไคเซ็น กำรประชุมติดตำมผลผลิตรำยวนั และกำร

ตรวจสอบสำยกำรผลติโดยผูบ้รหิำร  

เพื่อสอดคลอ้งกบันโยบำยของกลุม่บรษัิทและกำรรองรบัอตุสำหกรรมยคุ 4.0 บรษัิทมุง่มั่นเพื่อใหเ้ป็นโรงงำน

อจัฉริยะ โดยในปี 2560 ไดเ้ริ่มใชก้ระบวนกำรผลิตแบบอตัโนมตัิและกำรจัดกำรดำ้นขอ้มูล โดยเริ่มที่สำยกำรผลิตกรอบน ำ

กระจก เพื่อควำมมั่นคงและควำมสม ่ำเสมอของกระบวนกำร ปัจจบุนับรษัิทมี 10 สำยกำรผลติอตัโนมตัิ อีก 2 สำยกำรผลติแลว้

เสรจ็ในปี 2564 

2.2.2 โครงการในอนาคตของ IPSB 

 บรษัิทมีสว่นรว่มในกำรจดัหำชิน้สว่นส ำหรบัรถยนตข์อง โปรตอน  เปอโรดวั  และ ฮอนดำ้  โดยจะใชก้ล
ยทุธต์อ่ไปนีส้  ำหรบัโครงกำรในอนำคต 

 ผลติภณัฑใ์หมส่  ำหรบัลกูคำ้ปัจจบุนั 

 ผลติภณัฑปั์จจบุนัส ำหรบัลกูคำ้ใหม่ 

 ผลติภณัฑท์ี่ไมเ่ก่ียวกบัรถยนต ์โดยใชเ้ทคโนโลยีปัจจบุนัเขำ้มำพฒันำ 

 น ำนโยบำย อตุสำหกรรม 4.0 มำใชใ้นกำรปฏิบตัิงำน ส ำหรบัโครงกำรใหม่ 

บริษัทไดร้บัหนงัสือแสดงเจตจ ำนงคใ์หเ้ป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย จำก ฮอนดำ้และเอเอสเอสบี (โตโยตำ้) ส  ำหรบั

โมเดลใหมใ่นกลุม่รถยนตเ์อนกประสงค ์ที่คำดวำ่จะเปิดตวัในปี 2564  และโปโรดวั ไดส้ง่หนงัสือแสดงเจตจ ำนงคใ์หเ้ป็นผูผ้ลติ



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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ชิน้ส่วนส ำหรบัรถยนตเ์อนกประสงคข์นำดเล็ก โดยรถยนตรุ์่นดังกล่ำวอยู่ภำยใตโ้ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑใ์หม่  ของ 

Daihatsu New Global Architecture (DNGA) โดยกำรมีสว่นรว่มของบริษัทจำกโครงกำร รถยนตข์นำดเล็กและคำดกำรว์ำ่จะ

เริม่เปิดตวัในปี 2565  

ในปี 2564 ทำงบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเขำ้หำลกูคำ้รำยใหม่ส  ำหรบัน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ผ่นกันควำมรอ้น 

นอกจำกนีษั้ทบรไิดร้บัค ำขอใบเสนอรำคำจำกฮอนดำ้ โปโรดวั และโตโยตำ้ ส ำหรบัรถยนตรุ์น่ใหมท่ี่มีแผนจะเปิดตวัในปี 2566 

และในปีตอ่ๆไปดว้ย 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัและเนน้กำรปรบัปรุงกระบวนกำรภำยใน  ภำยในปี 2564 โดยน ำระบบ SAP มำใชใ้น

สำยกำรประกอบแบบอตัโนมตัิไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ ภำยใตอ้ตุสำหกรรม 4.0 

2.3 PT. INGRESS MALINDO VENTURES (“PTIMV”) 
2.3.1 กลยุทธก์ารตลาดของ PTIMV 

  อุตสำหกรรมยำนยนต ์กลำยเป็นปัจจัยหลกัส ำคญัของภำคกำรผลิตของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจำกผู้

ประกอบรถยนต์ที่เป็นที่รูจ้ักทั่วโลกได้เปิดโรงงำนผลิตหรือขยำยก ำลังกำรผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

นอกจำกนี ้อินโดนีเซีย ยงัเห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เด่นชดัของวิวฒันำกำรจำกศนูยก์ำรผลิตรถยนตเ์พื่อกำรสง่ออก เป็นกำรขำย

รถยนตภ์ำยในประเทศเป็นหลกั เนื่องจำกแนวโนม้กำรเพิ่มขึน้ของ GDP ของประเทศไปในทำงที่ดี 

  เนื่องจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ในปี 2563 ท ำใหเ้กิดผลกระทบอยำ่งมำกตอ่กำรผลิตและกำรขำย

ของผูผ้ลติรถยนตใ์นประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผำ่นมำมีแนวโนม้ที่ดีขึน้  แตใ่นช่วง 6 เดือนแรก ตวัเลขกำรผลติลดลง

มำกกวำ่ 1 ใน 3 และยอดขำยซึง่ลดลงกวำ่รอ้ยละ 40 อยำ่งไรก็ตำม ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 3 มีกำรฟ้ืนตวัของปรมิำณกำรผลติโดยรวม

ของอตุสำหกรรมยำนยนต ์(หรือในสว่นของอปุกรณก์ำรขนสง่โดยรวม) คิดเป็นรอ้ยละ 8.3 ของอตุสำหกรรมกำรผลิต และ รอ้ย

ละ1.6 ของเศรษฐกิจโดยรวมในอินโดนีเซีย และเพื่อใหส้ำยกำรผลิตเดินหนำ้ต่อไปผูผ้ลิตรถยนตช์ำวอินโดนีเซียไดพ้ยำยำมที่

จะลอ๊บบีค้ำ่ยรถยนตต์ำ่งๆ เพื่อกระตุน้และขยำยไปยงัตลำดสง่ออก 

  ปัจจุบนับริษัทไดส้่งมอบผลิตภณัฑใ์หก้บัผูป้ระกอบชิน้ส่วนหลกั (OEM) ในอินโดนีเซีย และพยำยำมที่จะ

เขำ้ถึงลกูคำ้รำยใหม่ ดว้ยควำมมุ่งมั่นในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กลยทุธท์ำงกำรตลำด และกำรก ำหนดรำคำที่

เหมำะสม จึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรปรบัปรุงและสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้ 

  จำกควำมสำมำรถในกำรผลิต ผนวกกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2563 พบว่ำ โตโยตำ้ ไดฮทัส ุฮอนดำ้ ซูซูกิ

และมิตซูบิชิยงัคงเป็นลกูคำ้หลกัของบรษัิทและคำดวำ่รำยไดห้ลกัมำจำกมิตซูบิชิ เริม่ตัง้แตปี่ 2563 โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งหลงัจำก

ควำมส ำเรจ็ในกำรเปิดตวัรถยนต ์MPV รุน่ Xpander สูต่ลำดในเดือนกนัยำยน 2560 เป็นตน้มำ 

  นอกจำกกำรท ำงำนโครงกำรใหม่แลว้ ทำงบริษัทยงัคงพยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่จะไดร้บัสญัญำซือ้ชิน้สว่นรุ่น

ใหมเ่พื่อมำทดแทนโครงเก่ำ  ซึง่จะสำมำรถช่วยสรำ้งกระแสรำยไดท้ี่มั่นคงอยำ่งตอ่เนื่องในอนำคต 

2.3.2 โครงการในอนาคตของ PTIMV 

ในปี 2563 บรษัิทไดร้บัหนงัสอืจำกลกูคำ้ใหพ้ฒันำโครงกำรใหม่เป็นจ ำนวนมำก  และในปี 2564 มีโครงกำร

รถรุน่ใหม่ของ Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) รุน่ SU2id ซึ่งจะเริ่มกำรผลิตในเดือนธันวำคม 2564 และ



บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ไดร้บัโอกำสทำง Asahimas โครงกำรใหม่ของรถยนตไ์ดฮตัส ุรุน่ D55L ที่จะเริ่มกำรผลิตในเดือนกมุภำพนัธ ์2564 บริษัทไดร้บั

หนงัสอืแสดงเจตจ ำนงคจ์ำกผูผ้ลติรถยนต ์ฮนุได รุน่ KS ในปี 2563 และ เริม่ท ำกำรผลติชิน้สว่นช่วงปลำยปี 2563 ซึง่ถือเป็น รุน่

ที่ 2 ส  ำหรบัผูผ้ลติรถยนตฮ์ุนได ในประเทศอินโดนีเซีย โดยรุน่ KS ดงักลำ่วมีกำรแนะน ำชิน้สว่นใหม ่ที่มี ช่ือเรยีกวำ่ งำนตกแตง่

ดว้ยกำรขึน้รูป ประกอบ และ ชิน้สว่นตกแต่งจำกกำรขึน้รูป 

ในปี 2564  บริษัทผูผ้ลิตรถยนตม์ิตซูบิชิ ไดฮตัส ุและ โตโยตำ้ จะเปิดตวัรถยนตรุ์น่ใหม ่ซึ่งมีรูปลกัษณก์ำร

ออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภำพในกำรประหยัดเชื ้อเพลิงที่คำดว่ำจะได้รับควำมต้องกำรจำกตลำดทั้ง

ภำยในประเทศและสง่ออก 

ทำงบรษัิทพยำยำมอยำ่งเต็มที่ในกำรขยำยกลุม่ลกูคำ้ในประเทศ โดยกำรน ำเสนอผลติภณัฑใ์หมเ่พิ่มเติม 

2.4 INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) PVT LTD. (“IAIPL”) 
2.4.1 กลยุทธท์างการตลาดของ IAIPL  

บริษัทด ำเนินธุรกิจอุตสำหกรรมกำรผลิตชิน้ส่วนยำนยนต ์ดำ้นระบบปิดผนึก เทคโนโลยีที่ใชใ้นกำรผลิต
ปัจจบุนั ไดแ้ก่ กำรฉีดพลำสติกขึน้รูป รดีและดดั กลุม่ผลติภณัฑข์องบรษัิท คือ คิว้รำงน ำ้ ยำงขอบกระจกหนำ้และยำงรดีน ำ้  

ลูกค้ำหลักของบริษัท ประกอบด้วย Maruti Suzuki Industries Limited (Maruti Suzuki), Mahindra & 
Mahindra และ Fiat India Automobile Limited (Fiat group) และ Ford India Private ส่วนลกูคำ้อื่นๆ คือลกูคำ้ระดบั Tier 1 
และ Tier 2 (ซึง่เป็นผูส้ง่มอบใหก้บั OEM) 

แม้ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำอย่ำงรุนแรงจำกกำรระบำดของโรค COVID-19   
อตุสำหกรรมยำนยนตก็์ฟ้ืนตวัไดต้ั้งแต่เดือนกนัยำยน 2563 หลงัจำกที่ OEM รำยใหญ่บำงรำยกลบัมำด ำเนินกำรในสิน้เดือน
พฤษภำคม 2563 โดยบรษัิทใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินงำนควบคู่ไปกบั OEM  และเนน้ในเรือ่งพฒันำประสิทธิภำพกำรผลิต
และควบคมุตน้ทนุไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ตัง้แตก่ลบัมำเปิดใหม่ 

ตำมแนวโนม้เชิงบวกของอตุสำหกรรมยำนยนตใ์นอีกไม่ก่ีปีขำ้งหนำ้และตอบสนองกลยทุธด์ำ้นกำรเติบโต
ทำงธุรกิจใหมแ่ละกำรเสรมิสรำ้งฐำนะทำงกำรเงิน บรษัิทไดเ้นน้กำรพฒันำดำ้นบคุลำกรใหม้ีควำมเป็นเลศิในปฏิบตัิงำน อีกทัง้
เตรียมกำรขยำยกำรด ำเนินงำนไปรฐัคชุรำต แต่ยงัคงมีโรงงำนหลกัใน Manesar, Gurugram ซึ่งโรงงำนแห่งใหมใ่นรฐัคชุรำตมี
พืน้ที่ 2,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรม Soko Naviyani, Surendra Nagar-Gujarat ห่ำงจำกโรงงำน Suzuki Motors 
Gujarat (“SMG”) ประมำณ 1.5 กม.  ซึง่คำดกำรณจ์ะเปิดด ำเนินกำรในเดือนเมษำยน 2564 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเตรียมโรงงำนในรฐัคชุรำตใหพ้รอ้มส ำหรบักำรเริ่มตน้กำรผลิต เป็นหนึ่ง เป้ำหมำยหลกั
ของบริษัท ซึ่งโรงงำนจะเริ่มส่งมอบผลิตภัณฑ์ แผงกันฝนและกำรขึน้รูปหลังคำให้กับ SMG และ Ford India ในเดือน
พฤศจิกำยน 2564 และพฤศจิกำยน 2565 ตำมล ำดบั  

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัไดร้บัพฒันำผลิตภณัฑโ์ครงกำรตน้แบบ (Flagship) ส ำหรบัรถยนตเ์อนกประสงค ์ของ
ค่ำย Mahindra 2 รุน่ คือ รุน่ W601 และ รุน่ Z101 ตัง้แต่ปี 2563 บริษัทไดร้บัผิดชอบกำรออกแบบผลิตภณัฑต์ัง้แตเ่ริ่มพฒันำ 
(ส ำหรบั Mahindra คือ ผูผ้ลติรถยนตอ์เนกประสงคร์ำยใหญ่ที่สดุในประเทศอินเดีย และเป็นใหญ่อนัดบัสำมในดำ้นปรมิำณกำร
ผลติและกำรขำยทัง้หมด)  
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บริษัทด ำเนินงำนโดยใชร้ะบบ Ingress Lean System (ILS) เพื่อยกระดบักำรพฒันำบคุลำกร และเตรียม
ควำมพรอ้มส ำหรบักำรเติบโตของธุรกิจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรพฒันำดำ้นอตุสำหกรรม 4.0  ซึ่งบริษัทเริ่มใชร้ะบบอตัโนมัติ
หุน่ยนตใ์นกระบวนกำรประกอบในโรงงำนทัง้สองแหง่ เพื่อเพิ่มผลผลติและลดของเสยีจำกกำรผลิต 

ในปี 2564  ทำงบริษัทด ำเนินกลยทุธท์ำงธุรกิจเช่นเดียวกบัปี 2563 โดยมุ่งเนน้ที่กำรอยู่รอดและกำรฟ้ืนฟู   
ส  ำหรบัแผนธุรกิจใน 5 ปีขำ้งหนำ้บริษัทยงัคงมุ่งเนน้ไปที่กำรเสริมสรำ้งฐำนลกูคำ้ปัจจุบนัและรกัษำลกูคำ้ใหม่เช่น ฮุนได เกีย 
ฮอนดำ้ และ ทำ้ทำ้ ส ำหรบัผลติภณัฑท์ี่คลำ้ยกนัและผลติภณัฑใ์หม ่เช่นกระจกบงัลม กรอบประต ูและชิน้สว่นปิดผนกึอื่นๆ 

2.4.2 โครงการในอนาคตของ IAIPL 

อินเดียกลำยเป็นตลำดรถยนตท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในปี 2562 แทนที่เยอรมนี  ดว้ยยอดขำยประมำณ 3.99 
ลำ้นคนัในหมวดรถยนตโ์ดยสำรและรถยนตเ์พื่อกำรพำณิชย ์ และคำดวำ่จะแทนที่ญ่ีปุ่ นในฐำนะตลำดรถยนตท์ี่ใหญ่เป็นอนัดบั
3 ภำยในปี 2564  ซึง่ Maruti Suzuki ยงัคงครองสว่นแบง่กำรตลำดตอ่ไปแมว้ำ่จะมีกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงจำก OEM รำยอื่นก็ตำม 

เพื่อเสรมิควำมแข็งแกรง่ของบรษัิท ในฐำนะคูค่ำ้หลกัของลกูคำ้ OEM ที่มีอยู ่ในปี 2563 บรษัิทไดร้บัหนงัสอื
แสดงเจตจ ำนงจำกลกูคำ้จ ำนวนมำก ส ำหรบัผลติภณัฑ ์weatherstrip / inners (WSO / WSI) และหลงัคำขึน้รูป ส ำหรบัรถยนต์
รุน่ใหมใ่นกำรจดัหำเชิงพำณิชยใ์นปี 2564 และ 2565  และบรษัิทคำดวำ่จะไดร้บัค ำขอใบเสนอรำคำและหนงัสอืแสดงเจตจ ำนง 
มำกขึน้ในปี 2564 และ 2565 ส ำหรบั SOP ในปี 2565 และ 2566 อีกดว้ย 

ในปีงบประมำณ 2564/65 และปี 2565/66 สิง่ที่มุง่เนน้ในช่วง 2 ปีขำ้งหนำ้นี ้คือกำรพฒันำผลติภณัฑ ์WSO 
/ WSI และ RM จ ำนวน 9 รุน่ท่ีแตกตำ่งกนั ส ำหรบั Suzuki (6 รุน่), Mahindra (1 รุน่) และ Ford India (2 รุน่) 

เพื่อกำรกระจำยควำมเสี่ยงและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทจะท ำกำรตลำดเชิงรุกส ำหรบัผลิตภณัฑท์ี่
เหมือนกนัและผลิตดว้ยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัท เช่นกรอบประต ูและแผ่นกนัควำมรอ้น เพื่อกำรผลิตในบร ำท ส ำหรบั
ตลำดในประเทศอินเดีย 

ในอีก 4 ปีขำ้งหนำ้จนถึงปีงบประมำณปี 2569/70 ทำงบริษัทตัง้เป้ำหมำยที่จะเป็นผูผ้ลิต ระดบั Tier 1 ใน
กลุม่รถยนตโ์ดยสำรใหก้บั บริษัท SML Isuzu, Volvo-Eicher Motor, Hyundai, Honda และ Nissan  และเพิ่มควำมแข็งแกรง่
ทำงธุรกิจในกำรจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑส์  ำหรบัรถสองลอ้ ใหก้บับรษัิท Bajaj และ Piaggio 

2.5 INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD. (“ITSB”) 
2.5.1 กลยุทธก์ารตลาดของ ITSB 

ITSB เป็นหนึ่งในบรษัิทที่เติบโตเร็วที่สดุนบัตัง้แตก่่อตัง้ขึน้ในเดือนกนัยำยน 2540 โดยเป็นผูส้ง่มอบหลกัใน
ธุรกิจป๊ัมขึน้รูปชิน้สว่นยำนยนตข์นำดกลำงในมำเลเซีย จำกประสบกำรณก์ำรผลิตมำกกว่ำ 2 ทศวรรษ บริษัทเริ่มด ำเนินธุรกิจ
ผลิต “โมดลูประต”ู และ “โมดลูโครงสรำ้ง” เช่น ดำ้นหลงัและดำ้นหนำ้ใตต้วัถงั โครงสรำ้งดำ้นขำ้ง ตวัถงัดำ้นหลงัสว่นลำ่ง และ
ฝำปิดฝำถังน ำ้มัน  และดว้ยโรงงำนผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับสำยกำรประกอบอัตโนมัติท ำให้บริษัทอยู่เหนือกว่ำคู่แข่ง ใน
ขณะเดียวกนักำรควบคมุคณุภำพที่เขม้งวดและกำรมีระบบปฏิบตัิงำนที่ดีที่สดุในกำรผลิต เช่น Ingress Lean System (ILS), 
Poka-yoke, Just-In-Time (JIT) และ 5ส ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้โดยเฉพำะดำ้นคณุภำพกำร
จดัสง่และรำคำ ลกูคำ้ OEM หลกั ไดแ้ก่ โปรดวำ โปรตอน ฮอนดำ้ และ โตโยตำ้ 
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เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกรง่ในกำรบรหิำรทนุมนษุยใ์นปัจจุบนั  บริษัทไดป้รบัโครงสรำ้งกำรท ำงำนของผูบ้รหิำร
ระดบัสงูและก ำหนดอตัรำก ำลงับคุคลำกรใหมต่ำมขนำดที่เหมำะสม  โดยกำรแบ่งปันผูเ้ช่ียวชำญและใชโ้ครงสรำ้งองคก์รแบบ
ลนีไปยงับรษัิท Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (IATSB)  ซึง่เป็นกำรรวมตวักนัของบรษัิทยอ่ยแหง่ใหม่ 

ในปี 2561 บรษัิทไดร้บัรำงวลัแชมป์ภมูิภำคอตุสำหกรรมจำกกระทรวงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำร (MED) ใน
ประเทศมำเลเซีย ดว้ยควำมส ำเร็จนี ้บริษัทไดร้บักำรสนบัสนนุระบบประมวลผลกำรผลิต (MES)) จำก Malaysia Automotive 
Robotics and IoT Institute (MARii)  โดยเริ่มจำกหน่วย Digital Operating Reporting System (DORS) นอกจำกนีไ้ดร้บัทนุ
จำกกระทรวงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรและสหกรณ ์(MEDAC) ส ำหรบัระบบกำรคดักรองป๊ัมอตัโนมตัิ (FAS3) โดยใช ้ระบบ AI 
(Artificial Intelligent) กำรด ำเนินโครงกำรเหลำ่นีเ้ป็นไปตำมเปำ้หมำยของบริษัท เพื่อมุง่สูโ่รงงำนอจัฉรยิะ (Smart Factory) ใน
ปี 2567  

2.5.2 โครงการในอนาคตของ ITSB 

จำกกำรที่ประเทศมำเลเซียเป็นตลำดยำนยนตห์ลกัในอำเซียน OEM ทั่วโลกจึงน ำเสนอโมเดลใหม่ๆ เขำ้สู่
ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันตลำดรถยนต์มำเลเซียถูกครองโดยกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในขณะที่กลุ่มรถยนต์นั่ง
เอนกประสงค ์(SUV) ก็ก ำลงัเป็นท่ีตอ้งกำรของลกูคำ้เพิ่มมำกขึน้ 

ทำงบริษัทพยำยำมเขำ้หำกลุม่ลกูคำ้ใหมไ่ดส้  ำเร็จคือ โตโยตำ้และไดร้บัหนงัสือแสดงเจตจ ำนง เพื่อสง่มอบ
ผลิตภณัฑรุ์น่ใหม่ ซึ่งคำดวำ่จะผลิตในเดือนพฤศจิกำยน 2564 โดยเป็นไปตำมกลยทุธข์องบริษัท ที่จะขยำยฐำนลกูคำ้เพื่อกำร
เติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง 

นอกจำกนี ้บริษัทไดว้ำงแผนที่จะขยำยฐำนผลิตภณัฑไ์ปสู่วสัดุอลมูิเนียม โดยในปี 2564 บริษัทไดจ้ัดหำ
เครือ่งอดัไฮดรอลกิ (หวักด) 1,200 ตนั  

2.6 INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN. BHD. (“IATSB”) 
2.6.1 กลยุทธก์ารตลาดของ IATSB 

นบัตัง้แตก่ำรรวมตวักนัของบรษัิทยอ่ย เมื่อวนัท่ี 17 ตลุำคม 2562  ทำงบรษัิทไดส้รำ้งโรงงำนผลิตโดยมีพืน้ที่ 
13,500 ตำรำงเมตร ทีเ่ขต Serendah และไดส้รำ้งเสรจ็ในเดือนกมุภำพนัธ ์2563 ที่ผำ่นมำ 

เพื่อบรรลถุึงควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยชัน้น ำของผลิตภณัฑก์ำรป๊ัมขึน้รูปและประกอบชิน้สว่นยำน
ยนต ์Advance High Tensile Strength Steel (AHSS) ในมำเลเซีย  ในปีงบประมำณ 2563/2564 บริษัทไดจ้ำ้งพนกังำนที่มี
ควำมเช่ียวชำญหลำกหลำยสำขำ เป็นจ ำนวน 86 คน พรอ้มทัง้ไดร้บักำรสนบัสนนุจำกพนัธมิตรรว่มทนุ AOI Machine Industry 
Co. Ltd.  โดยไดต้ิดตัง้เครื่องป้ัมขึน้รูปควบคมุดว้ยระบบเซอรโ์วขนำด 3 ,000 ตนั เครื่องแรกในมำเลเซียไดส้  ำเร็จเมื่อวนัที่ 20 
ตลุำคม 2563  ถึงแมจ้ะเป็นช่วงเวลำที่ทำ้ทำยและขอ้จ ำกดัของกำรเดินทำงเนื่องจำกกำรระบำดของ COVID-19 ตัง้แต่เดือน
มีนำคมถึงธนัวำคม 2563   

ในเดือนกนัยำยน 2563 บริษัทไดต้ิดตัง้หุ่นยนตเ์พื่อกำรผลิต 45 ตวั ซึ่งกระบวนกำรผลิตไดใ้ชร้ะบบอตัโนมตัิ
ถึงรอ้ยละ 95 และบริษัทยงัเป็นผูจ้ดัจ ำหนำ่ยรำยแรกที่ใชก้ำรจดักำรโลจิสติกสร์ะบบ “house carriage” โดยกำรสง่ชิน้สว่นไป
ยงัสำยกำรผลติของลกูคำ้โดยตรงโดยใชร้ะบบ Just-in-Time (JIT) บริษัทตัง้เป้ำหมำยที่จะเป็นบริษัทตน้แบบส ำหรบัศนูยก์ลำง
กำรฝึกอบรมและพฒันำ โดยสง่เสริมแนวทำงปฏิบตัิดำ้นกำรผลิตที่ดีที่สดุในกลุม่อตุสำหกรรม (SME) ในมำเลเซีย ครอบคลมุ
ระบบอตัโนมตัิระดบัสงู เทคโนโลยี และกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย ์  
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2.6.2 โครงการในอนาคตของ IATSB 

ดว้ยควำมส ำเร็จในกำรผลิต DNGA รุน่แรกไปยงั Perodua ซึ่งตัง้เป้ำไวใ้นเดือนมกรำคม 2564   และไดร้บั
หนงัสอืแสดงเจตจ ำนง ส ำหรบักำรพฒันำ DNGA รุน่ท่ีสอง ซึง่คำดวำ่จะเปิดตวัในปี 2565 

โตโยตำ้เป็นลกูคำ้หลกับริษัท ดว้ยชิน้สว่นหลกัของกำรผลิตของโตโยตำ้ ส ำหรบัรถยนตรุ์น่ใหม่ คือ ชิน้สว่น
เหลก็ที่มีควำมตำ้นทำนแรงดงึสงู (AHSS) ซึง่มีวิธีกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ คลำ้ยกบัโครงกำร DNGA 

2.7 PT INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA (“PTITI”) 
2.7.1 กลยุทธก์ารตลาดของ PTITI  

บริษัทเริ่มด ำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2555  ที่ Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย  โดยผลิตชิน้สว่นขนำด
เล็กของซูซูกิ รุ่น APV ใหก้ับ PT Ingress Malindo Ventures (PTIMV) และในเดือนกุมภำพนัธ์ 2564 บริษัทวำงแผนที่จะยำ้ย
กำรด ำเนินงำนไปยงัสถำนท่ีใหมร่ว่มกบั PTIMV และ PTIII ซึง่ตัง้อยูท่ี่ Delta Silicon I, Cikarang Barat ประเทศอินโดนีเซีย โดย
ใชพ้ืน้ท่ี 2,000 ตำรำงเมตรจำกพืน้ท่ีทัง้หมด 20,000 ตำรำงเมตรซึง่เป็นสถำนท่ีตัง้ของบรษัิท PTIII 

ผลติภณัฑห์ลกัของบรษัิท คือ ผลติภณัฑป๊ั์มขึน้รูปขนำดเลก็ (ต ่ำกวำ่ 400 ตนั) และผลติภณัฑข์ึน้รูปฉนวนกนั
ควำมรอ้น  

2.7.2 โครงการในอนาคตของ PTITI 

บริษัทถูกเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตชิน้ส่วนป๊ัมขึน้รูป เพื่อส่งมอบใหก้ับ PT Ingress Industrial Indonesia (PTIII)  
ส ำหรบั รถยนต ์Hyundai โดยคำดวำ่จะเริ่มผลิตรุน่แรกในเดือนพฤศจิกำยน 2564   บริษัทไดล้งทนุซือ้เครื่องจกัรป้ัมขึน้รูป 16 
เครื่อง ขนำด 110 ตัน ถึง 400 ตัน เพื่อรองรับกำรผลิต โดยใช้เงินลงทุนโดยรวม 8 .3 ลำ้นริงกิต  และเพื่อเสริมสรำ้งขีด
ควำมสำมำรถในอนำคตไดเ้พิ่มทุนช ำระแลว้ 2.2 ลำ้นริงกิต  ซึ่งผลิตภณัฑท์ี่จะส่งไปยงั PTIII ไดแ้ก่ โครงสรำ้งดำ้นขำ้ง พืน้
ดำ้นหลงั และตวัยดึขนำดเลก็ 

2.8 PT INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA (“PTIII”) 
2.8.1 กลยุทธก์ารตลาดของ PTIII 

ตัง้แต่เดือนธันวำคม ปี 2563 บริษัทไดเ้ริ่มด ำเนินกำรพฒันำรว่มกบั Tae Sung Automotive (TSA) ส ำหรบั
ผลิตรถยนตข์นำดเล็กของผูผ้ลิตรถยนตฮ์ุนได TSA ในฐำนะผูช้่วยดำ้นเทคนิค (TA) และหุน้สว่น ซึ่งมีค่ำใชจ้่ำยรวมทัง้สิน้ 16 
ลำ้นเหรยีญสหรฐั  เพื่อแสดงควำมมุง่มั่น ตอ่ธุรกิจฮนุไดในอินโดนีเซีย ฮนุไดมอเตอรแ์มนแูฟคเจอริง่อินโดนีเซีย (HMMI) ไดจ้่ำย
ไปรอ้ยละ 60 จำกคำ่เครือ่งมือทัง้หมด และที่เหลอือีกรอ้ยละ 40 จะท ำจ่ำยหลงัจำกกำร สง่มอบชิน้งำน ในเดือนธนัวำคม 2563 
บรษัิทไดจ้ดัหำชิน้สว่นส ำหรบังำน AP1 และ AP2 ที่ประเทศเกำหล ี

ในเดือนมิถนุำยน 2563 บรษัิทไดม้ีกำรปรบัปรุงโรงงำนส ำหรบัพืน้ท่ีเครือ่งป้ัมขึน้รูปโลหะ ซึง่ประกอบดว้ยกำร
ปรบัเปลี่ยนระดบัหลงัคำและกำรสรำ้งหลมุส ำหรบัฐำนเครื่องเพื่อรองรบั เครื่องจกัร โดยแลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกำยน 2563 
และพรอ้มส ำหรบักำรติดตัง้เครื่องจกัร สว่นของกิจกรรมเครื่องกลและไฟฟ้ำ ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรตัง้แต่เดือนธันวำคม 2563 และ
โครงกำรท่ี 1 จะเสรจ็ในเดือนกมุภำพนัธ ์2564 โดยคำดกำรณจ์ะเสรจ็ภำยในเดือนกรกฏำคม 2564 

ในวนัที่ 2 กรกฎำคม 2563 บริษัทไดร้บัจดหมำยแสดงเจตจ ำนงคใ์หเ้ป็นผูผ้ลิตจำกฮุนได รุ่น B Segment 
MVP เป็นชิน้ส่วนพืน้รถยนต ์ดำ้นหลงั และชิน้ส่วนภำยในตวัรถ ทัง้นีก้ำรออกแบบแม่พิมพไ์ดแ้ลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกำยน 
2563 และทำง HMMI ไดจ้่ำยเงินลว่งหนำ้จ ำนวนรอ้ยละ 30 ของคำ่เครือ่งมือทัง้หมด 



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

  

หมวดที่  1 – หวัขอ้ที่ 2.0 หนำ้ที่ 9 
 

กำรติดตัง้เครื่องป้ัมขึน้รูปเริ่มด ำเนินกำรหลงัจำกเครื่องจกัรหลกัจำกประเทศเกำหลีมำถึง และไดเ้ริ่มท ำกำร
ติดตัง้ในเดือนธันวำคม 2563 และคำดกำรณจ์ะแลว้เสร็จในเดือนกุมภำพนัธ ์2564 และจะด ำเนินกำรติดตัง้เครื่องจกัรที่สง่มำ
จำกประเทศมำเลเซีย พรอ้มทัง้ท ำกำรทดลองในเดือนมีนำคม 2564 ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 เครื่องจักร (Simpac) หนกั 
1,200 ตนั ไดม้ำถึงที่ PTIII เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

2.8.2 โครงการในอนาคตของ PTIII 

ในปี 2563 บรษัิทมีโครงกำรส ำหรบัพฒันำรถยนต ์รุน่ท่ี 2 ภำยใต ้B-Segment MPV ในขณะเดียวกนัเป็นช่วง

กำรเสนอรำคำส ำหรบักำรพฒันำ รถรุน่ที่ 3 และ 4 ส ำหรบัรุน่ซีดำนและแฮทชแ์บ็กตำมล ำดบั ซึ่งมีกำรสง่ใบเสนอรำคำส ำหรบั

ชิน้ส่วนโมดูลดำ้นหลงัและดำ้นในรถ ซึ่งโมดูลเหล่ำนีอ้ยู่ในควำมสำมำรถในกำรผลิตของบริษัทและ TSA ในฐำนะผูใ้หก้ำร

สนบัสนนุทำงดำ้นเทคโนโลยี ซึ่งคำดกำรณว์นัที่ท  ำกำรผลิต ส ำหรบัทัง้ 2 รุน่ ในเดือนตลุำคม 2565 จะท ำกำรผลิตรุน่ที่ 3 และ

กรกฎำคม 2566 ท ำกำรผลติรุน่ท่ี 4 

2.9 FINE COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD. (“FCT”) 
2.9.1 กลยุทธก์ารตลาดของ FCT 

FCT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงอิงเกรสและ บริษัท อิวำโมโต จ ำกัด จำกประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งก่อตัง้ขึน้ใน ปี 
2523 โดยเป็นผูก้ำรผลิตชิน้สว่น กำรป๊ัมขึน้รูปโลหะแบบตดัละเอียดดว้ยแม่พิมพ ์ในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตัง้แตน่ัน้
เป็นตน้มำบรษัิทไดก้ำ้วมำเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑป๊ั์มขึน้รูปท่ีสมบรูณแ์บบ โดยมีธุรกิจหลกัดงัตอ่ไปนี ้ 

 เทคโนโลยีกำรขึน้รูปโลหะดว้ยแมพ่ิมพส์  ำหรบัชิน้สว่นยำนยนตท์ีม่ีควำมแมน่ย ำสงู 

 กำรขึน้รูปชิน้สว่นขนำดกลำงและอปุกรณเ์สรมิส ำหรบัรถยนต ์

 บรกิำรท ำแมพ่ิมพ ์และแมพ่ิมพส์  ำหรบัเหลก็แรงดงึสงู 

 บรกิำรซอ่มบ ำรุงรกัษำแมพ่ิมพ ์

ในปี 2563 ธุรกิจป๊ัมขึน้รูปและแม่พิมพไ์ดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ในประเทศไทยและ

ตำ่งประเทศซึง่ ไดพ้ฒันำโครงกำรหลำยโครงกำรส ำหรบัลกูคำ้ ฮิรูตะ โทเปร แทซุงเทค สยำม ซีเนเตอร ์และ วำลโีอ ออโตโมทีฟ  

ในขณะที่ธุรกิจแมพ่ิมพม์ีแนวโนม้ที่เติบโตดีขึน้ ทำงบรษัิทยกระดบัควำมสำมำรถในกำรสรำ้งและซอ่มบ ำรุง

แม่พิมพโ์ดยกำรลงทนุในเทคโนโลยีกำรออกแบบและจ ำลอง 3 มิติ เครื่องจกัรกลซีเอ็นซี และโปรแกรมเสริมทกัษะเฉพำะทำง

พรอ้มกำรสนบัสนนุจำกผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรท ำแม่พิมพจ์ำกมำเลเซีย ญ่ีปุ่ น และเกำหลี โดยบริษัทตัง้เป้ำที่จะเป็นผูใ้หบ้ริกำร

สรำ้งและซอ่มบ ำรุงแมพ่ิมพใ์หก้บักลุม่บรษัิท และลกูคำ้ผูผ้ลติชิน้สว่นยำนยนตร์ะหวำ่งประเทศ 

ส ำหรบัธุรกิจป๊ัมขึน้รูป เริ่มกำรป๊ัมชิน้สว่นวตัถดุิบที่มีแรงดึงสงู นอกเหนือจำกกำรป้ัมแบบตดัละเอียดและ

ชิน้ส่วนกำรป้ัมขึน้รูปทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนผลผลิต บริษัทไดน้ ำแนวทำงปฏิบตัิดำ้นกำรผลิตที่ดีที่สดุ 

ประกอบดว้ย ระบบลีน  ระบบ5ส ระบบกำรบ่งชีข้ีดอนัตรำย ระบบกำรลดตน้ทนุกำรผลิต มำใชใ้นสถำนที่ปฏิบตัิงำน โดยกำร

น ำหลกั 3D มำประยกุตใ์ชแ้ละพฒันำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  
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2.9.2 โครงการในอนาคตของ FCT 

ปี 2563 บริษัทคำดวำ่จะเริม่กำรผลติสนิคำ้รุน่ใหมใ่หก้บัลกูคำ้อยำ่ง สยำมซีเนเตอร ์ที่สง่ชิน้สว่นใหก้บั อีซูซุ 

และโตโยตำ้ และ อิงเกรสออโตเวนเจอร ์ที่สง่ชิน้สว่นใหก้บัทำงฮอนดำ้ บรษัิทมุง่เนน้ท่ีจะไดร้บัโครงกำรใหม่ๆจำกลกูคำ้ อำทิเชน่  

บรษัิทIATSB บรษัิทแทซุงเทค บรษัิทอิงเกรสออโตเวนเจอร ์บรษัิทโทเปร บรษัิททำชิ เอส บรษัิทไทยยำชิโร ่และ ฮิรูตะ เพื่อรองรบั

กำรพฒันำรุน่ใหม่ๆ ของ มิตซูบิชิ ฮนุได และ โปโรดวั 

นอกจำกนีบ้ริษัทวำงแผนที่จะจดัหำชิน้สว่นที่มีมูลค่ำจำกลกูคำ้ปัจจุบนัและลกูคำ้ใหม่ผ่ำนแผนกำรตลำด

ดำ้นเทคนิคเชิงกลยุทธ์และแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบเก่ียวกับโครงกำรนี ้รวมถึงโครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในปัจจุบันและใน

อนำคตของบรษัิท 

ธุรกิจแม่พิมพเ์ป็นกลไกในกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบนับริษัทไดด้  ำเนินกำรพฒันำโครงกำร

ใหม่ใหก้บั บริษัทIATSB บริษัทแทซุงเทค บริษัทฮิรูตะ บริษัทไทยยำชิโร ่และโครงกำร แม่พิมพอ์ื่นๆ โดยตัง้เป้ำหมำยที่จะไดร้บั

โครงกำรตำ่งๆ จำกลกูคำ้ในประเทศ ส ำหรบัรถยนตรุ์น่ใหมซ่ึ่งจะเริ่มพฒันำในปี 2564 ส ำหรบัตลำดในอินโดนีเซีย บริษัทไดร้บั

ค ำสั่งใหพ้ฒันำโครงกำรรถ HYUNDAI รุน่ KS จำก PTIII / TSA ส ำหรบัโครงกำร โปรโรดวั คำดกำรณจ์ะไดร้บัโครงกำรใหมจ่ำก 

IATSB ส ำหรบัโมเดลใหมท่ี่มีแผนจะเปิดตวัในปี 2566 

2.10 TALENT SYNERSY SDN. BHD. (“TSSB”) 
2.10.1 กลยุทธก์ารตลาดของ TSSB  

ตัง้แตปี่ 2538 บรษัิทเริม่ตน้ธุรกิจดว้ยกำรสรำ้งไลนก์ำรผลติแบบระบบอตัโนมตัิ ดว้ยเครือ่งจกัรเฉพำะพิเศษ 

จดัท ำอปุกรณท์ดสอบ จิก๊ฟิกเจอร ์และกำรบรกิำรดำ้นวิศวกรรม 

วนัท่ี 22 มกรำคม 2562 บรษัิทไดล้งนำมในขอ้ตกลงกบั Neuromeka (ผูผ้ลติหุน่ยนต ์COBOT ที่มีช่ือเสยีง) 

เพื่อเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยแตเ่พียงผูเ้ดยีวในอำเซยีน อินเดียและประเทศในแถบอำ่วเปอรเ์ซยี  ซึง่ COBOT เป็นหุน่ยนตอ์จัฉรยิะที่

ท  ำงำนรว่มกบัคน และไดเ้ริม่น ำมำใชท้ดแทนหุน่ยนตอ์ตุสำหกรรมทั่วไป  

อุตสำหกรรมที่เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน COBOT คือ อุตสำหกรรมยำนยนต์ เฟอรน์ิเจอร ์อำหำร 

เครือ่งดื่มและเวชภณัฑ ์ เหมำะส ำหรบักระบวนกำรท่ีตอ้งกำรควำมรว่มมือระหวำ่งมนษุยแ์ละหุน่ยนต์ 

บริษัทจะเป็นผูน้  ำในกำรก ำหนดแผนงำนระยะยำวส ำหรบัระบบอตุสำหกรรม 4.0 ใหก้บักลุม่บริษัทอิงเกรส   

โดยใชค้วำมสำมำรถในโปรแกรม 3D- และลำ่สดุจะเริม่สรำ้งแบบจ ำลองและน ำไปสูก่ำรทดสอบเชิงปฏิบตัิกำรก่อนท่ีจะสง่มอบ

ใหก้บัลกูคำ้ 

วิสยัทศันข์องบรษัิทมีแผนที่จะเพิ่มผลติภณัฑอ์ื่นๆในรำยกำรผลติภณัฑปั์จจบุนั ไดแ้ก่ 

 รถน ำทำงอตัโนมตัิ (AGV) 

 กำรตรวจสอบกำรผลติ (PMS) 

 หุน่ยนตอ์ตัโนมตัิ  (Autonomous Robotic) 

 หุน่ยนตอ์จัฉรยิะ (COBOT) 
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 ระบบควบคมุกำรผลติในอตุสำหกรรม (MES) 

2.10.2 โครงการในอนาคตของ TSSB  

บริษัทใหก้ำรสนบัสนุนในกลุ่มบริษัท ในกำรเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนแบบใช้ก ำลงัคนในปัจจุบนัเปลี่ยนเป็น
ระบบอตัโนมตัิที่สำมำรถเช่ือมตอ่อย่ำงสมบูรณ ์บริษัทใชเ้ทคโนโลยี COBOT ท ำกำรตลำดในอตุสำหกรรมตำ่งๆ โดยเฉพำะใน
อตุสำหกรรมเฟอรน์ิเจอรแ์ละอำหำรท่ีตอ้งใชแ้รงงำนคนคอ่นขำ้งสงู  

จำกภำวะโรคระบำด COVID-19  คำดว่ำจะท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรระบบอตัโนมตัิที่สงูขึน้  ดงันัน้บริษัทใช้
โอกำสในกำรขยำยธุรกิจไมเ่พียงภำยในกลุม่บรษัิทอิงเกรส แตย่งัรวมถึงภำยนอก อีกดว้ย 

บริษัทจะท ำกำรตลำดในผลิตภัณฑล์่ำสุดเช่น Automated Guided Vehicle (AGV) ระบบกำรตรวจสอบ
กำรผลิต และ COBOT ใหก้ับภำคเอกชนและภำครฐั เช่น โรงพยำบำล R&D และสถำบนักำรศึกษำเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำร
แขง่ขนัท่ีจะเผชิญควำมทำ้ทำยในอนำคต 
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3.0 ปัจจัยความเสี่ยง 

กว่ำหำ้ปีที่ บริษัท อิงเกรสอินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัทในเครือ (“บริษัท”) ไดด้  ำเนินกำรใน

กำรบริหำรควำมเสีย่งขององคก์ร (“ERM”) ทั่วทัง้องคก์รตำมหลกัมำตรฐำนสำกล กรอบ ERM ไดถ้กูก ำหนดขึน้เพื่อใหแ้นใ่จวำ่

ปัจจยัควำมเสี่ยงหลกัที่มีผลกระทบต่อบริษัท ไดร้บักำรระบ ุกำรประเมินและกำรจดักำรในระดบัที่เหมำะสมซึ่งสอดคลอ้งกับ

ควำมมุง่มั่นของบรษัิท ในกำรบรรลวุิสยัทศันแ์ละวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

 
 

สืบเนื่องจำกกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรประสำนงำนโดยฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ผลลัพธ์จำก

กระบวนกำรในกรอบของ ERM ทัง้หำ้องคป์ระกอบ ไดถู้กใชเ้ป็นเครื่องมือในกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัของบริษัทอย่ำง

ตอ่เนื่อง  

ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 ปัจจยัควำมเสีย่งทัง้หมดที่ไดร้ะบไุวส้  ำหรบับรษัิท ไดร้บักำรประเมิน

และจดัล ำดบัควำมส ำคญัในแต่ละหวัขอ้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรประเมินจำกควำมเป็นไปไดห้รือควำมถ่ีในกำรเกิดควำม

เสี่ยง ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองคก์ร ตลอดจนประสิทธิผลของแนวทำงกำรควบคุมที่มีอยู่ สถำนะของกำรด ำเนินกำร

ตำมล ำดบัขัน้ของแผนปฏิบตัิกำรดำ้นควำมเสี่ยงซึ่งถกูพฒันำขึน้เพื่อบรรเทำควำมเสี่ยงตำมที่ระบไุว ้จะไดร้บักำรทบทวนเป็น

ระยะๆ อยำ่งตอ่เนื่อง จำกนัน้จึงรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท ตำมล ำดบั 

นอกจำกนีย้งัมีกำรน ำปัจจยับ่งชีค้วำมเสี่ยง (“KRI”) มำใชเ้พื่อเป็นเครื่องมือเสริมในกระบวนกำรติดตำมผลส ำหรบั

แผนปฏิบตัิกำรดำ้นควำมเสี่ยงในปัจจบุนั ดว้ยกำรวดั KRI กำรเปลี่ยนแปลงระดบัควำมเสี่ยงที่อำจสง่ผลใหเ้กิดสญัญำณเตือน

ลว่งหนำ้จะช่วยใหบ้รษัิทสำมำรถปอ้งกนัวิกฤตและลดควำมเสีย่งไดท้นัเวลำ 

ปัจจยัควำมเสีย่งถกูระบเุป็นหนึง่ในควำมเสีย่งหลกัที่มีผลกระทบตอ่บรษัิท มีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ควำมเสีย่งเชิงกลยทุธ ์

Context 
Establishment

(Internal and 
external)

Risk Assessment 
(Identify, Analyse & 

Evaluate)

Risk Action 
Implementation 

(Develop Key 
Action Plans)

Risk Action 
Monitoring  

(Monitor & Report 
on Implementation 

of Action Plans)

Continuous 
Monitoring  & 
Embedment 

(KRIs, Embedment
of New Internal 

Controls)

ERM Infrastructure

Vision/Mission/Goals

Governance Structure

Board/Management 

Mandate 

ERM Policies

ERM Reporting Structure & 

Frequency

ERM Roles & 

Responsibilities

Risk Parameters

ERM Procedures

(ISO 31000: 2009)

Automation

ERM Integration

Strategic Planning

Business Planning (Budgeting)

Policy Development

Investments / Joint Ventures 

Decision Making

Operational Processes

Performance Management

Incidences Data Analysis

Internal Audit (Risk-based)

ERM Process

Communication       Awareness/Training      Continuous Improvement     Change Management        

1

2

3

4

5

ERM Framework
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3.1.1 ควำมเสีย่งทำงเศรษฐกิจและประเทศ 

 ควำมเสี่ยงกำรลงทนุในแต่ประเทศมีประเด็นที่แตกตำ่งกนั เช่น ควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมือง ภยัธรรมชำติ ควำม

เสี่ยงทำงเศรษฐกิจ เช่นอตัรำแลกเปลี่ยน กฎระเบียบของรฐับำลหรือเสถียรภำพทำงกำรเมือง ลว้นสง่ผลใหล้งทนุมีควำม

เสีย่ง 

 กำรปกปอ้งกำรลงทนุของบรษัิทจำกภยัคกุคำมตำ่งๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเมื่อทัง้ 4 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศ

ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย ในกำรจดักำรควำมเสีย่งใหม้ีประสทิธิผลนัน้จะมีคำ่ใชจ้่ำยคอ่นขำ้งสงู เพื่อลดควำม

เสี่ยง บริษัทมีกำรติดตำมแนวโนม้ทำงธุรกิจที่ผ่ำนมำและกำรคำดกำรณ์ธุรกิจแต่ละประเทศตลอดจนติดตำมข่ำวสำร

ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจสงัคม หำกกรณีเกิดภยัพิบตัิ ฐำนขอ้มลูผูส้ง่มอบทัง้วตัถดุิบและชิน้สว่นทัง้ในและตำ่งประเทศ

ยงัคงสภำพกำรใชง้ำนไดเ้ป็นอยำ่งดี  

3.1.2 ควำมเสีย่งในกำรลงทนุอนัเนื่องมำจำกควำมลม้เหลวในเชิงพำณิชย  ์

 บำงสถำนกำรณต์น้ทุนที่ส  ำคญัเช่น เครื่องมือและอุปกรณใ์นกำรผลิตไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลือหรือชดเชยอย่ำง

เต็มที่จำกกรณีรุน่รถยนตท์ี่ออกมำลำ่ชำ้ ดว้ยเหตดุงักลำ่วอำจเกิดผลกระทบทำงกำรเงินอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกจ ำนวนเงินลงทนุ

ที่ถกูใชไ้ป ตลอดจนตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีเกิดขึน้จำกกำรกูย้ืมเงินจำกธนำคำรอนัจะสง่ผลตอ่ควำมยั่งยืนของบรษัิทในระยะยำว 

 เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว นอกเหนือจำกกำรปรบัปรุงกระบวนกำรประเมินผลโดยกำรศกึษำควำมเป็นไปไดอ้ย่ำง

ละเอียดถ่ีถว้นก่อนที่เริ่มด ำเนินโครงกำรใดๆจะเกิดขึน้ บริษัทมีกำรเจรจำเพื่อขอรบักำรช ำระเงินลว่งหนำ้จำกลกูคำ้โดยเฉพำะ

อยำ่งยิ่งคำ่ใชจ้่ำยจำกเครือ่งมือ และมีกำรตรวจติดตำมกำรลงทนุอยำ่งตอ่เนื่อง 

3.1.3 ควำมเสีย่งจำกควำมลำ้สมยัของเทคโนโลยี 

 กำรน ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้เป็นสิ่งส  ำคัญในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต เนื่องจำกจะช่วยเพิ่มผลผลิตและ

ประสิทธิภำพในกำรผลิต หรือแมแ้ต่ลดควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรผลิต ควำมลำ้สมยัของเทคโนโลยีอำจส่งผลกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัท ลดโอกำสในกำรรกัษำควำมมั่นคงใหก้บัธุรกิจใหม่และอำจเพิ่มตน้ทนุกำรด ำเนินงำน

จำกเครือ่งจกัรที่เสยีบอ่ยครัง้เนื่องจำกอำยกุำรใชง้ำน 

แผนฉกุเฉินของฝ่ำยบรหิำร ไดแ้ก่ : 

 จดัท ำแผนงำนดำ้นเทคโนโลยีโดยกำรวิเครำะหก์ำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีลำ่สดุภำยในตลำด 

 กำรพฒันำกลยทุธก์ำรปรบัปรุงเทคโนโลยีในระยะยำวส ำหรบัแผนก; 

 เรยีนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  จำกพนัธมิตรทำงเทคนิคที่มีอยูห่รอืประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศเกำหลตีอ่ไป 

3.2 ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงิน 

 3.2.1 ควำมเสีย่งเนื่องจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ควำมเสี่ยงเนื่องจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เห็นไดช้ัดเจนส ำหรบักลุ่มบริษัท เช่น กำรติดต่อทำงธุรกิจกับบริษัท

ต่ำงชำติ และมีกำรท ำธุรกรรมในสกุลเงินต่ำงประเทศ นอกจำกนีค้วำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งส่งผลต่อผล
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ประกอบกำรโดยภำพรวมทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท จำกบริษัทต่ำงชำติในเครือ กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่เอือ้อ ำนวยในอตัรำ

แลกเปลีย่นระหวง่เงินบำทและสกลุเงินตำ่งประเทศ เช่นรงิกิตมำเลเซีย รูเปียหข์องอินโดนีเซีย และรูปีของอินเดีย  

ดว้ยระบบติดตำมกำรเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่งสกลุเงินพืน้ฐำนอยำ่งใกลชิ้ด เงินบำทไทยเทียบกบัสกลุ

เงินอื่นๆ ทัง้หมดที่ท  ำธุรกรรมจึงเป็นรูปแบบหนึ่งในกำรบรรเทำควำมเสี่ยงนี ้บริษัทยงัป้องกนัตวัเองจำกควำมเสี่ยงโดยติดตำม

กำรเคลื่อนไหวของรำคำวตัถดุิบอย่ำงใกลชิ้ดและได้ใชร้ะบบจดัซือ้สว่นกลำงในกำรจดัหำวตัถดุิบกำรผลิตขัน้ตน้ตำมที่ OEM 

ก ำหนด 

3.2.2 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 

เมื่อพิจำรณำถึงเงินกูย้ืมสว่นที่มีนยัส  ำคญัที่คงคำ้งโดยภำพรวมของบริษัทอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขอตัรำดอกเบีย้ลอยตวักบั

ธนำคำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท ซึง่มีควำมเสีย่งมำกที่จะเพิ่มตน้ทนุทำงกำรเงินจำกควำมผนัผวนท่ีเพิ่มขึน้ของอตัรำอำ้งอิงของเงิน

กูย้ืม 

เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่งนี ้ฝ่ำยบรหิำรเฝำ้สงัเกตและติดตำมกำรเคลือ่นไหวของอตัรำดอกเบีย้ทั่วทัง้กลุม่อยำ่งใกลชิ้ด 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทคำดกำรณว์่ำจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกระดบัปัจจุบนัในอนำคตอนัใกล้

ตำมนโยบำยกำรเงินที่ใชใ้นประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดียซึ่งเป็นตลำดหลกัของกลุม่ กำรเป็นบรษัิทจดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรพัยท์ ำใหม้ีทำงเลือกที่มำกขึน้ในกำรระดมทนุส ำหรบับรษัิท ในกำรพิจำรณำทำงเลือกอื่นท่ีสำมำรถเสนอตน้ทนุ

ทำงกำรเงินอนัเป็นท่ียอมรบัไดม้ำกกวำ่นอกเหนือจำกธนำคำรพำณิชย ์

3.3 ควำมเสีย่งในดำ้นกำรด ำเนินกำร 

3.3.1 ควำมเสีย่งอนัเป็นผลมำจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคติดตอ่ 

 กำรแพรร่ะบำดของโรคติดตอ่ COVID-19 ท่ีผำ่นมำท ำใหก้ำรเจ็บป่วยและกำรเสยีชีวิตเพิ่มขึน้อยำ่งมำกทีก่่อใหเ้กิด

กำรหยุดชะงักต่อสภำพสงัคมและเศรษฐกิจทั่วโลก สภำวะที่ควำมเสี่ยงนีม้ีโอกำสที่จะท ำใหเ้กิดกำรหยุดชะงักต่อธุรกิจ

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในดำ้นหว่งโซอ่ปุทำนและกำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย  ์

 มำตรกำรที่ฝ่ำยบริหำรไดด้  ำเนินกำรเพื่อควบคมุกำรแพรก่ระจำย รวมถึงกำรพฒันำขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิงำนอนั

ประกอบดว้ยกำรจ ำกัดกำรเดินทำงเพื่อท ำธุรกิจ นโยบำยกำรท ำงำนจำกที่บำ้น และนโยบำยกำรประชุมผ่ำนสื่อ ตลอดจน

มุ่งเนน้ในกำรปฏิบตัิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั SOP ของรฐับำล แผนกำรกอบฟ้ืนฟูส  ำหรบักำรจดัหำในทำงกำรคำ้ไดค้รอบคลมุถึง

กำรตรวจสอบสถำนะของสนิคำ้คงคลงั กลยทุธใ์นกำรจดัสง่ กำรระบซุพัพลำยเออรส์  ำรองและอ่ืนๆ 

3.3.2 ควำมเสีย่งตอ่ลกูคำ้ 

 กำรที่ตอ้งพึ่งพำลกูคำ้เพียงไม่ก่ีรำย ท ำใหบ้ริษัทมีควำมเสี่ยงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อสญูเสียลกูคำ้ในรำยที่ท  ำ

รำยไดใ้หก้บับริษัท และไดส้่งผลกระทบเชิงลบต่อกลยุทธ์ในกำรเติบโต เช่นเดียวกนักบักำรลดควำมตอ้งกำรในกำรผลิตอำจ

สง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและสภำวะทำงกำรเงินของบรษัิท 

 ถึงแมว้่ำกลุ่มลกูคำ้หลกัของบริษัทจะมำจำก OEM ชัน้น ำในตลำดหลกัทัง้ 4 แห่งในภูมิภำคเอเชีย กำรรกัษำ

ควำมมั่นคงใหก้ับธุรกิจใหม่หรือลกูคำ้ที่มีอยู่ปัจจุบนันัน้เป็นสิ่งควำมส ำคญัต่อควำมยั่งยืนของบริษัท กำรไม่สำมำรถรกัษำ
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ควำมมั่นคงในธุรกิจใหมจ่ะสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ำมำรถบรรลยุอดขำยไดต้ำมเปำ้หมำยและมีควำมเป็นไปไดท้ี่จะสญูเสยีสว่นแบ่ง

กำรตลำดและช่ือเสยีงของบรษัิท ดงันัน้กำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ในรูปแบบใดๆก็ตำมที่ไมเ่หมำะสม หรอืไมต่อบสนอง

ตอ่ควำมคำดหวงัของลกูคำ้อำจท ำใหฐ้ำนรำยไดข้องกลุม่ลดลงได ้

 ผูบ้ริหำรไดก้ ำหนดใหม้ีกำรตลำดในเชิงรุกเพื่อขยำยฐำนลกูคำ้จำกส่วนงำนอื่นๆ ทัง้นีเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นกำร

กระจำยควำมเสีย่ง โดยรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคำ้ปัจจบุนัและพนัธมิตรทำงธุรกิจ ในขณะเดียวกนัตอ้งมีกำรด ำเนินกำร

วิเครำะหส์ถำนกำรณแ์ละเปรยีบเทียบในควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และตลำดในอนำคต 

3.3.3 ควำมเสีย่งเก่ียวกบัควำมปลอดภยัสขุภำพและสิง่แวดลอ้ม 

 กำรบำดเจ็บอนัเนื่องมำจำกสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่ไมเ่อือ้อ ำนวยและเป็นอนัตรำย  เช่นกำรใชเ้ครื่องจกัรใน

โรงงำน ชั่วโมงกำรท ำงำนที่ยำวนำน / กำรท ำงำนลว่งเวลำ ไมเ่พียงแตจ่ะสง่ผลใหเ้กิดอบุตัิเหตรุำ้ยแรง กำรสญูเสยีเวลำและค่ำ

รกัษำพยำบำลที่สงูเท่ำนัน้ แต่บริษัทมีเสี่ยงที่จะถูกฟ้องรอ้งเพรำะไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัและสุขภำพ

อนำมัย วัสดุหรือสำรเหลือใช้ใดๆ ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตอำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดลอ้มหำกไม่ไดร้บักำรจัดกำรที่

เหมำะสม หำกกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัและของเสียจำกกำรผลิตไม่ถกูตอ้ง บริษัทย่อย อำจถกูลงโทษจำกหน่วยงำนที่

เก่ียวขอ้งซึง่สง่ผลตอ่ภำพลกัษณแ์ละช่ือเสยีงของบรษัิท 

 นอกจำกกำรสง่เสรมิดำ้นควำมปลอดภยัโดยผ่ำนกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัแลว้

บริษัทยังจัดใหม้ีกำรบรรยำยสรุปและกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจที่ดีขึน้ พรอ้มทัง้ให้

แนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนและกระบวนกำรผลิตเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรสญูเสียที่อำจเกิดขึน้ บริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำร

ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดัเก่ียวกบัมำตรฐำนคณุภำพและสิ่งแวดลอ้มที่ก ำหนดในประเทศ

ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย 

3.3.4 ควำมเสีย่งจำกช่องวำ่งขีดควำมสำมำรถของพนกังำน 

ช่องว่ำงขีดควำมสำมำรถหมำยควำมถึงช่องวำ่งดำ้นทกัษะกำรท ำงำน เมื่อเทียบกบัทกัษะที่ผูบ้ริหำรคำดหวงักบั

ระดบัทกัษะที่แทจ้ริง ควำมรู ้และประสบกำรณท์ี่พนกังำนมีอยู่ พนกังำนที่ไม่มีทกัษะอำจไม่สำมำรถท ำงำนที่ก ำหนดได้

อยำ่งมีประสทิธิภำพ และสง่ผลใหไ้ดผ้ลผลติต ่ำ คณุภำพของผลติภณัฑไ์ม่ไดค้ณุภำพ อตัรำกำรของเสยีในกำรผลติสงู และ

เกิดกำรรอ้งเรยีนจำกลกูคำ้ 

พนกังำนที่มีทกัษะจะตอ้งท ำงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนดไวโ้ดยผูบ้ริหำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

และเป็นสิ่งส  ำคญัส ำหรบับริษัทที่จะตอ้งพฒันำทกัษะ เพื่อสำมำรถแข่งขนัในอตุสำหกรรมต่ำงๆทัง้ในและต่ำงประเทศได ้

ทัง้นีไ้ดม้ีกำรปรบัปรุงแผนกำรฝึกอบรมและเพิ่มระบบกำรจดักำรอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

3.3.5 ควำมเสีย่งจำกกำรขำดคณุภำพของผลติภณัฑ ์

บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกระบวนกำรผลิตที่มีมำตรฐำนและไดร้บักำรรบัรองในระบบกำรจัดกำรคุณภำพหรือ 

IATF 16949 ในอตุสำหกรรมยำนยนตน์ัน้คณุภำพของผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัส ำคญัสูค่วำมส ำเร็จ หำกเกิดขอ้บกพรอ่งหรือ

ผลติภณัฑไ์มม่ีคณุภำพ ท ำใหเ้กิดผลกระทบดำ้นควำมปลอดภยั มีควำมเสีย่งดำ้นช่ือเสยีง คดีควำม โดยผูบ้รโิภคอำจไดร้บั

ควำมเสยีหำยจำกผลติภณัฑท์ี่ไมผ่ำ่นมำตรฐำนได ้
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ผลิตภณัฑท์ี่ไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของลกูคำ้ ไม่เพียงแต่จะท ำใหล้กูคำ้รอ้งเรียนเท่ำนัน้ แต่ยงัอำจท ำใหก้ลุม่

บรษัิท ไดร้บักำรเรยีกรอ้งจำกลกูคำ้ ซึง่จะสง่ผลกระทบทำงกำรเงินและช่ือเสยีงตอ่กลุม่บรษัิท และสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจที่

มีอยูห่รอืในอนำคต 

นอกเหนือจำกกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑใ์หม้ีคุณภำพแลว้ บริษัทไดใ้ชร้ะบบกำรผลิตแบบอตัโนมตัิ ทัง้นี ้

สำมำรถเพิ่มระดับกำรประกันคุณภำพของชิน้งำน กำรติดตัง้เครื่องมืออัตโนมัติไม่เพียงแค่แก้ปัญหำกำรลำออกของ

พนกังำน แต่สำมำรถลดขอ้ผิดพลำดในกระบวนกำรผลิตที่ถกูควบคมุโดยพนกังำนที่รบัเขำ้มำท ำงำนใหม่ โยดยทั่วไปแลว้

ระบบอตัโนมตัิสำมำรถจดักำรควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภยัและสมรรถนะกำรท ำงำน  

3.3.6 ควำมเสีย่งจำกเหตสุดุวิสยั 

ภยัพิบตัิที่ไมค่ำดคิดอำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิททัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ซึง่สง่ผลใหร้ำยได้

และก ำไรของบริษัทลดลง เหตกุำรณ์ที่ไม่สำมำรถคำดเดำไดไ้ม่เพียงแต่จะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจแลว้ ยงัสง่ผล

กระทบตอ่หว่งโซอ่ปุทำนทัง้หมดของอตุสำหกรรมยำนยนตอ์ีกดว้ย 

บริษัทจึงมีมำตรกำรป้องกันเพื่อลดควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้ทัง้ในดำ้นกำรด ำเนินงำนและดำ้นกำรเงิน ซึ่งรวมถึงกำร

ก ำหนดแผนกำรฟ้ืนฟ ูหรอืแผนกำรอื่นๆที่เหมำะสมเพื่อใหก้ำรผลติสำมำรถฟ้ืนฟไูดเ้รว็ 

 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 1 
 

4.0 ทรัพยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
4.1 สินทรัพยถ์าวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ล าดับ ประเภท/ลักษณะทรัพยส์นิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันที ่31 มกราคม 

2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะการ 
ถอืครอง 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน * 520.6 รำยละเอียดในหวัขอ้ 4.1.1 

2. อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร * 787.9 รำยละเอียดในหวัขอ้ 4.1.2 

3. เครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นกำรผลติ 1,478.1 เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ รำยละเอียดในหวัขอ้ 4.1.3 

4. เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้และเครือ่งใชส้  ำนกังำน 12.6 เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ ไมม่ี 

5. ยำนพำหนะ 20.8 เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ ไมม่ี 

6. สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้งและติดตัง้ 208.8 เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ รำยละเอียดในหวัขอ้ 4.1.4 

รวม 3,100.8  
* จ ำนวนดงักล่ำวรวมถงึทรพัยส์นิประเภทถอืเพือ่ก ำรลงทนุ (IPSB Bangi Plant) 
 

สินทรัพยถ์าวรของกลุ่มบริษัท ข้างตน้แบ่งแยกตามประเภทและลักษณะทรัพยส์นิ ดังนี ้

4.1.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
(ก) ที่ดนิในประเทศไทย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IAV ที่ดินซึง่อยูใ่นนิคมอตุสำหกรรม 
อีสเทิรน์ซีบอรด์ จงัหวดัระยอง 
64/6 หมู ่4 ต ำบลปลวกแดง 
อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
(จ ำนวน 1 แปลง พืน้ท่ี 12 ไร ่3 
งำน 14 ตำรำงวำ)  
พืน้ที:่ 220,183 ตำรำงฟตุ 

สถำนท่ีตัง้ของ 
โรงงำนผลติ IAV 
ในจงัหวดัระยอง 

ประเทศไทย 

61.4 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

2. IAV ที่ดินซึง่อยูใ่นนิคมอตุสำหกรรม
ไฮเทค จงัหวดัระนครศรอียธุยำ 
64/6 หมู ่1 ต ำบลบำ้นเลน 
อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดั
พระนครศรอียธุยำ 

สถำนท่ีตัง้ 
โรงงำนผลติ IAV 
จงัหวดัพระนคร 

ศรอียธุยำ 

66.4 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 2 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

(จ ำนวน 1 แปลง พืน้ท่ี 11 ไร ่27 
ตำรำงวำ)  
พืน้ท่ี: 191,664 ตำรำงฟตุ 

3. FCT ที่ดินในต ำบลมะขำมคู ่  
600 หมู ่4 ต ำบลมะขำมคู ่ก่ิง
อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 
(จ ำนวน 1 แปลง พืน้ท่ี 24 ไร)่ 

พืน้ท่ี: 413,334 ตำรำงฟตุ 

สถำนท่ีตัง้ของ 
โรงงำนผลติของ 
FCT ในจงัหวดั 
ระยองประเทศ 

ไทย 

40.3 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์้
ประกนักบัสถำบนั

กำรเงิน 

รวม 168.1  
 
(ข) ที่ดนิในประเทศมาเลเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตาม 
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที ่31 

มกราคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. IPSB ที่ดินในเมืองนิไล 
แปลง ก.พีเอ็น 38504 ลอ็ต 9144  
และแปลง ข.พีเอ็น 38503 ลอ็ต 
9145  
ที่ดินทัง้สองแปลงตัง้อยูใ่น 
Mukim of Setul, Seremban, 
Segeri Sembilab ประเทศ
มำเลเซีย  
(จ ำนวน 2 แปลง)  
พืน้ท่ี : 303,069 ตำรำงฟตุ 

สถำนท่ีผลติ 
ส ำหรบั IPSB ใน 

Nilai ประเทศ 

มำเลเซีย 

137.0 ถือสทิธิกำรใช้
ที่ดินเป็ระยะ
เวลำ 99 ปี
สิน้สดุ วนัท่ี 3 
กรกฎำคม 
พ.ศ. 2635 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั
กำรเงิน 

2. IPSB ที่ดินในเมือง Bangi  
HS(M) 9638 พีที 11469 
Seksyen 13 Bandar Baru 
Bangi, Mukim of Kajang เขต 

สถำนท่ีผลติ 
สถำนท่ีของ 

IKTC ใน Bangi
ประเทศมำเลเซีย 

30.4 ถือสทิธิกำรใช ้
ที่ดินเป็น
ระยะ เวลำ 
99 ปีและ
สิน้สดุ วนัท่ี 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 3 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตาม 
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที ่31 

มกราคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

Hulu Langat รฐั Selangor 
ประเทศมำเลเซีย  
(จ ำนวน 1 แปลง) 
พืน้ท่ี : 43,560 ตำรำงฟตุ 

29 กนัยำยน 
พ.ศ. 2629 

3. ITSB ที่ดินใน Bukit Beruntung  
HS(D) 39152 พีที 13990 
Seksyen 20, Bandar 
Serendah เขต Ulu Selangor รฐั 
Selangor ประเทศมำเลเซยี 
(จ ำนวน 1 แปลง)  
พืน้ที ่: 365,576 ตำรำงฟตุ 

สถำนท่ีตัง้โรงงำน 
ITSB ใน Bukit 

Beruntung 
ประเทศมำเลเซีย 

122.2 เจำ้ของ
กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

รวม 289.6  
 
(ค)  ที่ดนิในประเทศอินโดนีเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตาม 
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที ่31 

มกราคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. PTIMV ที่ดินในเขตอตุสำหกรรม 
Jababeka, Cikarang 
บลอ็ก จีจี-7เอ, 7บี และ จีจี-8, 
เขตอตุสำหกรรม ถนน 
Jababeka, 
Tahap II Cikarang, ประเทศ
อินโดนีเซีย  

(จ ำนวน 3 แปลง)  

พืน้ท่ี : 132,083 ตำรำงฟตุ 

สถำนท่ีตัง้ 
โรงงำนผลติ 
PTIMV และ 

PTITI ในเมือง 
Cikarang 
ประเทศ 

อินโดนีเซีย 

62.9 สทิธิในกำร
ก่อสรำ้ง จนถึง 
วนัท่ี 24 
กนัยำยน 

2569 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

HGB Certificate เลขที ่2612 
ลงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2545  



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 4 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตาม 
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที ่31 

มกราคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

HGB Certificate เลขที ่2613 

ลงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2545 
HGB Certificate เลขที ่2667 

ลงวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2546 

รวม 62.9  
 
4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 
(ก) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในประเทศไทย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 IAV อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 
64/6 หมู ่4 ตำบลปลวกแดง 

อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย 

โรงงำนผลติของ 
IAV  

จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย 

167.6 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

2 IAV อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 
64/6 หมู ่1 บำ้นเลน บำงปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 
ประเทศไทย 

โรงงำนผลติของ 
IAV 

จงัหวดัอยธุยำ 
ประเทศไทย 

35.6 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

3 IAV เลขที่ 603 หมู ่8 ต ำบลหนอง
โพรง อ ำเภอศรมีหำโพธิ จงัหวดั
ปรำจีนบรุ ีประเทศไทย 

โรงงำนของ IAV
จงัหวดัปรำจีนบรุ ี
ประเทศไทย 

1.4 สญัญำเชำ่ ไมม่ี 

4 FCT อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 
600 หมู ่4 ต ำบลมะขำมคู ่ก่ิง
อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย 

โรงงำนผลติของ
FCT 

จงัหวดัระยอง
ประเทศไทย 

38.7 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

5 IIT สว่นปรบัปรุงอำคำร  ส ำนกังำนบรษัิท 
IIT 

3.4 สญัญำเชำ่ ไมม่ี 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 5 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

เลขที ่9/141 UM Tower ชัน้ 14 
หนว่ย A1 ถนนรำมค ำแหง 
เขตสวนหลวง จดัหวดั
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

รวม 246.7  
 
(ข) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในประเทศมาเลเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 IPSB โรงงำนท่ี Nilai 
พีที 2475 และ พีที 2476 เขต
อตุสำหกรรม Nilai P.O Box 45 
71807 Nilai, Negeri Sembilan 

โรงงำนผลติของ 
IPSB ใน Nilai 

ประเทศมำเลเซีย 

143.6 ถือสทิธิกำรใช ้

ที่ดินเป็ระยะ
เวลำ 99 ปี 
สิน้สดุ วนัท่ี  
3 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2635 

ใชเ้ป็นสนิทรพัย์
ค ำ้ประกนักบั
สถำบนักำรเงิน 

2 IPSB โรงงำนท่ี Bangi 
ลอ็ต 9, ถนน พี/7, Seksyen 13 
เขตอตุสำหกรรม Bangi, P.O 
Box 9, 
43650 Bandar Baru Bangi, 
Selangor. 

โรงงำนผลติของ 
IKTC ใน Bangi 

ประเทศมำเลเซีย 

14.1 ถือสทิธิกำรใช้
ที่ดินเป็ระยะ
เวลำ 99 ปี
สิน้สดุวนัท่ี  

29 กนัยำยน 
พ.ศ. 2629 

ใชเ้ป็นสนิทรพัย์
ค ำ้ประกนักบั
สถำบนักำรเงิน 

3 IPSB หอ้งพกั 14 หอ้ง 
เลขที ่12, Lot 9132, Mukim of 
Setul, เขต Seremban, 
State of Negeri Sembilan, 
Malaysia ซึง่มีพืน้ท่ี 9,494 

ตำรำงฟตุ 

ที่พกัส  ำหรบั 
พนกังำนของ 

IPSB 
 

4.3 กรรมสทิธ์ิใน
ที่ดิน 

 

ไมม่ี 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 6 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

4 ITSB โรงงำนท่ี Bukit Beruntung 
ลอ็ต 11 ถนน Jasmine 4 เขต
อตุสำหกรรม Bukit Berungtung 
48300 Rawang, Selangor 

โรงงำนผลติของ
ITSB Bukit 
Beruntung

ประเทศมำเลเซีย 

222.2 กรรมสทิธ์ิใน
ที่ดิน 

 

ใชเ้ป็นสนิทรพัย์
ค ำ้ประกนักบั
สถำบนักำรเงิน 

5 ITSB หอ้งพกั 20 หอ้ง 
Rose Court Block E, Bandar 
Bukit Sentosa 48300 Rawang, 
Selangor ประเทศมำเลเซยี 
พืน้ท่ี : 15,640 ตำรำงฟตุ 

ที่พกัส  ำหรบั 
พนกังำน ITSB 

10.4 กรรมสทิธ์ิใน
ที่ดิน 

 

ไมม่ี 

6 ITSB โรงงำนท่ี Melaka 
ลอ็ต 9307 ถนน TTC 26A,  
Taman Teknologi Cheng,  
75250 Melaka 

โรงงำนผลติของ 
ITSB 

Melaka 
ประเทศมำเลเซีย 

8.8 สญัญำเชำ่ ไมม่ี 

7 TSSB สว่นปรบัปรุงอำคำร 
ลอ็ต 11A, ถนน พี/7, Seksyen 
13 เขตอตุสำหกรรม Bangi P.O 
Box 9, 43650 Bandar Baru 
Bangi, Selangor 

ส ำนกังำนและ
โรงงำนของ 

TSSB ใน Bangi 

ประเทศมำเลเซีย 

5.4 สญัญำเชำ่ ไมม่ี 

8 IATSB โรงงำนท่ี Serendah 
ลอ็ต 40481 Seksyen 20,  
Mukim Bandar Serendah,  
48200 Rawang, Selangor 

โรงงำนผลติของ 
IATSB 

Serendah 
ประเทศมำเลเซีย 

42.2 สญัญำเชำ่ ไมม่ี 

รวม 451.0  
 

(ค) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในประเทศอินโดนีเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 PTIMV โรงงำนท่ี Cikarang โรงงำนผลติของ 
PTIMV ในเมือง 

17.5 สทิธิในกำร 
ก่อสรำ้งจนถึง 

ใชเ้ป็นสนิทรพัย์
ค ำ้ 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 7 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ถนน Industri Selatan 6A 
บลอ็ก จีจี-7เอ/บี, เขตพืน้ท่ี
อตุสำหกรรม Jababeka II, 
Cikarang Selatan,17854 
Bekasi ประเทศอินโดนีเซีย 

Cikarang 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

วนัท่ี  
24 กนัยำยน 
พ.ศ. 2569 

ประกนักบั
สถำบนั 

กำรเงิน 

รวม 17.5  
 
(ง)  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในประเทศอินเดีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
ที่ตั้งและขนาดพืน้ที ่

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 IAIPL โรงงำนท่ี Gurugram 

Sector M-10, IMT 
Manesar, Village 
Bhangrola, Gurugram 
123505, Haryana ประเทศ
อินเดีย 

โรงงำนผลติ
IAIPL ในเมือง

Gurugram 
ประเทศอินเดยี 

70.0 

 

สญัญำเชำ่ ไมม่ี 

 70.0  

 
4.1.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณใ์นการผลิต 
 
(ก)  เคร่ืองจักรและอุปกรณข์องบริษัทในประเทศไทย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 IAV เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น 

รถยนต ์

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
158.5 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

2 FCT เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ ใชส้  ำหรบักำร 87.2 เจำ้ของ ไมม่ี 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 8 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น 

รถยนต ์
ประกอบธุรกิจ กรรมสทิธ์ิ 

รวม 245.7  
(ข)  เคร่ืองจักรและอุปกรณข์องบริษัทในประเทศมาเลเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 ITSB เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ
อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น
รถยนต ์

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
335.1 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

2 IPSB เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ
อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น
รถยนต ์

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
238.4 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

3 TSSB เครือ่งจกัรและอปุกรณใ์น
กำรใหค้  ำแนะน ำบรกิำร 
(Solution Provider) 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
3.9 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

4 IATSB เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ
อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น
รถยนต ์

ใชส้  ำหรบักำร 
ประกอบธุรกิจ 

560.9 เจำ้ของ 
กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 

รวม 1,138.3  
 
(ค)  เคร่ืองจักรและอุปกรณข์องบริษัทในประเทศอนิโดนีเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 PTIMV เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ
อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น
รถยนต ์

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
45.4 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 

ใชเ้ป็นสนิทรพัยค์  ำ้ 
ประกนักบัสถำบนั 

กำรเงิน 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 9 
 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

2 PTITI เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ
อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น
รถยนต ์

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
1.5 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

รวม 46.9  
 
(ง) เคร่ืองจักรและอุปกรณข์องบริษัทในประเทศอนิเดีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 IAIPL เครือ่งมือ เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณใ์นกำรผลติชิน้สว่น 

รถยนต ์

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
47.2 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

 47.2  
 
4.1.4 สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 
 
(ก)  สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้งในประเทศไทย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 IAV สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
29.9 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

2 FCT สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
1.4 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

 31.3  
 
 
 
 
 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 10 
 

(ข)  สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้งในประเทศมาเลเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 ITSB สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
1.2 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

2 IPSB สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
9.8 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

3 IATSB สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 
ประกอบธุรกิจ 

18.8 เจำ้ของ 
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

 29.8  
 
(ค)     สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สร้างและติดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 PTIMV สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
18.6 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

2 PTIII สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
151.0 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

3. PTITI สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 
ประกอบธุรกิจ 

21.4 เจำ้ของ 
กรรมสทิธ์ิ 

ไมม่ี 

 191.0  
 
(ง)     สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้งในประเทศอินเดยี 

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 
สินทรัพย ์

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
สุทธิ ณ วันที ่31 
มกราคม 2564 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1 IAIPL สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง
และติดตัง้ 

ใชส้  ำหรบักำร 

ประกอบธุรกิจ 
28.7 เจำ้ของ 

กรรมสทิธ์ิ 
ไมม่ี 

 28.7  
 



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

 

  หมวดที่ 4.0 – หวัขอ้ที่ 1 หนำ้ที่ 11 
 

4.2 เคร่ืองหมายทางการค้าของกลุ่มอิงเกรส 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 กลุม่บรษัิทไมไ่ดเ้ป็นเจำ้ของลขิสทิธ์ิเครือ่งหมำยทำงกำรคำ้และสทิธิบตัรใดๆ อยำ่งไรก็ดีกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่บรษัิท Ingress Corporation Berhad (ICB) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำอนญุำตใหก้ลุม่บรษัิท (ซึง่
ประกอบดว้ยบรษัิท, IAV, FCT, IIM, ITSB, IPSB, PT ITI และ PT IMV) ใชต้รำเครือ่งหมำยทำงกำรคำ้ของกลุม่องิเกรส ฉบบัลงวนัท่ี 10 
สงิหำคม 2558 ซึง่สญัญำดงักลำ่ว อนญุำตใหก้ลุม่บรษัิทสำมำรถใชต้รำเครือ่งหมำยทำงกำรคำ้ของกลุม่อิงเกรสในกำรผลติ ท ำกำรตลำด
และขำยชิน้ สว่นยำนยนตใ์นประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 

 โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัเก่ียวกบัเครือ่งหมำยทำงกำรคำ้ดงักลำ่ว ดงันี ้

ล าดับ 
เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมาย 

การค้า 
เลขทะเบียน 

ผลิตภณัฑท์ี่ได้รับความ 
คุ้มครอง 

ระยะเวลาการสงวนสิทธิตาม 
กฏหมายประเทศมาเลเซีย 
ให้เคร่ืองหมายทางการค้า 

เป็นทรัพยส์ินเฉพาะของ ICB 
(Protection Period) 

1 ICB 
 

2012019064 ประเภทท่ี 12 : ชิน้สว่นและ 
สว่นประกอบยำนยนต ์โดย 

ทัง้หมดอยูใ่นประเภทที ่12 

ระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 9 
พฤศจิกำยน 2555 ถึง 9 
พฤศจิกำยน 2565 

2 ICB 
 

2012019065 ประเภทท่ี 35 : ตวัแทน 
จำหนำ่ย ขำย กำรตลำด 
โฆษณำ กำรบรกิำร และผู ้
ใหบ้รกิำรบรหิำรธุรกิจส ำหรบั 
ยำนยนตแ์ละรถยนต ์โดย 

ทัง้หมดอยูใ่นประเภทที ่35 

ระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 9 
พฤศจิกำยน 2555 ถึง 9 
พฤศจิกำยน 2565 

 
4.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

  ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละลกูคำ้สมัพนัธ ์โดยมลูคำ่สทุธิตำม
บญัชีของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 มีมลูคำ่เทำ่กบั 19.70 ลำ้นบำท (8.89 ลำ้นบำท 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563) โดยมลูคำ่ของลกูคำ้สมัพนัธเ์กิดขึน้หลงัจำกที่ IAIPL ถือหุน้เพิ่มขึน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 และไดซ้ือ้
หุน้ทัง้หมดไดใ้นไตรมำสที่สี่ของปีงบกำรเงินสิน้สดุวนัที่ 31 มกรำคม 2562 ลกูคำ้สมัพนัธจ์ะถกูตดัจ ำหน่ำยในระบบตลอด 10 ปี โดย
มลูคำ่ตำมบญัชีของลกูคำ้สมัพนัธ ์ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 มีจ ำนวน 8.39 ลำ้นบำท (10.26 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563) 



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

 

หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 5.0 หนำ้ที่ 1 
 

5.0 ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2564 บริษัทและบริษัทในเครือประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดียไมม่ีขอ้พิพำททำงกฎหมำย 
(มำกกวำ่รอ้ยละ 5 ของสว่นผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินรวมของกลุม่บรษัิท) ซึง่อำจจะก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่บรษัิทและบรษัิทในเครอืได้ 



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

 

หมวดที่ 1 – หวัขอ้ที่ 6.0 หนำ้ที่ 1 
 

6.0 ข้อมูลส ำคัญอืน่ ๆ 

นอกเหนือจำกที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และงบกำรเงินที่ตรวจสอบแลว้ของกลุม่บรษัิท
และบริษัท ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มกรำคม  2564 นัน้ บริษัทไม่มีขอ้มูลที่ส  ำคัญอื่นใดที่จะเปิดเผย ณ วันที่ 31 
มกรำคม  2564 



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

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 7.0 หนำ้ที่ 1 
 

7.0 ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 

ณ วนัที่ 16 เมษำยน 2564 บริษัทอิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) มีทนุจดทะเบียนและ
ทุนช ำระแลว้เป็นจ ำนวน 1,446,942,690 บำท ซึ่งเป็นหุน้สำมัญมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยบริษัทไม่มีหลกัทรัพยอ์ื่นใดตำม
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่แตกตำ่งจำกหุน้สำมญั 

7.1 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก  

อันดับ ชื่อ จ ำนวนหุ้น ถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1.  INGRESS CORPORATION BERHAD 868,499,770 60.023 

2.  นำยเกียรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันำ 56,000,300 3.870 

3.  บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั  28,082,700 1.941 

4.  นำยวศินน ์ผำติกลุเศรษฐ์ 15,330,000 1.059 

5.  นำยวฒุิพล ปรยิกนก 14,000,000 0.968 

6.  นำยประสงค ์นำคเจรญิ 13,800,000 0.954 

7.  นำยสเุทพ รชัตะสมบรูณ ์ 12,224,900 0.845 

8.  นำยพิชยั วิจกัขณพ์นัธ ์ 10,048,100 0.694 

9.  นำงสำวอรพินทร ์ชพุำณิชสกลุ 8,941,000 0.618 

10.  นำยพลูสมบตัิ ด ำเนินชำญวนชิย ์ 7,934,600 0.548 

11.  อื่นๆ 412,081,620 28.153 

ทั้งหมด 1,446,942,690 100.000 

ทีม่า :  บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่16 เมษายน 2564 
หมายเหต:ุ  ผูถ้อืหุน้ของ ICB คอื นายราเมล ีบนิ มูซา และ นายเอบ ีวาฮบั อสิมาอลี ปัจจุบนัเป็นกรรมการบรหิารและกรรมการของบรษิัทย่อยบาง
แห่งในกลุ่ม 
 

7.2 นโยบำยเงนิปันผลของบริษัท 

 บรษัิทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทในงบ
กำรเงินรวมหลงัจำกจดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย โดยกำรจ่ำยเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัของ
สญัญำเงินกูย้ืมหรือสญัญำที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) สภำพกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งของกลุม่
บริษัท คณะกรรมกำรอำจทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรเติบโตในอนำคต ควำม
ตอ้งกำรใชเ้งินทนุ เงินทนุหมนุเวียนและปัจจยัอื่นๆ  

 เนื่องจำกบริษัทเป็นบรษัิทโฮลดิง้ สินทรพัยห์ลกัคือเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จ ำนวนเงินปันผลของบรษัิทสว่น
ใหญ่จึงขึน้อยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและกำรรบัเงินปันผลจำกบรษัิทยอ่ย 



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

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 7.0 หนำ้ที่ 2 
 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 

 บรษัิทยอ่ยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไมต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงิน
ไดห้ลงัจำกจดัสรรเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กับผลประกอบกำร สภำพกำรเงิน สภำพ
คลอ่งตวั ควำมตอ้งกำรเงินทนุหมนุเวียน กำรลงทนุเพิ่มเติม กำรขยำยธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัตำมสญัญำเงินกู้ และปัจจยั
ดำ้นกำรจดักำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยเห็นวำ่เหมำะสมซึง่จะตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยของบรษัิท 



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

  

หมวดที ่2 – หวัขอ้ที ่8.0 หน้าที ่1 
 

8.0 โครงสร้างการจัดการ 
8.1 โครงสร้างขององคก์ร 

โครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 
มกรำคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 

 

 

 



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

  

หมวดที ่2 – หวัขอ้ที ่8.0 หน้าที ่2 
 

8.2 กรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัท อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) มี
คณะกรรมกำร 8 ทำ่น ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นอตุสำหกรรมยำนยนตห์รอือตุสหกรรมอื่นที่เป็น
ประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิท ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

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 
5 นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด นำอมิ กรรมกำรอิสระ ประธำน กรรมกำร - 
6 ดำติน ศร ีฟำรำห ์บินติ ดำโตะ๊ 

รำเมลี1 
กรรมกำรบรหิำร - - กรรมกำร 

7 นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ 
 

กรรมกำรที่ไมใ่ช่
กรรมกำรอิสระ
และไมใ่ช่

กรรมกำรบรหิำร 

- - - 

8 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร - 

หมำยเหต:ุ  
1 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม (ในสองคนนี)้ ลงลำยมือชื่อรว่มกนัในนำมบรษัิท พรอ้มประทบัตรำบรษัิท 

 

คณะกรรมกำรไดร้บักำรแตง่ตัง้และรบัรองโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหม้ีอ  ำนำจและหนำ้ที่แตง่ตัง้ผูบ้รหิำร 
ผูบ้รหิำรอำวโุส และกรรมกำรของบรษัิท รวมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท โดยบทบำทและควำมรบัผิดชอบระหวำ่ง
คณะกรรมกำรกบัผูบ้รหิำรระดบัสงูไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน และเป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

 

 

 



 บรษัิท อิงเกรส อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (ฟอรม์ 56-1) 
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ในระหว่ำงปีกำรเงินที่สิน้สุดวันที่ 31 มกรำคม 2564 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหิำรดงันี ้

ล ำดบั ช่ือ 
คณะกรรมกำร

บรษัิท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
ก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

1 นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ 9/9 6/6 2/2 - 
2 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ 9/9 - 2/2 10/10 
3 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล 9/9 - 2/2 10/10 

4 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด2 9/9 - - 10/10 

5 นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด บิน นำอมิ 9/9 6/6 2/2 - 
6 ดำติน ศร ีฟำรำห ์บินติ ดำโตะ๊  

รำเมล ี
9/9 - - 10/10 

7 นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ 9/9 - - - 
8 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม 9/9 6/6 2/2 - 

 
8.3 การบริหารของ บริษัทองิเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิท โดยอำ้งอิงจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์มีดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดบั ช่ือ ต ำแหนง่ 
1 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2 นำยนอรซ์ำรซีำด บิน ซำอดีีน ประธำนเจำ้หนำ้ฝ่ำยกำรเงิน 
3 นำยศรำวธุ ศรวีรรณยศ เลขำนกุำรบรษัิทและหวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำย 
4 วำ่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ ์ หวัหนำ้ฝ่ำยขำย และฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
5 นำงสำวนำบีละ หะยีหะมะ หวัหนำ้ฝ่ำยบรกิำรองคก์ร 

 
8.4 สภาบริหาร 

 สภำบริหำรไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อออใหม้ั่นใจว่ำธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย 
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนีย้งัสรำ้งโอกำสใหผู้บ้ริหำรระดบัสงูของบริษัทและบริษัทในเครือไดม้ีโอกำสพบปะและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณท์ำงธุรกิจ รวมทัง้รว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขหำกเผชิญกบัปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยสมำชิกของสภำบริหำร (MC) ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรระดบัสงูทัง้หมดของบริษัทและบริษัทในเครอืในประเทศไทย มำเลเซีย 
อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมี CEO (นำยฮำมิดี บิน เมำลอด) ด ำรงต ำแหน่งประธำนกำรประชมุ MC ซึ่งเป็นโอกำสใหผู้บ้รหิำร
ระดบัสงูของแตล่ะบรษัิทในกลุม่ หำรอืและแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจและโครงกำรลงทนุของกลุม่บริษัท 
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ก่อนที่จะเสนอประเด็นใหพ้ิจำรณำและกลั่นกรองในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564สภำบรหิำร (MC) ประกอบดว้ยสมำชิกดงัตอ่ไปนี:้ 

ชื่อ ต าแหน่ง เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ 
นำยฮำมีด ีบิน เมำลอด ประธำนสภำบรหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท 
นำยนอรซ์ำรซีำด บิน ซำอดีีน สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท 
วำ่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ ์ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท 
นำยโหมด ซฟัรี ่บิน ซบัต ู สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท IPSB 
นำยโหมดซีรำจดุดีน บิน เอบี เรำะหม์ำน สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท ITSB 
นำยอมัรซีำล บิน อบัดลุมำจิด สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท FCT 
นำยสรำยทุธ เมฆโซ ่ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท IAV 
นำยฮีชำมมดูิน บิน ลำฮ ์ สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท PTIMV 
นำยปำมี บิน ญำน ี สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท PTITI 
นำยอำหมดั ซำฟีอี บิน กสุนี สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท IAIPL 
นำยโหมด อิดรสี บิน กำรมี สมำชิกสภำผูบ้รหิำร สมำชิกตวัแทนของ บรษัิท TSSB 

 
8.5 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรไดแ้ต่งตัง้ นำยศรำวธุ ศรีวรรณยศ เป็นเลขำนกุำรบริษัทรว่มเพื่อรบัผิดชอบในกำรจดัประชมุ
คณะกรรมกำรและที่ประชมุคณะกรรมกำร รวมทัง้จดัเตรยีมหนงัสอืเชิญประชมุและรำยงำนกำรประชมุ โดยเลขำนกุำรบรษัิทมี
หนำ้ทีรวบรวมเอกสำรกฎหมำยตำมขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบัของ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. 

8.6 การให้ค่าตอบแทน 
8.6.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดเ้สนอค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร ตำมขอบเขตหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร โดยเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทที่จดทะเบียนใน
อตุสำหกรรมที่มีลกัษณะธุรกิจขนำดควำมสำมำรถและควำมรบัผิดชอบเดียวกนัของกรรมกำรและรำยงำนของสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย โดยคำ่ตอบแทนกรรมกำรจะไดร้บักำรพิจำรณำและอนมุตัิในกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทกุปี  

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรประกอบดว้ยค่ำตอบแทนประจ ำปีและเบีย้ประชมุโดยไมม่ีกำรมอบผลประโยชน์
อื่นใดแก่กรรมกำรนอกเหนือจำกที่กลำ่วมำขำ้งตน้    รำยละเอียดคำ่ตอบแทนรำยปีและค่ำเบีย้ประชุมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
มกรำคม 2564 (“ปีงบประมำณ 2563/2564”)  ไดอ้ธิบำยไวใ้นตำรำงตอ่ไปนี:้ 

 



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

ส ำหรบัปี 2563/64 

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 - 

กรรมกำรแต่ละคนจะไดร้บัคำ่ตอบแทนตำมหนำ้ที่และเขำ้รว่มประชมุ โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะจ่ำยให้
เฉพำะกรรมกำรอิสระเทำ่นัน้ เนื่องจำกคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรหิำรไดร้วมอยูใ่นคำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรเรยีบรอ้ยแลว้ 

ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 มกรำคม 2564 (“ปีงบประมำณ  2563/2564”) บริษัทได้จ่ำย
คำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนเงิน 3,460,000.00 บำท โดยคำ่ตอบแทนที่บรษัิทจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรของบรษัิทในระหวำ่งปีมี
รำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
เบีย้เลีย้ง (บาท) รวม 

(บาท) BOD AC NRC 
นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ 800,000 180,000 120,000 40,000 1,140,000 
นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด นำอมิ 600,000 180,000 120,000 40,000 940,000 
นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม 600,000 180,000 120,000 40,000 940,000 
นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ 300,000 140,000 0 0 440,000 

Total 2,300,000 680,000 360,000 120,000 3,460,000 

 
8.6.2 สวัสดกิารของและฝ่ายบริหารกรรมการ 

ในระหว่ำงปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มกรำคม  2564 (“ปีงบประมำณ 2563/2564”) และวันที่ 31 มกรำคม 
2563 (“ปีงบประมำณ 2562/2563”) กลุม่บรษัิทมีคำ่ใชจ้่ำยในดำ้นสวสัดิกำรพิเศษพนกังำนใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรดงันี  ้

 งบกำรเงินรวม 

 ปีงบประมำณ2563/2564 
(ลำ้นบำท) 

ปีงบประมำณ2562/2563 
(ลำ้นบำท) 

สวสัดิกำรส ำหรบัพนกังำนระยะสัน้ 81.5 80.2 
สวสัดิกำรหลงัออกจำกงำน 2.8 3.0 

เป็นทัง้หมด 84.3 83.2 
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8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำนในรูปของเงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส ประกันสงัคม และ
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ตลอดจนสวสัดิกำรและผลประโยชนอ์ื่นๆ ซึ่งรวมถึงสวสัดิกำรออกจำกงำนและสวสัดิกำรกำรท ำงำน
ระยะยำวของพนักงำน โดยค่ำตอบแทนที่จ่ำยใหแ้ก่พนักงำนในระหว่ำงปีงบประมำณ 2563/2564 ในรูปของเงินสดหรือ
เทียบเทำ่เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 537.2 ลำ้นบำท เทียบกบั 627.8 ลำ้นบำทในปีปีงบประมำณ 2562/2563 

8.7 สวัสดกิารอืน่ๆ 
8.7.1 กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

กลุม่บรษัิทและพนกังำนท่ีเป็นสมำชิกของกองทนุมีสว่นรว่มในกำรจ่ำยเงินเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ 3.7 
ถึงรอ้ยละ 13 ของเงินเดือน โดยกองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีจ้ะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว  ้

8.7.2 สวัสดกิารของพนักงานระยะยาว 

กำรด ำเนินงำนในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีกำรจ่ำยเงินชดเชยใหก้บัพนกังำนเมื่อเกษียณอำยุ
หรอืลำออกตำมกฎหมำยแรงงำนในประเทศ ยกเวน้กำรด ำเนินงำนในประเทศมำเลเซีย 

8.8 พนักงาน 

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2564 กลุ่มบริษัท มีพนกังำนจ ำนวน 1,731 คน และ ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 มี
จ ำนวนพนกังำน 1,766 คน ตำมล ำดบั ซึง่สำมำรถจดัประเภทไดด้งันี ้

ประเทศ 31 มกราคม 2564 31 มกราคม 2563 
มำเลเซีย 811 737 
ไทย 539 612 
อินโดนีเซีย 166 180 
อินเดีย 215 227 
ทัง้หมด 1,731 1,766 

 
8.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรและตระหนกัว่ำพนกังำนถือเป็นสว่นส ำคญัในกำรผลกัดนั
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยฝึกอบรมในกลุม่บริษัทภำยใตฝ่้ำยบริหำรทรพัยำกรบคุคล และบริหำร
จดักำรกำรฝึกอบรมพนกังำนของกลุม่อยำ่งเป็นระบบ บรษัิทมีเปำ้หมำยในกำรพฒันำทกัษะและควำมสำมำรถของพนกังำนทกุ
ระดับ เพื่อยกระดับมำตรฐำนคุณภำพและประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึน้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนแสดงศักยภำพอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ และสำมำรถปรบัตัวและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเทคโนโลยี  ควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจ และ
อตุสำหกรรมไดอ้ยำ่งทนัทว่งที 

บริษัทจัดตัง้และจดักำรโครงกำรฝึกอบรมและพฒันำใหแ้ก่พนกังำน โดยพิจำรณำจำกขัน้ตอนปฏิบตัิงำน
มำตรฐำน ควำมตอ้งกำรของแต่ละแผนก และทกัษะพืน้ฐำนของพนกังำน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำม



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

  

หมวดที ่2 – หวัขอ้ที ่8.0 หน้าที ่7 
 

เขำ้ใจในงำนของตนเพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ไดอ้ย่ำงปลอดภยัและมีประสิทธิภำพ หลกัสตูรกำรฝึกอบรมจะเป็นไปตำม
วตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำย โดยมีกำรทบทวนทกุปีซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.9.1 การปฐมนิเทศพนักงาน 

กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่จัดขึน้เพื่อให้พนักงำนใหม่มีควำมเข้ำใจ คุ้นเคยและสำมำรถปฏิบัติตำม
นโยบำยของบรษัิทได ้โดยหลกัสตูรนีจ้ะใหข้อ้มลูเก่ียวกบับรษัิทและธุรกิจ ประกอบไปดว้ยวิสยัทศัน ์นโยบำย ระเบียบขอ้บงัคบั 
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกบัสวสัดิกำรและผลประโยชนท์ี่บรษัิทมอบใหก้บัพนกังำน 

8.9.2 การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชพี  

  บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรฝึกอบรมวิชำชีพดำ้นต่ำงๆ เก่ียวกับกำรท ำงำนและกำรด ำเนินงำนเพื่อพฒันำและ
ปรบัปรุงทกัษะทำงเทคนิคของพนกังำน เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิงำนไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ สำมำรถบรรลมุำตรฐำนคณุภำพและ
ภำยใตส้ภำพแวดลอ้มที่ปลอดภัย หลกัสูตรฝึกอบรมทักษะทำงเทคนิคเหล่ำนีค้รอบคลุมกับกำรใชเ้ครื่องจักรต่ำงๆ ขอ้มูล
พืน้ฐำนเก่ียวกบักำรท ำงำน ขัน้ตอนกำรท ำงำน และกำรสือ่สำรกบัลกูคำ้เป็นตน้  

8.9.3 การฝึกอบรมด้านคุณภาพความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทจัดใหม้ีโครงกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรจัดกำรคุณภำพ ควำมปลอดภยั และกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้ม
ภำยในองคก์ร เพื่อสรำ้งจิตส ำนึกแก่พนกังำนใหไ้ดม้ำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีคณุภำพในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สถำนที่ท  ำงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ปลอดภัย หลกัสูตรเหล่ำนีค้รอบคลุมกำรฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยั 
กฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั เก่ียวกบักำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มระบบกำรจดักำรคณุภำพ IATF ฯลฯ 

8.9.4 การฝึกอบรมด้านทักษะการบริหาร 

บริษัทจัดใหม้ีกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะกำรฝึกสอนแก่ผูบ้ริหำร เพื่อสนบัสนุนและเตรียมพรอ้มรบั
บทบำทควำมเป็นผูน้  ำในระดบับรหิำร 

 



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

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 9.0 หนำ้ที่ 1 
 

9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ไดย้ึดถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตระหนกัในควำมส ำคญัและประโยชนข์องนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เป็นไปตำม
แนวทำงที่ดี ที่สนบัสนุนกำรจัดกำรและกำรบริหำรอย่ำงโปร่งใส และผลประโยชนท์ี่ควบคมุถึงผลประโชนข์องทกุฝ่ำย ที่เก่ี ยวขอ้งและ
ตรวจสอบได ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแขง่ขนั และควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในระยะยำว บริษัทฯ  จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ซึง่มีรำยละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้

9.2 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่สิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัขอ้มลูของบริษัทฯ อย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลำ
และเทำ่เทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทกุๆเรือ่ง ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษัิทจึงมีนโยบำยดงันี  ้

9.2.1 นโยบายว่าด้วยสิทธิพืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีหนำ้ที่ในกำรปกป้องและดแูลสิทธิพืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรซือ้ ขำย โอนและรบัโอนหุน้ของ
บรษัิทฯ สทิธิในกำรไดร้บัสว่นแบง่ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ในรูปเงินปันผล สทิธิในกำรไดร้บัขอ้มลูและขำ่วสำรอยำ่งเพียงพอ
ว่ำดว้ยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ในกำร
แต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแกไ้ขและเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบับริษัท
และหนงัสือบริคณหส์นธิ กำรเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียน รวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษซึง่กฏหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำร
พิจำรณำและเห็นชอบโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษัทมีหนำ้ที่ส่งเสริมและใหก้ำรสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิพืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ในดำ้นต่ำงๆในกำรประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมจริง สิทธิในกำรเสนอช่ือบุคคลที่สมควรจะไดร้บักำร
แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทก่อนกำรประชมุจรงิ สทิธิในกำรสง่ค ำถำมหรอืขอ้สงสยัก่อนกำรประชมุจรงิ รวมถึงสทิธิในกำรแสดงควำมเห็น
และซกัถำมขอ้สงสยัในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษัทมีหนำ้ที่ละเวน้กำรกระท ำกำรใดๆที่อำจเป็นกำรจ ำกัดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัและ
ศึกษำขอ้มลูตำ่งๆที่กฏหมำยก ำหนดใหต้อ้งมีกำรเปิดเผยตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรเขำ้ประชมุและออก
เสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ เช่น มีกำรจัดเตรียมเอกสำร รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัเพิ่มเติมหลงัจำกจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมไป
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูที่มีนยัส  ำคญัที่มีกำรจดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุ้น ฯลฯ 

บริษัทมีหนำ้ที่อ  ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทัง้ในเรื่อง
สถำนท่ีและเวลำที่เหมำะสม 

9.2.2 นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทมีนโยบำยที่จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้เก่ียวกบัวนั เวลำ สถำนท่ีและวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุผูถื้อ
หุน้ รวมถึงใหข้อ้มลูที่จ  ำเป็นและเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใชพ้ิจำรณำออกเสียงลงมติในกำรประชุมผู้ถือหุน้ในวำระต่ำงๆ โดยบริษัทจะ
จดัสง่ขอ้มลูและเอกสำรต่ำงๆที่กฏหมำยก ำหนดใหต้อ้งมีกำรจดัเตรียมและสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้จริง ใหเ้ป็นไป
ตำมระยะเวลำที่กฏหมำยก ำหนดไว ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำและพิจำรณำขอ้มลู 
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บริษัทจะจัดใหม้ีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ใหม้ีกำรบนัทึกใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึก
ประเด็นซกัถำมและขอ้คิดเห็นที่ส  ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี ้ใหบ้รษัิท น ำรำยงำนกำร
ประชุมผูถื้อหุน้เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจำรณำ รวมถึงสง่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้  

9.2.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใหม้ำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได ้ในกำรเขำ้ร่วมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงจะไมด่  ำเนินกำรใดๆ อนัจะเป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้รว่มประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเก่ียวกบักฏ ระเบียบ กระบวนกำรและขัน้ตอนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ในจดหมำยเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้และก่อนที่กำรประชมุผูถื้อหุน้จะเริม่ขึน้ ประธำนในกำรประชมุผูถื้อหุน้จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุทรำบเก่ียวกบักฏ 
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรใหม้ีกำรบนัทกึกำรใหร้ำยละเอียดในเรือ่งดงักลำ่วในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ นอกจำกนี ้บรษัิทมีนโยบำยที่จะใหผู้ถื้อหุน้สง่
ค ำถำมหรือประเด็นขอ้สงสยัเก่ียวกบัวำระที่จะมีกำรพิจำรณำและออกเสียงในกำรประชมุผูถื้อหุน้มำยงับริษัทฯ ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้
จรงิ 

บริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมค ำถำมหรือประเด็นขอ้สงสยัในเรื่องที่จะมีกำรพิจำรณำและอนุมตัิในกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงแสดงควำมเห็นในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประเด็นค ำถำมหรือขอ้สงสยัที่มีกำรสอบถำมโดยผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรชีแ้จง
ประเด็นค ำถำมและขอ้สงสยัโดยกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำร จะไดร้บักำรบนัทึกในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ส  ำหรบัไวใ้ชอ้ำ้งอิงและ
ตรวจสอบในภำยหลงั 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรจัดประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในกำร
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและลงมติในวำระใดๆ ผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียในวำระที่พิจำรณำ (ไม่ว่ำจะเป็นสว่นไดเ้สียโดยตรงหรือโด ย
ออ้ม) จะไมม่ีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร 

บริษัทและบริษัทย่อยจะจดักำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำ รบัทรำบหรืออนมุตัิเรื่องที่ส  ำคญัที่
เก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของแต่ละบริษัท โดยในกำรประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้ องคป์ระชุมในกำรประชมุรวมถึงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร
ประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยวำ่ดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำย
วำ่ดว้ยบรษัิทจ ำกดัของแตล่ะประเทศ ขอ้บงัคบับรษัิทของแตล่ะบรษัิท รวมถึงสญัญำรว่มทนุ ที่กลุม่บรษัิทไดจ้ดัท ำกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ
แตล่ะรำย 

กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย (ประกอบดว้ย IAV และ FCT) จะจดัใหม้ีกำรประชมุจริง
ทกุครัง้ สว่นกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยในประเทศมำเลเซีย (ประกอบดว้ย IIM, ITSB, IPSB และ TSSB) บริษัทย่อยในประเทศ
อินโดนีเซีย (ประกอบดว้ย PT IMV และ PT ITI) รวมถึงบรษัิทยอ่ยในประเทศอินเดีย (IAIPL) อำจเป็นกำรประชมุจรงิหรอืกำรประชุมโดย
ใชม้ติเวียนก็ได ้ทัง้นี ้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดภำยใตก้ฎหมำยของประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย  

ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มที่จดัประชมุจรงิทุกครัง้ บรษัิทฯจะสง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรที่เป็น
ตวัแทนซึง่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทฯเขำ้รว่มประชมุทกุครัง้ เพื่อพิจำรณำและลงมติออกเสยีงในกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยองคป์ระชมุในกำรประชุมรวมถึงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประชมุใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
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ตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจ ำกดัของแต่ละประเทศ ขอ้บงัคบับริษัทของแตล่ะ
บรษัิท รวมถึงสญัญำรว่มทนุ  

ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มโดยใชม้ติเวียนทกุครัง้ บรษัิทจะใชส้ทิธิออกเสยีงในกำรประชุมให้
เป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มแตล่ะบรษัิท  

องคป์ระชมุและขัน้ตอนในกำรประชมุผูถื้อหุน้รวมถึงกำรลงมติออกเสยีงใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจ ำกดัของแต่ละประเทศ ตลอดจน
ขอ้ก ำหนดภำยใตข้อ้บงัคบัของตนและขอ้ตกลงกำรรว่มทุน 

ส ำหรบักำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยในประเทศมำเลเซีย ในประเทศอินโดนีเซีย และในประเทศอินเดีย ที่
กฎหมำยทอ้งถ่ินเปิดช่องใหก้ำรโหวตลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้สำมำรถท ำไดโ้ดยกำรชมูือหรอืวิธีกำรอื่นใดที่ไมส่ะทอ้นสดัสว่นกำรถือ
หุน้ของบรษัิทนัน้ๆ บรษัิทในฐำนะผูถื้อหุน้ใหญ่ของแตล่ะบรษัิทยอ่ยจะด ำเนินกำรใชส้ทิธิ (ผำ่นตวัแทนที่บรษัิทเพื่อเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้
ของบริษัทย่อย) เพื่อจัดกำรใหก้ำรโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยดงักล่ำวด ำเนินกำรประชุมโดยใชก้ำรลงมติในที่
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยวิธีกำรลงคะแนนเสยีงตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยนัน้ๆ 

กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ใหน้บัจ ำนวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีง
ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถืออยู ่โดยใหถื้อวำ่ 1 หุน้เทำ่กบั 1 สทิธิออกเสยีง เพื่อใหก้ำรใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนสะทอ้นสดัสว่นกำรถือหุน้ของ
ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยในบรษัิทและบรษัิทยอ่ย เวน้แตก่ฏหมำยที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับรษัิทของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย รวมถึงสญัญำรว่มลงทนุ
ที่กลุม่บริษัทท ำกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ในกำรพิจำรณำเพื่อลงมติในวำระใดๆ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผู้
ถือหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

กำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อย คณะกรรมกำรของบริษัทจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆที่
เ ก่ียวข้อง เพื่อตัดสินว่ำบริษัทควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวำระกำรประชุม โดย
คณะกรรมกำรจะติดตำมใหก้รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทในกำรเขำ้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย ใชส้ทิธิออกเสยีงในแตล่ะวำระใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิท 

9.3 การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  
บรษัิท ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั คณะกรรมกำรบรษัิทจึงมีนโยบำยดงันี ้

9.3.1 นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัตใินการประชุมผู้ถอืหุน้ 

บริษัทมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยในกำรน ำเสนอวำระกำรประชุมก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้
จรงิ โดยกำรน ำเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเติมจะตอ้งเป็นไปตำมกฏและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ใหญ่ที่มีฐำนะเป็นกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรของบริษัทจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม (โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
วำระกำรประชมุที่มีควำมส ำคญัซึง่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำและพิจำรณำขอ้มลู) โดยไมไ่ดม้ีกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยทรำบเป็น
กำรลว่งหนำ้ เวน้แตก่รณีที่มีควำมจ ำเป็นอยำ่งเรง่ดว่น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและลงมติในวำระใดๆ กรรมกำรที่มีสว่นไดเ้สียในวำระที่พิจำรณำ 
(ไมว่ำ่จะ เป็นสว่นไดเ้สยีโดยตรงหรอืโดยออ้ม) จะไมม่ีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร 
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9.3.2 นโยบายว่าด้วยการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

บรษัิทมีนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยในกำรพิจำรณำออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้บคุคลท่ีจะ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ทัง้นีใ้นกำรด ำเนินกำรแต่งตัง้บคุคลเพื่อใหท้ ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฏเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

9.3.3 การสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใช้ใบมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะซึง่เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ระบคุะแนนเสยีง โดยบรษัิทใหก้รรมกำรอิสระ
อยำ่งนอ้ย 1 คนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัสง่ใบมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

9.3.4 การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทสนบัสนุนใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนส ำหรบัวำระกำรประชุมที่ส  ำคญั เช่นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือ
จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์นิท่ีส  ำคญัเป็นตน้ ทัง้นีเ้พื่อรกัษำควำมโปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบไดใ้นภำยหลงั 

9.3.5 การให้โอกาสแก่ผู้ถอืหุน้ในการใช้สิทธิเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

บรษัิทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนในกำรเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

9.3.6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชนอ์ยา่งไม่เป็นธรรม 

บริษัทไดก้ ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย ใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบดว้ยกฎหมำยหรอืขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืของผูอ้ื่นใน
กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอืเพื่อด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

นอกจำกนีย้งัไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรถ่ำยทอดกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผย
ขอ้มลู และติดตำมตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยรวมทัง้
เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั สว่นไดเ้สยีและรำยกำรระหวำ่งกนั และก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรทกุคนที่มีหนำ้ที่รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สีย
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบตอ่ไป 

9.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำร

ด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท แตล่ะกลุม่ไดด้งันี ้

9.4.1 พนักงานและครอบครัวของพนักงาน 

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมสุภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกบุคคล บริษัทจะให้
ค่ำตอบแทนแก่พนกังำนโดยพิจำรณำจำกผลงำนดว้ยควำมยุติธรรมภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง นอกจำกนีย้งัมุ่งส่งเสริมและพฒันำ
ควำมรูแ้ละทกัษะกำรท ำงำนของบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เช่นกำรจดัฝึกอบรมและสมัมนำส ำหรบัผูบ้ริหำรและพนกังำน บริษัทดแูลใหม้ี
กำรปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัเช่นในส่วนที่เก่ียวกบักำรประเมินพนกังำน  กำรรกัษำควำมลบัเก่ียวกบั
ประวตัิกำรจำ้งงำน และกำรใชส้ิทธิต่ำงๆของพนกังำน บริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรพิจำรณำในกำรตรวจสอบสภำพแวดลอ้มกำรจำ้ง
งำนมีควำมปลอดภยัดีต่อสขุภำพและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน ดงันัน้บริษัทจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย
แรงงำนท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 
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9.4.2 นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้ 

บริษัทระลกึอยู่เสมอว่ำผูถื้อหุน้ คือ เจำ้ของกิจกำรและบริษัท มีหนำ้ที่สรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว จึง
ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนตอ้งปฏิบตัิตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

 ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของวิชำชีพ ดว้ย
ควำมระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผู้
ถือหุน้โดยรวม 

 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษัิท ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มลูทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำน
อื่นๆ โดยสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยทรำบอยำ่งเทำ่เทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตของบรษัิท มีขอ้มลูสนบัสนนุ และมี
เหตผุลเพียงพอ 

 หำ้มไม่ใหแ้สวงหำผลประโยชนใ์หต้นเองและผู้อื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆของบริษัทและบรษัิทยอ่ยซึง่ยงัมิได้
เปิดเผยตอ่สำธำรณะ หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บั
บรษัิทหรอืเพื่อผลประโยชนข์องผูอ้ื่น 

 ไม่กระท ำอนัเป็นกำรละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น กำรไม่สง่ขอ้มลูหรอืเอกสำรที่ส  ำคญัก่อนกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้และกำรเพิ่มวำระท่ีส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ 

9.4.3 นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อลกูค้า 

บรษัิทมีหนำ้ที่ในกำรสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธท์ี่ดีและใหค้วำมรว่มมือกบัลกูคำ้ในระยะยำว โดยอำศยัหลกักำรของ
กำรผลิตสินคำ้และใหบ้ริกำรดว้ยควำมซื่อสตัย ์ควำมน่ำเช่ือถือและควำมเช่ือถือระหว่ำงกัน บริษัทมีหนำ้ที่ในกำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ รวมถึงใหค้วำมส ำคญัตอ่ผลประโยชนส์งูสดุของลกูคำ้ บรษัิทจะด ำเนินธุรกิจโดยอำศยัหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงจะไม่รบัหรือเรียกผลประโยชนห์รือสิ่งตอบแทนไม่ว่ำจะเป็นตวัเงินหรือไม่ก็ตำมที่ไม่เป็นธรรมหรือขดัต่อกฏหมำยจำกคูค่ำ้
ของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะผลิตสินคำ้และใหบ้ริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ บรษัิทจะปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทำงธุรกิจที่ไดม้ีกำรตกลงไวก้บัลกูคำ้และคูค่ำ้ 

9.4.4 นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบำยใหพ้นกังำนปฏิบตัิอย่ำงดีตอ่เจำ้หนี  ้โดยค ำนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทพืน้ฐำนของกำรไดร้บั
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย หลกีเลีย่งสถำนกำรณท์ี่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กำรเจรจำแกปั้ญหำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำน
ของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่ยำวนำน โดยไม่เรียกหรือรบัหรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้และเจำ้หนี ้ปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกนัไว ้กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จำ้หนีท้รำบลว่งหนำ้เพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำ 

9.4.5 นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

บรษัิทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้โดยธรรมและดว้ยมำตรกำรท่ีเหมำะสม จะไมใ่ชว้ิธีกำรท่ีไมเ่หมำะสม
หรือผิดกฎหมำย โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือลว่งรูค้วำมลบัทำงกำรคำ้ของคูแ่ข่งขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล จึงก ำหนดหลกันโยบำย บริษัทยืนหยดั
ในกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม จะไม่ใชว้ิธีผิดกฎหมำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูแ่ข่ง และไม่แสวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของ
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คู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมำะสม ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกลำ่วหำในทำงรำ้ย และบริษัทมี
นโยบำยสนบัสนนุและสง่เสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรแีละเป็นธรรม 

9.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้จัดจ าหน่ายสนิค้าและผู้ให้บริการ 

บริษัทมีนโยบำยที่จะสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจอนัดีกบัผู้จดัจ ำหน่ำยสินคำ้และผูใ้หบ้ริกำรทุกรำย ให้
โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกนั แก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และผูใ้หบ้ริกำรทกุรำยในกำรน ำเสนอสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร โดยในกำรตดัสินใจที่จะ
เลือก/ไม่เลือกผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสินคำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรรำยใด จะขึน้อยู่กบัคณุภำพ รำคำและเง่ือนไขของกำรซือ้ขำยสินคำ้และกำรใหบ้รกิำร 
โดยในกำรตดัสินใจที่จะเลือกซือ้สินคำ้และใชบ้ริกำรของผูจ้ัดจ ำหน่ำยสินคำ้และผูใ้หบ้ริกำรรำยใด กรรมกำรและฝ่ำยบริหำรจะได้
พิจำรณำและใหค้วำมส ำคญัสงูสดุกบัผลประโยชนข์องบรษัิท 

9.4.7 นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล 

บรษัิทจะปฏิบตัิตำมกฏหมำยและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิทอยำ่งเครง่ครดั และบรษัิท
จะใหก้ำรสนบัสนนุในกำรด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆของภำครฐั ตำมที่จ ำเป็น 

9.4.8 นโยบายตอ่ชุมชนที่บริษัทฯประกอบการเป็นสถานทีต่ั้ง 
บรษัิทและพนกังำนยดึมั่นกำรปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ที่จะสรำ้งสรรคป์ระโยชนใ์หแ้ก่สงัคมและชุมชน บรษัิทยินดีจะ

สรำ้งสมัพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน และเอือ้เฟ้ือแก่ชุมชนเหล่ำนัน้ และพรอ้มที่จะมีมำตรกำรเยียวยำและแกไ้ขสถำนกำรณ์ที่เกิดขึน้จำกผล
ปฏิบตัิงำนของบรษัิทดว้ยควำมเป็นธรรมและเทำ่เทียม 

บรษัิทจะสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชนก์บัชมุชน และปรำรถณำที่จะรว่มมือกบัทำงรฐับำลและองคก์รภำคเอกชน 
เพื่อเสยีสละในกำรยกระดบัชมุชน 

9.4.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

บรษัิท มีนโยบำยที่ใหก้ำรสนบัสนนุกิจกรรมตำ่งๆ ที่เสรมิสรำ้งคณุภำพ อำชีวอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรกัษำ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ 

9.5 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบรษัิทมีนโยบำยทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยที่ตรงตอ่ควำมเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ ในช่องทำงทีง่่ำยและสะดวก อยำ่ง
เทำ่เทยีม และนำ่เช่ือถือ 

9.5.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าท ารายการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบำยที่จะป้องกันและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำ /จ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัย ์รำยกำรระหวำ่งกนั รวมถึงรำยกำรใดๆที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์บริษัทจะมีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
บริษัทจะด ำเนินกำรที่จ  ำเป็นเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ไม่ไดด้  ำเนินธุรกิจใดๆ 
อันมีลกัษณะคลำ้ยคลึงและ/หรือเขำ้ข่ำยเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหรืออำจจะส่งผลประทบในทำงลบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเขำ้ท ำรำยกำรทำงธุรกิจใดๆที่อำจจะก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนก์บัธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  



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

 

หมวดที่ 2 – หวัขอ้ที่ 9.0 หนำ้ที่ 7 
 

กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรและ/หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ (แลว้แตก่รณี) จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรและ/
หรอืผูบ้รหิำรและ/หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ถือหุน้ในธุรกิจหรอืกิจกำรที่มีลกัษณะกำรด ำเนินงำนท่ีคลำ้ยคลงึและ/หรอืเขำ้ขำ่ยเป็นกำรแขง่ขนัทำง
ธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อที่บริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสำมำรถประเมินไดว้่ำกำรถือหุน้ดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำร
ขดัแยง้กบัผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยหรอืไม ่

9.5.2 การเปิดเผยขอ้มูล 
บริษัทจะมีกำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูตำ่งๆที่จ ำเป็นต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทนุ โดยผ่ำน website ของบริษัทและตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดแูลเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำขอ้มลูที่เปิดเผยต่อนกัลงทุนถกูตอ้ง ไม่ท ำใหผู้ใ้ชข้อ้มลูส ำคญั ผิด
และมีควำมเพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทนุ นอกจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมถึงแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แลว้ บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลกัทรพัย ์และทำง website ของบริษัท โดยจะมีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องและ
สม ่ำเสมอและมีกำรน ำเสนอขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัรวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหุน้ของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ที่ตอ้งเปิดเผยต่อ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีขอ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นจริงและสมเหตสุมผล 
โดยงบกำรเงินของบริษัทจะจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ไดร้บักำรรบัรองทั่วไปโดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสม มีกำรถือ
ปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอและใชด้ลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงั มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพียงพอและเหมำะสมในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัจดัใหม้ีระบบควบคุมและตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่ำงมีเหตุผลว่ำกำร
บนัทกึขอ้มลูทำงกำรบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และมีควำมเพียงพอท่ีจะรกัษำไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ เพื่อใหท้รำบจดุออ่น
เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ รวมถึงมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกนั ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรของบรษัิท 

 
กำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรมีดงันี ้

ล าดับ
ที ่

ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 

ณ วันที่ 30 
เมษายน 2563 

เพิ่ม/(ลด) 
ปิดสมุด วันที่ 16 
เมษายน 2564 

1 นำย ณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ ประธำน^ 2,500,000 198,000 2,698,600 
2 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ รองประธำน^^ 1,447,010 - - 
3 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล กรรมกำร^^ 1,447,010 - - 
4 ดำติน ศร ีฟำรำ่ บินตี ้รำเมล ี กรรมกำร^^ 914,000 - - 
5 นำยศรำวธุ ศรวีรรณยศ เลขำนกุำร 750,000 - - 

หมายเหต:ุ 
^   กรรมการอสิระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
^^ กรรมการผูบ้รหิาร 
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9.5.3 รายงานว่าดว้ยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งจะมี
กำรน ำเสนอพรอ้มกับรำยงำนของผูส้อบบัญชีในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท โดยรำยงำนดังกล่ำวจะไดร้บักำรลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรบรษัิทและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

9.5.4 การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย 

บริษัทจะมีกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทในรอบปี จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละทำ่นเขำ้รว่มประชมุ รวมถึง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของตนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

9.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรคดัเลือกผูบ้ริหำรที่มีควำมเป็นผูน้  ำ มีวิสยัทศัน ์มีประสบกำรณ ์องคค์วำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจอยำ่งอิสระ เพื่อประโยชนส์งูสุดของบริษัทและผูถื้อหุน้ บริษัทไดแ้ยกบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
บริษัท และฝ่ำยจดักำรที่ดแูลระบบงำน เพื่อใหก้ำรท ำงำนสอดคลอ้งกบัระเบียบและกฎเกณฑ ์รวมทัง้มำตรฐำนของจริยธรรม  บริษัทได้
น ำนโยบำยกำรประกอบกำรของบรรษัทท่ีดีเขำ้มำใชใ้นหลำยกรณี รวมถึงควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงันโยบำยที่ส  ำคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

9.6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญในดำ้นควำมโปร่งใสและกำรตรวจสอบไดข้องระบบและขัน้ตอนกำรท ำงำน โดยประธำน
กรรมกำรบริษัทเป็นคนละบุคคลกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ปัจจุบนัมีกรรมกำรอิสระและไม่เป็นกรรมกำรบริหำร 3 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ โดยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนท ำหนำ้ที่กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดว้ย  โดยกรรมกำรอิสระทุกท่ำนมีคณุสมบตัิตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระซึ่ง
ก ำหนดขึน้โดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูล  

บริษัทมีนโยบำยแต่งตั้งบุคคลที่มีสัญชำติ ไทยซึ่งมีสัญชำติไทยอย่ำงน้อย 3 ท่ำน ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณแ์ละคณุสมบตัิตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพื่อท ำหนำ้ที่
เป็นกรรมกำรของบริษัทอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนตอ้งท ำหนำ้ที่เป็นสมำชิกผูต้รวจสอบ ปัจจุบนักรรมกำรบริษัทจ ำนวน 3 ท่ำนเป็นผูท้ี่มีสญัชำติ
ไทยและ 2 ทำ่นเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

ส ำหรบับรษัิทยอ่ยในประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย หรอืบรษัิทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ในประเทศอื่นๆในอนำคต 
(ถำ้มี) บริษัทมีนโยบำยที่จะส่งกรรมกำรบริษัทที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยอย่ำงนอ้ยจ ำนวน 1 ท่ำน เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย
เหลำ่นัน้ ส  ำหรบับริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรรมกำรของบริษัทที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของ
บริษัทจะไดร้บักำรแต่งตัง้เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร ในปัจจุบนับริษัท ไดส้ง่กรรมกำรของบริษัทที่มีถ่ินท่ี
อยู่ในประเทศไทยจ ำนวน 1 ท่ำนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยในประเทศมำเลเซียและอินเดีย ประกอบดว้ย IIM, ITSB, IPSB, 
TSSB และ IAIPL และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรของบรษัิทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดว้ย PTIMV และ PTIT 

บริษัทมีกำรก ำหนดกระบวนกำรที่ชดัเจนและเป็นไปตำมกฏเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งในกำรสรรหำและคดัเลือกบคุคลที่จะ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท รวมถึงกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เพื่อเป็น
ตวัแทนของบรษัิทโดยในกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุคลที่จะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบรษัิท รวมถึงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
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ของบรษัิทยอ่ยที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของบรษัิท ทำงบรษัิท (โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน) จะพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น ประสบกำรณท์ ำงำน วฒุิกำรศึกษำ ควำมรูค้วำมสำมำรถ ฯลฯ โดยบคุคลที่จะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท รวมถึงกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทน
ของบรษัิท จะตอ้งมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถึงกฏหมำย
ที่เก่ียวขอ้ง 

ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทมี 8 ท่ำน เป็นคณะกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน และคณะกรรมกำรบริหำรอีก 5 ท่ำน 
องคป์ระกอบดงักล่ำวเป็นไปตำมกฎที่ว่ำ 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริหำรตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระและไม่เก่ียวขอ้งกับคณะกรรมกำร
บรหิำร 

9.6.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
บทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิทแยกจำกหนำ้ที่ฝ่ำยบรหิำรดงันี ้

 พิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรที่ที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดรวมทัง้
งบประมำณและแผนธุรกิจประจ ำปีอยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

 ใชค้วำมรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ตลอดจนรำยกำรระหวำ่งกนัที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิท โดยใหถื้อวำ่ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นล ำดบัควำมส ำคญั 

 ร่วมกันพิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี รำยไตรมำสและขอ้มูลทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปีและร่วมกัน
ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิท 

9.6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรจะประชมุอยำ่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ อำจมีกำรประชมุเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม กำรประชมุดงักลำ่วจะ
ด ำเนินกำรตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หลงักำรประชมุแตล่ะครัง้เลขำนกุำร บรษัิทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเพื่อ
ใชอ้ำ้งอิงและตรวจสอบภำยหลงั 

บริษัทก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำร จดัท ำและสง่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบเป็นประจ ำทกุ
ไตรมำสเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัดแูลควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจัดกำรไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง คณะกรรมกำรอำจใหค้  ำแนะน ำ
แก่ฝ่ำยจดักำรเพื่อปรบัปรุงและยกระดบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

คณะกรรมกำรอำจเชิญผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษัิท เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเติมใน
เรือ่งที่หำรอื ในกำรประชมุคณะกรรมกำรแตล่ะครัง้เลขำนกุำรบรษัิท จะสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงักรรมกำรทกุคนเพื่อพิจำรณำลว่งหนำ้
พรอ้มทัง้เอกสำรและขอ้มูลประกอบ กรรมกำรทุกคนจะไดร้บัโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรอภิปรำยประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญและ
เลขำนกุำรบริษัท จะบนัทึกรำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วรวมถึงค ำถำมและขอ้เสนอแนะตำ่งๆของกรรมกำรเพื่อใหแ้น่ใจวำ่กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรจะสำมำรถติดตำมและตรวจสอบเรือ่งที่อภิปรำยได ้

กำรประชุมกรรมกำรของบริษัทย่อยในไทยจะประชุมโดยตวักรรมกำร กำรประชุมกรรมกำรบริษัทย่อยในประเทศ
มำเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย อำจจะใชม้ติเวียน ขึน้อยูก่บักฎเกณฑ ์และกฎหมำยของแตล่ะประเทศ แลว้แตก่รณี 

9.6.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรไวอ้ย่ำงชัดเจน ซึ่งตอ้งผ่ำนกำรรบัรองจำกที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปีของบรษัิท ส ำหรบัคณะกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำภำรกิจเพิ่มเติม หรอืมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบเพิ่มเติม จะไดร้บักำร
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ชดเชยตำมบทบำทและหนำ้ที่ที่เพิ่มขึน้ ค่ำตอบแทนของฝ่ำยบริหำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนที่เหมำะสมจำกควำมรบัผิดชอบที่มำกขึน้โดย
ล ำดบั ซึง่ขึน้อยูก่บัผลประกอบกำรของบรษัิท และกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำรแตล่ะทำ่น 

บริษัทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีหนำ้ที่ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ
สวสัดิกำร ส ำหรบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู จะถกูน ำเสนอเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

9.6.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร 

บรษัิทสง่เสรมิใหค้ณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูและเลขำนกุำรบรษัิท เรยีนรูแ้นวปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
อยำ่งตอ่เนื่อง ตำมที่สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ไดจ้ดัเตรยีมไว ้

9.6.6 เลขานุการบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัทท ำหนำ้ที่เป็นศนูยก์ลำงในกำรใหแ้นะน ำและค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดีและหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ เลขำนกุำร ช่วยในในกำรวำงแผนกำรประชุมกรรมกำรบริหำรประจ ำปี วำระกำรประชุม และ
เรือ่งอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรยงัมีสทิธ์ิเขำ้ถึงค ำแนะน ำและบรกิำรของเลขำนกุำรบรษัิท ในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคณะกรรมกำรอย่ำงไม่จ ำกดั ตลอดจนขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและขอ้ก ำหนดใหม่ๆ หรือกำรแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดทำง
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 

ปัจจุบนังำนดำ้นกฎหมำยและงำนเลขำนกุำรของกลุม่บริษัท ไดร้บักำรจดักำรโดยเลขำนกุำรบริษัท ทัง้นีเ้พื่อใหแ้นใ่จ
วำ่มีกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้นกฎระเบียบของแต่ละประเทศ (ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย) ไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย
ดงักลำ่วอยำ่งถกูตอ้ง 

9.7 คณะกรรมการ 

เพื่อให้แน่ใจว่ำหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไดร้ับกำรปฏิบัติอย่ำงถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ  คณะกรรมกำรได้
มอบหมำยหนำ้ที่และ / หรอือ ำนำจบำงประกำรใหก้บัคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรภำยใตเ้ง่ือนไขที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน
และประกอบดว้ยสมำชิกคณะกรรมกำรที่ไดร้บักำรคดัเลือกซึ่งมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำและตรวจสอบประเด็นต่ำงๆ จำกนัน้ขอ้จะถกู
น ำเสนอในที่ประชมุคณะกรรมกำรพรอ้มค ำแนะน ำที่เหมำะสม (ถำ้มี) ปัจจบุนับรษัิทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบคณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรบรหิำร (“EXCO”) 

9.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 28 ตลุำคม 2557 ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 3 ท่ำน ที่เป็นกรรมกำร
อิสระตำมนิยำมและค ำจ ำกัดควำมของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ยรำยช่ือดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวน (คร้ัง) เข้าร่วม
ประชุมในปี 2563/64 

1 นำยอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นำอมิ ประธำน 6/6 
2 นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ สมำชิก 6/6 
3 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม สมำชิก 6/6 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ช่วยคณะกรรมกำรบรษัิทดงัตอ่ไปนี ้

 ตรวจสอบงบกำรเงิน ประเด็นส ำคญัทำงบญัชีและกำรรำยงำนที่ส  ำคญัรวมถึงรำยงำนปัญหำที่ซบัซอ้น และ
ประเด็นที่ตอ้งใช้วิจำรณญำณรวมทัง้เพื่อหำรือกับผูบ้ริหำรของบริษัท และผูส้อบบัญชีจำกภำยนอกในกำร
ตรวจสอบบัญชี กำรตรวจสอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติที่ลดภำวะควำมเสี่ยงและตรวจสอบ
ประสทิธิภำพของกำรควบคมุภำยใน และกำรรำยงำนกระบวนกำรทำงกำรเงิน 

 สอบทำนประสทิธิผลระบบกำรควบคมุภำยในรวมถึงกำรควบคมุระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรปฏิบตัิตำม
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในจำกผูต้รวจสอบภำยในและภำยนอก 

 สอบทำนและอนมุตัิกฎบตัรกำรตรวจสอบภำยใน แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี กำรจดัหำพนกังำนและทรพัยำกร
ที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรตรวจสอบภำยในและสอบทำนประสิทธิผลของกำรตรวจสอบภำยในที่สอดคลอ้งกับแนว
ปฏิบตัิวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 

 ตรวจสอบและอนมุตัิกฎบตัรกำรปฏิบตัิตำม แผนประจ ำปีกำรจดัหำพนกังำนและทรพัยำกรที่จ  ำเป็นส ำหรบักำร
ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและกำรควบคมุ รวมถึงกำรทบทวนปัญหำกำรไม่ปฏิบตัิตำมที่เสนอโดยหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลและกำรแกไ้ขปัญหำ 

 ทบทวนควำมเพียงพอของกระบวนกำรและนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท และประสทิธิผลของกำรน ำ
ระบบบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทไปใช ้

 เพื่อให้แน่ใจว่ำจรรยำบรรณและนโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นลำยลักษณ์อักษรและมีกำร
เตรียมกำรเพื่อใหฝ่้ำยบริหำรและพนกังำนทุกคนทรำบและส่งเสริมกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและนโยบำย
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

9.7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“NRC”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 ในปีงบประมำณ 
2563/64 NRC ประกอบดว้ยสมำชิกทัง้หมด 5 ท่ำน โดยสำมท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหำรและอีก 2 ท่ำนเป็นกรรมกำร
ผูบ้รหิำร รำยละเอียดของสมำชิก NRC มีดงันี ้ 

ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวน (คร้ัง เข้าร่วม
ประชุมในปี 2563/64 

1 นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน์̂  ประธำน 2/2 
2 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ^^ รองประธำน 2/2 
3 นำยอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นำอมิ^ สมำชิก 2/2 
4 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม^ สมำชิก 2/2 
5 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล^^ สมำชิก 2/2 

^  กรรมการอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิาร 
^^ กรรมการบรหิาร 
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เช่นเดียวกนักบักำรจดัตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ (AC) และคณะกรรมกำรบริหำร  (EXCO) คณะกรรมกำรบรหิำร
ของบรษัิทไดก้ ำหนดบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของ NRC 

 ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัท (“คณะกรรมกำร”) ในส่วนที่เก่ียวกับกระบวนกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลเพื่อสรรหำ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

 เสนอแนะผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ อพิจำรณำอนุมตัิและ
แตง่ตัง้ 

 ทบทวนคำ่ตอบแทนของกรรมกำรรวมทั ้งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (“CEO”) เพื่อเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำร 

นอกเหนือจากหน้าทีท่ั่วไปแลว้ NRC ยงัได้รับความไวว้างใจเป็นพิเศษ 

 พิจำรณำธุรกิจของบริษัท ที่ตอ้งกำรควำมสนัทัดจำกหลำกหลำยประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีผูบ้รหิำรตำมธุรกิจที่บรษัิทตอ้งกำรและแนะน ำในกำรตดัสนิของคณะกรรมกำร 

 เสนอช่ือและแนะน ำผูเ้หมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท ตำมคณุสมบตัิ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรเสนอแตง่ตัง้ในกำรประชมุผูถื้อ
หุน้ของ บรษัิท 

 ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษัิท เก่ียวกบัผูส้บืทอดต ำแหนง่ประธำนเจำ้หนำ้ที่ผูบ้รหิำร 

 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่ กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอตอ่กำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรมเดียวกนั 
และ 

 ท ำหนำ้ที่ตำ่งๆตำมบทบำทที่ไดร้บักำรอนมุตัิ และมอบหมำยตำมกำรก ำกบัของคณะกรรมกำรบรษัิท 

อ านาจ 

เพื่อใหบ้ทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงักลำ่ว คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีสทิธิดงันี ้

 มีอ ำนำจกำรเขำ้ถึงขอ้มลูข่ำวสำร และปรกึษำพนกังำนของบรษัิท เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและขอรบัทรำบขอ้มลูในกลุม่
บรษัิท 

 เชิญพนกังำนหรอืปัจเจกชนอื่นเขำ้รว่มกำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

 ใหไ้ดร้บัค ำเสนอแนะจำกผูป้ระกอบอำชีพอิสระ หรือกำรใหค้  ำปรึกษำเพื่อช่วย คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน ในกำรปฎิบตัิตำมบทบำทและหนำ้ที่ดงักลำ่ว 
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9.7.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

บริษัท ไดจ้ัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”) ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำรสี่ท่ำนและผูแ้ทนฝ่ำยจดักำรสำม
ทำ่น สมำชิกของ EXCO มีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวน (คร้ัง) เข้าร่วม
ประชุมในปี 2563/64 

1 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ^ ประธำน 10/10 
2 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล^ รองประธำน 10/10 
3 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด^ สมำชิก 10/10 
4 ดำติน เสร ีฟำรำ่ บินตี ้รำเมลี^ สมำชิก 10/10 
5 นำยอฟัฟำนดี บิน มคุตำร* สมำชิก 1/10 
6 นำยซมัซูดิน บิน อีซำ** สมำชิก 9/10 
7 นำยโหมด ซฟัร ีบิน ซบัต ู สมำชิก 10/10 
8 นำยโหมดซีรำจดุดีน บิน เอบี เรำะหม์ำน** สมำชิก 9/10 
9 นำยอมัรซีำล บิน อบัดลุมำจิด** สมำชิก 9/10 
^ กรรมการบรหิาร 
*ลาออกเมือ่วนัที ่18 มีนาคม 2563 
**แต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2563 
 
คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2557 โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีวัตถุประสงคท์ี่

ชดัเจน เพื่อสนบัสนนุกรรมกำรบริษัทในบทบำทและหนำ้ที่ก ำกบัทิศทำงขององคก์ร ในนำมกรรมกำรบริษัท เพื่อกำรตดัสิน ใจทำงธุรกิจ
และทิศทำงในระยะเวลำที่สมควร และสิ่งที่ส  ำคญัคือ กำรแนะน ำกรรมกำรบริษัทในกำรตดัสินใจ จำกขัน้ตอนทำงยุทธศำสตร ์กำร
วำงแผน นโยบำย กำรลงทนุ และควำมเสีย่ง เพื่อท่ีจะไดบ้รรลวุตัถปุระสงค ์คณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนด ขอ้ก ำหนดและกระบวนกำร และ
จรรยำบรรณตอ่คณะกรรมกำรฝ่ำยบรหิำร 

 



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

 

หมวดที ่2 – หวัขอ้ที่ 10.0 หนำ้ที่ 1 

10.0 กลยุทธแ์ละนโยบายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่ำงยั่งยืนดว้ยควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงผลประโยชนต์่อผูม้ีส่วนได้
เสยีทัง้ภำยในและภำยนอก ตลอดจนหว่งโซอ่ปุทำนของบรษัิท และตระหนกัอยูเ่สมอวำ่ ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
และหลกัธรรมำภิบำลท่ีดีเป็นหนำ้ที่หนึง่ของบรษัิท ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทนัน้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

บริษัทไดศ้ึกษำควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลกัเพื่อก ำหนดประเด็นทำงธุรกิจ และน ำมำใช้เป็น
แนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

 ควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 

 กำรพฒันำสิง่แวดลอ้ม และกำรลดภำวะเรอืนกระจก 

 กำรธ ำรงรกัษำไวซ้ึง่พนกังำน 

 กำรจดักำรหว่งโซอ่ปุทำน 

 หลกัธรรมำภิบำล 

 กำรมีสว่นรว่มทำงสงัคม 

10.1 ตารางการวิเคราะหก์ารมีสว่นร่วมกับผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัท 

เพื่อใหม้ั่นใจวำ่สำมำรถตอบสนองตอ่ควำมคำดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิท บรษัิทจึงก ำหนดแนวทำง
โดยจดัใหม้ีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อน ำควำมคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียมำเพื่อท ำกำรพฒันำปรบัปรุง และเติบโตอย่ำงตอ่เนื่อง
ดงัตำรำงดำ้นลำ่ง 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวทางการด าเนินงาน ช่องทางสื่อสาร 

ลกูคำ้ 

• คณุภำพผลติภณัฑ ์
• กำรสง่มอบทีต่รงตอ่เวลำ 
• ผลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

• รำคำสนิคำ้เหมำะสม 
• มีควำมรว่มมืออนัดีระหวำ่งกนั 

• รกัษำและพฒันำผลงำน
ดำ้น PQCD  

• ปฏิบตัิตำมระบบรบัรอง
คณุภำพและสิง่แวดลอ้ม 
IIATF 16949 และ ISO 
14001 

•  จดัใหม้กีำรบรหิำรลกูคำ้
สมัพนัธท์ี่ดี 

• ส ำรวจควำมพงึพอใจ
ของลกูคำ้ 

• ผลกำรประเมินจำก
ลกูคำ้ 

• ก ำหนดผูร้บัผิดชอบ
ดำ้น PQCD เพื่อตำม
ผลกำรปฏิบตัิงำน 

หุน้สว่นทำง
ธุรกิจตลอดหว่ง
โซอ่ปุทำน 

• สือ่สำรขอ้มลูทำงธุรกิจที่
ถกูตอ้งและทนัเวลำ 

• มีสญัญำธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม 
• มีควำมรว่มมืออนัดีระหวำ่งกนั 

• กำรตรวจสอบคูค่ำ้ 
• กำรแบง่ปันควำมรูแ้ละกำร
พฒันำ 

• มีโครงกำรพฒันำกบัคูค่ำ้ 

• กำรประเมินผลคูค่ำ้ 
• กำรประชมุหำรอืกบัคู่
คำ้ 

• ก ำหนดผูร้บัผิดชอบ
ดำ้น PQCD เพื่อตำม
ผลกำรปฏิบตัิงำน 
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หมวดที ่2 – หวัขอ้ที่ 10.0 หนำ้ที่ 2 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวทางการด าเนินงาน ช่องทางสื่อสาร 

สงัคมทอ้งถ่ิน 

• ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม
รบัผิดชอบ 

• สนบัสนนุควำมยั่งยืนทำง
เศรษฐกิจ 

• มีสว่นรว่มกบัสงัคม 

• มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
• มีสว่นรว่มและรบัผิดชอบตอ่
สงัคม (CSR) 

• สง่เสรมิอำชีพและกำรมีงำน
ท ำในทอ้งถ่ิน 

• ก ำหนดผูร้บัผิดชอบ
ดำ้นสงัคม 

• พบปะและพดูคยุกบั
ผูน้  ำทอ้งถ่ิน 

สิง่แวดลอ้ม
ระดบัโลก 

• ผลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

• กำรด ำเนินกำรท่ีเป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

• พฒันำและปรบัปรุงอยำ่ง
ตอ่เนื่องตอ่ขอ้กงัวลดำ้น
สิง่แวดลอ้ม 

• ปฏิบตัิตำมระบบกำรจดักำร
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001 
และมีโครงกำรพฒันำ
สิง่แวดลอ้ม 

• รำยงำนกำรด ำเนินกำร
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

• ก ำหนดผูร้บัผิดชอบ
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

พนกังำน 

• ใหค้วำมเช่ือมั่น ควำมเคำรพ 
และ ผลประโยชนอ์ยำ่งเทำ่
เทียม 

• มีควำมปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยส์นิ 

• มีกำรพฒันำควำมรูแ้ละกำร
เติบโตในกำรท ำงำน 

• สมดลุระหวำ่งชีวิตและกำร
ท ำงำน 

• โครงกำรสนบัสนนุและ
รกัษำไวซ้ึง่บคุคลำกร 

• ระบบลนีของบรษัิทอิงเกรส 
• กำรบรหิำรตำมวตัถปุระสงค ์
• กิจกรรม Family Day และ 

Sport Day 

• กิจกรรม Town Hall 
• กำรประชมุตอนเชำ้ 
• กลอ่งรบัควำมคิดเห็น 
และ อีเมลร์บัขอ้
รอ้งเรยีน 

ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 

• กำรพฒันำผลประกอบกำร 
• มีธรรมำภิบำลและโปรง่ใส 
• มีสทิธ์ิอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

• มีธรรมำภิบำลที่ดใีนกำร
ด ำเนินงำน 

• มีกำรตรวจสอบภำยใน 
• มีกำรประเมินและวเิครำะห์
ควำมเสีย่ง 

• แจง้ขำ่วแก่ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

• รำยงำนประจ ำปี 
• กำรประชมุสำมญั
ประจ ำปี 

• เว็บไซตข์องบรษัิท 
• ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวทางการด าเนินงาน ช่องทางสื่อสาร 

หนว่ยงำนระดบั
ภมูิภำคและ
ทอ้งถ่ิน 

• ปฏิบตัิตำมระเบียบและ
กฏหมำย 

• มีสว่นรว่มกบักิจกรรมสว่นรวม 

• ปฏิบตัิตำมระเบียบและ
กฏหมำยอยำ่งเตม็ที ่

• ใหค้วำมรว่มมือกบักิจกรรม
สว่นรวม 

• ติดตอ่ฝ่ำยบคุคลและ
ธุรกำร 

• ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

10.2 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

10.2.1 ความพึงพอใจของลกูค้า 

บริษัทพฒันำและปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเพื่อผลิตชิน้สว่นและใหบ้ริกำรที่สอดคลอ้ง
กับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ บริษัทปฏิบตัิตำมระบบมำตรฐำน ISO9001 IATF 16949 ISO 14001 และ ISO 45001 ทัง้นี ้เพื่อให้
มั่นใจว่ำสำมำรถบรรลคุวำมพึงพอใจของลกูคำ้ และจะเป็นคู่คำ้ทำงธุรกิจที่ดีกบัลกูคำ้โดยบริษัทมีกำรกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของลกูคำ้ทกุปี 

เพื่อรกัษำสถำนะทำงธุรกิจในช่วงกำรแพรร่ะบำดของไวรสั COVID-19 บริษัทยงัคงตอบสนองอย่ำงรวดเร็วต่อ
ควำมเห็น มมุมอง และควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ นอกจำกนีจ้ดัใหม้ีกำรบรหิำรลกูคำ้สมัพนัธ ์(“CRM”) มำถือปฏิบตัิ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่
ทกุควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดร้บักำรตอบสนอง ซึง่กิจกรรม CRM ในปี 2563/64 ประกอบไปดว้ย 

1) พบปะกบัลกูคำ้ทำงออนไลน ์
2) ประชมุกบัลกูคำ้ทำงออนไลน ์ 

10.2.2 การพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม และการลดภาวะเรือนกระจก 

 โครงการตดิตั้งแผงโซล่าเซล ์

  เพื่อช่วยปกป้องสภำพแวดลอ้ม บริษัทมีควำมตัง้ใจที่จะช่วยลดภำวะเรือนกระจกซึ่งเกิดจำกกำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซด ์ดังนัน้โครงกำรลดกำรใชพ้ลงังำนถูกน ำมำพิจำรณำและปฏิบัติ โดยเพิ่มกำรผลิตที่ใช้พลงังำนจำกแหล่ง
พลงังำนธรรมชำติ บริษัทไดเ้ซ็นหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกบัติดตัง้โครงกำร Solar Cell ที่โรงงำนในประเทศมำเลเซีย กำรติดตัง้
แผงวงจรจะเริม่ในปี 2564/65 

 โครงการใช้หลอดไฟ LED ทดแทน 

เพื่อลดกำรใชพ้ลงังำน บรษัิทจึงพิจำรณำเปลีย่นหลอดไฟท่ีอยูใ่นโรงงำน และออฟฟิศ ใหเ้ป็นแบบ LED เพื่อให้
ปรมิำณแสงสวำ่งในปรมิำณที่เทำ่เดิมโดยใชพ้ลงังำนลดลง ในปี 2563/64 บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ไดเ้ปลีย่นหลอดไฟจ ำนวนรอ้ยละ 60 
ของหลอดไฟทัง้หมดเป็นบบ LED 

 การลดจ านวนขยะและของเสยี 

หนึ่งในโครงกำรรักษำสิ่งแวดลอ้มคือโครงกำรลดขยะจำกบรรจุภัณฑ ์กำรใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนจึงถูก
น ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนในกลุ่มบริษัท ดว้ยควำมเห็นชอบของลกูคำ้ ปัจจุบนับริษัทใช้บรรจุภณัฑห์มุนเวียนในกำรส่งสินคำ้
ส ำหรบัลกูคำ้ OEM ในประเทศมำกกวำ่รอ้ยละ 80 ในปี 2563/64   
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หมวดที ่2 – หวัขอ้ที่ 10.0 หนำ้ที่ 4 

10.2.3 การธ ารงรักษาไวซ่ึ้งพนักงาน 

 การฝึกอบรม พัฒนา และดูแลพนักงาน 

บริษัทจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมและพฒันำแก่พนกังำนทกุคน โดยในแต่ละปีบริษัทจะวิเครำะหค์วำมจ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรมทัง้ทกัษะทำงเทคนิคและทกัษะดำ้นควำมสมัพนัธท์ำงสงัคม นอกจำกนีจ้ดัใหม้ีกำรประกนัสขุภำพและกำรรกัษำพยำบำล 
วดัหยดุ และคำ่ตอบแทนที่เพียงพอซึง่สอดคลอ้งกบัต ำแหนง่และระดบักำรจำ้งงำน และมีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีเพื่อพนกังำนมี
สขุภำพท่ีดีและสำมำรถตรวจพบปัญหำหรอืขอ้บง่ชีท้ำงดำ้นสขุภำพไดล้ว่งหนำ้ 

 การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือของพนักงาน 

บริษัทถือว่ำพนักงำนคือหุน้ส่วนของบริษัทที่จะด ำเนินธุรกิจและเติบโตไปดว้ยกัน กำรบริหำรจัดกำรตำม
วตัถปุระสงค ์(MBO) ไดด้  ำเนินกำรในทัง้กลุม่บริษัท เพื่อพนกังำนทกุคนจะใหค้วำมรว่มมือดว้ยควำมไวว้ำงใจควำมเคำรพ และ
ผลประโยชนร์ว่มกนัผำ่นกิจกรรมของบรษัิท เช่น กำรวำงแผนและแถลงผลงำนประจ ำปี AMP กิจกรรม Town Hall ประจ ำไตรมำส 
และ กิจกรรม Family Day and Sports Day 

10.2.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 การติดต่อสือ่สารกับคู่ค้า 

เพื่อเสริมสรำ้งควำมร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่ำงบริษัทและคู่คำ้ ขอ้มูล เนือ้หำจะตอ้งถูกตอ้งและทนัต่อเวลำ 
บริษัทไดก้ ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรไว ้เช่น กำรประชุมกบัคู่คำ้ประจ ำปี กำรประเมินผลคู่คำ้ในทกุเดือน และก ำหนดผูร้บัผิดชอบ
ดำ้น QCD เพื่อติดติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำน 

เนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสั COVID-19 ในปี 2563/64 บริษัทสื่อสำรขอ้มลูที่ส  ำคญัผ่ำนสื่อออนไลน ์เช่น 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคูค่ำ้ กฎระเบียบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

 การพัฒนาของผู้ขาย 

เพื่อรกัษำผลกำรด ำเนินงำนดำ้น QCD (คณุภำพ ตน้ทนุและกำรจดัสง่) ของผูข้ำย และควำมรว่มมือระหวำ่งกนั 
เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจใหก้บัลกูคำ้ บริษัทจึงด ำเนินโครงกำรพฒันำคูค่ำ้ เช่น กำรตรวจสอบคู่คำ้ประจ ำปี มีโครงกำรพฒันำกบัคู่
คำ้ และกำรฝึกสอนและแบง่ปันควำมรู ้

10.2.5 ธรรมาภบิาล 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

เพื่อกำรปฏิบัติตำมหลกัธรรมำภิบำล บริษัทตอ้งมีควำมรบัผิดชอบ มีควำมโปร่งใส มีควำมซื่อสตัย ์และมี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นธรรมในกลุม่บรษัิท บรษัิทท ำใหม้ั่นใจวำ่นโยบำยนีไ้ดน้  ำมำปฏิบตัิผำ่น
กำรประเมินและกำรจดักำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรและกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ กำรแบ่งปันขอ้มลู และกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

 การคุ้มครองสทิธิมนุษยชนและการร้องเรียน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยใหค้วำมเคำรพ ดำ้นสิทธิมนุษยชนโดยกำรส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภำพและกำร
ปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรจัดกำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล  ไม่ใช่นโยบำยของบริษัทที่จะเลือกปฏิบตัิ
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เนื่องจำกเชือ้ชำติ เพศ อำย ุหรือควำมทพุพลภำพ กำรละเมิดสิทธิและกำรทจุริตใดๆ พนกังำนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีสำมำรถแจง้
โดยตรงไปคณะกรรมกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน เพื่อบรษัิทจะด ำเนินกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรตอ่ไป 

10.2.6 การมีส่วนร่วมทางสังคม 

 การจ้างงานภายในประเทศ (การด าเนินงานในประเทศไทย) 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยและทอ้งถ่ินอย่ำงยั่งยืน บริษัทไดส้นบัสนุนอำชีพใหก้ับพนกังำนในพืน้ที่ บริษัทได้
วำ่จำ้งคนไทยใหท้ ำงำนในโรงงำน 3 แหง่ ที่จงัหวดัระยองและอยธุยำโดยมีพนกังำนคนไทยรอ้ยละ 97.2 และพนกังำนชำวตำ่งชำติ
รอ้ยละ 2.8 ในปี 2563/64 

 การจ้างงานภายในประเทศ (การด าเนินงานในต่างประเทศ) 

บริษัทสนบัสนุนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของทุกภูมิภำค  ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ตัง้อยู่ในประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย 
และอินเดีย มีสว่นช่วยในกำรสง่เสรมิเศรษฐกิจและอำชีพของคนในพืน้ท่ีอยำ่งยั่งยืน โดยกำรจำ้งพนกังำนในพืน้ท่ีรอ้ยละ 98.8 ในปี 
2563/64 

 การจัดซือ้จัดจ้างในประเทศ 

หนึง่ในกิจกรรมเพื่อสนบัสนนุควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจของแตล่ะภมูิภำคที่บรษัิทตัง้อยู ่คือกำรจดัหำคูค่ำ้ใน
พืน้ท่ี ในปี  2563/64 อตัรำสว่นของกำรจดัซือ้ภำยในประเทศของประเทศอินเดยีคือรอ้ยละ 73  ประเทศมำเลเซียคอืรอ้ยละ 75 
ประเทศอินโดนนีเซยีคือรอ้ยละ 85 และประเทศไทยรอ้ยละ 90  

10.2.7 ความรับผิดชอบตอ่สังคม   

ตัง้แต่บริษัทเริ่มด ำเนินงำนมำ บริษัทมีส่วนร่วมในสงัคมทอ้งถ่ำยผ่ำนโครงกำรควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม ในช่วงปีที่ผำ่นมำบรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่เนน้ไปท่ีสองภำคสว่นไดแ้ก่ 

 กำรดแูลเรือ่งควำมสะอำดและสขุภำพอนำมยั 
 กำรด ำรงชีวิต 

ในปี 2563/2564 บรษัิทไดใ้ชจ้ำ่ยประมำณ 1.23 ลำ้นบำทเพื่อกิจกรรมดงักลำ่ว  

ทั้งนีบ้ริษัทยังมีจัดท ำโครงกำรพิเศษเพื่อสนับสนุนเฉพำะภำคส่วน เช่นกำรสนับสนุนต ำรวจท้องถ่ินและ
เจำ้หนำ้ที่ในช่วงกำรปอ้งกนัไวรสั COVID-19  
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11.0 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง 

 หลกักำรและคณะกรรมกำรองคก์รของ Treadway Commission (COSO) เก่ียวกบักำรควบคมุภำยใน ซึ่งเป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไป COSO ประกอบดว้ยหำ้ตวัแปร คือ สภำพแวดลอ้ม กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมขอ้มูลและกำรสื่อสำร และ
กิจกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในรวมถึงผลกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 
จำกกำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรไดส้รุปว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทนัน้เพียงพอและมี
ประสทิธิผลและสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกรอบกำรควบคุมภำยในของ COSO ดงัตอ่ไปนี ้

11.1 กำรควบคมุสิง่แวดลอ้ม 

 โครงสรำ้งองคก์รที่มีอยู่ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผลส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบำยที่ไดร้ะบวุ่ำ
กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนต้องปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณและหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์และ
ผลประโยชนข์องบรษัิท นอกจำกนีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตอ่กนัอยำ่งยตุิธรรม กบัลกูคำ้ของซพัพลำยเออร ์คูแ่ขง่และบคุคลภำยนอก 

11.2 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 บริษัทประเมินควำมเสี่ยงและมีแนวทำงกำรบริหำรจดักำรในธุรกิจ บริษัทมีกระบวนกำรในกำรวิเครำะหแ์ละประเมิน
ควำมส ำคญัของควำมเสีย่งและก ำหนดมำตรกำรบรรเทำผลกระทบเพื่อลดควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นขอบเขตที่เป็นไปได ้แผนกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนกำรทำงธุรกิจ ซึง่ไดร้บักำรพฒันำโดยค ำนงึถึงปัจจยัควำมเสีย่งภำยในและภำยนอกและไดร้บั
กำรออกแบบใหร้วมกระบวนกำรติดตำมเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรมีประสทิธิผลและกำรปรบัปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง 

11.3  กิจกรรมกำรควบคมุ 

 บริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน ขอบเขตอ ำนำจ กำรปฏิบตัิงำนที่มีคุณภำพ ค ำแนะน ำกำร
ท ำงำนในทุกพืน้กำรท ำงำน โดยกำรมอบอ ำนำจกำรจัดกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำแต่ละบุคคลจะตัดสินใจด้วยทักษะและควำมรู้
ควำมสำมำรถ ผูม้ีอ  ำนำจที่ไดร้บัมอบอ ำนำจมีภำระผกูพนัในกำรใชด้ลุยพินิจทำงธุรกิจที่ดีและควำมรอบคอบ และแยกหนำ้ที่อยำ่ง
ถกูตอ้ง นอกจำกนีบ้รษัิทมีระบบคอมพิวเตอรแ์ละสำรสนเทศที่มีประสทิธิภำพและกำรควบคมุได ้

11.4 ขอ้มลูและกำรสือ่สำร 

 มีกำรจดัเตรียมวำระกำรประชุมและขอ้มลูสนบัสนนุใหแ้ก่คณะกรรมกำรอย่ำงทนัท่วงทีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีขอ้มลูที่เป็น
สำระส ำคญัส ำหรบัผูท้ี่รบัผิดชอบในกำรตดัสนิใจที่เก่ียวขอ้ง รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรรวมถึงควำมคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมกำรไดร้บักำรจดัท ำเป็นเอกสำรอย่ำงเพียงพอส ำหรบักำรตรวจสอบทำงออนไลนใ์นภำยหลงั เอกสำรทำงกำรเงินและ
เอกสำรประกอบทัง้หมดจะถกูเก็บรกัษำไวเ้ป็นอยำ่งดี บรษัิทจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อใหแ้นใ่จวำ่ขอ้มลูและเทคโนโลยี
ที่ไดร้บัถกูตอ้งและตรงกบังำน 

11.5 กำรติดตำมกิจกรรม 

 เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบภำยในประเมินกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและขัน้ตอนอย่ำงเป็นอิสระและประเมินประสิทธิผลของ
ระบบควบคมุทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ จุดอ่อนของกำรควบคมุวสัดุ ควำมผิดปกติและปัญหำกำรปฏิบตัิทำงธุรกิจจะไดร้บักำร
แกไ้ขและรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรทนัที และจะไดร้บักำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบในภำยหลงั ขอ้เสนอแนะของกำร
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ตรวจสอบภำยในกำรด ำเนินกำรแก้ไขจะไดร้บักำรตรวจสอบโดยฝ่ำยบริหำรของแต่ละหน่วยจนกว่ำปัญหำจะไดร้บักำรแกไ้ข
ทัง้หมด ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะติดตำมกำรทบทวนรำยไตรมำสและประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรแกไ้ขและปรบัปรุงให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 

11.6  ระบบควบคมุภำยใน 

 บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน ( ICS) ที่มีประสิทธิผล ทัง้นีม้ีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำร
ควบคมุภำยในท่ีครอบคลมุซึง่รวมถึงที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกลุม่อยำ่งครบถว้นในทกุระดบัในองคก์ร 

 ระบบกำรควบคมุภำยในรวมถึงนโยบำยและขัน้ตอนไดร้บักำรประเมินโดยเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบภำยในและผูต้รวจสอบ
ภำยนอก ซึง่รวมถึงกำรทบทวนประสทิธิผลของกำรควบคมุทำงกำรเงิน กำรปฏิบตัิกำรและกำรควบคมุที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 

 บรษัิทไดน้ ำระบบกำรควบคมุสำมระดบัมำใช ้ทกุๆหนว่ยงำนจะท ำกำรตรวจสอบตนเองทกุเดอืนเพื่อประเมินระดบักำร
ปฏิบตัิงำนและกำรไดด้  ำเนินงำนตำมนโยบำยและขัน้ตอน ในขณะท่ีกลุม่บรหิำรควำมเสีย่งจะตรวจสอบ KRI ทกุไตรมำส 

11.7 นโยบำยและขัน้ตอนของกลุม่ 

 นโยบำยและขัน้ตอนต่ำงๆไดก้ ำหนดตำมแนวคิดและมำตรฐำนกำรควบคมุขัน้พืน้ฐำน ที่ระบวุ่ำนโยบำยและขัน้ตอน
เป็นแนวทำงปฏิบตัิเพื่อใหแ้นใ่จวำ่กำรใชท้รพัยำกรของบรษัิทมีประสทิธิภำพ ประสทิธิผลและเหมำะสม วตัถปุระสงคห์ลกัของกำร
ควบคมุคือเพื่อใหแ้นใ่จวำ่ธุรกิจจะสำมำรถด ำเนินไปอยำ่งถกูตอ้งและเป็นไปตำมค ำสั่งทั่วไปและค ำสั่งเฉพำะของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

11.8 กำรตรวจสอบและกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด 

 บรษัิทตระหนกัถึงควำมส ำคญัและคณุคำ่ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี รูปแบบธุรกิจที่ตรงไปตรงมำและมำตรฐำนทำง
ธุรกิจที่มีจริยธรรมสงู บริษัทเช่ือว่ำวิธีกำรที่ใช ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจมี พนกังำนทกุคนตอ้งยอมรบักบันโยบำยและ
ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท และน ำไปใชก้บังำนประจ ำที่ไดก้ ำหนดไว ้วตัถปุระสงคข์องกำรมีมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจคือ 

 สง่เสรมิช่ือเสยีงของบรษัิทในเรือ่งควำมซื่อสตัยท์ำงธุรกิจและตรงไปตรงมำ 

 สง่เสรมิควำมเขำ้ใจที่ชดัเจนและกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

 แสดงใหเ้ห็นถึงกำรบงัคบัใชม้ำตรฐำนและแนวทำงปฏิบตัิในธุรกิจที่ใชป้ระจ ำวนัในทกุดำ้นในทกุระดบัองคก์ร 

 ถ่ำยทอดผลของกำรไมป่ฏิบตัิตำม 

 ระบ ุประเมิน รำยงำนในกรณีที่จ ำเป็น และวิธีปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง 

 กำรรำยงำนกำรประพฤติมิชอบและสรำ้งควำมมั่นใจใหพ้นกังำนถึงช่องทำงที่สำมำรถรำยงำนได้ 
11.9 ระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและขั้นตอนอย่ำงอิสระและประเมิน
ประสทิธิผลของกำรควบคมุทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุม่บรษัิท โดยทั่วไปแลว้จะท ำกำรไดร้บักำรตรวจสอบทกุปีกำร 

ฝ่ำยบริหำรของแตล่ะหน่วยงำนมีหนำ้ที่พิจำรณำกำรตรวจสอบภำยในที่ถกูตอ้งและผลกำรตรวจสอบตนเองและ
ข้อเสนอแนะและด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสม นอกจำกนีผ้ลกำรตรวจสอบภำยในจะได้รบักำรสอบทำนโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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12. รายการที่เกี่ยวข้องกนั 

ในระหว่ำงปีงบกำรเงินสิน้สุดวันที่  31 มกรำคม 2564 และ (ปีงบประมำณ 2563/64) และ 31 มกรำคม 2563 
(ปีงบประมำณ 2562/63) บริษัทและบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") มีรำยกำรบญัชีที่ส  ำคญักับกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน เป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหวำ่งกลุม่บรษัิทและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
ผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อย 

ล ำดบั
ที ่

ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่กิจกำร 

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

 KK ถือหุน้ใน IAV รอ้ยละ 31.43 และแต่งตัง้ตวัแทนสองคนให้
ท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรใน IAV ประกอบด้วย (1) Mr. Itsuro 
Maeno และ (2) Ms. Michiko Akamatsu. 

 KK ถือหุน้ใน IPSB รอ้ยละ 10.00 และแต่งตัง้ตวัแทนหนึง่คนให้
ท ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำรใน IPSB คือ Ms. Michiko Akamatsu. 

 KK ถือหุน้ใน PTIMV รอ้ยละ 25.00 และแต่งตัง้ตวัแทนสองคน
ให้ท ำ หน้ำ ที่ เ ป็ นก ร รมกำ ร ใน  บ ริ ษั ท  PTIMV ใน  IPSB 
ประกอบดว้ย (1)  Ms. Michiko Akamatsu.(คณะกรรมำธิกำร) 
และ (2)  Mr. Tetsuji Tamura (คณะกรรมกำร กรรมกำร) 

2 Yonei  & Co., Ltd (“Yonei”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นและประกอบธุรกิจกำรค้ำ
โดยทั่วไปซึง่มีฐำนกำรด ำเนินงำนมำกกวำ่ 200 แหง่ใน
ประมำณ 80 ประเทศทั่วโลก 

 Yonei ถือหุน้ใน IAV รอ้ยละ 6.07 ใน IAV และแต่งตัง้ตัวแทน
หนึ่งคนให้ท ำหน้ำที่ เ ป็นกรรมกำรใน  IAV คือ  Mr. Hiroshi 
Miyazeki. 

 Yonei ถือหุน้ใน PTIMV รอ้ยละ 10.00 และแต่งตัง้ตวัแทนหนึ่ง
คนให้ท ำหน้ำที่ เ ป็นกรรมกำรใน  PTIMV คื อ  Mr. Hiroshi 
Miyazeki (ในคณะกรรมำธิกำร) 

3 Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”) 
ก่อตั้งขึ ้นในประเทศญ่ีปุ่ นและมีส่วนร่วมในกำร
ออกแบบกำรพัฒนำกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องมือ
ส ำหรบัป๊ัมขึน้รูป. 

Iwamoto ถือหุน้รอ้ยละ 15 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
FCT และแต่งตัง้ตวัแทนหนึ่งคนใหท้ ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำรใน FCT 
คือ Mr. Noboru Iwasaki 

บรษิัทย่อยของผูถ้อืหุน้ของ บรษิทัย่อย 

ล ำดบั
ที ่

ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่กิจกำร 

1 Perodua Manufacturing Sdn Bhd (“PMSB”) PMSB เป็นบริษัทย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn 
Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุน้ใน ITSB รอ้ยละ 30.00 และ Perodua 
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ล ำดบั
ที ่

ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่กิจกำร 

ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซียและประกอบธุรกิจผลิต
และประกอบรถ Perodua  

แต่ งตั้ง ตัวแทนสองคนให้ท ำหน้ำที่ เ ป็นกรรมกำรใน ITSB 
ประกอบด้วย (1) Mr.  Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. 
Noor Zakiyah Binti Hasan. 

2 
 

Perodua Sales Sdn Bhd (“PSSB”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซียและด าเนนิธุรกิจดา้นการ
ขาย การตลาดและการจัดจ าหน่ายรถยนต์ Perodua 
รวมถงึการด าเนนิงานหลงัการขายและอะไหล่ 

PSSB เ ป็นบริษัทย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn 
Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุน้ใน ITSB รอ้ยละ 30.00 และ Perodua 
แต่ งตั้ง ตัวแทนสองคนให้ท ำหน้ำที่ เ ป็นกรรมกำรใน ITSB 
ประกอบด้วย (1) Mr.  Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. 
Noor Zakiyah Binti Hasan. 

3 Perodua Global Manufacturing Sdn Bhd (“PGSB”) 
ก่อตัง้ขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิต
และประกอบรถ Perodua 

PGSB เป็นบริษัทย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn 
Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุน้ใน ITSB รอ้ยละ 30.00 และ Perodua 
แต่ งตั้ง ตัวแทนสองคนให้ท ำหน้ำที่ เ ป็นกรรมกำรใน ITSB 
ประกอบด้วย (1) Mr.  Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. 
Noor Zakiyah Binti Hasan. 

4 Perodua Auto Corporation Sdn Bhd (“PCSB’) PCSB เป็นบริษัทย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร ้อยละ 
33 .33 , และ ถือหุ้น ใน  Ingress AOI Technologies Sdn Bhd 
(“IATSB”) รอ้ยละ 15.33  PCSB และแต่งตัง้ตวัแทนหนึ่งคนใหท้ ำ
หนำ้ที่เป็นกรรมกำรใน IATSB คือ Ms Noor Zakiyah Binti Hasan 

5 AOI Machine Company Ltd (“AOI”) AOI ถือหุน้อยู่ใน IATSB รอ้ยละ 34 แต่งตัง้ตัวแทนสองคนให้ท ำ
หนำ้ที่เป็นกรรมกำรใน IATSB, ไดแ้ก่ (1) Mr. Noboru Doi and (2) 
Mr. Katsumi Nishida 

บรษิัทแม่ 

ล ำดบั
ที ่

ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่กิจกำร 

1 Ingress Corporation Berhad (“ICB”) 
ก่อตัง้ขึน้ในประเทศมำเลเซียและมีส่วนร่วมในฐำนะ 
บริษัท ผูถื้อหุน้เพื่อกำรลงทุน ปัจจุบัน ICB มี บริษัท 
ย่อยที่ด  ำเนินธุรกิจ ACM ตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์
รวมถึงบริกำรด้ำนวิศวกรรมส ำหรับอุตสำหกรรม
พลงังำนและทำงรถไฟ 

ICB เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่เพียงรำยเดียวและเป็นผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
ของบรษัิท ICB เป็นบรษัิทแมข่อง IIT  ซึง่ถือหุน้ใน IIT รอ้ยละ 60.02  
ICB แต่งตั้งตัวแทนสำมคนให้ท ำหน้ำที่ เ ป็นกรรมกำรใน  IIT 
ประกอบดว้ย (1) ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ (2) ดำโต๊ะ ดร. เอบี วำฮบั 
บิน อิสมำอีล และ (3) ดำติน ศร ีฟำรำ บินตี ้ดำโต๊ะ รำเมลี 
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บรษิัททีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ล ำดบั
ที ่

ธุรกิจกบับคุคลอื่นและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธก์บักลุม่กิจกำร 

1 Ingress Katayama Sdn Bhd (“IKT”) 
ก่อตั้งขึน้ในประเทศมำเลเซียและมีส่วนร่วมในกำร
ออกแบบและผลิตเครื่องมือขึน้รูปและรีดขึน้รูปแม่พิมพ์
และแมพ่ิมพส์  ำหรบัผลติชิน้สว่นยำนยนต ์

IKT เป็นบริษัทย่อยของ ICB ซึ่งICBถือหุน้ใน IKT รอ้ยละ 60.00 
และสว่นท่ีเหลอือีก 40 เปอรเ์ซ็นตข์อง IKT ถือโดย KK  

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

OGSB ถือหุน้ทัง้หมดโดยกรรมกำรบริษัท และมีกรรมกำรรว่มกนั
คือ ดำโต๊ะ ดร. เอบี วำฮบั บิน อิสมำอีล 

รายการธุรกิจที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกนัส าหรับปีงบประมาณ 2563/64 และปีงบประมาณ 2562/63 มีดังตอ่ไปนี ้

  
มลูคำ่ธุรกรรม(ลำ้นบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
2563/64 2562/63 

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญข่องกลุ่มบริษัท       
เงินปันผลจ่ำย - 45.16 ตำมที่ลงประกำศ 
คำ่ธรรมเนียมกำรค ำ้ประกนั 4.33 - ตำมที่ขอ้ตกลง 
รายการธุรกิจกับผู้ถอืหุ้นของบริษัทยอ่ย       
ขำยสนิคำ้ - 16.60 ตำมที่ขอ้ตกลง 
ซือ้วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืง 12.04 15.02 ตำมที่ขอ้ตกลง 
ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ 37.34 6.82 ตำมที่ขอ้ตกลง 
เงินจำ่ยลว่งหนำ้คำ่ซือ้แมพ่ิมพ ์ - 5.40 ตำมที่ขอ้ตกลง 
คำ่สทิธิ 11.26 15.44 ตำมรำคำที่สญัญำไว ้
คำ่ชว่ยเหลอืทำงเทคนิค 4.12 3.64 ตำมรำคำที่สญัญำไว ้
เงินปันผลจ่ำย 30.85 45.10 ตำมที่ลงประกำศ 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอ่ยของผู้ถอืหุน้ของบริษัทยอ่ย      
ขำยสนิคำ้ 1,078.77 821.81 ตำมที่ขอ้ตกลง 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกนั      
ขำยสนิคำ้ 2.68 - ตำมที่ขอ้ตกลง 
ซือ้วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืง 1.14 - ตำมที่ขอ้ตกลง 
ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ 2.97 25.81 ตำมที่ขอ้ตกลง 
เงินจำ่ยลว่งหนำ้คำ่ซือ้แมพ่ิมพ ์ 29.56 14.51 ตำมที่ขอ้ตกลง 
คำ่เช่ำรบั 1.92 1.93 ตำมรำคำที่สญัญำไว ้
คำ่เช่ำจ่ำย 1.10 - ตำมรำคำที่สญัญำไว ้
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ส าหรับปีงบประมาณ 2563/64 และปีงบประมาณ 2562/63 ยอดคงเหลอืระหว่างกลุ่มบริษัท และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัมีดังนี ้

  
มลูคำ่ธุรกรรม (ลำ้นบำท) 

2563/64 2562/63 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

บรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 45.32 84.25 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย  - 
บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 0.92 0.03 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 46.24 84.28 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

บรษัิทใหญ่ 51.13 38.59 
บรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 32.73 - 
บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 7.96 5.56 
รวมลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 91.82 44.15 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 138.06 128.43 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 1.43 4.82 
บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 0.19  
รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 1.62 4.82 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บรษัิทใหญ่ 0.74 5.41 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 164.73 9.05 
บรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย - 79.87 
บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 28.28 9.14 
รวมเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 193.75 103.47 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   
บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั - 4.71 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - 4.71 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 195.37 113.00 

เงนิปันผลค้างจ่ายแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย 0.04 17.23 

รวมเงนิปันผลค้างจ่ายแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 0.04 17.23 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   
บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 5.33 - 

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 5.33 -  
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12.2. การค า้ประกันการกู้ยมืของกลุ่มบริษัทโดย ICB 

กำรกูย้ืมของกลุม่บรษัิทกบัสถำบนักำรเงินท่ี ICB เป็น บรษัิทประกนั ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564  และ 31 มกรำคม 2563 ดงันี ้

ล ำดบั
ที ่

ผูย้ืม 

งบกำรเงินรวม 

รำยละเอียดของสนิทรพัยเ์พื่อควำมปลอดภยั / 
กำรจดจ ำนอง 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 

ประเภท 
จ ำนวนเงิน 

(ลำ้นบำท) 
ประเภท 

จ ำนวนเงิน 

(ลำ้นบำท) 
1 Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd TL 142.25 TL 149.92 ค ำ้ประกนัโดย ICB 
2 Ingress Precision Sdn Bhd TL 98.58 TL 121.22 ค ำ้ประกนัโดย ICB 
  BA 16.92 BA 13.68 
  RC 74.04 RC 76.19 
3 Ingress Technologies Sdn Bhd TL 171.05 TL 201.45 ค ำ้ประกนัโดย ICB 
  BA 65.15 BA 70.24 
  RC 66.63 RC 106.48 
4 PT Ingress Malindo Ventures TL - TL - ค ำ้ประกนัโดย ICB 
  RC 42.65 RC 45.56 
5 Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. TL 396.99 TL - ค ำ้ประกนัโดย ICB 
  OD 103.62 OD - 

6 
Ingress Autoventures (India) Private 
Limited 

OD 36.40 OD -  

หมายเหตุ:  OD = เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร; PN = ตั๋วสญัญำ; BA = เจำ้หนีต้ั๋วเงินและทรสัตร์ซีีทส;์ BG = หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร; RC = เงินกูห้มนุเวียน; TL = เงินกูร้ะยะยำว 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัของกลุม่บรษัิท กบับคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวำ่ง

ปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มกรำคม 2564 และ 31 มกรำคม 2563 เป็นรำยกำรคำ้ตำมปกติและเป็นไปตำมปกติธุรกิจในอตุสำหกรรมยำน

ยนตแ์ละไดด้  ำเนินกำรอย่ำงถกูตอ้งและเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำด และไม่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้จำกกำรเขำ้ท ำ

รำยกำร 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 

กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือรำยกำรระหวำ่งกนัของกลุม่บริษัท กบับคุคลหรือกิจกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีสว่น

ได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนใ์นอนำคตจะเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้องของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต. ) และ / หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หำกกลุ่มบริษัท มีควำมประสงคจ์ะท ำรำยกำรที่

เก่ียวขอ้งกนัหรอืรำยกำรระหวำ่งกนักบัคูส่ญัญำที่อำจมีควำมขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคตกลุม่

บริษัท จะปฏิบตัิตำมนโยบำยและขัน้ตอนต่ำงๆอย่ำงเคร่งครดั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ห้แนวทำงในกำรพิจำรณำซึ่งรวมถึงกำร

พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรท ำธุรกรรมเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท เปรียบเทียบกบัรำคำที่เสนอโดยบคุคลที่สำม (ถำ้มี) และ

พิจำรณำถึงสำระส ำคญัของขนำดรำยกำร 

หำกมีรำยกำรระหว่ำงกนั บริษัทจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหค้วำมเห็นต่อควำมเหมำะสมของรำยกำร

ดงักลำ่ว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนั บรษัิทจะจดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชำญเช่นผูส้อบ

บัญชีหรือผูป้ระเมินรำคำอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวขอ้งกันเหล่ำนี ้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ

ผูเ้ช่ียวชำญจะใชเ้พื่อช่วยในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้ำรท ำธุรกรรมดงักลำ่ว

ค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรำย 
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13.0 ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

13.1 โครงสร้ำงรำยได ้

รำยได้จำกกำรขำย 

(ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 

2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมบริษัท      

Ingress Autoventures Co., Ltd 984.7 972.6 1,021.5 876.3 564.3 

Fine Components (Thailand) Co., Ltd 178.6 165 182.2 151.2 140.1 

Ingress Precision Sdn Bhd 370.8 319 311.7 316.2 300.4 

Ingress Technologies Sdn Bhd 1,132.20 1,217.70 1,214.30 1,046.50 878.8 

Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd - - - - 1.6 

Talent Synergy Sdn Bhd 9.4 12.6 17 26.7 6.6 

PT Ingress Malindo Ventures 239.7 188.8 228.8 226.8 100.8 

PT Ingress Technologies Indonesia 0.5 0.3 0 0 0 

Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd*                    -    36.9 223.8 194.4 160.7 

 2,915.9 2,912.9 3,199.3 2,838.1 2,153.3 

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมประเทศ           

ประเทศไทย 1,163.3 1,137.6 1,194.8 1,027.5 704.4 

ประเทศมำเลเซีย 1,512.4 1,549.3 1,542.5 1,389.4 1,187.4 

ประเทศอินโดนีเซยี 240.2 189.1 238.3 226.8 100.8 

ประเทศอินเดยี - 36.9 223.7 194.4 160.7 

 2,915.9 2,912.9 3,199.3 2,838.1 2,153.3 

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมผลิตภณัฑ ์           

ประเภทรดีขึน้รูป (Rollforming) 1,595.2 1,517.3 1,785.8 1,613.7 1,126.2 

ประเภทป้ันขึน้รูป (Stamping) 1,311.3 1,383.0 1,396.5 1,197.7 1,020.5 

ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นระบบอตัโนมตัิ (Automation 

solution) 
9.4 12.6 17.0 26.7 6.6 

 2,915.9 2,912.9 3,199.3 2,838.1 2,153.3 

*Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd เป็นบรษัิทยอ่ยของ INGRS มีผลตัง้แต ่13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
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13.2 ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

 งบกำรเงนิรวม 

2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท)      

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,362.3 1,259.4 1,179.4 1,270.4 1,480.2 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 3,163.0 3,221.8 2,962.0 2,854.6 3,410.9 

หนีส้ินหมนุเวียน 1,302.5 1,155.5 1,020.5 1,200.7 1,775.5 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 957.7 780.7 552.9 462.0 943.4 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 1,185.4 1,446.9 1,446.9 1,446.9 1,446.9 

สว่นของผูถื้อหุน้ 1,444.3 1,739.5 1,758.4 1,594.6 1,329.6 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 2,265.1 2,544.9 2,568.1 2,462.3 2,172.2 
      

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท)      

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,915.9 2,912.9 3,199.3 2,838.1 2,153.3 

ก ำไรขัน้ตน้ 636.4 644.3 633 546.4 243.4 

รำยไดอ่ื้นๆ 137.7 65.6 92.1 87.8 71.7 

ก ำไรก่อน ภำษี คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ  ำหน่ำย 586.3 516.1 464.8 388.7 117.3 

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได ้ 193.4 142.8 99.5 48.2 (249.8) 

ก ำไร(ขำดทนุ)หลงัภำษีเงินได ้ 210.4 147.2 76.4 (79.3) (259.9) 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิสว่นที่เป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 169.6 97.1 54.1 (76.1) (221.9) 

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ 0.14 0.07 0.04 (0.05) (0.15) 

เงินปันผลระหวำ่งกำล 37.9 94.4 37.6 37.6 -  

เงินปันผลประจ ำปี 37.9 37.6 37.6            -               -  
      

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ      

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.05 1.09  1.16   1.07   0.83  

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 21.8% 22.1% 19.8% 19.3% 11.3% 

อตัรำก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได ้(%) 6.6% 4.9% 3.1% 1.7% (11.6)% 

อตัรำก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิหลงัภำษีเงินได ้(%) 7.2% 5.1% 2.4% (2.8)% (12.1)% 

อตัรำผลตอบแทนสนิทรพัยร์วม (%) 3.7% 2.2% 1.3% (1.8)% (4.5)% 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 7.5% 3.8% 2.1% (3.1)% (10.2)% 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 1.00 0.76 0.61 0.68 1.25 

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) ของก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นสว่น

ของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
44.7% 135.9% 139.0% (98.8)%  - 
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14.0 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
14.1 เกณฑก์ำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบริษัท 

  บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทจ ำกดัมหำชนซึ่งตัง้อยูใ่น
รำชอำณำจกัรไทย บริษัทด ำเนินธุรกิจใหค้  ำปรึกษำดำ้นธุรกิจและลงทนุในกลุม่บริษัทย่อย ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยชิน้ส่วนยำนยนต ์มีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัท คือ 9/141 ชั้น 14 หน่วย A1 อำคำร ยูเอ็ม ทำวเวอร์ ถนน
รำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 ประเทศไทย โดยมีโรงงำนตัง้อยูใ่นสีป่ระเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ
ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย 

  กำรวิเครำะหถ์ึงผลกำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงินและกระแสเงินสดของกลุม่บริษัท ใชฐ้ำนกำรค ำนวณ
จำกงบกำรเงินท่ีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 

14.2 ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 

ส ำหรบัปีงบกำรเงินท่ีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกรำคม 2564 (“ปีงบประมำณ 2563/64”) และวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 
(ปีงบประมำณ 2562/63) กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอยู่ที่  2,153.3 ลำ้นบำทและ 2,838.1 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลง
จ ำนวน 684.8 ลำ้นบำทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24.1 จำกปีงบประมำณ 2562/63 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสว่นใหญ่เป็นผล
มำจำกกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของกำรผลิตอตุสำหกรรมรวม (“TIP”) ในประเทศไทยที่รอ้ยละ 28.7 ประเทศมำเลเซียที่รอ้ย
ละ 27.4 ประเทศอินโดนีเซียที่รอ้ยละ 49.4 และประเทศอินเดียที่รอ้ยละ 24.0 นอกจำกนีผ้ลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจในทกุประเทศชะลอตวัและลดก ำลงัซือ้ของประชำชนทั่วโลก ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัที่
ท  ำให ้TIP ลดลง 

จำกกำรลดลงของรำยไดใ้นรอบปีงบประมำณ 2563/64 กลุ่มบริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงอยู่ที่ 243.4 
ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 11.3 เมื่อเทียบกับ 546.4 ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 19.3 ในปีงบประมำณ 2562/63 ในปีงบประมำณ 
2563/64 กลุ่มบริษัทมีขำดทุนก่อนหักภำษี 249.8 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับก ำไรทำงภำษี 48.1 ลำ้นบำท ในปีงบประมำณ 
2562/63 

กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนหลงัภำษีและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (“LATMI”) จ ำนวน 221.9 ลำ้นบำทใน
ปีงบประมำณ 2563/64 เมื่อเทียบกบัขำดทนุ 76.1 ลำ้นบำทในปีงบประมำณ 2562/63 ซึ่งนบัว่ำเป็นผลต่ำงที่ไม่น่ำพอใจอยูท่ี่ 
145.8 ลำ้นบำท จ ำนวนที่ลดลงสว่นใหญ่เกิดจำกสำเหตดุงัตอ่ไปนี ้

ก) กำรลดลงของรำยได ้เนื่องจำกกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัของ TIP สง่ผลใหก้ำรด ำเนินงำนในประเทศไทย ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศอินเดียยงัไมถ่ึงจดุคุม้ทนุ 

ข) กำรรบัรูค้่ำใชจ้่ำยก่อนกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยใหม่สองแห่งซึ่งยงัไม่เริ่มด ำเนินกำร ไดแ้ก่ IATSB ในประเทศ
มำเลเซียและ PTIII ในประเทศอินโดนีเซีย 

ส ำหรบัปี 2563/64 อตัรำก ำไรของกลุม่ LATMI อยูท่ี่รอ้ยละ 10.3 เมื่อเทียบกบั LATMI ทีร่อ้ยละ 2.7 ในปีงบประมำณ 2562/63 

14.3 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 
14.3.1 รำยได้จำกกำรขำย 

  กลุม่บรษัิทด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรขำยและผลติชิน้สว่นยำนยนตอ์ยูส่องประเภท อนัไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์ว้น
ขึน้รูปและผลติภณัฑป๊ั์มขึน้รูป บรษัิท ยอ่ยสว่นใหญ่ในแตล่ะประเทศ ผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑใ์หก้บัโรงงำนทอ้งถ่ินท่ีซึง่ผลติ
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เครือ่งมือหรอือปุกรณม์ำตัง้แตด่ัง้เดิม (“OEMs”) ในรูปแบบของสกลุเงินทอ้งถ่ิน (เวน้แตจ่ะไดร้บัค ำแนะน ำจำก OEM ในสกลุ
เงินอื่นๆ) 

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยแตล่ะกลุม่ประเทศและผลติภณัฑม์ดีงัตอ่ไปนี ้

 

ปีงบกำรเงิน 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

รำยได้จำกกำรขำยโดยแยกตำมประเทศ     
ประเทศไทย  704.4   32.7  1,027.5 36.2 
ประเทศมำเลเซีย  1,187.5   55.2 1,389.4 49.0 
ประเทศอินโดนีเซีย  100.8   4.7  226.8 8.0 
ประเทศอินเดีย  160.6   7.4  194.4 6.8 
รำยได้รวม 2,153.3 100.0 2,838.1 100.0 
รำยได้จำกกำรขำยโดยแยกตำมผลิตภัณฑ ์     
ผลิตภณัฑร์ดีขึน้รูปโลหะ  1,126.2   52.3  1,613.7 56.9 
ผลิตภณัฑป้ั์มขึน้รูปโลหะ  1,020.5   47.4  1,197.7 42.2 
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นระบบอตัโนมตัิ (Solution Provider)  6.6   0.3 26.7 0.9 
รำยได้รวม 2,153.3 100.0 2,838.1 100.0 

จำกตำรำงข้ำงต้น ประเทศมำเลเซียยังคงเป็นประเทศที่เป็นแหล่งรำยได้หลักจำกกำรขำยในช่วง
ปีงบประมำณ 2563/64 คิดเป็นรอ้ยละ 55.2 (ปี 2562/63 คิดเป็นรอ้ยละ 49.0) จำกรำยไดย้อดขำยรวมของกลุม่บริษัท ตำม
ดว้ยประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซียรอ้ยละ 32.7 รอ้ยละ 7.4 และรอ้ยละ 4.7 ตำมล ำดบั 

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์รีดขึน้รูปโลหะยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ท  ำให้เกิดรำยได้จำกกำรขำยในช่วง
ปีงบประมำณ 2563/64 ของกลุม่บรษัิท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 52.3 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมดของกลุม่บรษัิท โดยผลติภณัฑ์
ป้ัมขึน้รูปโลหะและผูใ้หบ้รกิำรดำ้นระบบอตัโนมตัินัน้มีสดัสว่นรำยไดอ้ยูท่ี่รอ้ยละ 47.4 และรอ้ยละ 0.3 ตำมล ำดบั เนื่องจำกกำร
ผลติโดยรวมลดลงอยำ่งมำกในปีงบประมำณ 2563/64 ในสว่นผลติภณัฑผ์ูใ้หบ้รกิำรดำ้นระบบอตัโนมตัิ จึงตอ้งมุง่เนน้ไปท่ีกำร
สรำ้งรำยไดภ้ำยในของกลุม่บรษัิท สง่ผลใหร้ำยไดท้ี่สง่มอบใหก้บับคุคลภำยนอกลดลง 20.1 ลำ้นบำทเมื่อเทียบกบัปี 2562/63 

14.3.2 รำยได้อื่น 
รำยไดอ้ื่นๆประกอบดว้ยก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น รำยไดด้อกเบีย้ ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ย ฯลฯ รำยละเอียด

ของรำยไดอ้ื่นมีดงัตอ่ไปนี ้

 ปีงบประมำณ 
31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น (25.8) (56.2) 7.8 8.9 
ขำยเศษซำก 53.2 115.9 70.1 79.9 
ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรพัย์
เพื่อกำรลงทนุ 

- - - - 

รำยไดเ้บ็ดเตลด็ 18.5 40.3 9.8 11.2 
รวมรำยได้อื่น 45.9 100.00 87.7 100.00 
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ส ำหรบัปีงบประมำณ 2563/64 และปีงบประมำณ 2562/63 กลุม่บริษัทมีรำยไดอ้ื่นรวม 45.9 ลำ้นบำทและ 
87.7 ลำ้นบำทตำมล ำดบัคิดเป็นรอ้ยละ 2.1 และรอ้ยละ 3.1 ตำมล ำดบัของรำยไดร้วมของกลุ่มบริษัท รำยไดอ้ื่นส่วนใหญ่
ประกอบด้วยรำยไดจ้ำกเศษซำกกำรผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์คิดเป็นรอ้ยละ 115.9 และรอ้ยละ 79.9 ของรำยได้อื่นรวมใน
ปีงบประมำณ 2563/64  และ 2562/63 ตำมล ำดบั 

ในปีงบประมำณ 2563/64 กลุ่มบริษัทรบัรูข้ำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 25.8 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดขึน้
จำกขำดทนุที่บนัทึกจำกกำรตดัยอดคงเหลือระหวำ่งกนัภำยในกลุม่บริษัท เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนระหวำ่ง
สกุลเงินทอ้งถ่ินและสกุลเงินต่ำงประเทศ เมื่อเทียบ ณ สิน้ปีงบกำรเงินกับวันที่ท  ำธุรกรรม นอกจำกก ำไรที่ เกิดจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนแลว้ กลุม่บริษัทยงัรบัรูร้ำยไดอ้ื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่นรำยไดด้อกเบีย้ที่กลุม่บริษัทไดร้บัจำกกำรลงทนุระยะสัน้ 
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยจ่ำยโอนทรพัยเ์ช่น 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 

สว่นประกอบของตน้ทนุกำรขำยของกลุม่มีดงันี ้

 
ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ตน้ทนุผนัแปรทำงตรง 1,407.3  73.68          1,776.2  77.5 
คำ่ใชจ้ำ่ยคงที ่ 265.1  13.88          274.3  12.0 
คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหนำ่ย 237.5  12.44         241.2  10.5 
รวมต้นทุนขำย 1,909.9 100.0     2,291.7 100.0 

 
ตน้ทนุขำยของกลุม่บรษัิทโดยจ ำแนกตำมประเทศและผลติภณัฑม์ีดงันี ้

 
ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ต้นทุนขำยแยกตำมประเทศ     
ประเทศไทย 696.0 36.5 799.9 34.9 
ประเทศมำเลเซีย 938.4 49.1 1,161.3 50.7 
ประเทศอินโดนีเซยี 118.3 6.2 193.8 8.5 
ประเทศอินเดยี 157.2 8.2 136.7 5.9 
รวมต้นทุนขำย 1,909.9 100.0 2,291.7  100.0  
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ในช่วงเวลำหลำยปีที่ผำ่นมำ กลุม่บรษัิทยงัคงด ำรงซึง่นโยบำยควบคมุคำ่ใชจ้่ำยอยำ่งเขม้งวด พรอ้มทัง้ปรบัใหเ้ขำ้กบั
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจที่ทำ้ทำยและปรบัตำมควำมตอ้งกำรของ OEM ทัง้นีเ้พื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำยกำรสรำ้งรำยไดแ้ละเพื่อให้
สำมำรถลงแขง่ขนัทำงธุรกิจได ้ ในสว่นของกำรจดักำรตน้ทนุกำรผลติ กลุม่ บรษัิทไดเ้จรจำกบัผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบ
รวมถงึ OEM บำงรำยเพื่อเปลีย่นประเภทของวตัถดุิบ แตย่งัคงคณุภำพของผลติภณัฑเ์ดมิตำมวิศวกรรมมลูคำ่เพิม่ (“ VAVE”) 
ซึง่ท ำใหต้น้ทนุกำรผลติลดลง และลกูคำ้ก็ไดร้บัชิน้สว่นยำนยนตใ์นรำคำที่สมเหตสุมผลมำกขึน้ กลุม่บรษัิทยงัเพิ่มกระบวนกำร
ผลติที่มีประสทิธิภำพและลดตน้ทนุกำรผลติโดยรวม โดยลดกำรรเีจคใหต้  ่ำลง ลดกำรทิง้เปลำ่ และลดท ำงำนลว่งเวลำ 

14.3.4 ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิท จ ำแนกตำมประเทศและผลติภณัฑม์ีดงันี  ้

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 

ก ำไรสทุธิ 
(ลำ้น/บำท) 

ก ำไรขัน้ตน้ 
(%) 

ก ำไรสทุธิ 
(ลำ้น/บำท) 

ก ำไรขัน้ตน้ 
(%) 

ก ำไรขัน้ต้น/อัตรำก ำไรขั้นต้นแยกตำม
ประเทศ 

    

ประเทศไทย  123.1  17.5 227.5 19.9 
ประเทศมำเลเซีย  144.2  12.1 228.1 20.0 
ประเทศอินโดนีเซีย  (41.4) (41.1) 33.0 14.6 
ประเทศอินเดีย  17.5  10.9 57.8 15.7 
รวมก ำไรขัน้ต้น/อัตรำก ำไรขั้นต้น  243.4  11.3 546.4 19.3 

ส ำหรบัปีงบประมำณ 2563/64 และปีงบประมำณ 2562/63 ก ำไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิทอยูท่ี่ 243.4  ลำ้นบำทและ 546.4 
ลำ้นบำท ซึ่งคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 และรอ้ยละ 19.3 ตำมล ำดบั กำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัของอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ในปีงบประมำณ 2563/64 มีสำเหตหุลกัดงันี ้

1. รำยไดจ้ำก PTIMV ในประเทศอินโดนีเซียลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั สง่ผลใหร้ำยไดไ้มค่รอบคลมุตน้ทนุกำรผลติอื่นคงทีท่ี่
เกิดขึน้ 

2. ต้นทุนก่อนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติมส ำหรับบริษัทย่อยได้แก่ IATSB ในประเทศมำเลเซียและ PTIII ในประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจำกทัง้สองบรษัิทยงัไมไ่มม่ีรำยไดเ้กิดขึน้ 

14.3.5 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ยคำ่กระจำยสนิคำ้ คำ่พนกังำน และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆซึง่จ ำแนกไดด้งันี ้ 

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

คำ่กระจำยสนิคำ้ 27.2 73.9 39.7 74.6 
คำ่พนกังำน 8.0 21.7 12.9 24.3 

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ 1.6 4.4 0.6 1.1 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 36.8 100.0 53.2 100.0 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยโดยรวมโดยเฉพำะค่ำกระจำยสินคำ้ลดลงในปีงบประมำณ 2563/64 เมื่อเทียบกบัปี 
2562/63 ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกรำยไดท้ี่ลดลง 

14.3.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ยคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวกบัพนกังำน คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยส์  ำนกังำน ค่ำบริหำรและค่ำใชจ้่ำยบริหำรทั่วไป เช่นค่ำที่ปรึกษำ ค่ำใชจ้่ำยส ำนกังำน ค่ำเช่ำส ำนกังำน 
และค่ำบ ำรุงรกัษำส ำนกังำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนส่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกร ซึ่ง ตำรำงดำ้นล่ำงนีแ้สดงถึง
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนของกลุม่บรษัิทโดยจ ำแนกตำมประเภทคำ่ใชจ้่ำย 

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

คำ่พนกังำน 192.4 44.1 277.2 57.4 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรทั่วไป 207.7 47.6 169.4 35.1 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรพัยส์  ำนกังำน 36.5 8.3 36.3 7.5 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 436.6 100.0 482.9 100.0 

ส ำหรบัปีงบประมำณ 2564/64 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง 46.3 ลำ้นบำทเมื่อเทียบกับ 
482.9 ลำ้นบำทในปีงบประมำณ 2562/63 กำรประหยดัส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มกิจกำรใหค้วำมส ำคญักับมำตรกำรลดตน้ทนุ
หลงัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้โคโรนำ 2019 ที่เริ่มตน้ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 มำตรกำรในกำรลดรำยจ่ำยอนัมี
ลกัษณะเป็นกำรลงทุน, กำรชะลอกำรสรรหำบุคลำกร และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยำกรบุคคล ส่งผลให้
ผลกระทบตอ่ก ำไรขัน้ตน้นอ้ยกวำ่ที่ควรเป็น 

14.3.7 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทประกอบดว้ยดอกเบีย้จำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน ดอกเบีย้จำกกำรใหเ้ช่ำซือ้สญัญำเช่ำ สญัญำเช่ำเงินและเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ดงันัน้คำ่ใชจ้่ำย
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท ส ำหรบัปีงบประมำณ 2563/64 และปีงบประมำณ 2562/63 อยู่ที่ 65.7 ลำ้นบำทและ 49.9 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั ตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกเงินกูย้ืมระยะยำวที่เพิ่มขึน้จ ำนวน 431.9 ลำ้นบำทในงบปี
บญัชี 2563/64 เงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่วใชส้  ำหรบัสนบัสนนุกำรพฒันำโครงกำรใน IATSB และ PTIII 

14.3.8 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องกลุม่บริษัทในรอบงบปีบญัชี 2563/64  อยู่ที่ 10.0 ลำ้นบำทลดลง 117.5 ลำ้นบำท
เมื่อเทียบกบั 127.5 ลำ้นบำทในปี 2562/63 เนื่องจำกกำรปรบัแกไ้ขกำรค ำนวณภำษี ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท้ี่แสดงในงบก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็จะแตกตำ่งจำกก ำไรก่อนภำษีซึง่คณูดว้ยอตัรำภำษีที่ใช ้ประกอบดว้ย 

ก) กำรปรบัคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลของปีก่อน 
ข) ควำมแตกตำ่งของอตัรำภำษีเงินไดท้ี่ไมเ่ทำ่กนัในกลุม่บรษัิท 
ค) สทิธิประโยชนจ์ำกกำรสง่เสรมิกำรลงทนุท่ี IAV ไดร้บัจำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) เพื่อผลติชิน้สว่นยำน

ยนตภ์ำยใตบ้ตัรสง่เสรมิกำรลงทนุโดยไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัธุรกิจที่ไดร้บักำรสง่เสรมิเป็นระยะเวลำ 
8 ปีนบัจำกวนัท่ีเริม่มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 
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ง) กำรผนัผวนจำกรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีที่เกิดจำกผลขำดทนุทำงภำษีและผลประโยชนท์ำงภำษีที่ไมไ่ด้
ใชปี้ก่อนหนำ้นีข้อง IPSB ซึง่คำดวำ่จะยงัไมใ่ชใ้นอนำคต 

จ) ผลขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ดใ้ชจ้ำกปีปัจจบุนัซึง่ไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ฉ) กำรปรบัคำ่ใชจ้่ำยที่ไมอ่นญุำตและรำยไดย้กเวน้ภำษี 
ช) รำยกำรปรบัปรุงภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของปีก่อน และ 
ซ) รำยกำรอื่น ๆ 

 
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินได ้/ (รำยได)้ ของกลุม่บรษัิทส ำหรบัปีงบประมำณ 2563/64 และปีงบประมำณ 2562/63 มีดงันี ้

 

ปีงบประมำณ 

31 มกรำคม 2564 31 มกรำคม 2563 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 
ภำษีเงนิได้ปีปัจจุบนั     
คำ่ภำษีเงินไดปี้ปัจจบุนั  1.6 30.2 20.7 104.5 
กำรปรบัปรุงภำษี / (รำยได)้ คำ่ใชจ้่ำยปีที่ผำ่นมำ 3.7 69.8 (0.9) (4.5) 
รวมภำษีเงนิได้ปีปัจจุบนั 5.3 100.0 19.8 100.0 
ภำษีรอตดับัญช ี     

กรปรบัปรุงคำ่ภำษี / (รำยได)้ ของปีก่อน 4.9 104.3 106.2 98.6 
กำรปรบัปรุงภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของปีก่อน (0.2) (4.3) 1.5 1.4 
รวมภำษีรอตดับัญช ี 4.7 100.0 107.7 100.0 
ค่ำใช้จ่ำยภำษี / (รำยได)้ ที่รำยงำนในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

10.0 100.0 127.5 100.0 

หมายเหต:ุ 
- รายการทีพ่จิารณาเพือ่วตัถุประสงคด์า้นภาษีของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการลดหย่อนทุน (“ CA”) และการลดหย่อนภาษีการ

ลงทนุ         (“ RA”) ซ่ึงเป็นการหกัภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชจ่้ายดา้นทนุตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 
- บรษิัทในมาเลเซียทีใ่ชก้ารหกัเงนิ CA จะตอ้งลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุเพือ่วตัถปุระสงคท์างธุรกจิ ประเภทสนิทรพัยถ์าวรทีบ่รษิัทมาเลเซีย

ลงทุนและไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ CA ตอ้งเป็นสินทรพัย์ที่ปฏิบัติตามการใชจ่้ายดา้นทุนโดยคุณสมบตัิตามกฎหมายการ
คดัเลือกของมาเลเซีย ซึ่งการลดหย่อนภาษีจาก CA นัน้ อยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศมาเลเซีย และ CA ทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่วตัถุประสงค์
ของ CA ทีย่งัไม่ไดใ้ช ้จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิ เนือ่งจาก CA ทีไ่ม่ไดใ้ชน้ ัน้สามารถลดภาระ
ภาษีของบริษัทย่อยในมาเลเซียไดใ้นอนาคต ซ่ึงทัง้หมดนีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการใช ้CA ของกฎหมายภาษีประเทศ
มาเลเซีย 

- RA เป็นการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมทีน่อกเหนือจาก CA ของประเทศมาเลเซีย ส าหรบับริษัทมาเลเซียทีล่งทุนในการใชจ่้ายดา้นทุนที่มี
คุณสมบตัิและวตัถุประสงค์เพือ่ขยายก าลงัการผลิตที่มีอยู่ การแยกธุรกิจเป็นผลิตภณัฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือเพิ่มขีดความสามารถ ความ
ทนัสมยั สิ่งอ านวยความสะดวก หรอืระบบอตัโนมตัขิองการผลติ วตัถปุระสงคห์ลกัในการใหบ้รกิาร RA คอืการส่งเสรมิธุรกจิของภาคการ
ผลิตในมาเลเซีย นอกจากนัน้ทางการมาเลเซียยงัพจิารณา RA ไวส้ าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจการเกษตรอกีดว้ย การค านวณและการใชก้าร
ลดหย่อนภาษีจาก RA จะเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศมาเลเซียและ RA ทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่วตัถุประสงค์ RA จะถูกรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิต่อไป 

- เพือ่จุดประสงคท์างบญัช ีCA และ RA ทีไ่ม่ไดใ้ชจ้ะแสดงใหเ้หน็ถงึการมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพือ่รบัประโยชนท์างภาษี 

 
 



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

หมวดที่ 3 – หวัขอ้ที่ 14.0 หนำ้ที่ 7 
 

14.3.9 ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 
 
 

หนว่ย : ลำ้นบำท 
 

ปีงบประมำณ  
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

 
31 มกรำคม 

2564 

31 มกรำคม 
2563 

ลำ้นบำท % 

ก ำไรสทุธิในรอบปีบญัชี (259.9) (79.3)  (180.60) 227.7% 
สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ  (38.0)   (3.2)   (34.80) 1087.5% 
ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  (221.9)  (76.1)  (145.80) 191.6% 
(ขำดทุน) / ก ำไรต่อหุน้ (บำท) (0.15) (0.05)  (0.10) 200.0% 

 
   ส ำหรบัปีงบประมำณ 2563/64 กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิส ำหรบัปีงบกำรเงิน 259.9 ลำ้นบำท เมื่อเทียบ
กบัก ำไรสทุธิปีงบประมำณ 2562/63 จ ำนวน 79.3 ลำ้นบำท กำรลดลงของก ำไรสทุธิมีสำเหตหุลกัมำจำก 

ก) รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงจำกตลำดประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย อันเป็นผลมำจำกปริมำณรวมของ
อตุสำหกรรมที่ลดลง (“TIV”) และกำรผลติรวมของอตุสำหกรรม (“TIP”) ซึง่สง่ผลกระทบตอ่อตัรำก ำไรท่ีลดลง  

ข) ต้นทุนก่อนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติมส ำหรับบริษัทย่อยได้แก่ IATSB ในประเทศมำเลเซียและ PTIII ในประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจำกทัง้สองบรษัิทยงัไมไ่มม่ีรำยไดเ้กิดขึน้ 
 
14.4 กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

   ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2564 กลุม่บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 4,891.1  ลำ้นบำท หนีส้ินรวม 2,718.9 ลำ้น
บำท และสว่นของผูถื้อหุน้รวม 2,172.2 ลำ้นบำท 

14.4.1 สินทรัพย ์

หนว่ย : ลำ้นบำท 
ปีงบประมำณ 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
31 มกรำคม 

2564 

31 มกรำคม 
2563 ลำ้นบำท % 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น  491.5  522.2  (30.7) (5.9)% 
สนิคำ้คงเหลอื  242.9  272.4  (29.5) (10.8)% 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  534.7  403.4  131.3  32.5% 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์  2,719.4  2,623.7  95.7  3.6% 
สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  73.2  92.5  (19.3) (20.9)% 
สนิทรพัยอ์ื่น  829.4  210.8  618.6  293.5% 
รวมสินทรัพย ์ 4,891.1 4,125.0  766.1  18.6% 

 
  ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 สินทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 766.1 ลำ้นบำทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 18.6 เมือ่เทียบกบั
สนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 กำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัเป็นผลมำจำกกำรลงทนุในเครือ่งจกัรและอปุกรณส์ ำหรบั
โครงกำรใหม ่รวมถึงในระหวำ่งปีมีจำกกำรจ่ำยเงินลว่งหนำ้เพื่อซือ้โรงงำนผลติในอินโดนเีซีย 
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14.4.2 หนี้สนิ 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ปีงบประมำณ  
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

 
31 มกรำคม 

2564 

31 มกรำคม 
2563 

ลำ้นบำท % 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 692.4 444.3  248.1  55.8% 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้ จำกสถำบนั
กำรเงิน 

653.6 523.7 
 129.9  24.8% 

เงินกูย้ืมระยะยำว 827.5 474.1  355.3  75.2% 
หนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 61.4 75.3  (13.9) (18.5)% 
หนีส้นิอื่น  484.0  145.3  336.8  228.8% 
รวมหนีส้ิน 2,718.9 1,662.7  1,056.2  63.5% 

 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 1,056.2 ลำ้นบำทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 63.5 เมื่อเทียบกบัหนีส้นิ

รวม ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้ ระยะยำว และกำรใชเ้งินเบิกเกินบญัชี
จ ำนวน 653.6 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ในปีงบประมำณ 2563/64 สอดคลอ้งกบัสินทรพัยร์วมที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรบัรำยจ่ำย
ฝ่ำยทนุ 

14.4.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2564 สว่นของผูถื้อหุน้รวมลดลง 290.1 ลำ้นบำทจำก 2,462.3 ลำ้นบำท เป็น 2,172. 
ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจำกผลกระทบของกำรขำดทุนสทุธิที่เกิดขึน้ในรอบปีงบประมำณ 
2563/64 กำรผันแปรของสกุลเงินต่ำงประเทศโดยเฉพำะรูเปียอินโดนีเซียและรูปีอินเดีย  ท ำใหส้  ำรองกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ตำ่งประเทศของกลุม่บรษัิทลดลง ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 

14.5 ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
14.5.1 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 2563/64 2562/63 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

ผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(“ ROA”) (%) (4.5%) (1.8%) (2.7%) 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (“ ROE”) (%) (10.2%) (3.1%) (7.1%) 

 
เนื่องจำกผลขำดทนุสทุธิที่บนัทึกไวใ้นปีงบประมำณ 2563/64 ต ่ำกว่ำ ROA และ ROE อยู่ที่ติดลบรอ้ยละ 

4.5 และรอ้ยละ 10.2 ลดลงรอ้ยละ 2.7 และรอ้ยละ 7.1 ตำมล ำดบัเมื่อเทียบกบั 2562/63 
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14.5.2 อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง 

 2563/64 2562/63 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

ระยะเวลำเก็บหนี ้ 64.5 60.8 3.7 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้ 48.6 43.0 5.6 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ 75.5 52.5 23.0 
วงจรเงนิสด (วนั) 37.6 51.3 (13.7) 

 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ ระยะเวลำขำยสนิคำ้และระยะเวลำช ำระหนีม้ีแนวโนม้ที่เพิ่มขึน้จำก 60.8, 43.0 และ 

52.5 วนั ใน ปีงบประมำณ 2562/63 เป็น 64.5, 48.6 และ 75.5 วนั ในปีงบประมำณ 2563/64 ตำมล ำดบั โดยรวมแลว้วงจรเงิน
สดดีขึน้ 13.7 วนั จำก 51.3 วนั ในปีงบประมำณ 2562/63 เป็น 37.6 วนั ในปีงบประมำณ 2563/64 เป็นผลมำจำกกำรเรยีกเก็บ
เงินที่รดักุมจำกลกูหนีก้ำรคำ้ เพื่อสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่หยุดกำรผลิตชั่วครำวในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 
ปีงบประมำณ 2563/64 

14.5.2 อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 

 2563/64 2562/63 
เพิ่มขึน้ / 
(ลดลง) 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (เทำ่ตวั) 1.25 0.68 0.57 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่ตวั) 0.83 1.07 (0.24) 

 
อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้แสดงแนวโนม้เพิ่มขึน้เป็น 0.57 เท่ำจำก 0.68 เท่ำใน

ปีงบประมำณ  2562/63 จำกเงินกูย้ืมที่สงูขึน้  โดยอตัรำส่วนสภำพคล่องยงัแสดงผลต่ำงที่ไม่น่ำพอใจที่ 0.24 เท่ำ เป็น 0.83 
เทำ่ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 

14.6 กำรวิเครำะหก์ระแสเงนิสด 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ปีงบประมำณ เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
31 มกรำคำ 2563 31 มกรำคม 

2564 

31 มกรำคม 
2563 ลำ้นบำท % 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 274.6 350.6 (76.2) (21.7%) 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (641.8)  (219.4)  (422.4) 192.5% 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำงำน 364.3 41.9 322.7  775.7% 
รำยกำรปรบัปรุง 7.0 (0.6) 7.6  (1266.7%) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ / (ลดลง) 4.1 172.5 (168.3) (97.6%) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปีบญัชี 387.0 214.5 172.4  80.3% 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้ปี
บัญช ี

391.1 387.0 4.1  1.1% 
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   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มกรำคม 2564 เพิ่มขึน้ 4.1 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมำณ 2562/63 เป็น 391.1 ลำ้นบำท ถึงเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุสงูขึน้ แตก่ลุม่บรษัิทก็ยงัคงรกัษำสภำพคลอ่ง
ที่สงูขึน้เมื่อเทียบกบัปีงบกำรเงิน 2562/63 

14.7 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 

   ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทขึน้อยูก่บักำรพฒันำของอตุสำหกรรมยำนยนตแ์ละเศรษฐกิจในประเทศที่
ด  ำเนินธุรกิจอยู่ คือ ประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย ปริมำณกำรผลิตรถยนตเ์ป็นตวัขบั
เคลื่อนที่ส  ำคญัส ำหรบักำรผลิตชิน้สว่นยำนยนตใ์นประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย ซึ่ง
รำยไดข้องกลุ่มบริษัทจะเคลื่อนไหวในทิศทำงเดียวกับผลกำรด ำเนินงำนของอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำมนอกจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของอตุสำหกรรมแลว้ ยงัมีปัจจยัอื่น ๆ ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทดงันี ้

14.7.1 อัตรำแลกเปลี่ยน 

   ถึงแมว้่ำนโยบำยของกลุม่บริษัทในประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย 
คือกำรผลิตและจ ำหน่ำยใหก้บัผูผ้ลิตในประเทศในแบบรูปสกุลเงินทอ้งถ่ิน แต่บริษัทย่อยในกลุม่อำจมีธุรกรรมระหว่ำงบริษัท
เกิดขึน้ได ้ส่วนใหญ่งบก ำไรขำดทุนของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ รบัรูไ้ดจ้ำกก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
เทียบไดจ้ำกกำรตดัรอบรำยกำรระหว่ำงกันในสกุลเงินทอ้งถ่ินและสกุลเงินต่ำงประเทศและวนัที่เกิดรำยกำรในอนำคต หำก
อตัรำแลกเปลีย่นมีควำมผนัผวน ก ำไรสทุธิของกลุม่บรษัิทอำจจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัรูก้  ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยนเมื่อไม่รวมรำยกำรระหว่ำงกนั ในบำงกรณีกลุ่มบริษัทอำจตอ้งซือ้วตัถดุิบและอปุกรณเ์พื่อกำร
ผลติจำกประเทศอื่น ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กลุม่บรษัิทที่เกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเช่นกนั 

14.7.2 อัตรำดอกเบีย้ 

ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของกลุม่บรษัิทเก่ียวเนื่องกบัเงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินลงทนุชั่วครำว เงินให้
กูย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้ง เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้ง เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และเงินกูย้ืมระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำซือ้ และสญัญำเช่ำ
กำรเงินและเงินกูย้ืมระยะยำว สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตวัหรืออตัรำ
ดอกเบีย้คงที่ ซึง่ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด 

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 827.5 ลำ้นบำท 
สญัญำเงินกูย้ืมมีอตัรำดอกเบีย้คงที่ระหว่ำงรอ้ยละ 2.00 ถึงรอ้ยละ 9.78 ดอกเบีย้ลอยตวั MLR - 1.50, COF + 1.25% และ 
COF + 1.75% 

14.7.3 สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

   กำรระบำดใหญ่ของโคโรนำไวรสั (COVID-19) ทีก่  ำลงัพฒันำตวัเองอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหเ้กิดกำรชะลอตวั
ทำงเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจและอตุสำหกรรมโดยรวม ทัง้ในแง่ของห่วงโซ่อปุทำน กำรใชจ้่ำยของผูบ้ริโภค กำร
จ ำกัดกำรผลิตหรือหยดุชะงกั ซึ่งสถำนกำรณด์งักล่ำวส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัยะส ำคญัต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
รวมถึงผลกระทบต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร ฐำนะกำรเงินของบริษัท กำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ซึ่งทัง้หมดนีม้ี
ควำมเป็นไปไดท้ี่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต 
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   กลุ่มบริษัทมีกำรเฝ้ำระวงัติดตำมสถำนกำรณอ์ย่ำงต่อเนื่องและใกลชิ้ด ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินใน
สว่นท่ีเก่ียวกบักำรประเมินมลูคำ่สนิทรพัย ์ประมำณกำรหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ และไดใ้ชก้ำรประมำณและกำรตดัสนิใน
ประเด็นตำ่งๆตำมสถำนกำรณท์ี่มีกำรเปลีย่นแปลง 

   กลุม่บริษัทไดม้ีกำรวำงแผนเพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยง COVID-19 โดยสว่นใหญ่แลว้เป็นกำรรกัษำกระแส
เงินสดซึ่งถือวำ่เป็นองคป์ระกอบหลกัส ำคญัโดยรวมของบริษัท กำรจดักำรหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทำนที่เกิดจำกกำรชะลอตวั
ทำงเศรษฐกิจ กำรพฒันำโครงกำรในอนำคตยงัเป็นสิ่งที่กลุม่บริษัทใหค้วำมส ำคญัเพื่อใหส้อดคลอ้งตำมกลยทุธท์ี่ก ำหนดโดย
ลกูคำ้สว่นใหญ่ 

   ในแง่ของควำมผันผวนและควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ทั่วโลก กลุ่มบริษัทยงัคงติดตำมกำร
พฒันำอตุสำหกรรมยำนยนตใ์นตลำดส ำคญัๆ อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเป็นกำรเตรยีมรบัมือกบัควำมทำ้ทำยในอนำคตขำ้งหนำ้ กลุม่
บรษัิทยงัคงมุง่เนน้ควบคมุตน้ทนุและมำตรกำรกำรลดตน้ทนุอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงกำรปรบัปรุงประสทิธิภำพในกำรใชท้รพัยำกร
เพื่อประโยชนส์งูสดุ ในขณะเดียวกนักลุม่บรษัิทก ำลงัคน้หำโอกำสใหม่ๆ  และตลำดใหม่ๆ เพื่อขยำยกำรเติบโตยิ่งขึน้ โดยมุง่เนน้
คณุภำพ รำคำ ระบบกำรจดัสง่ ขวญัก ำลงัใจ และควำมปลอดภยัดว้ยมำตรฐำนสงูสดุ รวมถึงกำรปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงตอ่เนื่อง 
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่มีและตลอดไป 



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

เอกสำรแนบ 1   หนำ้ที ่1  

 

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 นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ 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 2557 ถึงปัจจบุนั  
 
 
2557 ถึงปัจจบุนั 
2555 ถึง 2556 
  

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 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ 73 Bachelor of Telecommunication 
and Master in Microwave 
Communications from University 
of Sheffield United Kingdom 

0.100 พอ่ของ ดำติน 
ศร ีฟำรำห ์

2557 ถึงปัจจบุนั  
 
 
2542 ถึงปัจจบุนั 

Deputy Chairman/ 
Executive Director 
 
Executive Vice 
Chairman 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad 
 
 



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

เอกสำรแนบ 1   หนำ้ที ่2  

 

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

3 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บินอิสมำ
อีล 

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

0.100 ไมม่ี 2557 ถึงปัจจบุนั 
 
 
2542 ถึงปัจจบุนั  

Executive Director 
 
 
Group Executive 
Director 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad 

4 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด 54 Bachelor of Science in Industrial 
Engineering from University of 
Toledo, Ohio, USA. 

ไมม่ี ไมม่ี 2561 ถึงปัจจบุนั  
 
2555 ถึง 2561  

Chief Executive Director 
 
Managing Director 

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

5 นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด นำอมิ 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-

ไมม่ี ไมม่ี 2557 ถึงปัจจบุนั 
 
 
2542 ถึงปัจจบุนั  

Independent Director 
 
 
Partner of the firm 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
AKN Arif 



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

เอกสำรแนบ 1   หนำ้ที ่3  

 

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

operative &Management 
Accountants in Malaysia 

 Diploma in Accountancy from 
Mara Institute of Technology, 
Malaysia 

6 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม 70  Master in Business 
Administration from 
Thammasat University 

 BSc. of Chemical Engineering 
from Chulalongkorn University 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 ถึงปัจจบุนั  Independent Director 
 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
 

7 ดำติน ศร ีฟำรำห ์บินติ ดำ
โต๊ะ รำเมล ี

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 ถึงปัจจบุนั  
 
 
2556 ถึงปัจจบุนั  

Executive Director 
 
 
Director of Corporate 
Services 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad 

8 นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ 
 

64 BA of Engineering from King 
Mongkut University 

ไมม่ี ไมม่ี 2560 ถึงปัจจบุนั 
 
 

Independent Director 
(from 2017 until 
December 2019 as 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 



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

เอกสำรแนบ 1   หนำ้ที ่4  

 

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

 
2555 ถึง 2560  

Executive Director) 
Managing Director 

 
Thai Auto Tools 
(Eastern) Co., Ltd 

9 นำยนอรซ์ำรซีำด บิน ซำอดีีน 41  Fellow Member of the 
Association of Chartered 
Certified Accountants, United 
Kingdom 

 Chartered Accountant of the 
Malaysian Institute of 
Accountant 

 Bachelor of Accountancy 
(Hons.) from Universiti Tenaga 
Nasional, Malaysia 

ไมม่ี ไมม่ี 2563 ถึงปัจจบุนั 
 
 
2556 ถึง 2563 
 
2553 ถึง 2556 

Group Chief Financial 
Officer 
 
Division Financial 
Controller 
Financial Controller 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Ingress Corporation 
Berhad (AD Division) 
Ingress Autoventures 
Co., Ltd. 

10 วำ่ที่ รต.ศภุชยั มีฤกษ ์ 47 Bachelor of Science in Electrical 
Industrial Engineering from 
Prankorn Teacher Collect, 
Bangkok 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 ถึงปัจจบุนั 
 

 
2549 ถึง 2557   

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

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



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

เอกสำรแนบ 1   หนำ้ที ่5  

 

ล าดับ ชื่อ 
อาย ุ* 
(ปี) 

การศึกษาและคุณวุฒ ิ

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

ใน บริษัท 
(ร้อยละ) 

ครอบครัว 
ความสัมพนัธ ์

ประสบการณก์ารท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อ บริษัท 

11 นำยศรำวธุ ศรวีรรณยศ 57 Bachelor in Law from 
Ramkhamhaeng University 

0.052 ไมม่ี 2557 ถึงปัจจบุนั 
 
 
2529 ถึง 2557 

Corporate Secretary 
 
 
Partner of the firm 

Ingress Industrial 
(Thailand) Public 
Company Limited 
Santik 15 International 
Office 

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

1 นำยณฐัวฒุิ ฉตัรเลศิพิพฒัน ์ ^(C)            

2 ดำโต๊ะ รำเมล ีบิน มซูำ / / (C)  / (C) / (C)  / (C) / (C) BOC (C)  BOC (C)  

3 ดำโต๊ะ เอบี วำฮบั บินอิสมำอีล / / / /  / (C) /  BOC  BOC / (C) 

4 นำยฮำมิดี บิน เมำลอด / / / / / / / / BOC BOC (C) BOC / 

5 นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด นำอมิ ^            

6 นำยอภิชำติ สทุธิศิลธรรม ^            

7 ดำติน ศร ีฟำรำห ์บินติ ดำโตะ๊ รำเมล ี / /           

8 นำยสรุนิทร ์หวงัเจรญิ ^            

9 นำยนอรซ์ำรซีำด บิน ซำอดีีน   /      / / /  



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

เอกสำรแนบ 1   หนำ้ที ่6  

 

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 
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. Shamsudin Bin Isa   / / /   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 

   /   /  BOC   

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. Zulkifly Bin Muhamad Nasir         BOC   

15 Mr. Amrizal Bin Abdul Majid  /    /      

16 Mr. Pami Bin Jani         /   



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

เอกสารแนบที ่2 – หน้าที ่2 
 

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

17 Mr. Mas Moechamad Latief        /    

18 Mr. Tetsuji Tamura        /    

19 Mr. Hishamudin Bin Lah        /  /  

20 Mr. Ahmad Shafie Bin Kusni           / 

21 Mr. Prateek Rah Chitkara           / 

22 Mr Sarayut Mekso /           

 

 

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 (ไทยแลนด)์ 
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 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอส าหรับระบบควบคุมภายใน 

บริษัทยึดมั่นในกลยทุธ์เพื่อใหเ้ติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยเนน้ย ำ้ถึงควำมส ำคญัของกำรคำ้ที่เป็นธรรมและ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเพื่อประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจดัตัง้ขึน้เพื่อควบคมุก ำกบัดแูลและตรวจสอบกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัท และกำรปฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำล
และนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตเพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรบริหำรกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ 
มีประสทิธิภำพและสอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจที่มีกำรเปลีย่นแปลง 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น ซึง่ลว้นเป็นผูเ้ช่ียวชำญ ซึง่ใหค้วำมเป็นอิสระ

ในกำรพิจำรณำควำมถกูตอ้งและควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน รำยละเอียดของกรรมกำรตรวจสอบมีดงันี ้

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

 

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมมีดังนี้ 

1. งบการเงนิ 
 สอบทำนงบกำรเงิน ประเด็นทำงบญัชีและกำรรำยงำนท่ีส ำคญั รวมถึงธุรกรรมที่ซบัซอ้นหรอืผิดปกติและประเด็นทีม่ี

ควำมส ำคญั 

 หำรือกับผูบ้ริหำรของบริษัท และผูส้อบบญัชีภำยนอกเพื่อลดควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลกำรตรวจสอบภำพของกำร
ควบคมุภำยในเก่ียวกบักระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

2. การควบคุมภายใน 
 สอบทำนใหบ้ริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงกำรควบคุมระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำรปฏิบตัิตำมขอ้แนะน ำในกำรควบคมุภำยในจำกผูส้อบบญัชีภำยนอก 

 สอบทำนและอนุมัติกำรตรวจสอบภำยใน แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี กำรจัดกำรบุคลำกรที่จ  ำเป็นส ำหรบักำร
ตรวจสอบภำยใน และตรวจสอบประสทิธิผลของกำรตรวจสอบภำยในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบตัิดำ้นวิชำชีพ 

3. การจัดการความเสี่ยง 
 สอบทำนและอนมุตัิกฎขอ้ปฏิบตัิ แผนงำนประจ ำปี กำรจดักำรบคุลำกรที่จ ำเป็นตอ่กำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ และ

กำรควบคมุ รวมถึงกำรทบทวนประเด็นกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดที่ไดร้บัจำกหน่วยงำนก ำกบัดแูล และกำรแกไ้ข
ปัญหำ 

 สอบทำนควำมเพียงพอของกระบวนกำรและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินงำนของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท 

4. นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
 เพื่อใหม้ั่นใจว่ำจรรยำบรรณและนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดจ้ดัท ำขึน้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อให้

ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคน ตระหนกัและสง่เสรมิใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั 
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปีงบประมำณ 2563/64 คณะกรรมกำรไดม้ีกำรประชุม 6 ครัง้โดยกรรมกำรไดเ้ข้ำร่วมกำรประชุม
ทัง้หมดเพื่อหำรือเก่ียวกับเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับฝ่ำยบริหำรและผูต้รวจสอบภำยในและภำยนอก ในปีงบประมำณ 2563/64 
คณะกรรมกำรไดแ้สดงควำมเห็นสรุปไดด้งันี ้

1.0 การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้รวจสอบงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ ำปีรว่มกบัฝ่ำยบรหิำรและผูต้รวจสอบภำยนอก
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีควำมถูกตอ้งครบถ้วนและสอดคลอ้งกับกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัที่
เก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีภำยนอกในกรณีที่ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเพื่อหำรือเก่ียวกับ
ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและควำมเห็นและรำยงำนของผูส้อบบญัชีและประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ
และสอบทำนงบกำรเงิน 

 ภำยหลงักำรตรวจสอบคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำงบกำรเงินประจ ำปี 2563/64 จัดท ำขึน้ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินจึงได้
อนมุตัิงบกำรเงินท่ีผูส้อบบญัชีภำยนอกสอบทำนและตรวจสอบโดยไมต่อ้งส ำรองจ่ำย 

2.0 การสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนและอนมุตัิรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในทกุไตรมำสกบัผูต้รวจสอบภำยในและ
ฝ่ำยบรหิำรในกำรประเมินระดบัของระบบกำรควบคมุภำยในและกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดภำยในกลุม่บริษัท 

 กำรทบทวนนีป้ระกอบดว้ยแบบสอบถำมกำรประเมินตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต. ) 
ก ำหนดโดยกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีซึ่งมีควำมเห็นว่ำ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยงำนของผูต้รวจสอบภำยในเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมและเพียงพอและสรุปไดว้ำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของกลุม่บรษัิท มีควำมสมบรูณโ์ดยไมม่ีขอ้บกพรอ่งที่
เป็นสำระส ำคญั 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอแนะว่ำควรใหค้วำมส ำคัญกับควำมเสี่ยงทำงธุรกิจที่ส  ำคัญและส่งเสริมใหม้ีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องของกำรควบคุมเชิงป้องกันซึ่งช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่ อำจมีผลกระทบที่ไม่
เอือ้อ ำนวยตอ่บรษัิท 

3.0 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบระบุว่ำ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีผูบ้ริหำร ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงที่ประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงของ 
บริษัท และประเมินมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทกุไตรมำส 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบตัง้ขอ้สงัเกตวำ่ บรษัิทมีกำรทบทวนปัจจยัเสีย่งประจ ำปีโดยค ำนงึถึงลกัษณะธุรกิจและกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจในประเทศและทั่วโลก และมีมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งที่เหมำะสมและ
เพียงพอซึง่ผลกระทบจะลดลงในระดบัท่ียอมรบัได ้

 
 



  
     

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

เอกสำรแนบ  4 หนำ้ที ่3 
 

 
 

4.0 การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบตัง้ขอ้สงัเกตวำ่กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีขึน้อยูก่บัควำมรู้ ประสบกำรณ ์ควำมสำมำรถควำม
เพียงพอของทรพัยำกรและระดบัควำมเป็นอิสระและคณุภำพของบรกิำร 

 คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี พิจำรณำจำกขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนที่น่ำพอใจและมำตรฐำนกำรสอบบญัชีและประสบกำรณ์ที่เป็นที่ยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้นะน ำใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกส ำนกังำนอีวำย จ ำกัด เป็นผูต้รวจสอบของ บริษัท 
ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มกรำคม 2564 อีกวำระหนึ่งซึง่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อเสนอ
ตอ่ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

5.0 การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนของบริษัทปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของ

ต.ล.ท. และ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกฎหมำยไทยและกฎหมำยของประเทศอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษัท 
ด ำเนินกำรหรอืลงทนุอยู่ 

 บรษัิทไดด้  ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำล จรยิธรรม นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นและนโยบำยอืน่ๆ ตำมแนวทำง
ที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด  

 ไมม่ีรำยงำนกำรประพฤติมิชอบใดๆ ในปี 2563/64 
6.0 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้รวจสอบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์่อนที่
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีเหตผุลและเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้โดยเฉพำะผูถื้อหุน้สว่น
นอ้ย 

 คณะกรรมกำรไดต้รวจสอบกำรเปิดเผยรำยกำรและเห็นว่ำรำยละเอียดของรำยกำรที่เปิดเผยอย่ำงครบถว้น  รำคำ
และเง่ือนไขเป็นธรรมและรำยกำรดงักลำ่วไดร้บักำรอนมุตัิอยำ่งเหมำะสมจำกฝ่ำยบรหิำรหรอืคณะกรรมกำร 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรประชมุทกุครัง้ตอ่คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ ในปีงบประมำณ 
2563/64 คณะกรรมกำรไดป้ฏิบตัิงำนอย่ำงละเอียดและเคร่งครดัตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อเสริมสรำ้งกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท แนวทำงนีแ้ละกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดงักล่ำวท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำ บริษัทสำมำรถส่งมอบ
ประสิทธิภำพท่ีดีที่สดุเทำ่ที่จะเป็นไปไดม้ำกกวำ่คู่แข่งในอตุสำหกรรม คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมั่นใจในควำมสำมำรถของ
ฝ่ำยตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยบุคลำกรที่มีคุณสมบัติทักษะและประสบกำรณ์ท ำให้สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ตรวจสอบได้
ครอบคลมุดำ้นตำ่งๆอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำส ำหรบัปีงบประมำณ 2563/64 รำยงำนทำงกำรเงินของ บริษัท มีควำมถกู
ตอ้งตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบัรองทั่วไปและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี ้บริษัท ยัง
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและภำระผกูพนัทัง้หมดโดยกำรผสมผสำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรควบคมุภำยใน
กำรตรวจสอบภำยในและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีเหมำะสม 

 

 



  
     

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

เอกสำรแนบ  4 หนำ้ที ่4 
 

 
 

 

ในนำมคณะกรรมกำร 
 
 
 
 

      นำยอบัดลุ คดุสุ โหมด บิน นำอิม 
      ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



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

เอกสำรแนบ 5 – หนำ้ที่ 1 
 

สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพยส์ิน 

นโยบำยของกลุม่ที่จะประเมินมลูค่ำที่ดินและอำคำรของกลุม่ใหม่หนึ่งครัง้ในทกุๆสำม (3) ปี กำรประเมินรำคำใหม่
ครัง้ลำ่สดุจดัท ำขึน้ในเดอืนสงิหำคม 2561 โดยบรษัิทไดว้ำ่จำ้งผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิอิสระเพื่อประเมินมลูคำ่ที่ดินและสิง่ปลกูสรำ้งใหม่
เพื่อแกไ้ขรำคำประเมินตำมที่เคยประเมินไวใ้นเดือนตลุำคม 2558 โดยพืน้ฐำนของกำรประเมินรำคำมีดงันี  ้

 

 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%] 
 


