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สาส์นำจากคณะกรรมูการบริษััท

ในปีี 2563 และ 2564 โลกติ้อีงเผชิิญหน้าก้บภ้ยหล้กที่าง
สุขภาพีซ่ึ่�่งย้งค่งส่งผลกระที่บติ่อีเศรษฐกิจโลกและพีลเม้่อีง
ทุี่กค่น ไม่่ว่าจะเปี็นผู้ค่น ชุิม่ชิน รวม่ถ่งบุค่ค่ลากรด้าน
การดูแลสุขภาพีด่านหน้า ติ่างติ้อีงเผชิิญก้บโรค่นี�ท้ี่�งสิ�น 
วิกฤติินี�ย้งค่งดำาเนินติ่อีไปีเชิ่นในปีีทีี่�ผ่านม่าซ่ึ่�งเปี็นปีีทีี่� 2 
ขอีงการระบาดขอีงเช้ิ�อีไวร้ส โค่วิด-19 จ่งเปี็นอีีกปีีแห่ง
ค่วาม่ผิดปีกติิ ไม่่ว่าจะเปี็นการแพีร่ระบาดขอีงไวร้สโค่วิด-19
สายพี้นธิ์เดลติ้า หร้อี โอีไม่ค่รอีน ซ่ึ่�งย้งค่งส่งผลกระที่บท้ี่�ง
สุขภาพีขอีงผู้ค่น เศรษฐกิจส้งค่ม่โลกอีีกด้วย 

ภาค่ร้ฐในปีระเที่ศติ่างๆ ดำาเนินม่าติรการเพี้�่อีค่วบคุ่ม่การ
แพีร่ระบาดขอีงไวร้สย้งค่งถูกนำาม่าใชิ้อีย่างติ่อีเน่�อีง รวม่
ถ่งการผล้กด้นให้มี่การฉีดว้ค่ซึ่ีนอีย่างท้ี่�วถ่ง ม่ีการปีระกาศ
ใชิ้กฎหม่ายเพี้�อีให้อีำานาจเจ้าหน้าทีี่�ผู้ร้บผิดชิอีบดำาเนิน
ม่าติรการค่วบคุ่ม่ทีี่�จำาเปี็น อีาทิี่เชิ่น การจำาก้ดการเค่ล้�่อีน
ย้ายขอีงผู้ค่นในพ้ี�นทีี่�่ทีี่�มี่การระบาด หร้อีม่าติรการจำาก้ด
ระยะห่าง นอีกจากนี�เพ้ี�อีให้ม่้�นใจว่าปีระชิาชินได้ร้บการ
คุ่้ม่ค่รอีง การผล้กด้นเพี้�อีให้การฉีดว้ค่ซีึ่นท้ี่�วโลกได้ดำาเนิน
ไปีอีย่างติ่อีเน่�อีงและรวดเร็วอีย่างม่าก จากสถิติิล่าสุดทีี่�อีอีก
โดยอีงค่์การอีนาม้่ยโลก (“WHO”) ปีระเที่ศทีี่�บริษ้ที่ฯ มี่การ
ดำาเนินการ มี่อ้ีติราการฉีดว้ค่ซีึ่น (ติาม่ปีระชิากรท้ี่�งหม่ด) 
อียู่ทีี่�ร้อียละ 84 สำาหร้บปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย ร้อียละ 79 สำาหร้บ
ปีระเที่ศไที่ย สำาหร้บอิีนโดนีเซีึ่ยและอีินเดียอียู่ทีี่�ร้อียละ 71 
ในขณ์ะเดียวก้น ร้ฐบาลติ่างๆ ได้เสนอีม่าติรการกระติุ้น
เศรษฐกิจท้ี่�งระยะส้�นและระยะยาวเพี้�อีฟ้้�นฟู้เศรษฐกิจ 
อีย่างไรก็ติาม่ การฟ้้�นติ้วขอีงเศรษฐกิจค่าดว่าจะค่่อียเปี็น
ค่่อียไปี และติ้อีงใชิ้เวลากว่าทีี่�เศรษฐกิจจะฟ้้�นติ้วจนถ่งระด้บ
ก่อีนเกิดโรค่ระบาด บริษ้ที่ฯ หว้งว่าโปีรแกรม่การฉีดว้ค่ซีึ่น
ร่วม่ก้บม่าติรการที่างเศรษฐกิจติ่างๆ ทีี่�นำาม่าใชิ้ จะชิ่วยนำา
ไปีสู่การฟ้้�นติ้วที่างส้งค่ม่และเศรษฐกิจทีี่�รวดเร็วข่�น

เพี้�อีเปี็นการลดการระบาดในทีี่�ที่ำางาน จากค่ำาแนะนำาขอีง
ร้ฐบาล บริษ้ที่ฯ ได้กำาหนดให้พีน้กงานที่ำางานจากทีี่�่บ้าน 
(WFH) แติ่สำาหร้บผู้ทีี่�่ม่ีค่วาม่จำาเปี็นติ้อีงม่าที่ำางานทีี่�บริษ้ที่ 
จากค่ำาแนะนำาขอีงหน่วยงานสาธิารณ์ะสุข บริษ้ที่ฯ ดำาเนิน
ม่าติรการค่วบคุ่ม่ด้านสุขอีนาม่้ยพี้�นฐานท้ี่�งส่วนบุค่ค่ลและ

ทีี่�สำาน้กงาน เพี้�อีค่วาม่ม่้�นใจในค่วาม่ปีลอีดภ้ยขอีงพีน้กงาน 
ลูกค่้า และผู้ส่งม่อีบ บริษ้ที่ฯ ได้ใชิ้ม่าติรการเว้นระยะ
ห่างที่างส้งค่ม่ในการดำาเนินธิุรกิจ การหมุ่นเวียนกะในการ
ที่ำางาน เปีลี�่ยนแปีลงการจ้ดทีี่�น้�ง ไม่่อีนุญาติให้ก้บผู้เยี�ยม่
ชิม่ทีี่�ไม่่จำาเปี็นเข้าในอีาค่ารและจ้ดหาอุีปีกรณ์์ทีี่จำาเปี็น
เพีิ�ม่เติิม่เที่่าทีี่�เปี็นไปีได้ นอีกจากนี�บริษ้ที่ฯ ฉีดพี่นนำ�ายา
ฆ่าเช้ิ�อีทุี่กว้น ท้ี่�งในสำาน้กงานและสายการผลิติท้ี่�งหม่ดทีี่�ย้ง
ค่งเปีิดอียู่ ท้ี่�งในเวลากลางค่้นและกลางว้น

ด้วยการแพีร่ระบาดค่ร้�งใหม่่ขอีงไวร้สโค่วิด-19 ท้ี่�งสายพี้นธิ์
เดลติ้าและโอีไม่ค่รอีนในปีี 2564 ส่งผลกระที่บติ่อีการ
ดำาเนินงานขอีงบริษ้ที่ฯ อีย่างรุนแรง ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายลดลงในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 เปี็นจำานวน 2,689.3 
ล้านบาที่ เม่้�อีเทีี่ยบก้บงบปีระม่าณ์ 3,225.3 ล้านบาที่ เปี็น
ผลให้ผลปีระกอีบการในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ขาดทุี่น
หล้งห้กภาษี (LAT) จำานวน 295.3 ล้านบาที่ เม่้�อีเทีี่ยบ
ก้บผลการขาดทุี่นหล้งห้กภาษี (LAT)เม่้�อีปีีทีี่�แล้ว 259.9 
ล้านบาที่ สาเหติุหล้กม่าจากรายได้ทีี่�ลดลงจากการดำาเนินงาน
ขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ INGRS ท้ี่�งหม่ด

อีย่างไรก็ติาม่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม่มี่แน้วโน้ม่ทีี่�ดีข่�น โดย
ธินาค่ารโลกปีระม่าณ์การว่าเศรษฐกิจโลกจะมี่ GDP เพิี�ม่ข่�น 
5.5% ในปีี 2564 นอีกจากนี� GDP สำาหร้บปีระเที่ศไที่ย 
ม่าเลเซีึ่ย และอีินโดนีเซีึ่ยดีดติ้วข่�นเปี็น 1.9%, 3.6% และ 
5.0% ติาม่ลำาด้บ ในขณ์ะทีี่� GDP สำาหร้บอีินเดียหดติ้วทีี่� 
5.4% การขยายติ้วขอีง GDP เปี็นผลม่าจากค่วาม่ติ้อีงการ
สินค่้าและบริการในปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศทีี่�สูงข่�น การ
ผ่อีนค่ลายม่าติรการค่วบคุ่ม่การแพีร่กระจายขอีงเชิ้�อี
โค่วิด-19 การส่งอีอีกทีี่�เพิี�ม่ข่�น และม่าติรการกระติุ้น
เศรษฐกิจติ่างๆ ส่งผลให้กิจกรรม่ที่างเศรษฐกิจติ่างๆ ท้ี่�งใน
ภาค่การผลิติสินค่้าและภาค่การบริการฟ้้�นติ้ว

เร�ยน ที่่านผู้ถ่อหุ้น

004 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)
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ทุี่กค่น ไม่่ว่าจะเปี็นผู้ค่น ชุิม่ชิน รวม่ถ่งบุค่ค่ลากรด้าน
การดูแลสุขภาพีด่านหน้า ติ่างติ้อีงเผชิิญก้บโรค่นี�ท้ี่�งสิ�น 
วิกฤติินี�ย้งค่งดำาเนินติ่อีไปีเชิ่นในปีีทีี่�ผ่านม่าซ่ึ่�งเปี็นปีีทีี่� 2 
ขอีงการระบาดขอีงเช้ิ�อีไวร้ส โค่วิด-19 จ่งเปี็นอีีกปีีแห่ง
ค่วาม่ผิดปีกติิ ไม่่ว่าจะเปี็นการแพีร่ระบาดขอีงไวร้สโค่วิด-19
สายพี้นธิ์เดลติ้า หร้อี โอีไม่ค่รอีน ซ่ึ่�งย้งค่งส่งผลกระที่บท้ี่�ง
สุขภาพีขอีงผู้ค่น เศรษฐกิจส้งค่ม่โลกอีีกด้วย 

ภาค่ร้ฐในปีระเที่ศติ่างๆ ดำาเนินม่าติรการเพี้�่อีค่วบคุ่ม่การ
แพีร่ระบาดขอีงไวร้สย้งค่งถูกนำาม่าใชิ้อีย่างติ่อีเน่�อีง รวม่
ถ่งการผล้กด้นให้มี่การฉีดว้ค่ซึ่ีนอีย่างท้ี่�วถ่ง ม่ีการปีระกาศ
ใชิ้กฎหม่ายเพ้ี�อีให้อีำานาจเจ้าหน้าทีี่�ผู้ ร้บผิดชิอีบดำาเนิน
ม่าติรการค่วบคุ่ม่ทีี่�จำาเปี็น อีาทิี่เชิ่น การจำาก้ดการเค่ล้�่อีน
ย้ายขอีงผู้ค่นในพี้�นทีี่�่ทีี่�มี่การระบาด หร้อีม่าติรการจำาก้ด
ระยะห่าง นอีกจากนี�เพี้�อีให้ม้่�นใจว่าปีระชิาชินได้ร้บการ
คุ่้ม่ค่รอีง การผล้กด้นเพี้�อีให้การฉีดว้ค่ซีึ่นท้ี่�วโลกได้ดำาเนิน
ไปีอีย่างติ่อีเน่�อีงและรวดเร็วอีย่างม่าก จากสถิติิล่าสุดทีี่�อีอีก
โดยอีงค่์การอีนาม้่ยโลก (“WHO”) ปีระเที่ศทีี่�บริษ้ที่ฯ มี่การ
ดำาเนินการ มี่อ้ีติราการฉีดว้ค่ซีึ่น (ติาม่ปีระชิากรท้ี่�งหม่ด) 
อียู่ทีี่�ร้อียละ 84 สำาหร้บปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย ร้อียละ 79 สำาหร้บ
ปีระเที่ศไที่ย สำาหร้บอิีนโดนีเซีึ่ยและอีินเดียอียู่ทีี่�ร้อียละ 71 
ในขณ์ะเดียวก้น ร้ฐบาลติ่างๆ ได้เสนอีม่าติรการกระติุ้น
เศรษฐกิจท้ี่�งระยะส้�นและระยะยาวเพี้�อีฟ้้�นฟู้เศรษฐกิจ 
อีย่างไรก็ติาม่ การฟ้้�นติ้วขอีงเศรษฐกิจค่าดว่าจะค่่อียเปี็น
ค่่อียไปี และติ้อีงใชิ้เวลากว่าทีี่�เศรษฐกิจจะฟ้้�นติ้วจนถ่งระด้บ
ก่อีนเกิดโรค่ระบาด บริษ้ที่ฯ หว้งว่าโปีรแกรม่การฉีดว้ค่ซีึ่น
ร่วม่ก้บม่าติรการที่างเศรษฐกิจติ่างๆ ทีี่�นำาม่าใชิ้ จะชิ่วยนำา
ไปีสู่การฟ้้�นติ้วที่างส้งค่ม่และเศรษฐกิจทีี่�รวดเร็วข่�น

เพี้�อีเปี็นการลดการระบาดในทีี่�ที่ำางาน จากค่ำาแนะนำาขอีง
ร้ฐบาล บริษ้ที่ฯ ได้กำาหนดให้พีน้กงานที่ำางานจากทีี่�่บ้าน 
(WFH) แติ่สำาหร้บผู้ทีี่�่ม่ีค่วาม่จำาเปี็นติ้อีงม่าที่ำางานทีี่�บริษ้ที่ 
จากค่ำาแนะนำาขอีงหน่วยงานสาธิารณ์ะสุข บริษ้ที่ฯ ดำาเนิน
ม่าติรการค่วบคุ่ม่ด้านสุขอีนาม่้ยพี้�นฐานท้ี่�งส่วนบุค่ค่ลและ

ทีี่�สำาน้กงาน เพี้�อีค่วาม่ม่้�นใจในค่วาม่ปีลอีดภ้ยขอีงพีน้กงาน 
ลูกค่้า และผู้ส่งม่อีบ บริษ้ที่ฯ ได้ใชิ้ม่าติรการเว้นระยะ
ห่างที่างส้งค่ม่ในการดำาเนินธิุรกิจ การหมุ่นเวียนกะในการ
ที่ำางาน เปีลี�่ยนแปีลงการจ้ดทีี่�น้�ง ไม่่อีนุญาติให้ก้บผู้เยี�ยม่
ชิม่ทีี่�ไม่่จำาเปี็นเข้าในอีาค่ารและจ้ดหาอีุปีกรณ์์ทีี่จำาเปี็น
เพีิ�ม่เติิม่เที่่าทีี่�เปี็นไปีได้ นอีกจากนี�บริษ้ที่ฯ ฉีดพี่นนำ�ายา
ฆ่าเช้ิ�อีทุี่กว้น ท้ี่�งในสำาน้กงานและสายการผลิติท้ี่�งหม่ดทีี่�ย้ง
ค่งเปีิดอียู่ ท้ี่�งในเวลากลางค่้นและกลางว้น

ด้วยการแพีร่ระบาดค่ร้�งใหม่่ขอีงไวร้สโค่วิด-19 ท้ี่�งสายพี้นธิ์
เดลติ้าและโอีไม่ค่รอีนในปีี 2564 ส่งผลกระที่บติ่อีการ
ดำาเนินงานขอีงบริษ้ที่ฯ อีย่างรุนแรง ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายลดลงในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 เปี็นจำานวน 2,689.3 
ล้านบาที่ เม่้�อีเทีี่ยบก้บงบปีระม่าณ์ 3,225.3 ล้านบาที่ เปี็น
ผลให้ผลปีระกอีบการในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ขาดทุี่น
หล้งห้กภาษี (LAT) จำานวน 295.3 ล้านบาที่ เม่้�อีเทีี่ยบ
ก้บผลการขาดทุี่นหล้งห้กภาษี (LAT)เม่้�อีปีีทีี่�แล้ว 259.9 
ล้านบาที่ สาเหตุิหล้กม่าจากรายได้ทีี่�ลดลงจากการดำาเนินงาน
ขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ INGRS ท้ี่�งหม่ด

อีย่างไรก็ติาม่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม่มี่แน้วโน้ม่ทีี่�ดีข่�น โดย
ธินาค่ารโลกปีระม่าณ์การว่าเศรษฐกิจโลกจะมี่ GDP เพีิ�ม่ข่�น 
5.5% ในปีี 2564 นอีกจากนี� GDP สำาหร้บปีระเที่ศไที่ย 
ม่าเลเซีึ่ย และอีินโดนีเซีึ่ยดีดติ้วข่�นเปี็น 1.9%, 3.6% และ 
5.0% ติาม่ลำาด้บ ในขณ์ะทีี่� GDP สำาหร้บอีินเดียหดติ้วทีี่� 
5.4% การขยายติ้วขอีง GDP เปี็นผลม่าจากค่วาม่ติ้อีงการ
สินค่้าและบริการในปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศทีี่�สูงข่�น การ
ผ่อีนค่ลายม่าติรการค่วบคุ่ม่การแพีร่กระจายขอีงเชิ้�อี
โค่วิด-19 การส่งอีอีกทีี่�เพิี�ม่ข่�น และม่าติรการกระติุ้น
เศรษฐกิจติ่างๆ ส่งผลให้กิจกรรม่ที่างเศรษฐกิจติ่างๆ ท้ี่�งใน
ภาค่การผลิติสินค่้าและภาค่การบริการฟ้้�นติ้ว

เร�ยน ที่่านผู้ถ่อหุ้น
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แผนการขัับเคลื่่�อนธุุุุรกิจ

ในปีี 2564 ไม่่เพีียงแค่่การแพีร่ระบาดอีีกค่ร้�งขอีงไวร้ส
โค่วิด-19 ทีี่�เปี็นวิกฤติิทีี่�โลกติ้อีงเผชิิญ ย้งม่ีวิกฤติิการณ์์ทีี่�
ส่งผลกระที่บก้บเศรษฐกิจหล้ก ที่้�งในสหร้ฐอีเม่ริกา และ
ปีระเที่ศจีน ซ่ึ่�งส่งผลด้านลบติ่อีอีุปีสงค่์ที่ี�ม่ีติ่อีเศรษฐกิจ
เกิดใหม่่และกำาล้งพี้ฒนา ด้วยวิกฤติิราค่านำ�าม่้นเพีิ�ม่สูงข่�น 
และการขาดแค่ลนไม่โค่รชิิพี ซ่ึ่�งส่งผลให้เกิดภาวะค่อีขวด
ในห่วงโซึ่่อีุปีที่าน และด้วยก้บแรงกดด้นด้านเงินเฟ้้อี ซึ่่�ง
ม่ีผลกระที่บติ่อีขีดค่วาม่สาม่ารถโดยรวม่ขอีงอีุติสาหกรรม่
รถยนติ์ เปี็นผลให้ผู้ผลิติรถยนติ์ใม่่สาม่ารถผลิติรถยนติ์
ได้ติาม่ค่วาม่ติ้อีงการขอีงลูกค่้า จ่งเปี็นผลให้ค่ำาส้�งซึ่้�อี 
ชิิ�นส่วนขอีงบริษ้ที่ผู้ผลิติรถยนติ์ไม่่เปี็นไปีติาม่เปี้าหม่าย 
ที่ี�กลุ่ม่บริษ้ที่ INGRS ได้วางแผนไว้

อีย่างไรก็ติาม่ในด้าน ขอีงปีระสิที่ธิิภาพียานยนติ์โดยรวม่
ในปีระเที่ศที่ี� บริษ้ที่ INGRS ดำาเนินการอียู่น้�นพีบว่า
ปีริม่าณ์อีุติสาหกรรม่รวม่ขอีงปีระเที่ศที่ี�กลุ่ม่บริษ้ที่ INGRS 
ติ้�งอียู่ส่วนใหญ่ม่ีแนวโน้ม่ที่ี�ดีข่�นอีาที่ิเชิ่น ปีระเที่ศไที่ย  
ม่ียอีดการผลิติโดยรวม่ (TIP) 1.7 ล้านหน่วย เพีิ�ม่ข่�น 
รอ้ียละ 18.1 แติม่่ยีอีดจำาหนา่ยภายในปีระเที่ศโดยรวม่ (TIV) 
0.8 ล้านหน่วย ลดลงร้อียละ 4.2 ในขณ์ะที่ี�ปีระเที่ศม่าเลเซึ่ีย 
ม่ียอีดการผลิติโดยรวม่ (TIP) 0.482 ล้านหน่วย ลดลง 
ร้อียละ 0.7 โดยมี่ยอีดจำาหน่ายภายในปีระเที่ศโดยรวม่ (TIV) 
0.509 ล้านหน่วย ลดลงร้อียละ 3.9 ส่วนปีระเที่ศอิีนโดนีเซีึ่ย 
และอีินเดียก็ม่ียอีดการผลิติโดยรวม่ (TIP) อียู่ที่ี� 1.1 ล้าน
หน่วย และ 4.4 ล้านหน่วย เพีิ�ม่ข่�นร้อียละ 62.6 และ 29.2 
และม่ียอีดจำาหน่ายภายในปีระเที่ศโดยรวม่ (TIV) เพีิ�ม่ข่�น
อียู่ที่ี� 0.887 ล้านหน่วย และ 4.409 ล้านหน่วย เพีิ�ม่ข่�น 
ร้อียละ 66.8 และ ร้อียละ 30.6 ติาม่ลำาด้บ

ในการจ้ดการก้บสถานการณ์์วิกฤติิระยะเวลา 2 ปีีนี� ฝ่่าย
บริหารขอีงบริษ้ที่ได้ดำาเนิน “กลยุที่ธิ์การเปีลี�ยนแปีลง” 
อีย่างติ่อีเน่�อีง เพี้�อีให้แน่ใจว่าบริษ้ที่จะอียู่รอีดผ่านวิกฤติิ
การระบาดขอีงโค่วิด-19 และวิกฤติิติ่างๆ ได้ ในขณ์ะ
เดียวก้นก็ม่อีงหาโอีกาสในการลงทีุ่นในธิุรกิจที่ี�ม่ีแนวโน้ม่ที่ี�
เปี็น “Growth Engines” โดยเฉพีาะในปีระเที่ศไที่ยและใน
ภูม่ิภาค่อีาเซึ่ียน บริษ้ที่ฯ ม่ีค่วาม่ยินดีที่ี�จะรายงานค่วาม่
ค่้บหน้าเกี�ยวก้บโค่รงการหล้กสอีง (2) โค่รงการในปีระเที่ศ
ม่าเลเซึ่ียและอีินโดนีเซึ่ีย ซ่ึ่�งปีระสบค่วาม่สำาเร็จในการเริ�ม่
เปีิดสายการผลิติ (Mass Production) เม่้�อีติ้นปีี 2565 ใน
ม่าเลเซึ่ียโค่รงการนี�ดำาเนินการโดยบริษ้ที่ร่วม่ร่วม่ทีุ่นแห่ง
ใหม่่ (JV Co) ชิ้�อีว่าบริษ้ที่ Ingress AOI Technologies 

Sdn. Bhd. (IATSB). ในปีระเที่ศอิีนโดนีเซึ่ีย บริษ้ที่ในเค่ร้อี
ที่้�งสาม่แห่งอี้นปีระกอีบไปีด้วยบริษ้ที่ PT Ingress Malindo 
Ventures (PT IMV), PT Ingress Industrial Indonesia  
(PT III) และ PT Ingress Technologies Indonesia (PT ITI) 
จะดำาเนินการเกี�ยวก้บโค่รงการรถยนติ์ฮุุนได

บริษ้ที่ IATSB เปี็นค่วาม่ร่วม่ม้่อีระหว่างบริษ้ที่ Ingress 
Technologies Sdn.Bhd. (“ITSB”) ซึ่่�งเปี็นบริษ้ที่ในเค่ร้อี
ที่ี�ผลิติชิิ�นส่วนปี๊�ม่ข่�นรูปีขนาดกลางในปีระเที่ศม่าเลเซึ่ียก้บ 
บริษ้ที่ Perodua (บริษ้ที่ OEM ชิ้�นนำาในปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย
และเปี็นหน่�งในลูกค่้าหล้กขอีงบริษ้ที่ INGRS) และ D-ACT  
Co.,Ltd. (เดิม่ชิ้�อี AOI Machine Industry Co.,Ltd.) (ซ่ึ่�งบริษ้ที่
ไดฮุ้ที่สุเปี็นเจ้าขอีงในปีระเที่ศญี�ปีุ่น) โรงงานผลิติที่ี�ก้าวหน้า
และที่้นสม่้ยขอีงบริษ้ที่ IATSB ติ้�งอียู่ติิดก้บโรงงานผลิติขอีง
บริษ้ที่ Perodua จะเปี็นสายการผลิติที่ี�เปี็นแบบอีย่างและอียู่
ในระด้บแนวหน้าสำาหร้บการปี๊�ม่และปีระกอีบผลิติภ้ณ์ฑ์์จาก
ว้สดุแรงด่งสูง (High Tensile) ซ่ึ่�งเปี็นชิิ�นส่วนทีี่�แข็งแรงและ
นำ�าหน้กเบา สำาหร้บรถยนติ์ปีระหย้ดพีล้งงาน หร้อี Energy 
Efficient Vehicle (EEV) ในปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ยและภูม่ิภาค่ ในปีี 
2564 บริษ้ที่ IATSB ได้เริ�ม่ดำาเนินการผลิติชิิ�นส่วนสำาหร้บ 
ยานยนติ์เอีนกปีระสงค่์ (SUV) โดยใชิ้แพีลติฟ้อีร์ม่ Daihatsu 
New Global Architecture (DNGA) และได้ร้บหน้งส้อีแสดง
เจติจำานงสำาหร้บการพี้ฒนาชิิ�นส่วนสำาหร้บ โม่เดล DNGA  
ที่ี�สอีงและสาม่ซึ่่�งค่าดว่าจะเปีิดติ้วได้ ในปีี 2565 และ 2566 
ติาม่ลำาด้บ

สำาหร้บโค่รงการการพี้ฒนาขนาดใหญ่ขอีงบริษ้ที่ในปีระเที่ศ
อีินโดนีเซึ่ีย บริษ้ที่ย่อียในเค่ร้อีได้แก่ บริษ้ที่ Ingress Malindo 
Ventures (PT IMV), PT Ingress Industrial Indonesia  
(PT III) และ PT Ingress Technologies Indonesia (PT ITI) 
ได้เริ�ม่การผลิติจำานวนม่าก (Mass Production) ในติ้นปีี 2565 
เพี้�อีส่งม่อีบกรอีบปีระติู (Door Sash) และชิิ�นส่วนปี๊�ม่ข่�นรูปี  
ที่ี�เกี�ยวข้อีงสำาหร้บรถ SUV รุ่นใหม่่ขอีงบริษ้ที่ ฮุุนได ปีระเที่ศ
อีินโดนีเซึ่ีย (PT Hyundai Motors Manufacturing Indonesia 
หร้อี HMMI) และติาม่ด้วย รถยนติ์ MPV รุ่นใหม่่ที่ี�ค่าดว่าจะ
เกิดข่�นในปีี 2565 



006 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

แผนการขัับเคลื่่�อนธุุุุรกิจ

ในปีี 2564 ไม่่เพีียงแค่่การแพีร่ระบาดอีีกค่ร้�งขอีงไวร้ส
โค่วิด-19 ทีี่�เปี็นวิกฤติิทีี่�โลกติ้อีงเผชิิญ ย้งม่ีวิกฤติิการณ์์ทีี่�
ส่งผลกระที่บก้บเศรษฐกิจหล้ก ที่้�งในสหร้ฐอีเม่ริกา และ
ปีระเที่ศจีน ซ่ึ่�งส่งผลด้านลบติ่อีอีุปีสงค่์ทีี่�ม่ีติ่อีเศรษฐกิจ
เกิดใหม่่และกำาล้งพี้ฒนา ด้วยวิกฤติิราค่านำ�าม่้นเพีิ�ม่สูงข่�น 
และการขาดแค่ลนไม่โค่รชิิพี ซ่ึ่�งส่งผลให้เกิดภาวะค่อีขวด
ในห่วงโซึ่่อีุปีที่าน และด้วยก้บแรงกดด้นด้านเงินเฟ้้อี ซึ่่�ง
ม่ีผลกระที่บติ่อีขีดค่วาม่สาม่ารถโดยรวม่ขอีงอีุติสาหกรรม่
รถยนติ์ เปี็นผลให้ผู้ผลิติรถยนติ์ใม่่สาม่ารถผลิติรถยนติ์
ได้ติาม่ค่วาม่ติ้อีงการขอีงลูกค่้า จ่งเปี็นผลให้ค่ำาส้�งซึ่้�อี 
ชิิ�นส่วนขอีงบริษ้ที่ผู้ผลิติรถยนติ์ไม่่เปี็นไปีติาม่เปี้าหม่าย 
ที่ี�กลุ่ม่บริษ้ที่ INGRS ได้วางแผนไว้

อีย่างไรก็ติาม่ในด้าน ขอีงปีระสิที่ธิิภาพียานยนติ์โดยรวม่
ในปีระเที่ศที่ี� บริษ้ที่ INGRS ดำาเนินการอียู่น้�นพีบว่า
ปีริม่าณ์อีุติสาหกรรม่รวม่ขอีงปีระเที่ศที่ี�กลุ่ม่บริษ้ที่ INGRS 
ติ้�งอียู่ส่วนใหญ่ม่ีแนวโน้ม่ที่ี�ดีข่�นอีาที่ิเชิ่น ปีระเที่ศไที่ย  
ม่ียอีดการผลิติโดยรวม่ (TIP) 1.7 ล้านหน่วย เพีิ�ม่ข่�น 
รอ้ียละ 18.1 แติม่่ยีอีดจำาหนา่ยภายในปีระเที่ศโดยรวม่ (TIV) 
0.8 ล้านหน่วย ลดลงร้อียละ 4.2 ในขณ์ะที่ี�ปีระเที่ศม่าเลเซึ่ีย 
ม่ียอีดการผลิติโดยรวม่ (TIP) 0.482 ล้านหน่วย ลดลง 
ร้อียละ 0.7 โดยมี่ยอีดจำาหน่ายภายในปีระเที่ศโดยรวม่ (TIV) 
0.509 ล้านหน่วย ลดลงร้อียละ 3.9 ส่วนปีระเที่ศอิีนโดนีเซีึ่ย 
และอีินเดียก็ม่ียอีดการผลิติโดยรวม่ (TIP) อียู่ที่ี� 1.1 ล้าน
หน่วย และ 4.4 ล้านหน่วย เพีิ�ม่ข่�นร้อียละ 62.6 และ 29.2 
และม่ียอีดจำาหน่ายภายในปีระเที่ศโดยรวม่ (TIV) เพีิ�ม่ข่�น
อียู่ที่ี� 0.887 ล้านหน่วย และ 4.409 ล้านหน่วย เพีิ�ม่ข่�น 
ร้อียละ 66.8 และ ร้อียละ 30.6 ติาม่ลำาด้บ

ในการจ้ดการก้บสถานการณ์์วิกฤติิระยะเวลา 2 ปีีนี� ฝ่่าย
บริหารขอีงบริษ้ที่ได้ดำาเนิน “กลยุที่ธิ์การเปีลี�ยนแปีลง” 
อีย่างติ่อีเน่�อีง เพี้�อีให้แน่ใจว่าบริษ้ที่จะอียู่รอีดผ่านวิกฤติิ
การระบาดขอีงโค่วิด-19 และวิกฤติิติ่างๆ ได้ ในขณ์ะ
เดียวก้นก็ม่อีงหาโอีกาสในการลงทีุ่นในธิุรกิจที่ี�ม่ีแนวโน้ม่ที่ี�
เปี็น “Growth Engines” โดยเฉพีาะในปีระเที่ศไที่ยและใน
ภูม่ิภาค่อีาเซึ่ียน บริษ้ที่ฯ ม่ีค่วาม่ยินดีทีี่�จะรายงานค่วาม่
ค่้บหน้าเกี�ยวก้บโค่รงการหล้กสอีง (2) โค่รงการในปีระเที่ศ
ม่าเลเซึ่ียและอีินโดนีเซึ่ีย ซ่ึ่�งปีระสบค่วาม่สำาเร็จในการเริ�ม่
เปีิดสายการผลิติ (Mass Production) เม่้�อีติ้นปีี 2565 ใน
ม่าเลเซึ่ียโค่รงการนี�ดำาเนินการโดยบริษ้ที่ร่วม่ร่วม่ทีุ่นแห่ง
ใหม่่ (JV Co) ชิ้�อีว่าบริษ้ที่ Ingress AOI Technologies 

Sdn. Bhd. (IATSB). ในปีระเที่ศอิีนโดนีเซึ่ีย บริษ้ที่ในเค่ร้อี
ที่้�งสาม่แห่งอี้นปีระกอีบไปีด้วยบริษ้ที่ PT Ingress Malindo 
Ventures (PT IMV), PT Ingress Industrial Indonesia  
(PT III) และ PT Ingress Technologies Indonesia (PT ITI) 
จะดำาเนินการเกี�ยวก้บโค่รงการรถยนติ์ฮุุนได

บริษ้ที่ IATSB เปี็นค่วาม่ร่วม่ม้่อีระหว่างบริษ้ที่ Ingress 
Technologies Sdn.Bhd. (“ITSB”) ซึ่่�งเปี็นบริษ้ที่ในเค่ร้อี
ที่ี�ผลิติชิิ�นส่วนปี๊�ม่ข่�นรูปีขนาดกลางในปีระเที่ศม่าเลเซึ่ียก้บ 
บริษ้ที่ Perodua (บริษ้ที่ OEM ชิ้�นนำาในปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย
และเปี็นหน่�งในลูกค่้าหล้กขอีงบริษ้ที่ INGRS) และ D-ACT  
Co.,Ltd. (เดิม่ชิ้�อี AOI Machine Industry Co.,Ltd.) (ซ่ึ่�งบริษ้ที่
ไดฮุ้ที่สุเปี็นเจ้าขอีงในปีระเที่ศญี�ปีุ่น) โรงงานผลิติที่ี�ก้าวหน้า
และที่้นสม่้ยขอีงบริษ้ที่ IATSB ติ้�งอียู่ติิดก้บโรงงานผลิติขอีง
บริษ้ที่ Perodua จะเปี็นสายการผลิติที่ี�เปี็นแบบอีย่างและอียู่
ในระด้บแนวหน้าสำาหร้บการปี๊�ม่และปีระกอีบผลิติภ้ณ์ฑ์์จาก
ว้สดุแรงด่งสูง (High Tensile) ซ่ึ่�งเปี็นชิิ�นส่วนทีี่�แข็งแรงและ
นำ�าหน้กเบา สำาหร้บรถยนติ์ปีระหย้ดพีล้งงาน หร้อี Energy 
Efficient Vehicle (EEV) ในปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ยและภูม่ิภาค่ ในปีี 
2564 บริษ้ที่ IATSB ได้เริ�ม่ดำาเนินการผลิติชิิ�นส่วนสำาหร้บ 
ยานยนติ์เอีนกปีระสงค่์ (SUV) โดยใชิ้แพีลติฟ้อีร์ม่ Daihatsu 
New Global Architecture (DNGA) และได้ร้บหน้งส้อีแสดง
เจติจำานงสำาหร้บการพี้ฒนาชิิ�นส่วนสำาหร้บ โม่เดล DNGA  
ที่ี�สอีงและสาม่ซึ่่�งค่าดว่าจะเปีิดติ้วได้ ในปีี 2565 และ 2566 
ติาม่ลำาด้บ

สำาหร้บโค่รงการการพี้ฒนาขนาดใหญ่ขอีงบริษ้ที่ในปีระเที่ศ
อีินโดนีเซึ่ีย บริษ้ที่ย่อียในเค่ร้อีได้แก่ บริษ้ที่ Ingress Malindo 
Ventures (PT IMV), PT Ingress Industrial Indonesia  
(PT III) และ PT Ingress Technologies Indonesia (PT ITI) 
ได้เริ�ม่การผลิติจำานวนม่าก (Mass Production) ในติ้นปีี 2565 
เพี้�อีส่งม่อีบกรอีบปีระติู (Door Sash) และชิิ�นส่วนปี๊�ม่ข่�นรูปี  
ที่ี�เกี�ยวข้อีงสำาหร้บรถ SUV รุ่นใหม่่ขอีงบริษ้ที่ ฮุุนได ปีระเที่ศ
อีินโดนีเซึ่ีย (PT Hyundai Motors Manufacturing Indonesia 
หร้อี HMMI) และติาม่ด้วย รถยนติ์ MPV รุ่นใหม่่ทีี่�ค่าดว่าจะ
เกิดข่�นในปีี 2565 
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นอีกจากนี�บริษ้ที่ฯ ม่ีค่วาม่ยินดีที่ี�จะแจ้งที่่านผู้ถ้อีหุ้นได้ที่ราบ
ว่าบริษ้ที่ Ingress Autoventures (India) Private Limited 
(IAIPL) ซ่ึ่�งเปี็นบริษ้ที่ในเค่ร้อีขอีงบริษ้ที่ฯ ในปีระเที่ศ
อีินเดีย ได้ขยายการดำาเนินงานไปีย้งโรงงานแห่งใหม่่ในเม่้อีง 
Surendra Nagar-Gujarat ร้ฐ Gujarat ซ่ึ่�งห่างจากโรงงาน 
Suzuki Motors Gujarat (“SMG”) ปีระม่าณ์ 3.3 กม่. โรงงาน 
Gujarat เริ�ม่ดำาเนินการต้ิ�งแติ่เด้อีนสิงหาค่ม่ 2564 สำาหร้บ 
การส่งม่อีบชิิ�นส่วนสำาหร้บรถยนติ์ขอีงซึู่ซึู่กิจำานวนสาม่ (3) รุ่น
จนถ่งสิ�นปีี 2565

นอกเหน่อจากสถาณการณ์ โควิิด-19

แม่้จะม่ีติ้วบ่งชิี�ที่างเศรษฐกิจที่ี�ม่ีแน้วโน้ม่ที่ี�ดี และโค่รงการฉีด
ว้ค่ซีึ่นทีี่�ปีระสบค่วาม่สำาเร็จอีย่างติ่อีเน่�อีงในทุี่กปีระเที่ศ แติ่
อีย่างไรก็ติาม่ ธินาค่ารโลกค่าดการณ์์ว่าในปีี 2565 เศรษฐกิจ
โลกค่าดว่าจะชิะลอีติ้วลงอียู่ที่ี�ร้อียละ 4.1 ซ่ึ่�งสะที่้อีนถ่งการแพีร่
กระจายขอีงวิกฤติิโค่วิด-19 อีย่างติ่อีเน่�อีง รวม่ถ่งการสน้บสนุน
ที่างการเงินที่ี�ลดลง และปี๊ญหาค่อีขวดในห่วงโซึ่่อีุปีที่านทีี่�ย้งค่ง
ม่ีอียู่ ธินาค่ารโลกได้ค่าดการณ์์ว่า GDP ในปีี 2565 สำาหร้บ
ปีระเที่ศไที่ย ม่าเลเซึ่ีย อีินโดนีเซึ่ีย และอีินเดีย จะขยายติ้วอียู่
ที่ี�ร้อียละ 3.9, 5.8, 5.2 และ 8.3 ติาม่ลำาด้บ

ที่า่ม่กลางการเปีลี�ยนแปีลงและค่วาม่ไม่่แนน่อีนขอีงติลาด บรษ้ิที่ฯ 
ไดเ้ร่งดำาเนินการอีย่างรวดเรว็เพี้�อีปีกปีอ้ีงรก้ษาไว้ซ่ึ่�งพีนก้งานและ
ห่วงโซึ่่อีุปีที่าน การเก็บร้กษาเงินสด และการดำาเนินการค่วบคุ่ม่
ติน้ที่นุ เพี้�อีจด้การกบ้สภาพีแวดล้อีม่และค่วาม่ค่วาม่ต้ิอีงการใหม่่ๆ  
ที่างธุิรกิจ ขอีขอีบคุ่ณ์ติ่อีกระบวนการบริหารจ้ดการทีี่�ม่ีระเบียบ
วิน้ยขอีงที่ีม่งานผู้บริหาร บริษ้ที่ฯจะย้งค่งให้บริการลูกค่้าแม่้ว่า
การฟ้้�นติ้วอียู่ในสภาวะที่ี�ที่้าที่ายอีย่างที่ี�สุด

บที่สรุป

การระบาดใหญ่ขอีงไวร้สโค่วิด-19 ได้เปีลี�ยนภูม่ิที่้ศน์ที่าง
เศรษฐกิจที่้�วโลก และนำาไปีสู่ค่วาม่สำาค่้ญขอีงการจ้ดลำาด้บ
ค่วาม่สำาค่้ญด้านสุขภาพีขอีงพีน้กงาน ห่วงโซึ่่อีุปีที่าน และ
ลูกค่้า ซ่ึ่�งท้ี่�งหม่ดนี�ม่ีค่วาม่สำาค่้ญติ่อีค่วาม่สำาเร็จขอีงธิุรกิจ 
การระบาดใหญ่ย้งเน้นให้เห็นถ่งค่วาม่ร้บผิดชิอีบอี้นยิ�งใหญ่
ขอีงเรา ว่าการดำาเนินการขอีงเราน้�นส่งผลกระที่บติ่อีค่วาม่
ย้�งย้นโดยติรงอีย่างใหญ่หลวงติ่อีโลก พีวกเราทีี่� บริษ้ที่ 
INGRS ไม่่เค่ยปีระม่าที่ในการติอีบสนอีงและอีดที่นติ่อีค่วาม่
ที่้าที่ายทีี่�ยากทีี่�สุดนี�

เปีน็อีีกค่ร้�งที่ี�บรษ้ิที่ฯ ติอ้ีงขอีขอีบค่ณุ์พีนก้งานและค่รอีบค่รว้
กว่า 1,588 ค่นที่้�วภูม่ิภาค่ (12 บริษ้ที่ ใน 4 ปีระเที่ศ) และ
ขอีขอีบคุ่ณ์ที่่านผู้ถ้อีหุ้น ค่ณ์ะกรรม่การ พี้นธิมิ่ติรที่างธุิรกิจ 
และผู้ม่ีส่วนได้ส่วนเสียที่้�งหม่ดขอีงเราอีย่างสุดซึ่่�งสำาหร้บ
ค่วาม่ร่วม่ม่้อี และค่วาม่เข้าใจทีี่�ม่อีบให้เราจากทุี่กฝ่่าย  
ในขณ์ะทีี่�ที่ำางานร่วม่ก้นในสถานการณ์์ทีี่�ยากลำาบาก

คณะกรรมการบริษััที่
บริษััท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำำากัด (มูหาช้น)

ท่่ามกลางการเปล่�ยนแปลงและความไม่แน่นอนของตลาด บริษััท่ฯ ได้เร่ง
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สภาพื่แวดล้อมและความความต้องการให่ม่ๆ ท่างธุุรกิจั
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ธุุุรกิจที่ั้งภายในแลื่ะภายนอกอย่างม่ออาช่พ

เป้าหมูาย และพันำธุกิจ
กลืุ่่มบริษััที่ฯ ม่เป็าหมายที่่�จะเป็นผู้ผลื่ิตชิ้นส่วินยานยนต์ชั้นนำาใน
ตลื่าดเอเซ่ย แลื่ะขัยายฐานลืู่กค้้าไปที่ั้วิโลื่ก ด้วิยเที่คโนโลื่ย่การผลื่ิต
ขัั้นสูง แลื่ะเป็นที่่�ยอมรับอย่างกวิ้างขัวิาง



วิสัยทัศนำ์
เพื�อสร้างองค์กรธุุุรกิจที่่�ม่วิัฒนธุุรรม 
แห่งควิามเช่�อมั�นร่วิมกัน หลื่่อหลื่อมให้บริษััที่ฯ
สามารถพัฒนาควิามร่วิมม่ออันด่กับหุ้นส่วิน
ธุุุรกิจที่ั้งภายในแลื่ะภายนอกอย่างม่ออาช่พ

เป้าหมูาย และพันำธุกิจ
กลืุ่่มบริษััที่ฯ ม่เป็าหมายที่่�จะเป็นผู้ผลื่ิตชิ้นส่วินยานยนต์ชั้นนำาใน
ตลื่าดเอเซ่ย แลื่ะขัยายฐานลืู่กค้้าไปที่ั้วิโลื่ก ด้วิยเที่คโนโลื่ย่การผลื่ิต
ขัั้นสูง แลื่ะเป็นที่่�ยอมรับอย่างกวิ้างขัวิาง



1 ทำางานำเป�นำท่มู มู่วินำัย
และสื�อสารอย่างมู่
ประสิทธุิภาพ

2 มูุ่งสู่ความูเป�นำเลิศ

3 เกินำกว่าท่�ลููกค้าคาดำหวัง

4 อดำทนำ ยินำดำ่ 
สันำติ ซื�อสัตย์ 
และสุุภาพ

5 เนำ้นำเทคโนำโลย่

ค่านำิยมูหลัก
บริษััที่ฯ ยึดมั�นในหลื่ักธุุรรมาภิบาลื่ ดำาเนินธุุุุรกิจอย่างโปร่งใส ม่ศ่ลื่ธุุรรม 
ม่ควิามเป็นอันหนึ�งอันเด่ยวิกัน ซึ�งนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษััที่ฯ บริษััที่ฯ ได้สร้างควิาม
เช่�อมั�่น ควิามเป็นม่ออาช่พ แลื่ะควิามร่วิมม่ออันด่กับหุ้นส่วินที่างธุุุุรกิจ 
ดังนั้น สิ�งเหลื่่าน่้จ�งถ่อเป็นขั้อบ่งช่้ถึงค่านิยมที่่�ด่

นำโยบายคุณภาพ
กลืุ่่มบริษััที่ฯ ม่เป�าหมายเพื�อสร้างควิามพ�งพอใจ
สูงสุดให้กับลืู่กค้า โดยการเพิ�มขั�ดควิามสามารถใน
การแขั่งขัันการพัฒนาคุณภาพผลื่ิตภัณฑ์แลื่ะ
การบรรลืุ่ควิามเป็นเลื่ิศด้านที่รัพยากรบุคคลื่
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ลูกค้าหลัก



ลูกค้าหลัก



014 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ไที่ย

ป� 2563: รางวัล
คุณภาพยอดเยี่ยม 
จากบริษััท
GM มูอบให้บริษััท 
IAV

ป� 2563: รางวัลการส�งมอบ
บรรลุเป�าหมาย จากบริษััท 
Daihatsu ประเทศ อินำโดำนำ่เซ่ย
มูอบให้บริษััท PT IMV

ป� 2563: รางวัลการส�งมอบบรรลุ
เป�าหมาย จากบริษััท HINO 
ประเทศ อินำโดำนำ่เซ่ย 
มูอบให้บริษััท PT IMV

อินโดน่เซ่ย

รางวัลและความูสำาเร็จ

ป� 2563: รางวัลการส�งมอบ
บรรลุเป�าหมาย 
จากบริษััท TOYOTA 
ประเทศ อินำโดำนำ่เซ่ย 
มูอบให้บริษััท PT IMV

ป� 2563: กิจกรรมโลคัลไลเซ
ชันวัสดุอ�ปกรณ�และแม�พ�มพ� 
จากบริษััท TOYOTA 
ประเทศ อินำโดำนำ่เซ่ย 
มูอบให้บริษััท PT IMV

ป� 2563: รางวัลคุณภาพ
บรรลุเป�าหมาย 
จากบริษััท TOYOTA 
ประเทศ อินำโดำนำ่เซ่ย 
มูอบให้บริษััท PT IMV

รางวิัลื่ในปี 2564/65
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016 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ลื่ำาดับ รายช่�อ ตำาแหน่ง
จำานวินการเขั้าร่วิมประชุมในปี 

2564/65

1. นายอับดูุล คุดูุส โหมดู นาอิม ประธาน 6/6

2. นายณัฐวิุฒิ ฉัตรเลิศพัิพััฒน์ สมาช้ิก 6/6

3. นายอภิช้าติ สุทธิศิลธรรม สมาช้ิก 6/6

เฉลื่่�ยร้อยลื่ะ 100

บริษ้ที่ฯ มุ่่งม้่�นก้บกลยุที่ธิ์ระยะยาวเพ้ี�่อีค่วาม่เจริญเติิบโติอีย่างย้�งย้น และมุ่่งเน้นถ่งค่วาม่สำาค่้ญขอีงการค่้าทีี่�่เปี็นธิรรม่และการ
กำาก้บดูแลกิจการทีี่�ดีเพี้�อีปีระโยชิน์ติ่อีผู้ถ้อีหุ้นและผู้มี่ส่วนได้เสีย ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบและหน่วยงานติรวจสอีบภายในถูกจ้ด
ติ้�งข่�นติาม่แนวที่างด้งกล่าว เพี้�อีค่วบคุ่ม่ กำาก้บดูแลและติรวจสอีบกระบวนการที่างธิุรกิจขอีงบริษ้ที่ฯ ให้สอีดค่ล้อีงก้บ การปีฏิิบ้ติิ
ติาม่หล้กธิรรม่าภิบาลและนโยบายติ่อีติ้านการทุี่จริติ เพี้�อีให้ม้่�นใจว่าการกำาก้บดูแลกิจการ การบริหารค่วาม่เสี�ยงและการบริหาร
ด้านการปีฏิิบ้ติิติาม่กฎระเบียบ ย้งค่งค่วาม่ม่ีปีระสิที่ธิิภาพีและสอีดค่ล้อีงก้บสภาพีแวดล้อีม่ที่างธิุรกิจทีี่�่เปีลี�่ยนแปีลง

คณะกรรมูการตรวจสอบ

ปี๊จจุบ้นค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบขอีงบริษ้ที่ฯ ปีระกอีบด้วยกรรม่การอีิสระทีี่�ม่ีค่วาม่รู้ 3 ที่่าน โดยม่ีนายอ้ีบดุล คุ่ดุส บิน โหม่ด 
นาอีิม่ เปี็นปีระธิาน นายณ์้ฐวุฒิ ฉ้ติรเลิศพีิพี้ฒน์ และนายอีภิชิาติิ สุที่ธิิศิลธิรรม่เปี็นสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การ โดยมี่ผลการเข้าร่วม่
ปีระชิุม่ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 มี่ด้งนี�

รายงานำคณะกรรมูการตรวจสอบ
และการประเมูินำระบบการควบคุมูภายในำ

นำายอับดำุล คุดุำส โหมูดำ นำาอิมู
ประธุาน

บริษััทฯ มุ่งมั�นกับกลยุุทธ์ระยะยาวิเพั่� ่อควิามเจริญ
เติบโตอย่างยั�งยืน และมุ่งเน้นถืึงควิามสำาคัญข้อง
การค้าท่� ่เป็นธรรมและการกำากับดูููแลกิจการท่�ดู่
เพั่�อประโยช้น์ต่อผูู้้ถืือหุ้นและผูู้้ม่ส่วินไดู้เส่ย
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ปีระชุิม่ปีระจำาปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 มี่ด้งนี�

รายงานำคณะกรรมูการตรวจสอบ
และการประเมูินำระบบการควบคุมูภายในำ

นำายอับดำุล คุดุำส โหมูดำ นำาอิมู
ประธุาน

บริษััทฯ มุ่งมั�นกับกลยุุทธ์ระยะยาวิเพั่� ่อควิามเจริญ
เติบโตอย่างยั�งยืน และมุ่งเน้นถืึงควิามสำาคัญข้อง
การค้าท่� ่เป็นธรรมและการกำากับดูููแลกิจการท่�ดู่
เพั่�อประโยช้น์ต่อผูู้้ถืือหุ้นและผูู้้ม่ส่วินไดู้เส่ย

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

017แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

หน้�ท่�และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยรวมม่ดังน่�

งบการเงิน • ทวินสอบงบการเงินประเด็นทางบัญช้่และการรายงานท่�สำาคัญรวิมูถืึงธุรกรรมูท่�ซัับซั้อน  
ผู้ิดปกติ และประเด็นท่�มู่ควิามูสำาคัญอย่างมูาก

• หารือกับฝ่่ายบริหารข้องบริษััทฯ และผูู้้ตรวิจำสอบภายนอกเก่�ยวิกับผู้ลการตรวิจำสอบควิามู
เส่�ยงท่�เก่�ยวิข้้องและการดำาเนินการข้องฝ่่ายบริหารเพั่�อลดผู้ลกระทบจำากควิามูเส่�ยงท่�ระบุ
ให้เหลือน้อยท่�สุดและทบทวินประสิทธิผู้ลข้องการควิบคุมูภายในในกระบวินการรายงาน
ทางการเงิน

การควิบคุมภายใน • ตรวิจำสอบให้มูั�นใจำวิ่าการดำาเนินกิจำกรรมูข้องบริษััทฯ เป็นไปตามูกฎหมูายหลักทรัพัย์และ
ตลาดหลักทรัพัย์ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทรัพัย์ กฎหมูาย ข้้อบังคับ ข้ั�นตอน และมูติคณะ
รัฐมูนตรีท่�เก่�ยวิข้้องกับธุรกิจำ รวิมูถืึงกฎระเบ่ยบและข้้อบังคับข้องบริษััท

• ทวินสอบประสิทธิภาพัและควิามูเพัียงพัอข้องระบบการควิบคุมูภายในรวิมูถืึงการควิบคุมู
ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและการนำาข้้อเสนอแนะในประเด็นการตรวิจำสอบข้องผูู้้ตรวิจำสอบ
ภายในและภายนอกไปใช้้

• ทวินสอบประสิทธิภาพัและประสิทธิผู้ลข้องการควิบคุมูภายในการบริหารควิามูเส่�ยงและ
กระบวินการกำากับดูแลกิจำการ

ผู้ตรวิจสอบภายใน • กำากับดูแลและติดตามูกระบวินการตรวิจำสอบภายในข้องกลุ่มูบริษััทฯ เพั่�อให้มูั�นใจำวิ่า
กระบวินการนั�นเหมูาะสมูและมู่ประสิทธิภาพัรวิมูทั�งสร้างควิามูมูั�นใจำในควิามูเป็นอิสระข้อง
ผูู้้ตรวิจำสอบภายในเพั่�อเพัิ�มูประสิทธิภาพัผู้ลการตรวิจำสอบ

• ทวินสอบและอนุมูัติกฎบัตรการตรวิจำสอบภายใน แผู้นการตรวิจำสอบประจำำาปี บุคลากร และ
ทรัพัยากรท่�จำำาเป็นสำาหรับการตรวิจำสอบภายในและทบทวินประสิทธิผู้ลข้องการตรวิจำสอบ
ภายในท่�สอดคล้องกับแนวิปฏิิบัติด้านวิิช้าช้่พัข้องการตรวิจำสอบภายใน

• อนุมูัติแผู้นการตรวิจำสอบภายในตามูควิามูเส่�ยงและแนะนำาให้ผูู้้ตรวิจำสอบภายในปฏิิบัติหน้าท่�
อื�นตามูควิามูเหมูาะสมูโดยคำานึงถืึงประโยช้น์ข้องบริษััทฯ ตลอดจำนผู้ลกระทบต่อควิามูเป็น
อิสระและวิัตถืุประสงค์ข้องการตรวิจำสอบ

การกำากับดูแลื่กิจการ นโยบาย  
แลื่ะขัั้นตอนปฏิบัติ

• ทำาให้มูั�นใจำวิ่าจำรรยาบรรณและนโยบายป้องกันควิามูข้ัดแย้งทางผู้ลประโยช้น์ถืูกระบุเป็น 
ลายลักษัณ์อักษัรและจำัดให้มู่การจำัดการเพั่�อให้ผูู้้บริหารและพันักงานทุกคนรับทราบและส่ง
เสริมูการปฏิิบัติตามูจำรรยาบรรณและนโยบายป้องกันควิามูข้ัดแย้งทางผู้ลประโยช้น์

การจัดการควิามเส่�ยง • ทวินสอบควิามูเพัียงพัอข้องกระบวินการบริหารควิามูเส่�ยง นโยบาย และประสิทธิผู้ลข้อง
การดำาเนินการตามูระบบการบริหารควิามูเส่�ยงข้องบริษััทฯ

ธุุุรกรรมขัองบุคคลื่ที่่�สาม • ทวินสอบรายการท่�เก่�ยวิโยงกันหรือรายการท่�อาจำมู่ควิามูขั้ดแย้งทางผู้ลประโยช้น์เพั่�อให้
มูั�นใจำวิ่ารายการเหล่าน่�เป็นไปตามูกฎหมูายและระเบ่ยบข้องตลาดหลักทรัพัย์ฯและมู่ควิามู 
สมูเหตุสมูผู้ลโดยคำานึงถืึงผู้ลประโยช้น์สูงสุดข้องบริษััทฯ และทวินสอบรายการท่�อาจำมู่การ
ทุจำริตท่�อาจำมู่ผู้ลกระทบต่อการดำาเนินงานข้องบริษััทฯ 

ผู้ตรวิจสอบภายนอก • พัิจำารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั�งรวิมูทั�งถือดถือนผูู้้ตรวิจำสอบบัญช้่ภายนอกและเสนอ
ค่าตอบแทนผูู้้สอบบัญช้่ต่อคณะกรรมูการบริษััทตลอดจำนเข้้าร่วิมูประชุ้มูกับผูู้้ตรวิจำสอบ
ภายนอกในกรณ่ท่�ไมู่มู่ฝ่่ายบริหารเพั่�อทบทวินผู้ลการตรวิจำสอบและประเด็นอื�นๆพัร้อมูเสนอ
แนะทบทวินหรือตรวิจำสอบรายการใดๆ หากจำำาเป็น

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



018 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

การประชุุมูข้องคณะกรรมูการตรวจสอบ

ในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ม่ีการปีระชิุม่หก (6) ค่ร้�ง และ
กรรม่การที่้�งหม่ดได้เข้าร่วม่การปีระชิุม่เพี้�อีหาร้อีเกี�ยวก้บเร้�อีง
ที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บฝ่่ายบริหารและผู้ติรวจสอีบภายในและภายนอีก 
ค่ณ์ะกรรม่การได้แสดงค่วาม่เห็น สำาหร้บปีีงบปีระม่าณ์ 
2564/65 สรุปีได้ด้งนี�

 1. ที่วินสอบงบการเงินรายไตรมาส 
  แลื่ะงบการเงินประจำาปี

ค่ณ์ะกรรม่การ ผู้บริหาร ผู้ติรวจสอีบภายในขอีงกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ และผู้ติรวจสอีบภายนอีก ได้ที่วนสอีบค่วาม่
ถูกติ้อีงและค่รบถ้วนขอีงงบการเงิน รายการระหว่าง
ก้น การปีร้บปีรุงรายการบ้ญชิีที่ี�สำาค่้ญ และปีระม่าณ์
การที่างบ้ญชิีที่ี�ม่ีผลกระที่บติ่อีงบการเงิน นอีกจาก
นี� ย้งได้ที่บที่วนอีงค่์ปีระกอีบอี้�นๆ เชิ่น ค่วาม่ถูกติ้อีง 
ค่วาม่ค่รบถ้วน และค่วาม่เพีียงพีอีขอีงรายการบ้ญชีิ
และการเปีิดเผยข้อีมู่ล

อีงค่์ปีระกอีบที่้�งหม่ดเหล่านี�ชิ่วยให้ม่้�นใจว่าการจ้ดที่ำา
งบการเงินเปี็นไปีติาม่ข้อีกำาหนดที่างกฎหม่ายติลอีด
จนม่าติรฐานที่างบ้ญชิีภายใติ้หล้กการบ้ญชิีทีี่�ร้บรอีง
ที่้�วไปี (Generally Accepted Accounting Principles 
-GAAP) ที่ี�เชิ้�อีถ้อีได้และที่้นเวลา และม่ีการเปีิดเผย
ข้อีมู่ลที่ี�เพีียงพีอีเพี้�อีปีระโยชิน์ขอีงผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย

 2. การที่บที่วินประสิที่ธุุิผลื่ขัองกระบวินการ 
  ควิบคุมภายใน

ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบที่บที่วนการค่วบคุ่ม่ภายใน 
ขอีงบริษ้ที่ฯ ร่วม่ก้บฝ่่ายติรวจสอีบภายในขอีงกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ ที่ำาการติรวจสอีบการปีฏิิบ้ติิงาน การจ้ดการ
ที่ร้พียากร การค่วบคุ่ม่ที่ร้พีย์สิน การย้บย้�งข้อีผิดพีลาด
หร้อีค่วาม่เสียหาย การลดขนาดค่วาม่สูญเสียและการ
ลดขอีงเสีย การปีฏิิบ้ติิที่ี�ผิดจรรยาบรรณ์ และค่วาม่ 
น่าเชิ้�อีถ้อีขอีงการรายงานข้อีมู่ลที่างการเงิน รวม่ถ่ง
การปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่ายและระเบียบข้อีบ้งค่้บ จาก
รายงานทีี่�นำาเสนอีติ่อีค่ณ์ะกรรม่การ ฝ่่ายบริหารขอีง 
บริษ้ที่ฯ ได้อีอีกแบบกลไกการค่วบคุ่ม่ที่ี�เพีียงพีอีและ
เหม่าะสม่โดยม่ีการนำาไปีปีฏิิบ้ติิอีย่างสม่ำ�าเสม่อี

อีน่�งการรายงานข้างติ้น ถูกจ้ดที่ำาข่�นเม่้�อีติ้นปีีติาม่
กรอีบการปีระเม่ินขอีง COSO พีบว่าการค่วบคุ่ม่
ภายในขอีงบริษ้ที่ฯ ม่ีปีระสิที่ธิิผลอีย่างสม่เหติุสม่ผล 
โดยที่ี�อีงค่์ปีระกอีบที่้�งห้า (5) ขอีง COSO ม่ีอียู่ ได้
ร้บการปีฏิิบ้ติิ และม่ีการปีระยุกติ์ใชิ้หล้กการพี้�นฐาน
และค่วบคุ่ม่ติาม่ที่ี�กำาหนด

 3. การกำากับดูแลื่กิจกรรมการตรวิจสอบภายใน
ค่ณ์ะกรรม่การได้ที่บที่วนแผนกลยุที่ธิ์ แผนปีระจำาปีี 
และระยะยาวขอีงแผนกติรวจสอีบภายในขอีงกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ รวม่ถ่งการปีฏิิบ้ติิติาม่กรอีบการปีฏิิบ้ติิ
วิชิาชิีพีระหว่างปีระเที่ศ (International Professional 
Practices Framework - IPPF) ทีี่�สถาบ้นผู้ติรวจสอีบ
ภายในยอีม่ร้บและผลการติรวจสอีบ นอีกจากนี�ค่ณ์ะ
กรรม่การย้งได้ให้ค่ำาแนะนำาและติิดติาม่การดำาเนินการ
แก้ไขสำาหร้บปีระเด็นสำาค่้ญขอีงธิรรม่าภิบาลทีี่�ดีและ
การค่วบคุ่ม่ภายในทีี่�เพีียงพีอี

ค่ณ์ะกรรม่การย้งได้อีนุม่้ติิกฎบ้ติรการติรวจสอีบภายใน
และที่บที่วนงบปีระม่าณ์ปีระจำาปีี การพี้ฒนาบุค่ลากร 
การจ้ดหา และแผนการฝ่ึกอีบรม่

 4. การที่บที่วินกระบวินการกำากับดูแลื่
ค่ณ์ะกรรม่การได้ที่บที่วนการปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่าย
และระเบียบข้อีบ้งค่้บ ระเบียบการที่างธิุรกิจ ธิุรกรรม่
ระหว่างก้นหร้อีรายการที่ี�อีาจม่ีค่วาม่ข้ดแย้งที่าง
ผลปีระโยชิน์และธิุรกรรม่ทีี่�เกี�ยวข้อีงก้นภายในกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ เพี้�อีให้ม่้�นใจว่าเปี็นไปีติาม่จริยธิรรม่และหล้ก
ปีฏิิบ้ติิที่างธิุรกิจอีย่างสม่เหติุสม่ผล

 5. ที่บที่วินกระบวินการบริหารควิามเส่�ยง
ค่ณ์ะกรรม่การร่ วม่ก้บฝ่่ ายบ ริหาร ได้ที่บที่วน
ปีระสิที่ธิิภาพีและปีระสิที่ธิิผลขอีงกระบวนการบริหาร
จ้ดการค่วาม่เสี�ยง ติลอีดจนนโยบายการบริหารค่วาม่
เสี�ยง แผนงาน และแนวที่างการการจ้ดการค่วาม่
เสี�ยง ที่ี�ส่งผลติ่อีการดำาเนินงานขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ฯ อีย่าง
สม่ำ�าเสม่อี ค่ณ์ะกรรม่การย้งให้ค่ำาแนะนำาสำาหร้บการ
ปีร้บปีรุงกระบวนการเพี้�อีจ้ดการก้บเหติุการณ์์ทีี่�ไม่่ค่าด
ฝ่๊นและค่วาม่เสี�ยงใหม่่ที่างธิุรกิจที่ี�เกิดข่�น 



018 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

การประชุุมูข้องคณะกรรมูการตรวจสอบ

ในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ม่ีการปีระชิุม่หก (6) ค่ร้�ง และ
กรรม่การที่้�งหม่ดได้เข้าร่วม่การปีระชิุม่เพี้�อีหาร้อีเกี�ยวก้บเร้�อีง
ที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บฝ่่ายบริหารและผู้ติรวจสอีบภายในและภายนอีก 
ค่ณ์ะกรรม่การได้แสดงค่วาม่เห็น สำาหร้บปีีงบปีระม่าณ์ 
2564/65 สรุปีได้ด้งนี�

 1. ที่วินสอบงบการเงินรายไตรมาส 
  แลื่ะงบการเงินประจำาปี

ค่ณ์ะกรรม่การ ผู้บริหาร ผู้ติรวจสอีบภายในขอีงกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ และผู้ติรวจสอีบภายนอีก ได้ที่วนสอีบค่วาม่
ถูกติ้อีงและค่รบถ้วนขอีงงบการเงิน รายการระหว่าง
ก้น การปีร้บปีรุงรายการบ้ญชิีทีี่�สำาค่้ญ และปีระม่าณ์
การที่างบ้ญชิีทีี่�ม่ีผลกระที่บติ่อีงบการเงิน นอีกจาก
นี� ย้งได้ที่บที่วนอีงค่์ปีระกอีบอี้�นๆ เชิ่น ค่วาม่ถูกติ้อีง 
ค่วาม่ค่รบถ้วน และค่วาม่เพีียงพีอีขอีงรายการบ้ญชีิ
และการเปีิดเผยข้อีมู่ล

อีงค่์ปีระกอีบที่้�งหม่ดเหล่านี�ชิ่วยให้ม่้�นใจว่าการจ้ดที่ำา
งบการเงินเปี็นไปีติาม่ข้อีกำาหนดที่างกฎหม่ายติลอีด
จนม่าติรฐานที่างบ้ญชิีภายใติ้หล้กการบ้ญชิีที่ี�ร้บรอีง
ที่้�วไปี (Generally Accepted Accounting Principles 
-GAAP) ทีี่�เชิ้�อีถ้อีได้และที่้นเวลา และม่ีการเปีิดเผย
ข้อีมู่ลทีี่�เพีียงพีอีเพี้�อีปีระโยชิน์ขอีงผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย

 2. การที่บที่วินประสิที่ธุุิผลื่ขัองกระบวินการ 
  ควิบคุมภายใน

ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบที่บที่วนการค่วบคุ่ม่ภายใน 
ขอีงบริษ้ที่ฯ ร่วม่ก้บฝ่่ายติรวจสอีบภายในขอีงกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ ที่ำาการติรวจสอีบการปีฏิิบ้ติิงาน การจ้ดการ
ที่ร้พียากร การค่วบคุ่ม่ที่ร้พีย์สิน การย้บย้�งข้อีผิดพีลาด
หร้อีค่วาม่เสียหาย การลดขนาดค่วาม่สูญเสียและการ
ลดขอีงเสีย การปีฏิิบ้ติิที่ี�ผิดจรรยาบรรณ์ และค่วาม่ 
น่าเชิ้�อีถ้อีขอีงการรายงานข้อีมู่ลที่างการเงิน รวม่ถ่ง
การปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่ายและระเบียบข้อีบ้งค่้บ จาก
รายงานทีี่�นำาเสนอีติ่อีค่ณ์ะกรรม่การ ฝ่่ายบริหารขอีง 
บริษ้ที่ฯ ได้อีอีกแบบกลไกการค่วบคุ่ม่ที่ี�เพีียงพีอีและ
เหม่าะสม่โดยม่ีการนำาไปีปีฏิิบ้ติิอีย่างสม่ำ�าเสม่อี

อีน่�งการรายงานข้างติ้น ถูกจ้ดที่ำาข่�นเม่้�อีติ้นปีีติาม่
กรอีบการปีระเม่ินขอีง COSO พีบว่าการค่วบคุ่ม่
ภายในขอีงบริษ้ที่ฯ ม่ีปีระสิที่ธิิผลอีย่างสม่เหติุสม่ผล 
โดยที่ี�อีงค่์ปีระกอีบที่้�งห้า (5) ขอีง COSO ม่ีอียู่ ได้
ร้บการปีฏิิบ้ติิ และม่ีการปีระยุกติ์ใชิ้หล้กการพี้�นฐาน
และค่วบคุ่ม่ติาม่ที่ี�กำาหนด

 3. การกำากับดูแลื่กิจกรรมการตรวิจสอบภายใน
ค่ณ์ะกรรม่การได้ที่บที่วนแผนกลยุที่ธิ์ แผนปีระจำาปีี 
และระยะยาวขอีงแผนกติรวจสอีบภายในขอีงกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ รวม่ถ่งการปีฏิิบ้ติิติาม่กรอีบการปีฏิิบ้ติิ
วิชิาชิีพีระหว่างปีระเที่ศ (International Professional 
Practices Framework - IPPF) ทีี่�สถาบ้นผู้ติรวจสอีบ
ภายในยอีม่ร้บและผลการติรวจสอีบ นอีกจากนี�ค่ณ์ะ
กรรม่การย้งได้ให้ค่ำาแนะนำาและติิดติาม่การดำาเนินการ
แก้ไขสำาหร้บปีระเด็นสำาค่้ญขอีงธิรรม่าภิบาลทีี่�ดีและ
การค่วบคุ่ม่ภายในที่ี�เพีียงพีอี

ค่ณ์ะกรรม่การย้งได้อีนุม่้ติิกฎบ้ติรการติรวจสอีบภายใน
และที่บที่วนงบปีระม่าณ์ปีระจำาปีี การพี้ฒนาบุค่ลากร 
การจ้ดหา และแผนการฝ่ึกอีบรม่

 4. การที่บที่วินกระบวินการกำากับดูแลื่
ค่ณ์ะกรรม่การได้ที่บที่วนการปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่าย
และระเบียบข้อีบ้งค่้บ ระเบียบการที่างธิุรกิจ ธิุรกรรม่
ระหว่างก้นหร้อีรายการที่ี�อีาจม่ีค่วาม่ข้ดแย้งที่าง
ผลปีระโยชิน์และธิุรกรรม่ทีี่�เกี�ยวข้อีงก้นภายในกลุ่ม่
บริษ้ที่ฯ เพี้�อีให้ม่้�นใจว่าเปี็นไปีติาม่จริยธิรรม่และหล้ก
ปีฏิิบ้ติิที่างธิุรกิจอีย่างสม่เหติุสม่ผล

 5. ที่บที่วินกระบวินการบริหารควิามเส่�ยง
ค่ณ์ะกรรม่การร่ วม่ก้บฝ่่ ายบ ริหาร ได้ที่บที่วน
ปีระสิที่ธิิภาพีและปีระสิที่ธิิผลขอีงกระบวนการบริหาร
จ้ดการค่วาม่เสี�ยง ติลอีดจนนโยบายการบริหารค่วาม่
เสี�ยง แผนงาน และแนวที่างการการจ้ดการค่วาม่
เสี�ยง ที่ี�ส่งผลติ่อีการดำาเนินงานขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ฯ อีย่าง
สม่ำ�าเสม่อี ค่ณ์ะกรรม่การย้งให้ค่ำาแนะนำาสำาหร้บการ
ปีร้บปีรุงกระบวนการเพี้�อีจ้ดการก้บเหติุการณ์์ทีี่�ไม่่ค่าด
ฝ่๊นและค่วาม่เสี�ยงใหม่่ที่างธิุรกิจที่ี�เกิดข่�น 

 6. การที่วินสอบรายการระหวิ่างกัน 
  แลื่ะรายการท่ี่�อาจม่ควิามขััดแย้งที่าง 
  ผลื่ประโยชน์

ค่ณ์ะกรรม่การได้ที่วนสอีบรายการระหว่างก้นหร้อี
รายการทีี่�อีาจมี่ค่วาม่ข้ดแย้งที่างผลปีระโยชิน์ก่อีนทีี่�
ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ฯ จะพีิจารณ์าให้ม่ีค่วาม่สม่เหติุ 
สม่ผลและเปี็นปีระโยชิน์ติ่อีบริษ้ที่และผู้ถ้อีหุ้น โดย
เฉพีาะอีย่างยิ�งผู้ถ้อีหุ้นรายย่อีย

ค่ณ์ะกรรม่การพีบว่ารายการเหล่านี�เกิดข่�นจากการ
ปีระกอีบธิุรกิจติาม่ปีกติิเพี้�อีปีระโยชิน์ขอีงบริษ้ที่ฯ ม่ี
ค่วาม่สม่เหติุสม่ผล โปีร่งใส และเปีิดเผยอีย่างถูกติ้อีง
ติาม่ข้อีกำาหนดและหล้กการกำาก้บดูแลกิจการที่ี�ดี

 7. การแต่งตั้งผู้ตรวิจสอบภายนอก  
  ประจำาปีงบประมาณ 2564/65

ค่ณ์ะกรรม่การให้การร้บรอีง บริษ้ที่ สำาน้กงาน อีีวาย 
จำาก้ด ในฐานะผู้ติรวจสอีบภายนอีกขอีงบริษ้ที่สำาหร้บ
ปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 พีร้อีม่ค่่าสอีบบ้ญชิี ติาม่
ค่วาม่เห็นชิอีบขอีงค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่และการ
อีนุม่้ติิขอีงผู้ถ้อีหุ้นในการปีระชิุม่สาม่้ญปีระจำาปีี 2563  
ค่ณ์ะกรรม่การได้ร่วม่ก้บผู้ติรวจสอีบภายนอีกในการ
กำาหนดขอีบเขติ แนวที่าง และแผนงาน ร่วม่ก้บ
ค่วาม่เปี็นอีิสระในการปีฏิิบ้ติิงานและค่วาม่ค่ิดเห็น
อีย่างม่้อีอีาชิีพี โดยเน้นที่ี�การนำาเสนอีข้อีมู่ลทีี่�ถูกติ้อีง  
ค่รบถ้วน และเพีียงพีอี

โดยสรุปี ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบได้ปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�และ
ค่วาม่ร้บผิดชิอีบด้วยค่วาม่สาม่ารถ ค่วาม่ระม่้ดระว้ง ค่วาม่
รอีบค่อีบ และค่วาม่เปี็นอีิสระ พีร้อีม่ที่้�งให้ค่วาม่เห็นและ 
ข้อีเสนอีแนะเพี้�อีปีระโยชิน์ที่ี�เที่่าเที่ียม่ก้นขอีงผู้ม่ีส่วนได้เสีย
ทีุ่กฝ่่าย ค่ณ์ะกรรม่การม่ีค่วาม่เห็นว่างบการเงินขอีงบริษ้ที่ฯ
ม่ีค่วาม่ถูกติ้อีง เชิ้�อีถ้อีได้ และสอีดค่ล้อีงก้บม่าติรฐานการ
บ้ญชิีที่ี�ร้บรอีงที่้�วไปีนอีกจากนี�บริษ้ที่ฯ ย้งปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่าย
ที่ี�บ้งค่้บใชิ้และภาระผูกพี้นที่างธิุรกิจ ม่ีการกำาก้บดูแลกิจการ
ที่ี�ดี ปีฏิิบ้ติิติาม่กฎระเบียบ ม่ีการบริหารค่วาม่เสี�ยงทีี่�เพีียงพีอี
พีร้อีม่ดำาเนินกิจกรรม่การติรวจสอีบภายในทีี่�ม่ีปีระสิที่ธิิภาพี
และปีระสิที่ธิิผล

ในนาม่ค่ณ์ะกรรม่การ
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020 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

รายงานำคณะกรรมูการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนำ

ณ์ ว้นทีี่� 31 ม่กราค่ม่ 2565 ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น ปีระกอีบด้วยผู้ที่รงคุ่ณ์วุฒิจำานวน 5 ที่่าน โดยม่ี
รายนาม่ด้งติ่อีไปีนี�

นำายณัฐว�ฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒนำ์
ประธุานกรรมการสรรห่าและพื่�จัารณาค่าตอบแท่น

คณะกรรมการสรรหาและพัิจารณาค่าตอบแทน
ไดู้ปฏิิบัติหน้าท่�อย่างรอบคอบเพั่�อผู้ลประโยช้น์
ข้องบริษััทฯ คณะกรรมการมั�นใจวิ่าผู้ลการ
ดูำาเนินการในรอบปีท่�ผู้่านมาม่ประสิทธิภาพั

ลื่ำาดับ รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. นายณัฐวิุฒิ ฉัตรเลิศพัิพััฒน์^ ประธาน

2. นายราเมล่ บิน มูซัา^^ รองประธาน

3. นายเอบ่ วิาฮับ บิน อิสมาอ่ล^^ สมาช้ิก

4. นายอับดูุล คุดูุส โหมดู นาอิม^ สมาช้ิก

5. นายอภิช้าติ สุทธิศิลธรรม^ สมาช้ิก

หม่ายเหติุ:  ^ กรรม่การอิีสระ
          ^^ กรรม่การบริหาร

ในปีี 2564 ได้จ้ดการปีระชิุม่สรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น
ท้ี่�งหม่ด 3 ค่ร้�ง สรุปีผลการดำาเนินงานขอีงกรรม่การสรรหา
และพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นปีระจำาปีี 2564 ม่ีด้งนี�

1.  พิจารณาค่าตอบแที่น
 คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหาร
ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นพีิจารณ์าเห็น
ชิอีบก้บกรรม่การและผู้บริหารระด้บสูงติาม่วิเค่ราะห์และม่ี
การเปีรียบเทีี่ยบก้บบริษ้ที่จดที่ะเบียนทีี่�มี่ขนาดใกล้เคี่ยง และ
บริษ้ที่ในอุีติสาหกรรม่เดียวก้น ซ่ึ่�งสาม่ารถร้กษากรรม่การผู้ที่รง
คุ่ณ์วุฒิและผู้บริหารขอีงบริษ้ที่ได้   

 คาตอบแทนของพนักงาน
ค่ณ์ะกรรม่การได้พีิจารณ์าและเห็นชิอีบด้วยหล้กการค่่า
ติอีบแที่นพีน้กงานโดยใชิ้วีธิีการเปีรียบเทีี่ยบก้บแนวปีฏิิบ้ติิ
ขอีงบริษ้ที่ช้ิ�นนำาทีี่�ม่ีขนาดและ/หร้อีมู่ลค่่าอีุติสาหกรรม่ทีี่�เหม่าะ
สม่ก้น

2. การพัฒนาควิามเป็นผู้นำา
  ค่ณ์ะกรรม่การส่งเสริม่การพ้ีฒนาขีดค่วาม่สาม่ารถขอีง
ผู้บริหารขอีงบริษ้ที่ ให้สาม่ารถเปี็นผู้นำาในธิุรกิจการผลิติชิิ�นส่วน
ยานยนติ์ทีี่�ติ้อีงเผชิิญก้บวิว้ฒนาการที่างเที่ค่โนโลยีทีี่�ก้าวลำ�าและ
พีฤติิกรรม่ขอีงผู้บริโภค่ทีี่�เปีลี�ยนแปีลงไปีอีย่างรวดเร็ว  

3. แผนการส่บที่อดตำาแหน่งผู้บริหาร
  ค่ณ์ะกรรม่การได้พีิจารณ์าและเห็นชิอีบก้บแผนการส้บที่อีด
ติำาแหน่งผู้บริหารระด้บสูง โดยค่ำาน่งถ่งคุ่ณ์สม่บ้ติิและการ
จ้ดสรรในแติ่ละเกณ์ฑ์์และเสนอีให้ค่ณ์ะกรรม่การบริ ษ้ที่
ได้ร้บที่ราบ
  

(นำายณัฐว�ฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒนำ์)
ปีระธิานกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น



020 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

รายงานำคณะกรรมูการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนำ

ณ์ ว้นทีี่� 31 ม่กราค่ม่ 2565 ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น ปีระกอีบด้วยผู้ที่รงคุ่ณ์วุฒิจำานวน 5 ที่่าน โดยม่ี
รายนาม่ด้งติ่อีไปีนี�

นำายณัฐว�ฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒนำ์
ประธุานกรรมการสรรห่าและพื่�จัารณาค่าตอบแท่น

คณะกรรมการสรรหาและพัิจารณาค่าตอบแทน
ไดู้ปฏิิบัติหน้าท่�อย่างรอบคอบเพั่�อผู้ลประโยช้น์
ข้องบริษััทฯ คณะกรรมการมั�นใจวิ่าผู้ลการ
ดูำาเนินการในรอบปีท่�ผู้่านมาม่ประสิทธิภาพั

ลื่ำาดับ รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. นายณัฐวิุฒิ ฉัตรเลิศพัิพััฒน์^ ประธาน

2. นายราเมล่ บิน มูซัา^^ รองประธาน

3. นายเอบ่ วิาฮับ บิน อิสมาอ่ล^^ สมาช้ิก

4. นายอับดูุล คุดูุส โหมดู นาอิม^ สมาช้ิก

5. นายอภิช้าติ สุทธิศิลธรรม^ สมาช้ิก

หม่ายเหติุ:  ^ กรรม่การอิีสระ
          ^^ กรรม่การบริหาร

ในปีี 2564 ได้จ้ดการปีระชิุม่สรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น
ท้ี่�งหม่ด 3 ค่ร้�ง สรุปีผลการดำาเนินงานขอีงกรรม่การสรรหา
และพิีจารณ์าค่่าติอีบแที่นปีระจำาปีี 2564 ม่ีด้งนี�

1.  พิจารณาค่าตอบแที่น
 คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหาร
ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นพีิจารณ์าเห็น
ชิอีบก้บกรรม่การและผู้บริหารระด้บสูงติาม่วิเค่ราะห์และม่ี
การเปีรียบเทีี่ยบก้บบริษ้ที่จดที่ะเบียนทีี่�ม่ีขนาดใกล้เค่ียง และ
บริษ้ที่ในอุีติสาหกรรม่เดียวก้น ซ่ึ่�งสาม่ารถร้กษากรรม่การผู้ที่รง
คุ่ณ์วุฒิและผู้บริหารขอีงบริษ้ที่ได้   

 คาตอบแทนของพนักงาน
ค่ณ์ะกรรม่การได้พีิจารณ์าและเห็นชิอีบด้วยหล้กการค่่า
ติอีบแที่นพีน้กงานโดยใชิ้วีธิีการเปีรียบเทีี่ยบก้บแนวปีฏิิบ้ติิ
ขอีงบริษ้ที่ช้ิ�นนำาทีี่�ม่ีขนาดและ/หร้อีมู่ลค่่าอุีติสาหกรรม่ทีี่�เหม่าะ
สม่ก้น

2. การพัฒนาควิามเป็นผู้นำา
  ค่ณ์ะกรรม่การส่งเสริม่การพี้ฒนาขีดค่วาม่สาม่ารถขอีง
ผู้บริหารขอีงบริษ้ที่ ให้สาม่ารถเปี็นผู้นำาในธิุรกิจการผลิติชิิ�นส่วน
ยานยนติ์ทีี่�ติ้อีงเผชิิญก้บวิว้ฒนาการที่างเที่ค่โนโลยีทีี่�ก้าวลำ�าและ
พีฤติิกรรม่ขอีงผู้บริโภค่ทีี่�เปีลี�ยนแปีลงไปีอีย่างรวดเร็ว  

3. แผนการส่บที่อดตำาแหน่งผู้บริหาร
  ค่ณ์ะกรรม่การได้พีิจารณ์าและเห็นชิอีบก้บแผนการส้บที่อีด
ติำาแหน่งผู้บริหารระด้บสูง โดยค่ำาน่งถ่งคุ่ณ์สม่บ้ติิและการ
จ้ดสรรในแติ่ละเกณ์ฑ์์และเสนอีให้ค่ณ์ะกรรม่การบริ ษ้ที่
ได้ร้บที่ราบ
  

(นำายณัฐว�ฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒนำ์)
ปีระธิานกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น

บทนำำา เอกสารแนำบการประกอบธุุรกิจ
และผลการดำำาเนำินำงานำ

การกำากับดำูแลกิจการ ข้้อมููลดำ้านำการเงินำ
สารบัญ

021แบบแสดูงรายการข้้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

รายงานำคณะกรรมูการบริหาร

นำายราเมูล่ บินำ มููซา 
ประธุานคณะกรรมการบริห่าร

คณะกรรมการบริหารไดู้ปฏิิบัติหน้าท่�ตามควิาม
รับผิู้ดูช้อบอย่างรอบคอบภายในข้อบเข้ตหน้าท่�
ตามท่�กำาหนดูและบรรลุวิัตถืุประสงค์ตามท่� ไดู้รับ
มอบหมายโดูยคณะกรรมการบริษััทฯ

องค์ประกอบข้องคณะกรรมูการบริหาร

บริษ้ที่ฯ มี่ค่ณ์ะกรรม่การบริหาร (“EXCO”) ปีระกอีบไปีด้วย กรรม่การบริหารจำานวน 4 ที่่าน และติ้วแที่นฝ่่ายบริหารด้งติ่อีไปีนี�

ลื่ำาดับ รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. นายราเมล่ บิน มูซัา ^ ประธาน

2. นายเอบ่ วิาฮับ บิน อิสมาอ่ล^ รองประธาน

3. นายฮามิดู่ บิน เมาลอดู^ สมาช้ิก

4. นางฟารา บินต่� ราเมล่^ สมาช้ิก

5. นายช้ัมซัุดูดู่น บิน อ่ซัา สมาช้ิก

6. นายโหมดู ซััฟรี� บิน ฮาย่ ซัับตู สมาช้ิก

7. นายโหมดู ซั่ราจูดูดู่น บิน อับดูุลราฮิม สมาช้ิก

8. นายอัมรีซัาล บินอับดูุลมาจิดู สมาช้ิก

หม่ายเหติุ: 
^ กรรม่การบริหาร

ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ ได้กำาหนดให้ม่ีข่�นเม่้�อีว้นทีี่� 28 ติุลาค่ม่ 2557 โดยมี่ว้ติถุปีระสงค่์เพี้�อีสน้บสนุนบที่บาที่และหน้าทีี่�ขอีงค่ณ์ะ
กรรม่การบริษ้ที่ โดยให้ค่ำาแนะนำาในทิี่ศที่างขอีงค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ เพี้�อีให้ม้่�นใจได้ว่าการติ้ดสินใจหร้อีทิี่ศที่างที่างธิุรกิจสาม่ารถ
ที่ำาได้อีย่างท้ี่นที่่วงทีี่ และเพี้�อีให้ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ ม่ีการติ้ดสินใจและปีระเด็นที่างธิุรกิจติ้�งแติ่การวางแผนกลยุที่ธิ์นโยบายการ
ลงทุี่นและค่วาม่เสี�ยง ในการพีิจารณ์าว่าค่ณ์ะกรรม่การบริหารเปี็นไปีติาม่ว้ติถุปีระสงค่์ ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ ได้อีนุม้่ติิข้อีกำาหนด
ทีี่�ช้ิดเจนเกี�ยวก้บกระบวนการและการดำาเนินงานขอีงค่ณ์ะกรรม่การบริหาร

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



022 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ในนาม่ค่ณ์ะกรรม่การ 

นำายราเมูล่ บินำ มููซา 
ปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การบริหาร

ในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ค่ณ์ะกรรม่การบริหารได้จ้ดปีระชิุม่ที่้�งหม่ด 8 ค่ร้�ง เปี็นการนำาเสนอีที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บการดำาเนินการ
โค่รงการสำาหร้บโค่รงการใหม่่ทุี่กโค่รงการทีี่�บริษ้ที่ย่อียจะติ้อีงนำาเสนอี ไม่่ว่าจะเปี็นค่วาม่ติ้อีงการในการลงทุี่น ผลการศ่กษาค่วาม่
เปี็นไปีได้ขอีงโดยละเอีียดขอีงโค่รงการ จำาเปี็นจะติ้อีงนำาเสนอีติ่อีทีี่�ปีระชุิม่ค่ณ์ะกรรม่การบริหารก่อีนทีี่�จะมี่การอีนุม่้ติิในทีี่�ปีระชุิม่ 
ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ การปีระชุิม่ค่ณ์ะกรรม่การบริหารนี� จะเปี็นเวทีี่ในการพีิจารณ์า ปีระเม่ินค่วาม่เสี�ยง และติรวจสอีบข้อีเสนอี
ขอีงโค่รงการทีี่�นำาเสนอีโดยบริษ้ที่ย่อีย ด้วยกระบวนการเหล่านี� บริษ้ที่ย่อียไม่่เพีียงแติ่จะได้ข้อีเสนอีเพี้�อีให้โค่รงการสาม่ารถแข่งข้น
ได้เที่่าน้�น บริษ้ที่ในเค่ร้อีย้งได้ร้บผลปีระโยชิน์จากการทีี่�ได้ร้บการปีกปี้อีงเชิ่นเดียวก้น

ค่ณ์ะกรรม่การมี่ค่วาม่เห็นว่าในรอีบปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ค่ณ์ะกรรม่การบริหารได้ปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบอีย่างรอีบค่อีบ
ภายในขอีบเขติหน้าที่ี�ติาม่ที่ี�กำาหนดไว้ในข้อีกำาหนด ค่ณ์ะกรรม่การสรุปีได้ว่าค่ณ์ะกรรม่การบริหารได้บรรลุว้ติถุปีระสงค่์ติาม่ที่ี�ได้
ร้บม่อีบหม่ายโดยกรรม่การบริษ้ที่



022 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ในนาม่ค่ณ์ะกรรม่การ 

นำายราเมูล่ บินำ มููซา 
ปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การบริหาร

ในปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ค่ณ์ะกรรม่การบริหารได้จ้ดปีระชิุม่ที่้�งหม่ด 8 ค่ร้�ง เปี็นการนำาเสนอีที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บการดำาเนินการ
โค่รงการสำาหร้บโค่รงการใหม่่ทุี่กโค่รงการที่ี�บริษ้ที่ย่อียจะติ้อีงนำาเสนอี ไม่่ว่าจะเปี็นค่วาม่ติ้อีงการในการลงทุี่น ผลการศ่กษาค่วาม่
เปี็นไปีได้ขอีงโดยละเอีียดขอีงโค่รงการ จำาเปี็นจะติ้อีงนำาเสนอีติ่อีทีี่�ปีระชุิม่ค่ณ์ะกรรม่การบริหารก่อีนทีี่�จะมี่การอีนุม่้ติิในทีี่�ปีระชุิม่ 
ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ การปีระชุิม่ค่ณ์ะกรรม่การบริหารนี� จะเปี็นเวทีี่ในการพีิจารณ์า ปีระเม่ินค่วาม่เสี�ยง และติรวจสอีบข้อีเสนอี
ขอีงโค่รงการทีี่�นำาเสนอีโดยบริษ้ที่ย่อีย ด้วยกระบวนการเหล่านี� บริษ้ที่ย่อียไม่่เพีียงแติ่จะได้ข้อีเสนอีเพี้�อีให้โค่รงการสาม่ารถแข่งข้น
ได้เที่่าน้�น บริษ้ที่ในเค่ร้อีย้งได้ร้บผลปีระโยชิน์จากการทีี่�ได้ร้บการปีกปี้อีงเชิ่นเดียวก้น

ค่ณ์ะกรรม่การมี่ค่วาม่เห็นว่าในรอีบปีีงบปีระม่าณ์ 2564/65 ค่ณ์ะกรรม่การบริหารได้ปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบอีย่างรอีบค่อีบ
ภายในขอีบเขติหน้าทีี่�ติาม่ที่ี�กำาหนดไว้ในข้อีกำาหนด ค่ณ์ะกรรม่การสรุปีได้ว่าค่ณ์ะกรรม่การบริหารได้บรรลุว้ติถุปีระสงค่์ติาม่ที่ี�ได้
ร้บม่อีบหม่ายโดยกรรม่การบริษ้ที่

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

023แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

อันดับ ช่�อ จำานวินหุ้น ถ่อหุ้น (ร้อยลื่ะ)

1. INGRESS CORPORATION BERHAD (“ICB”) 868,499,770 60.023

2. บริษััท ไทยเอ็นวิีด่อาร์ จำำากัด 24,909,400 1.722

3. นายวิศินน์ ผู้าติกุลเศรษัฐ์ 15,180,000 1.049

4. นายวิุฒิพัล ปริยกนก 14,000,000 0.968

5. นายสุเทพั รัช้ตะสมูบูรณ์ 12,884,400 0.890

6. นางอรพัินทร์ ชู้พัาณิช้สกุล 10,539,500 0.728

7. นายสมูเจำตน์ ช้ำานาญท่องไพัวิัลห์ 8,520,000 0.589

8. นายศักดิ์ช้ัย ยอดวิานิช้ 7,700,000 0.532

9. นายพัิช้ัย วิิจำักข้ณ์พัันธ์ 6,948,100 0.480

10. นายธนบุญ ธนบุญพังศ์ 6,630,000 0.458

อื�นๆ 471,131,520 32.560

ที่ั้งหมด 1,446,942,690 100.000

ณ์ ว้นทีี่�18 เม่ษายน 2565 บริษ้ที่อิีงเกรส อีินด้สเติรียล (ไที่ยแลนด์)จำาก้ด (ม่หาชิน) ม่ีทีุ่นจดที่ะเบียนและทุี่นชิำาระแล้วเปี็นจำานวน 
1,446,942,690 บาที่ ซ่ึ่�งเปี็นหุ้นสาม่้ญมู่ลค่่าหุ้นละ 1 บาที่ โดยบริษ้ที่ไม่่ม่ีหล้กที่ร้พีย์อี้�นใดติาม่ข้อีกำาหนดและเง้�อีนไขทีี่�แติกติ่าง
จากหุ้นสาม่้ญ

ที่ี�ม่า   : บริษ้ที่ ศูนย์ร้บฝ่ากหล้กที่ร้พีย์ (ปีระเที่ศไที่ย) จำาก้ด (TSD) (ข้อีมู่ล ณ์ ว้นปีิดสมุ่ด ที่ะเบียนพี้กการโอีนหุ้นในว้นที่ี� 18 เม่ษายน 2565)
หม่ายเหติุ : ผู้ถ้อีหุ้นขอีง ICB ค่้อี นายราเม่ลีบิน มู่ซึ่า และ นายเอีบี วาฮุ้บ อีิสม่าอีีล ปี๊จจุบ้นเปี็นกรรม่การบริหารและกรรม่การขอีงบริษ้ที่ย่อียบางแห่งในกลุ่ม่

ผู้ถือหุ้นของบริษััท 10 อันดับแรก

ข้อจำ�กัดของผู้ถือหุ้นต่�งประเทศ

ไม่่ม่ีข้อีจำาก้ดสำาหร้บผู้ถ้อีหุ้นติ่างปีระเที่ศขอีงบริษ้ที่ฯ

นโยบ�ยเงินปันผลของบริษััท

บริษ้ที่ฯ ม่ีนโยบายจ่ายเงินปี๊นผลในอี้ติราไม่่ติำ�ากว่าร้อียละ 40 ขอีงกำาไรสุที่ธิิที่ี�เปี็นขอีงผู้ถ้อีหุ้นขอีงบริษ้ที่ในงบการเงินรวม่
หล้งจากจ้ดสรรเงินทีุ่นสำารอีงติาม่กฎหม่าย โดยการจ่ายเงินปี๊นผลข่�นอียู่ก้บแผนการลงทุี่น เง้�อีนไขและข้อีจำาก้ดขอีงส้ญญา
เงินกู้ย้ม่หร้อีส้ญญาที่ี�เกี�ยวข้อีง (ถ้าม่ี) สภาพีการเงิน และผลการดำาเนินงาน รวม่ถ่งปี๊จจ้ยอี้�นๆ ที่ี�เกี�ยวข้อีงขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ฯ  
ค่ณ์ะกรรม่การอีาจที่บที่วนและปีร้บปีรุงนโยบายการจ่ายเงินปี๊นผลเพี้�อีให้สอีดค่ล้อีงก้บแผนการเติิบโติในอีนาค่ติ ค่วาม่ติ้อีงการใชิ้
เงินทีุ่น เงินทีุ่นหมุ่นเวียนและปี๊จจ้ยอี้�นๆ

เน่�อีงจากบริษ้ที่ฯ เปี็นบริษ้ที่โฮุลดิ�ง สินที่ร้พีย์หล้กค่้อีเงินลงทีุ่นในบริษ้ที่ย่อีย จำานวนเงินปี๊นผลขอีงบริษ้ที่ส่วนใหญ่จ่งข่�นอียู่ก้บ
ผลการดำาเนินงานและการร้บเงินปี๊นผลจากบริษ้ที่ย่อีย

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS
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024 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของิบริษััทย่อย

บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผ้้ถืือห้้้นในอัตริาไมี่ตำ�าก่ว่่าริ้อยละ 40 ของิก่ำาไริสุ้ทธิิห้ลังิห้ัก่ภาษัีเงิินได้้ห้ลังิจ่าก่จ่ัด้สุริริเงิิน
ท้นสุำาริองิตามีก่ฎห้มีายแล้ว่ โด้ยก่าริจ่่ายเงิินปัันผลจ่ะข้�นอย้่ก่ับผลปัริะก่อบก่าริ สุภาพก่าริเงิิน สุภาพคล่องิตัว่ คว่ามีต้องิก่าริ
เงิินท้นห้มี้นเวี่ยน ก่าริลงิท้นเพิ�มีเติมี ก่าริขยายธิ้ริกิ่จ่เงิื�อนไขและข้อจ่ำาก่ัด้ตามีสุัญญาเงิินก้่้และปััจ่จั่ยด้้านก่าริจ่ัด้ก่าริอื�นๆ  
ที�คณะก่ริริมีก่าริบริิษััทฯ และผ้้ถืือห้้้นของิบริิษััทย่อยเห็้นว่่าเห้มีาะสุมีซึ่้�งิจ่ะต้องิปัฏิิบัติตามีนโยบายของิบริิษััทฯ

การลงิทุนในตลาดหลักทรัพย์อ่�น 

บริิษััทฯ ไมี่ได้้จ่ด้ทะเบียนก่ับตลาด้ห้ลัก่ทริัพย์แห้่งิอื�น



024 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของิบริษััทย่อย

บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผ้้ถืือห้้้นในอัตริาไมี่ตำ�าก่ว่่าริ้อยละ 40 ของิก่ำาไริสุ้ทธิิห้ลังิห้ัก่ภาษัีเงิินได้้ห้ลังิจ่าก่จ่ัด้สุริริเงิิน
ท้นสุำาริองิตามีก่ฎห้มีายแล้ว่ โด้ยก่าริจ่่ายเงิินปัันผลจ่ะข้�นอย้่ก่ับผลปัริะก่อบก่าริ สุภาพก่าริเงิิน สุภาพคล่องิตัว่ คว่ามีต้องิก่าริ
เงิินท้นห้มี้นเวี่ยน ก่าริลงิท้นเพิ�มีเติมี ก่าริขยายธิ้ริกิ่จ่เงิื�อนไขและข้อจ่ำาก่ัด้ตามีสุัญญาเงิินก้่้และปััจ่จั่ยด้้านก่าริจ่ัด้ก่าริอื�นๆ  
ที�คณะก่ริริมีก่าริบริิษััทฯ และผ้้ถืือห้้้นของิบริิษััทย่อยเห็้นว่่าเห้มีาะสุมีซึ่้�งิจ่ะต้องิปัฏิิบัติตามีนโยบายของิบริิษััทฯ

การลงิทุนในตลาดหลักทรัพย์อ่�น 

บริิษััทฯ ไมี่ได้้จ่ด้ทะเบียนก่ับตลาด้ห้ลัก่ทริัพย์แห้่งิอื�น

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

025แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

โค่รงสร้างการกำาก้บดูแลขอีงบริษ้ที่อีิงเกรส อีินด้สเติรียล (ไที่ยแลนด์) จำาก้ด (ม่หาชิน) ณ์ ว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 ม่ีรายละเอีียด
ด้งนี�

เลข้านุการ
บริษััท

สภาบริหาร

ฝ่่ายการเงิน 
และบัญช้่

นักลงทุนสัมูพัันธ์

ฝ่่ายข้าย 
และการตลาด

ฝ่่ายทรัพัยากร 
บุคคล

ฝ่่ายธุรการ

ฝ่่ายกฎหมูาย 
และเลข้านุการ

ฝ่่ายพััฒนาธุรกิจำ ฝ่่ายฝ่ึกอบรมู

คณะกรรมก�รบริษััท

คณะกรรมูการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมูการ 
บริหาร

ประธานเจำ้าหน้าท่�บริหาร
นายฮามิด่ บิน เมาลอด

ประธานเจำ้าหน้าท่�ฝ่่ายการเงิน 
ข้องกลุ่มูบริษััท

นายนอร์ ซารีซาด บินซาอ่ด่น

ฝ่่ายข้ายและพััฒนาธุรกิจำข้อง
กลุ่มูบริษััท

ว่าที่่� รต.ศุภชัย ม่ฤกษ์

ฝ่่ายบริหารทุนมูนุษัย ์
ข้องกลุ่มูบริษััท

นางส่าวนาบ่ละ หะย่หะมะ

คณะกรรมูการ 
ตรวิจำสอบ

ผูู้้ตรวิจำสอบ
ภายใน

โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลองค์กร

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS
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026 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

คณะกรรมูการบริษััท 

นายณัฐวิ�ฒิ 
ฉัตรเลิื่ศพิพัฒน์

ประธาน 
และ กรรมการอิสระ

นายฮามิด่   
บิน เมาลื่อด

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
และ กรรมการบริหาร

นาย ราเมล่ื่ 
บิน มูซา 

รองประธาน 
และ กรรมการบริหาร

นายเอบ่ วิาฮับ 
บิน อิสมาอ่ลื่

กรรมการบริหาร



026 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

คณะกรรมูการบริษััท 

นายณัฐวิ�ฒิ 
ฉัตรเลิื่ศพิพัฒน์

ประธาน 
และ กรรมการอิสระ

นายฮามิด่   
บิน เมาลื่อด

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
และ กรรมการบริหาร

นาย ราเมล่ื่ 
บิน มูซา 

รองประธาน 
และ กรรมการบริหาร

นายเอบ่ วิาฮับ 
บิน อิสมาอ่ลื่

กรรมการบริหาร

บทนำำา เอกสารแนำบการประกอบธุุรกิจ
และผลการดำำาเนำินำงานำ

การกำากับดำูแลกิจการ ข้้อมููลดำ้านำการเงินำ
สารบัญ

027แบบแสดูงรายการข้้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

นายอับดุลื่ คุดุส 
โหมด นาอิม

กรรมการอิสระ

นายอภิชาติ 
สุที่ธิุุศิลื่ธุุรรม

กรรมการอิสระ

นางฟารา บินต่้ ราเมล่ื่

กรรมการบริหาร
นายสุรินที่ร์ 
หวิังเจริญ

กรรมการอิสระ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS
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028 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)028 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

นายณ์้ฐวุฒิ ฉ้ติรเลิศพีิพี้ฒน์ จบการศ่กษาด้านนิติิศาสติร์บ้ณ์ฑิ์ติ 
และปีริญญานิติิศาสติร์ ม่หาบ้ณ์ฑ์ิติจากจุฬาลงกรณ์์ม่หาวิที่ยาล้ย 
และได้ร้บปีริญญาบริหารธิุรกิจ จากม่หาวิที่ยาล้ย ราม่ค่ำาแหง 
และปีระกาศนียบ้ติรภาษาอ้ีงกฤษเฉพีาะวิชิาชีิพีกฎหม่ายจาก 
ม่หาวิที่ยาล้ย สุโขท้ี่ยธิรรม่าธิิราชิ ที่่านเปี็นที่นายค่วาม่ร้บอีนุญาติ 
และเนติิบ้ณ์ฑ์ิติไที่ย

ปี๊จจุบ้นที่่านเปี็นกรรม่การผู้จ้ดการ บริษ้ที่ บีเค่เค่ ลีก้ล จำาก้ด 
และเปี็นผู้มี่ปีระสบการณ์์ และค่วาม่รู้ เกี�ยวก้บกฎหม่ายแพี่ง
พีาณ์ิชิย์ โดยเริ�ม่ปีระกอีบวิชิาชีิพีติ้�งแติ่ปีี 2535 เปี็นติ้นม่า ที่่านม่ี
ปีระสบการณ์์ที่ำางานก้บสำาน้กงานกฎหม่ายระหว่างปีระเที่ศ ได้แก่ 
J Koh & Co., DLA Piper และ Watson, Farley & Williams ใน
ระหว่างปีี 2544 ถ่งปีี 2556 นอีกจากนี�ที่่าน เค่ยได้ร้บการแติ่งต้ิ�ง
ให้เปี็นกรรม่การในค่ณ์ะกรรม่การบริหารค่วาม่เสี�ยง ขอีงอีงค่์การ
สวนพีฤษศาสติร์ กระที่รวงที่ร้พียากรธิรรม่ชิาติิและสิ�งแวดล้อีม่ใน 
ระหว่างปีี 2555 ถ่ง 2556

ที่่านดำารงติำาแหน่งกรรม่การอิีสระขอีง บริษ้ที่ อีิงเกรส อีินด้สเติรียล
(ไที่ยแลนด์) จำาก้ด (ม่หาชิน) ที่่านเปี็นค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ 
และปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น ที่่าน
ได้ร้บการแติ่งติ้�งให้เปี็นปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่เม้่�อีเด้อีน 
ธิ้นวาค่ม่ 2560

นายราเม่ลี บิน มู่ซึ่า สำาเร็จการศ่กษาปีริญญาสาขาวิศวกรรม่
โที่รค่ม่นาค่ม่ และปีริญญาม่หาบ้ณ์ฑิ์ติสาขา โที่รค่ม่นาค่ม่
ไม่โค่รเวฟ้ จาก University of Sheffield สหราชิอีาณ์าจ้กร 
ที่่านเริ�ม่อีาชีิพีเปี็นอีาจารย์ด้านอิีเล็กที่รอีนิกส์และโที่รค่ม่นาค่ม่
ไม่โค่รเวฟ้ทีี่� ม่หาวิที่ยาล้ย Teknologi ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ยในปีี 2515 
ที่่านลาอีอีกจาก ม่หาวิที่ยาล้ย Technologi ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย ในปีี 
2518 เพี้�อีร่วม่งานก้บบริษ้ที่ Pernas NEC Telecommunications 
Sdn. Bhd. ติ้�งแติ่ปีี 2519 ถ่ง 2523 โดยข่�นดำารงติำาแหน่งรอีง
ปีระธิานกรรม่การบริหารก่อีนทีี่�จะร่วม่งานก้บบริษ้ที่ Sapura 
Holdings Sdn. Bhd. ที่่านเปี็นผู้ก่อีติ้�งกลุ่ม่บริษ้ที่ Ingress ผ่าน
การรวม่กิจการก้บบริษ้ที่ Ingress Engineering Sdn. Bhd. 1991 
ปี๊จจุบ้นที่่านเปี็นรอีงปีระธิานบริษ้ที่ Ingress Corporation Berhad 
ที่่านได้ร้บปีริญญาวิศวกรรม่ศาสติรดุษฎีบ้ณ์ฑิ์ติกิติติิม่ศ้กดิ์ จาก
ม่หาวิที่ยาล้ย Teknologi ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย เม่้�อีว้นทีี่� 13 ติุลาค่ม่ 
2555

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็นสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและ
พีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น และปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การบริหารขอีง
บริษ้ที่

นำายณัฐว�ฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒนำ์
ประธาน และ กรรมการอิสระ

นำายราเมูล่ บินำ มููซา 
รองประธาน และ กรรมการบริหาร
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นายณ์้ฐวุฒิ ฉ้ติรเลิศพีิพี้ฒน์ จบการศ่กษาด้านนิติิศาสติร์บ้ณ์ฑิ์ติ 
และปีริญญานิติิศาสติร์ ม่หาบ้ณ์ฑิ์ติจากจุฬาลงกรณ์์ม่หาวิที่ยาล้ย 
และได้ร้บปีริญญาบริหารธิุรกิจ จากม่หาวิที่ยาล้ย ราม่ค่ำาแหง 
และปีระกาศนียบ้ติรภาษาอ้ีงกฤษเฉพีาะวิชิาชีิพีกฎหม่ายจาก 
ม่หาวิที่ยาล้ย สุโขท้ี่ยธิรรม่าธิิราชิ ที่่านเปี็นที่นายค่วาม่ร้บอีนุญาติ 
และเนติิบ้ณ์ฑ์ิติไที่ย

ปี๊จจุบ้นที่่านเปี็นกรรม่การผู้จ้ดการ บริษ้ที่ บีเค่เค่ ลีก้ล จำาก้ด 
และเปี็นผู้มี่ปีระสบการณ์์ และค่วาม่รู้ เกี�ยวก้บกฎหม่ายแพี่ง
พีาณ์ิชิย์ โดยเริ�ม่ปีระกอีบวิชิาชีิพีติ้�งแติ่ปีี 2535 เปี็นติ้นม่า ที่่านม่ี
ปีระสบการณ์์ที่ำางานก้บสำาน้กงานกฎหม่ายระหว่างปีระเที่ศ ได้แก่ 
J Koh & Co., DLA Piper และ Watson, Farley & Williams ใน
ระหว่างปีี 2544 ถ่งปีี 2556 นอีกจากนี�ที่่าน เค่ยได้ร้บการแติ่งติ้�ง
ให้เปี็นกรรม่การในค่ณ์ะกรรม่การบริหารค่วาม่เสี�ยง ขอีงอีงค่์การ
สวนพีฤษศาสติร์ กระที่รวงที่ร้พียากรธิรรม่ชิาติิและสิ�งแวดล้อีม่ใน 
ระหว่างปีี 2555 ถ่ง 2556

ที่่านดำารงติำาแหน่งกรรม่การอิีสระขอีง บริษ้ที่ อีิงเกรส อีินด้สเติรียล
(ไที่ยแลนด์) จำาก้ด (ม่หาชิน) ที่่านเปี็นค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ 
และปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น ที่่าน
ได้ร้บการแติ่งติ้�งให้เปี็นปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่เม่้�อีเด้อีน 
ธิ้นวาค่ม่ 2560

นายราเม่ลี บิน มู่ซึ่า สำาเร็จการศ่กษาปีริญญาสาขาวิศวกรรม่
โที่รค่ม่นาค่ม่ และปีริญญาม่หาบ้ณ์ฑิ์ติสาขา โที่รค่ม่นาค่ม่
ไม่โค่รเวฟ้ จาก University of Sheffield สหราชิอีาณ์าจ้กร 
ที่่านเริ�ม่อีาชีิพีเปี็นอีาจารย์ด้านอิีเล็กที่รอีนิกส์และโที่รค่ม่นาค่ม่
ไม่โค่รเวฟ้ทีี่� ม่หาวิที่ยาล้ย Teknologi ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ยในปีี 2515 
ที่่านลาอีอีกจาก ม่หาวิที่ยาล้ย Technologi ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย ในปีี 
2518 เพี้�อีร่วม่งานก้บบริษ้ที่ Pernas NEC Telecommunications 
Sdn. Bhd. ติ้�งแติ่ปีี 2519 ถ่ง 2523 โดยข่�นดำารงติำาแหน่งรอีง
ปีระธิานกรรม่การบริหารก่อีนทีี่�จะร่วม่งานก้บบริษ้ที่ Sapura 
Holdings Sdn. Bhd. ที่่านเปี็นผู้ก่อีติ้�งกลุ่ม่บริษ้ที่ Ingress ผ่าน
การรวม่กิจการก้บบริษ้ที่ Ingress Engineering Sdn. Bhd. 1991 
ปี๊จจุบ้นที่่านเปี็นรอีงปีระธิานบริษ้ที่ Ingress Corporation Berhad 
ที่่านได้ร้บปีริญญาวิศวกรรม่ศาสติรดุษฎีบ้ณ์ฑ์ิติกิติติิม่ศ้กดิ์ จาก
ม่หาวิที่ยาล้ย Teknologi ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย เม่้�อีว้นทีี่� 13 ติุลาค่ม่ 
2555

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็นสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและ
พีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น และปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การบริหารขอีง
บริษ้ที่
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นายฮุาม่ิดี บิน เม่าลอีด สำาเร็จการศ่กษาปีริญญาวิที่ยาศาสติร์
สาขาวิศวกรรม่อุีติสาหการ ในปีี 2530 จากม่หาวิที่ยาล้ย Toledo 
ร้ฐโอีไฮุโอี ปีระเที่ศสหร้ฐอีเม่ริกา ที่่านเริ�ม่ติ้นอีาชีิพีที่ี�บริษ้ที่ 
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd.ในเด้อีนพีฤศจิกายน 
2532 ถ่งม่ิถุนายน 2537 หล้งจากน้�นที่่านเข้าร่วม่บริษ้ที่ Atasi 
Consultant ในติำาแหน่ง Operation Manager จนถ่งปีี 2538

ในปีี 2538 ที่่านได้เข้าร่วม่งานก้บกลุ่ม่บริษ้ที่ Ingress ในฐานะ
ผู้จ้ดการขอีงบริษ้ที่ Ingress Engineering Sdn.Bhd. และได้
ที่ำางานในติำาแหน่งติ่างๆ ภายในบริษ้ที่ย่อียขอีงบริษ้ที่ INGRS 
รวม่ถ่งเปี็นกรรม่การผู้จ้ดการขอีงบริ ษ้ที่ บริ ษ้ที่ อีิงเกรส 
อีอีโติเวนเจอีร์ จำาก้ด ระหว่างปีี 2550-2553 และบริษ้ที่ Ingress 
Technologies Sdn. Bhd. ระหว่างปีี 2555-2261 ที่่านเข้าร้บ
ติำาแหน่งซีึ่อีีโอีขอีงบริษ้ที่ INGRS เริ�ม่ติ้�งแติ่เด้อีนก้นยายน 2561 

ติ้�งแติ่เด้อีนก้นยายน 2561 ที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็นสม่าชิิก
ค่ณ์ะกรรม่การบริหารและปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหารขอีงบริษ้ที่

นายเอีบี วาฮุ้บ บิน อิีสม่าอีีล เปี็นวิศวกรอีาชีิพี ที่่านได้ร้บปีริญญา
ดุษฎีบ้ณ์ฑ์ิติสาขาวิศวกรรม่เค่ร้�อีงกล (Ph.D) จากม่หาวิที่ยาล้ย 
Leeds ปีระเที่ศอี้งกฤษ ที่่านเริ�ม่ติ้นอีาชีิพีขอีงเขาในฐานะเปี็น
ติิวเติอีร์ในปีี 2521 ทีี่�ม่หาวิที่ยาล้ย Kebangsaan, ร้ฐ Selangor 
ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย และย้งที่ำาหน้าทีี่�เปี็นอีาจารย์ในม่หาวิที่ยาล้ย
เดียวก้นติ้�งแติ่ปีี 2525 ถ่ง 2527

ในปีี 2527 ที่่านลาอีอีกจากม่หาวิที่ยาล้ยและเข้าร่วม่บริษ้ที่ทีี่�มี่ช้ิ�อี
เสียงหลายแห่งเชิ่นบริษ้ที่ Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. 
Bhd. (PROTON) และบริษ้ที่ Sapura Holdings Sdn. Bhd. โดย
ติำาแหน่งล่าสุดขอีงที่่านค้่อีกรรม่การผู้จ้ดการกลุ่ม่บริษ้ที่ Sapura 
Motors Berhad (ปี๊จจุบ้นรู้จ้กก้นในช้ิ�อีบริษ้ที่ Sapura Industrial 
Berhad). ที่่านดำารงติำาแหน่งสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การขอีงบริษ้ที่ 
Bina Darulaman Berhad ติ้�งแติ่ปีี 2551 ถ่ง 2556 ที่่านปี็น
ผู้ร่วม่ก่อีติ้�งกลุ่ม่บริษ้ที่ Ingress และที่่านเปี็นกรรม่การการบริหาร
ขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ Ingress Corporation Berhad และเปี็นผู้ร่วม่
ก่อีติ้�งในหลายๆ บริษ้ที่เอีกชิน

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็นค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์า
ค่่าติอีบแที่น และสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การบริหารขอีงบริษ้ที่

นำายฮามิูดำ่  บินำ เมูาลอดำ
ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร และ กรรมการบริหาร
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นายอ้ีบดุล คุ่ดุส โหม่ด นาอิีม่ เปี็นผู้ทีี่�ได้ร้บอีนุญาติให้มี่อีาชีิพีเปี็น
ผู้สอีบบ้ญชิี (CA) ขอีงสถาบ้นน้กบ้ญชีิปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย ซ่ึ่�งเปี็น
พี้นธิม่ิติรขอีง สม่าค่ม่ผู้ทีี่�ได้ร้บอีนุญาติให้มี่อีาชีิพีเปี็นผู้สอีบบ้ญชีิ 
ปีระเที่ศอ้ีงกฤษ (ACCA) และ สถาบ้นผู้ทีี่�ได้ร้บอีนุญาติให้มี่อีาชีิพี
เปี็นผู้สอีบภาษีอีากรปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย

ที่่านเริ�ม่จากการเปี็น ผู้ชิ่วยผู้สอีบบ้ญชิีทีี่�บริษ้ที่ Arthur Young & 
Co., Public Accountants, Kuala Lumpur ติ้�งแติ่เด้อีนม่กราค่ม่ 
2519 ถ่งธิ้นวาค่ม่ 2519 และติ่อีม่าได้ดำารงติำาแหน่งผู้ติรวจสอีบ
บ้ญชีิอีาวุโสทีี่�บริษ้ที่ Ramoss Jassen & PartnersChartered 
Accountants, London ติ้�งแติ่เด้อีนกรกฎาค่ม่ 2523 ถ่งเด้อีน
ธิ้นวาค่ม่ 2527 ที่่านเค่ยเปี็นน้กบ้ญชิีทีี่� Islamic Finance House 
PLC, London ติ้�งแติ่เด้อีนม่กราค่ม่ ถ่งธิ้นวาค่ม่ 2528 ที่่านเข้าร่วม่
ก้บบริษ้ที่ Syarikat TakafulMalaysia Berhad ในเด้อีนม่กราค่ม่ 
2529 จนถ่งเด้อีนสิงหาค่ม่ 2536 โดยติำาแหน่งสุดที่้ายขอีงเขาค่้อี 
Senior Finance Manager ติ้�งแติ่ก้นยายน 2536 ถ่งธิ้นวาค่ม่ 2539 
เขาเปี็นผู้อีำานวยการฝ่่ายกิจการอีงค่์กรที่ี� Emile Woolf Group of 
Colleges, Kuala Lumpur ติ่อีม่าที่่านได้ร่วม่งานก้บ สม่าค่ม่ผู้ทีี่�
ได้ร้บอีนุญาติให้ม่ีอีาชิีพีเปี็นผู้สอีบบ้ญชีิปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย SKMN 
เม่้�อีเด้อีนม่กราค่ม่ 2540 และเปี็นหุ้นส่วนก้บสม่าค่ม่ผู้ทีี่�ได้ร้บ
อีนุญาติให้มี่อีาชีิพีเปี็นผู้สอีบบ้ญชีิ AKN Arif ติ้�งแติ่เด้อีนม่กราค่ม่ 
2543 ที่่านดำารงติำาแหน่งกรรม่การและกรรม่การติรวจสอีบขอีง
บริษ้ที่ Inch Kenneth Kajang Rubber PLC, London ติ้�งแติ่ปีี 
2544 ถ่ง 2552 ที่่านย้งเปี็นปีระธิานกรรม่การและค่ณ์ะกรรม่การ
ติรวจสอีบขอีงบริษ้ที่ Concrete Engineering Products Bhd 
ปีระเที่ศม่าเลเซึ่ีย

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็น ปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ 
และสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นขอีง
บริษ้ที่

นายอีภิชิาติิ สุที่ธิิศิลธิรรม่ จบปีริญญาสาขาวิศวกรรม่เค่ม่ี จาก
จุฬาลงกรณ์์ม่หาวิที่ยาล้ย และ ปีริญญาม่หาบ้ณ์ฑิ์ติสาขา
บริหารธิุรกิจจากม่หาวิที่ยาล้ยธิรรม่ศาสติร์

ที่่านเปี็นวิศวกรวิชิาชิีพีและเค่ยที่ำางานให้ก้บบริษ้ที่ติ่างๆ รวม่ท้ี่�ง
เปี็นรอีงกรรม่การผู้จ้ดการ บริษ้ที่ เอีบิโก้ โฮุลดิ�ง จำาก้ด (ม่หาชิน) 
ในปีี 2535 ถ่ง 2540 ที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็นกรรม่การผู้จ้ดการ 
บริษ้ที่ วิริยะฟู้้ดอิีนด้สที่รี จำาก้ด ติ้�งแติ่ปีี 2547 ถ่ง 2550 ที่่าน
เปี็นรอีงปีระธิานฝ่่ายธิุรกิจการเกษติร ในบริษ้ที่ ม่าลีสาม่พีราน 
จำาก้ด ติ้�งแติ่ปีี 2550 ถ่ง 2551 และเปี็นผู้อีำานวยการฝ่่ายผลิติ
ขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ ทิี่ปีโก้ ฟู้้ด (ปีระเที่ศไที่ย) จำาก้ด (ม่หาชิน) ต้ิ�งแติ่
ปีี 2553 ถ่ง พี.ศ. 2554 ที่่านได้ร่วม่งานก้บ บริษ้ที่ 3I Energy 
Company Limited ในปีี 2555 และดำารงติำาแหน่งเปี็นกรรม่การ
บริษ้ที่จนถ่งปี๊จจุบ้น

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็น สม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ
และสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นขอีง
บริษ้ที่

นำายอับดุำล คุดุำส โหมูดำ นำาอิมู
กรรมการอิสระ

นำายอภิชาติ สุทธุิศิลธุรรมู
กรรมการอิสระ



030 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)030 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

นายอ้ีบดุล คุ่ดุส โหม่ด นาอิีม่ เปี็นผู้ทีี่�ได้ร้บอีนุญาติให้ม่ีอีาชีิพีเปี็น
ผู้สอีบบ้ญชีิ (CA) ขอีงสถาบ้นน้กบ้ญชีิปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย ซ่ึ่�งเปี็น
พี้นธิม่ิติรขอีง สม่าค่ม่ผู้ทีี่�ได้ร้บอีนุญาติให้ม่ีอีาชีิพีเปี็นผู้สอีบบ้ญชีิ 
ปีระเที่ศอ้ีงกฤษ (ACCA) และ สถาบ้นผู้ทีี่�ได้ร้บอีนุญาติให้มี่อีาชีิพี
เปี็นผู้สอีบภาษีอีากรปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย

ที่่านเริ�ม่จากการเปี็น ผู้ชิ่วยผู้สอีบบ้ญชีิทีี่�บริษ้ที่ Arthur Young & 
Co., Public Accountants, Kuala Lumpur ติ้�งแติ่เด้อีนม่กราค่ม่ 
2519 ถ่งธิ้นวาค่ม่ 2519 และติ่อีม่าได้ดำารงติำาแหน่งผู้ติรวจสอีบ
บ้ญชีิอีาวุโสทีี่�บริษ้ที่ Ramoss Jassen & PartnersChartered 
Accountants, London ติ้�งแติ่เด้อีนกรกฎาค่ม่ 2523 ถ่งเด้อีน
ธิ้นวาค่ม่ 2527 ที่่านเค่ยเปี็นน้กบ้ญชิีทีี่� Islamic Finance House 
PLC, London ติ้�งแติ่เด้อีนม่กราค่ม่ ถ่งธิ้นวาค่ม่ 2528 ที่่านเข้าร่วม่
ก้บบริษ้ที่ Syarikat TakafulMalaysia Berhad ในเด้อีนม่กราค่ม่ 
2529 จนถ่งเด้อีนสิงหาค่ม่ 2536 โดยติำาแหน่งสุดที่้ายขอีงเขาค่้อี 
Senior Finance Manager ติ้�งแติ่ก้นยายน 2536 ถ่งธิ้นวาค่ม่ 2539 
เขาเปี็นผู้อีำานวยการฝ่่ายกิจการอีงค่์กรทีี่� Emile Woolf Group of 
Colleges, Kuala Lumpur ติ่อีม่าที่่านได้ร่วม่งานก้บ สม่าค่ม่ผู้ทีี่�
ได้ร้บอีนุญาติให้ม่ีอีาชีิพีเปี็นผู้สอีบบ้ญชีิปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย SKMN 
เม้่�อีเด้อีนม่กราค่ม่ 2540 และเปี็นหุ้นส่วนก้บสม่าค่ม่ผู้ทีี่�ได้ร้บ
อีนุญาติให้มี่อีาชีิพีเปี็นผู้สอีบบ้ญชีิ AKN Arif ติ้�งแติ่เด้อีนม่กราค่ม่ 
2543 ที่่านดำารงติำาแหน่งกรรม่การและกรรม่การติรวจสอีบขอีง
บริษ้ที่ Inch Kenneth Kajang Rubber PLC, London ติ้�งแติ่ปีี 
2544 ถ่ง 2552 ที่่านย้งเปี็นปีระธิานกรรม่การและค่ณ์ะกรรม่การ
ติรวจสอีบขอีงบริษ้ที่ Concrete Engineering Products Bhd 
ปีระเที่ศม่าเลเซึ่ีย

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็น ปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ 
และสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นขอีง
บริษ้ที่

นายอีภิชิาติิ สุที่ธิิศิลธิรรม่ จบปีริญญาสาขาวิศวกรรม่เค่ม่ี จาก
จุฬาลงกรณ์์ม่หาวิที่ยาล้ย และ ปีริญญาม่หาบ้ณ์ฑิ์ติสาขา
บริหารธิุรกิจจากม่หาวิที่ยาล้ยธิรรม่ศาสติร์

ที่่านเปี็นวิศวกรวิชิาชิีพีและเค่ยที่ำางานให้ก้บบริษ้ที่ติ่างๆ รวม่ท้ี่�ง
เปี็นรอีงกรรม่การผู้จ้ดการ บริษ้ที่ เอีบิโก้ โฮุลดิ�ง จำาก้ด (ม่หาชิน) 
ในปีี 2535 ถ่ง 2540 ที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็นกรรม่การผู้จ้ดการ 
บริษ้ที่ วิริยะฟู้้ดอิีนด้สที่รี จำาก้ด ติ้�งแติ่ปีี 2547 ถ่ง 2550 ที่่าน
เปี็นรอีงปีระธิานฝ่่ายธิุรกิจการเกษติร ในบริษ้ที่ ม่าลีสาม่พีราน 
จำาก้ด ติ้�งแติ่ปีี 2550 ถ่ง 2551 และเปี็นผู้อีำานวยการฝ่่ายผลิติ
ขอีงกลุ่ม่บริษ้ที่ ทิี่ปีโก้ ฟู้้ด (ปีระเที่ศไที่ย) จำาก้ด (ม่หาชิน) ติ้�งแติ่
ปีี 2553 ถ่ง พี.ศ. 2554 ที่่านได้ร่วม่งานก้บ บริษ้ที่ 3I Energy 
Company Limited ในปีี 2555 และดำารงติำาแหน่งเปี็นกรรม่การ
บริษ้ที่จนถ่งปี๊จจุบ้น

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็น สม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ
และสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพิีจารณ์าค่่าติอีบแที่นขอีง
บริษ้ที่

นำายอับดุำล คุดำุส โหมูดำ นำาอิมู
กรรมการอิสระ

นำายอภิชาติ สุทธิุศิลธุรรมู
กรรมการอิสระ

บทนำำา เอกสารแนำบการประกอบธุุรกิจ
และผลการดำำาเนำินำงานำ

การกำากับดำูแลกิจการ ข้้อมููลดำ้านำการเงินำ
สารบัญ

031แบบแสดูงรายการข้้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 031แบบแสดูงรายการข้้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

นางฟ้ารา บินติี� ราเม่ลี สำาเร็จการศ่กษาปีริญญาสาขาวิศวกรรม่
ไฟ้ฟ้้าจากม่หาวิที่ยาล้ย Teknologi ปีระเที่ศม่าเลเซีึ่ย และ 
ปีริญญาม่หาบ้ณ์ฑิ์ติสาขาการจ้ดการวิศวกรรม่จากม่หาวิที่ยาล้ย 
Coventry ปีระเที่ศอี้งกฤษ

เธิอีเริ�ม่ติ้นอีาชิีพีในฐานะผู้จ้ดการท้ี่�วไปีขอีงบริษ้ที่ Ingress 
Corporation Berhad (“ICB”) ในปีี 2556 และได้ร้บการเล้�อีน
ติำาแหน่งเปี็นผู้อีำานวยการฝ่่าย Corporate Services ขอีงบริษ้ที่ 
ICB เม่้�อีติ้นปีี 2560 โดยเธิอีได้ดำารงติำาแหน่งกรรม่การบริษ้ที่
ติ้�งแติ่เด้อีนม่ีนาค่ม่ 2560

ปี๊จจุบ้นที่่านดำารงติำาแหน่งเปี็นสม่าชิิกค่ณ์ะกรรม่การบริหารขอีง 
บริษ้ที่

นายสุรินที่ร์ หว้งเจริญ จบการศ่กษาปีริญญาวิศวกรรม่ศาสติร์
บ้ณ์ฑิ์ติ จากม่หาวิที่ยาล้ยพีระจอีม่เกล้า

ที่่านเริ�ม่งานในกลุ่ม่บริษ้ที่สม่บูรณ์์ในปีี 2526 ถ่ง 2541 ขณ์ะ
ทีี่�อียู่ในกลุ่ม่บริษ้ที่สม่บูรณ์์ ที่่านได้ร้บแติ่งติ้�งเปี็นกรรม่การร่าง
และจ้ดที่ำาม่าติรฐานผลิติภ้ณ์ฑ์์อุีติสาหกรรม่เพี้�อีผลิติชิิ�นส่วน
สำาหร้บอุีติสาหกรรม่ยานยนติ์ ได้แก่ ค่อียล์สปีริง เหล็กก้นโค่ลง 
ที่อีร์ช้ิ�นบาร์ ผ้าเบรกและแผ่นค่ล้ติชิ์ ที่่านย้งร้บผิดชิอีบในการ
ติรวจสอีบอุีติสาหกรรม่การผลิติเหล็กและติรวจสอีบการผลิติเหล็ก
ให้ก้บ Mitsubishi Steel Corporation ในอิีนเดีย 

ที่่านได้เข้าร่วม่งานก้บบริษ้ที่ อิีงเกรส อีอีโติเวนเจอีร์ จำาก้ด ในปีี 
2541 และติ่อีม่าได้ร่วม่งานก้บ บริษ้ที่ ไที่ย อีอีโติ ทูี่ลส์ (อีีสเทิี่ร์น) 
จำาก้ดติ้�งแติ่ปีี 2555 จนถ่งเด้อีนเม่ษายน 2560 โดยดำารงติำาแหน่ง
เปี็นกรรม่การผู้จ้ดการ ที่่านเข้าร่วม่งานก้บบริษ้ที่ในติำาแหน่ง 
Head of Corporate Services ในปีี 2558 ที่่านดำารงติำาแหน่ง
เปี็นสม่าชิิกขอีงค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ติ้�งแติ่เด้อีนมี่นาค่ม่ 2560

นำางฟารา บินำต่� ราเมูล่
กรรมการบริหาร

นำายสุรินำทร์ หวังเจริญ
กรรมการอิสระ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



032 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

โครงสร้างการบริหารจัดำการ

ข้้อมููลเก่�ยวกับคณะกรรมูการ

ณ์ ว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ อีิงเกรสอีินด้สเติรียล (ไที่ยแลนด์) จำาก้ด (ม่หาชิน) ปีระกอีบด้วยกรรม่การผู้ที่รง
คุ่ณ์วุฒิ ค่วาม่รู้ ค่วาม่เชิี�ยวชิาญโดยเฉพีาะในด้านอีุติสาหกรรม่ยานยนติ์และด้านอี้�นๆ ซ่ึ่�งเปี็นปีระโยชิน์ติ่อีการดำาเนินธิุรกิจขอีง
บริษ้ที่ เปี็นจำานวน 8 ที่่าน โดยม่ีรายนาม่ด้งติ่อีไปีนี�

ลื่ำาดับ รายช่�อ กรรมการบริษััที่
กรรมการ 
ตรวิจสอบ

กรรมการสรรหา
แลื่ะพิจารณาค่า

ตอบแที่น
กรรมการบริหาร

1. น�ยณัฐวิุฒิ  ฉัตริเลิศพัิพััฒน์ ปริะธ�น และ 
กริริมก�ริอิิสริะ

กริริมก�ริ ปริะธ�น -

2. น�ยริ�เมล่ บิน มูซั� กริริมก�ริบริิห�ริ - กริริมก�ริ ปริะธ�น

3. น�ยเอิบ่ วิ�ฮับ บิน อิิสม�อิ่ล กริริมก�ริบริิห�ริ - กริริมก�ริ กริริมก�ริ

4. น�ยฮ�มิดั่ บิน  เม�ลอิดั กริริมก�ริบริิห�ริ - - กริริมก�ริ

5. น�ยอิับดัุล คุดัุส โหมดั น�อิิม กริริมก�ริอิิสริะ ปริะธ�น กริริมก�ริ -

6. น�งฟ�ริ� บินต่� ริ�เมล่ กริริมก�ริบริิห�ริ - - กริริมก�ริ

7. น�ยสุริินทริ์  หวิังเจำริิญ กริริมก�ริอิิสริะ - - -

8. น�ยอิภิช�ติ  สุทธิศิลธริริม กริริมก�ริอิิสริะ กริริมก�ริ กริริมก�ริ -

ข้อบเข้ตอำานำาจหนำ้าท่�ข้องคณะกรรมูการ
บริษััทและคณะอนำุกรรมูการ

คณะกรรมูการ
1. ปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�ให้เปี็นไปีติาม่กฎหม่าย ว้ติถุปีระสงค่์ และ

ข้อีบ้งค่้บขอีงบริษ้ที่ฯ ติลอีดจนม่ติิที่ี�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้นด้วย
ค่วาม่ซึ่้�อีส้ติย์สุจริติและระม่้ดระว้งเพี้�อีปีระโยชิน์ขอีงบริษ้ที่

2. พีิจารณ์ากำาหนดรายละเอีียดและให้ค่วาม่เห็นชิอีบนโยบาย 
กลยุที่ธิ์ที่างธิุรกิจ แผนธิุรกิจ งบปีระม่าณ์ปีระจำาปีี รวม่
ถ่งม่ีการติิดค่วาม่ค่้บหน้าขอีงการดำาเนินงานท้ี่�งรายเด้อีน
และรายไติรม่าสขอีงบริษ้ที่ฯ เพี้�อีเปีรียบเที่ียบก้บแผนและ 
งบปีระม่าณ์ที่างธิุรกิจที่ี�กำาหนดไว้

3. ติ้ดสินใจ ค่วบคุ่ม่และติิดติาม่การดำาเนินกิจการขอีง 
บริษ้ที่ฯ ยกเว้นการดำาเนินการด้งติ่อีไปีนี� ซ่ึ่�งบริษ้ที่ฯ ติ้อีง
ได้ร้บค่วาม่เห็นชิอีบจากทีี่�ปีระชิุม่ใหญ่ผู้ถ้อีหุ้นก่อีนเริ�ม่
ดำาเนินการ
• กิจกรรม่ใดๆ ที่ี�กฎหม่ายและ/หร้อีข้อีบ้งค่้บขอีงบริษ้ที่

กำาหนดให้ติ้อีงได้ร้บอีนุม่้ติิจากทีี่�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้น
• การเข้าที่ำารายการระหว่างก้นซ่ึ่�งกฏิหม่ายที่ี�เกี�ยวข้อีง

กำาหนดให้ติ้อีงม่ีการดำาเนินการให้เปี็นไปีติาม่กฏิหม่าย
และหล้กเกณ์ฑ์์ทีี่�เกี�ยวข้อีงขอีงสำาน้กงาน ก.ล.ติ.และ
ติลาดหล้กที่ร้พีย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

• การที่ำารายการได้ม่า/จำาหน่ายไปีซ่ึ่�งกฏิหม่ายกำาหนดให้
ติ้อีงม่ีการดำาเนินการติาม่หล้กเกณ์ฑ์์ทีี่�สำาน้กงาน ก.ล.ติ. 
และติลาดหล้กที่ร้พีย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

4. ดำาเนินการที่ี�จำาเปี็นเพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่าบริษ้ที่ฯ ม่ีระบบการ
จ้ดที่ำาบ้ญชิีและรายงานที่างการเงิน ระบบการติรวจสอีบ
บ้ญชิี รวม่ถ่งระบบค่วบคุ่ม่ภายในทีี่�เพีียงพีอีและเหม่าะสม่

5. พีิจารณ์าและอีนุม่้ติิให้บริษ้ที่ฯ ที่ำารายการซึ่้�อีและขาย
ที่ร้พีย์สิน ลงทีุ่นในกิจการใหม่่ๆ รวม่ถ่งการที่ำารายการ
ใดๆ ที่ี�กฏิหม่ายกำาหนดให้ติ้อีงได้ร้บการอีนุม่้ติิจากค่ณ์ะ
กรรม่การบริษ้ที่ฯ เว้นแติ่รายการที่ี�กฏิหม่ายกำาหนดให้
ติ้อีงได้ร้บการอีนุม่้ติิโดยที่ี�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้น

6. พีิจารณ์าและ/หร้อีให้ค่วาม่เห็นเกี�ยวก้บการที่ำารายการทีี่�
เกี�ยวโยงก้นขอีงบริษ้ที่ฯ และบริษ้ที่ย่อีย รวม่ถ่งดำาเนิน
การทีี่�จำาเปี็นเพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่าการเข้าที่ำารายการปีระเภที่
ด้งกล่าวเปี็นไปีติาม่หล้กเกณ์ฑ์์ที่ี�เกี�ยวข้อีง

7. จ้ดที่ำานโยบายด้านค่วาม่ร้บผิดชิอีบติ่อีส้งค่ม่ และกำาก้บ
ดูแลในการนำานโยบายด้งกล่าวไปีปีฏิิบ้ติิ ใชิ้อีย่างม่ี
ปีระสิที่ธิิภาพี

8. แติ่งติ้�งค่ณ์ะกรรม่การชุิดย่อียชิุดติ่างๆ รวม่ถ่งกำาหนด
ขอีบเขติอีำานาจหน้าทีี่�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบขอีงค่ณ์ะ
กรรม่การชิุดย่อีย เพี้�อีสน้บสนุนการที่ำางานขอีงค่ณ์ะ
กรรม่การบริษ้ที่



032 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

โครงสร้างการบริหารจัดำการ

ข้้อมููลเก่�ยวกับคณะกรรมูการ

ณ์ ว้นทีี่� 31 ม่กราค่ม่ 2565 ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ อีิงเกรสอีินด้สเติรียล (ไที่ยแลนด์) จำาก้ด (ม่หาชิน) ปีระกอีบด้วยกรรม่การผู้ที่รง
คุ่ณ์วุฒิ ค่วาม่รู้ ค่วาม่เชิี�ยวชิาญโดยเฉพีาะในด้านอีุติสาหกรรม่ยานยนติ์และด้านอี้�นๆ ซ่ึ่�งเปี็นปีระโยชิน์ติ่อีการดำาเนินธิุรกิจขอีง
บริษ้ที่ เปี็นจำานวน 8 ที่่าน โดยม่ีรายนาม่ด้งติ่อีไปีนี�

ลื่ำาดับ รายช่�อ กรรมการบริษััที่
กรรมการ 
ตรวิจสอบ

กรรมการสรรหา
แลื่ะพิจารณาค่า

ตอบแที่น
กรรมการบริหาร

1. น�ยณัฐวิุฒิ  ฉัตริเลิศพัิพััฒน์ ปริะธ�น และ 
กริริมก�ริอิิสริะ

กริริมก�ริ ปริะธ�น -

2. น�ยริ�เมล่ บิน มูซั� กริริมก�ริบริิห�ริ - กริริมก�ริ ปริะธ�น

3. น�ยเอิบ่ วิ�ฮับ บิน อิิสม�อิ่ล กริริมก�ริบริิห�ริ - กริริมก�ริ กริริมก�ริ

4. น�ยฮ�มิดั่ บิน  เม�ลอิดั กริริมก�ริบริิห�ริ - - กริริมก�ริ

5. น�ยอิับดัุล คุดัุส โหมดั น�อิิม กริริมก�ริอิิสริะ ปริะธ�น กริริมก�ริ -

6. น�งฟ�ริ� บินต่� ริ�เมล่ กริริมก�ริบริิห�ริ - - กริริมก�ริ

7. น�ยสุริินทริ์  หวิังเจำริิญ กริริมก�ริอิิสริะ - - -

8. น�ยอิภิช�ติ  สุทธิศิลธริริม กริริมก�ริอิิสริะ กริริมก�ริ กริริมก�ริ -

ข้อบเข้ตอำานำาจหนำ้าท่�ข้องคณะกรรมูการ
บริษััทและคณะอนำุกรรมูการ

คณะกรรมูการ
1. ปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�ให้เปี็นไปีติาม่กฎหม่าย ว้ติถุปีระสงค่์ และ

ข้อีบ้งค่้บขอีงบริษ้ที่ฯ ติลอีดจนม่ติิที่ี�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้นด้วย
ค่วาม่ซึ่้�อีส้ติย์สุจริติและระม่้ดระว้งเพี้�อีปีระโยชิน์ขอีงบริษ้ที่

2. พีิจารณ์ากำาหนดรายละเอีียดและให้ค่วาม่เห็นชิอีบนโยบาย 
กลยุที่ธิ์ที่างธิุรกิจ แผนธิุรกิจ งบปีระม่าณ์ปีระจำาปีี รวม่
ถ่งม่ีการติิดค่วาม่ค่้บหน้าขอีงการดำาเนินงานท้ี่�งรายเด้อีน
และรายไติรม่าสขอีงบริษ้ที่ฯ เพี้�อีเปีรียบเที่ียบก้บแผนและ 
งบปีระม่าณ์ที่างธิุรกิจที่ี�กำาหนดไว้

3. ติ้ดสินใจ ค่วบคุ่ม่และติิดติาม่การดำาเนินกิจการขอีง 
บริษ้ที่ฯ ยกเว้นการดำาเนินการด้งติ่อีไปีนี� ซ่ึ่�งบริษ้ที่ฯ ติ้อีง
ได้ร้บค่วาม่เห็นชิอีบจากทีี่�ปีระชิุม่ใหญ่ผู้ถ้อีหุ้นก่อีนเริ�ม่
ดำาเนินการ
• กิจกรรม่ใดๆ ที่ี�กฎหม่ายและ/หร้อีข้อีบ้งค่้บขอีงบริษ้ที่

กำาหนดให้ติ้อีงได้ร้บอีนุม่้ติิจากทีี่�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้น
• การเข้าที่ำารายการระหว่างก้นซ่ึ่�งกฏิหม่ายที่ี�เกี�ยวข้อีง

กำาหนดให้ติ้อีงม่ีการดำาเนินการให้เปี็นไปีติาม่กฏิหม่าย
และหล้กเกณ์ฑ์์ทีี่�เกี�ยวข้อีงขอีงสำาน้กงาน ก.ล.ติ.และ
ติลาดหล้กที่ร้พีย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

• การที่ำารายการได้ม่า/จำาหน่ายไปีซ่ึ่�งกฏิหม่ายกำาหนดให้
ติ้อีงม่ีการดำาเนินการติาม่หล้กเกณ์ฑ์์ทีี่�สำาน้กงาน ก.ล.ติ. 
และติลาดหล้กที่ร้พีย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

4. ดำาเนินการที่ี�จำาเปี็นเพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่าบริษ้ที่ฯ ม่ีระบบการ
จ้ดที่ำาบ้ญชิีและรายงานที่างการเงิน ระบบการติรวจสอีบ
บ้ญชิี รวม่ถ่งระบบค่วบคุ่ม่ภายในทีี่�เพีียงพีอีและเหม่าะสม่

5. พีิจารณ์าและอีนุม่้ติิให้บริษ้ที่ฯ ที่ำารายการซึ่้�อีและขาย
ที่ร้พีย์สิน ลงทีุ่นในกิจการใหม่่ๆ รวม่ถ่งการที่ำารายการ
ใดๆ ที่ี�กฏิหม่ายกำาหนดให้ติ้อีงได้ร้บการอีนุม่้ติิจากค่ณ์ะ
กรรม่การบริษ้ที่ฯ เว้นแติ่รายการที่ี�กฏิหม่ายกำาหนดให้
ติ้อีงได้ร้บการอีนุม่้ติิโดยที่ี�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้น

6. พีิจารณ์าและ/หร้อีให้ค่วาม่เห็นเกี�ยวก้บการที่ำารายการทีี่�
เกี�ยวโยงก้นขอีงบริษ้ที่ฯ และบริษ้ที่ย่อีย รวม่ถ่งดำาเนิน
การทีี่�จำาเปี็นเพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่าการเข้าที่ำารายการปีระเภที่
ด้งกล่าวเปี็นไปีติาม่หล้กเกณ์ฑ์์ที่ี�เกี�ยวข้อีง

7. จ้ดที่ำานโยบายด้านค่วาม่ร้บผิดชิอีบติ่อีส้งค่ม่ และกำาก้บ
ดูแลในการนำานโยบายด้งกล่าวไปีปีฏิิบ้ติิ ใชิ้อีย่างม่ี
ปีระสิที่ธิิภาพี

8. แติ่งติ้�งค่ณ์ะกรรม่การชุิดย่อียชิุดติ่างๆ รวม่ถ่งกำาหนด
ขอีบเขติอีำานาจหน้าทีี่�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบขอีงค่ณ์ะ
กรรม่การชิุดย่อีย เพี้�อีสน้บสนุนการที่ำางานขอีงค่ณ์ะ
กรรม่การบริษ้ที่

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ
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9. ขอีค่วาม่เห็นที่างวิชิาชีิพีจากอีงค่์กรภายนอีก หากมี่ค่วาม่
จำาเปี็นเพี้�อีปีระกอีบการติ้ดสินใจที่ี�เหม่าะสม่

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

1.	งบการเงิน
• สอีบที่านให้บริษ้ที่ฯ ม่ีรายงานที่างการเงินที่ี�ถูกติ้อีงติาม่ 

ที่ี�ค่วรติาม่ม่าติรฐานรายงานที่างการเงิน และม่ีการเปีิดเผย 
อีย่างเพีียงพีอี

• พีิจารณ์าและสอีบที่านปีระเด็นทีี่�เกี�ยวข้อีงก้บรายการ
ที่างการบ้ญชิี รวม่ถ่งการรายงานที่างการเงินทีี่�ปีกติิ 

• ร่วม่ก้บฝ่่ายบริหารและผู้สอีบบ้ญชิีในการพีิจารณ์าผลการ
ติรวจสอีบ ปีระเด็นค่วาม่เสี�ยงที่ี�เกี�ยวข้อีง รวม่ถ่งแผนงาน
ในการบริหารจ้ดการค่วาม่เสี�ยงด้งกล่าว

• สอีบที่านค่วาม่มี่ปีระสิที่ธิิผลขอีงระบบค่วบคุ่ม่ภายใน 
ในส่วนที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บการจ้ดที่ำารายงานที่างการเงิน

2.	ระบบควบคุมภายใน
• สอีบที่านให้ฝ่่ายบริหารม่ีระบบค่วบคุ่ม่ภายในทีี่�ม่ีค่วาม่

เหม่าะสม่ ซึ่่�งค่รอีบค่ลุม่ถ่งระบบเที่ค่โนโลยีสารสนเที่ศ 
และการส่งเสริม่ “ว้ฒนธิรรม่การค่วบคุ่ม่และติรวจสอีบ
ภายในอีงค่์กร” โดยม่ีการส้�อีสารถ่งค่วาม่สำาค่้ญขอีงการ
ค่วบคุ่ม่ภายในและการบริหารค่วาม่เสี�ยงไปีที่้�วที่้�งบริษ้ที่

• สอีบที่านให้ฝ่่ายบริหารปีฏิิบ้ติิติาม่ค่ำาแนะนำาเกี�ยวก้บการ
ปีร้บปีรุงระบบค่วบคุ่ม่ภายในซ่ึ่�งได้ร้บการเสนอีแนะโดย
ผู้สอีบบ้ญชิีและผู้ติรวจสอีบภายใน

3.	ระบบการตรวจสอบภายใน
• สอีบที่านและอีนุม่้ติิกฎบ้ติรหน่วยงานติรวจสอีบภายใน 

แผนการติรวจสอีบภายในปีระจำาปีี รวม่ถ่งบุค่ลากรและ
ที่ร้พียากรทีี่�จำาเปี็นสำาหร้บงานติรวจสอีบภายใน

• สอีบที่านการปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�และกิจกรรม่การดำาเนินงาน
ขอีงหน่วยติรวจสอีบภายใน เพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่าม่ีค่วาม่
เปี็นอีิสระจากฝ่่ายบริหาร และไม่่ม่ีข้อีจำาก้ดที่ี�ม่ีน้ยสำาค่้ญ
ติ่อีการปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�ขอีงฝ่่ายติรวจสอีบภายใน

• สอีบที่านปีระสิที่ธิิภาพีและปีระสิที่ธิิผลขอีงการปีฏิิบ้ติิ
งานด้านการติรวจสอีบภายใน ซ่ึ่�งสอีดค่ล้อีงและเปี็นไปี
ติาม่ข้อีกำาหนดขอีงจรรยาบรรณ์ขอีงงานด้านการติรวจ
สอีบภายใน

4.	การปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดและหลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวข้้อง 
• สอีบที่านและอีนุม่้ติิกฎบ้ติร แผนงานปีระจำาปีี รวม่ถ่ง

บุค่ลากรและที่ร้พียากรทีี่�จำาเปี็นขอีงหน่วยงานกำาก้บดูแล
การปีฏิิบ้ติิงานติาม่กฎเกณ์ฑ์์ (Compliance Unit)  

• จ้ดให้ม่ีการรายงานค่วาม่ค่้บหน้าขอีงการติรวจสอีบและ
การไม่่ปีฏิิบ้ติิติาม่กฎเกณ์ฑ์์ ซ่ึ่�งอีาจม่ีผลกระที่บติ่อีการ
ดำาเนินธิุรกิจขอีงบริษ้ที่ฯ

• สอีบที่านปีระเด็นที่ี� เกี� ยวข้อีงก้บการไม่่ปีฏิิบ้ติิติาม่
กฎหม่ายและหล้กเกณ์ฑ์์ ซ่ึ่�งได้ร้บแจ้งจากหน่วยงาน
กำาก้บดูแล รวม่ถ่งม่าติรการที่ี�ม่ีการดำาเนินการเพี้�อีให้
บริษ้ที่ฯ ม่ีการดำาเนินการให้เปี็นไปีติาม่กฏิหม่ายและ 
กฎเกณ์ฑ์์ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบจะติ้อีงรายงานปีระเด็น
เกี�ยวก้บการไม่่ปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่ายและหล้กเกณ์ฑ์์ไปีย้ง
ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่

• สอีบที่านปีระสิที่ธิิภาพีและปีระสิที่ธิิผลขอีงระบบงานภาย
ในบริษ้ที่ฯ ซ่ึ่�งที่ำาหน้าทีี่�สอีบที่านเพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่าบริษ้ที่ฯ 
ม่ีการปีฏิิบ้ติิติาม่กฏิหม่ายและหล้กเกณ์ฑ์์ที่ี�เกี�ยวข้อีง รวม่
ถ่งติิดติาม่ค่วาม่ค่้บหน้าในการดำาเนินการแก้ไขปีระเด็น
ที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บการไม่่ปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่ายและกฎเกณ์ฑ์์

5.	การบริหารจัดการความเส่�ยง
• สอีบที่านค่วาม่เพีียงพีอีขอีงกระบวนการและนโยบายการ

บริหารค่วาม่เสี�ยง
• สอีบที่านปีระสิที่ธิิภาพีและปีระสิที่ธิิผลขอีงระบบการ

บริหารจ้ดการค่วาม่เสี�ยง
6.	การปฏิิบัติตามจรรยาบรรณที่างธุุรกิจ

• ดำาเนินการเพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่าจรรยาบรรณ์ที่างธุิรกิจและ
นโยบายด้านข้ดแย้งที่างผลปีระโยชิน์ได้ร้บการจ้ดที่ำาเปี็น
ลายล้กษณ์์อี้กษร และม่ีการดำาเนินการเพี้�อีให้ม่้�นใจได้ว่า
ฝ่่ายบริหารและพีน้กงานขอีงบริษ้ที่ฯ ในทีุ่กระด้บร้บที่ราบ
ถ่งจรรยาบรรณ์และนโยบายด้งกล่าว

• ส่งเสริม่ให้ม่ีการปีฏิิบ้ติิติาม่จรรยาบรรณ์ที่างธุิรกิจและ
นโยบายด้านค่วาม่ข้ดแย้งที่างผลปีระโยชิน์

7.	รายงานข้องคณะกรรมการตรวจสอบ
• การจ้ดที่ำารายงานขอีงค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบโดยเปีิด

เผยไว้ในรายงานปีระจำาปีีขอีงบริษ้ที่ฯ ซ่ึ่�งรายงานด้งกล่าว
ติ้อีงลงนาม่โดยปีระธิานค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ และติ้อีง
ปีระกอีบด้วยข้อีมู่ลอีย่างน้อียด้งติ่อีไปีนี�

• ค่วาม่เห็นเกี�ยวก้บค่วาม่ถูกติ้อีง ค่รบถ้วน เปี็นที่ี�เชิ้�อีถ้อีได้
ขอีงรายงานที่างการเงินขอีงบริษ้ที่ฯ

• ค่วาม่เห็นเกี�ยวก้บค่วาม่เพีียงพีอีขอีงระบบค่วบคุ่ม่ภายใน
ขอีงบริษ้ที่ฯ

• ค่วาม่เห็นเกี�ยวก้บการปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่ายว่าด้วย
หล้กที่ ร้พีย์และติลาดหล้กที่ ร้พีย์  ข้ อีกำาหนดขอีง
ติลาดหล้กที่ร้พีย์ หร้อีกฎหม่ายที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บธิุรกิจขอีง 
บริษ้ที่ฯ

• ค่วาม่เห็นเกี�ยวก้บค่วาม่เหม่าะสม่ขอีงผู้สอีบบ้ญชีิ
• ค่วาม่เห็นเกี�ยวก้บรายการทีี่�อีาจม่ีค่วาม่ข้ดแย้งที่างผล

ปีระโยชิน์

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ
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• จำานวนการปีระชิุม่ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ และการเข้า
ร่วม่ปีระชุิม่ขอีงกรรม่การติรวจสอีบแติ่ละที่่านค่วาม่เห็น
หร้อีข้อีส้งเกติโดยรวม่ที่ี�ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบได้ร้บจาก
การปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�ติาม่กฎบ้ติร (Charter)

• รายการอี้�นทีี่�เห็นว่าผู้ถ้อีหุ้นและผู้ลงทีุ่นที่้�วไปีค่วรที่ราบ 
ภายใติ้ขอีบเขติหน้าที่ี�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบที่ี�ได้ร้บม่อีบ
หม่ายจากค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่

8.	การดำาเนินการอ่�น
• ดำาเนินการอี้�นใดทีี่�จำาเปี็น ติาม่ที่ี�ได้ร้บการร้อีงขอีจากค่ณ์ะ

กรรม่การบริษ้ที่และ/หร้อีค่ณ์ะกรรม่การบริหาร
• สอีบที่านและปีระเมิ่นค่วาม่เพีียงพีอีขอีงกฏิบ้ติรขอีงค่ณ์ะ

กรรม่การติรวจสอีบอีย่างสม่ำ�าเสม่อี รวม่ถ่งขอีค่วาม่เห็น
ชิอีบจากค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ (ผ่านค่ณ์ะกรรม่การสรรหา
และพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น) ในกรณ์ีทีี่�ม่ีค่วาม่จำาเปี็นติ้อีง
เปีลี�ยนแปีลงและแก้ไขกฏิบ้ติรด้งกล่าว

• ปีระเม่ินผลการปีฏิิบ้ติิงานขอีงค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ
อีย่างน้อียปีีละค่ร้�ง และรายงานผลการปีระเม่ินไปีย้งค่ณ์ะ
กรรม่การบริษ้ที่ (ผ่านค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์า
ค่่าติอีบแที่น)

• ปีระชุิม่ร่วม่ก้บฝ่่ายบริหารและพีน้กงานขอีงบริษ้ที่ฯ 
เพี้�อีขอีข้อีมู่ลที่ี�จำาเปี็นสำาหร้บการปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�ขอีงค่ณ์ะ
กรรม่การติรวจสอีบ

• พีิจารณ์า ค่้ดเล้อีก เสนอีแติ่งติ้�งและกำาหนดค่่าติอีบแที่น
ขอีงผู้สอีบบ้ญชิีขอีงบริษ้ที่ฯ เพี้�อีให้ได้ผู้สอีบบ้ญชิีที่ี�ม่ี
ค่วาม่เปี็นอีิสระ โดยค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบจะปีระเม่ิน
ผลการปีฏิิบ้ติิงานขอีงผู้สอีบบ้ญชิีปีีละหน่�งค่ร้�ง

• พีิจารณ์าและร้บที่ราบเกี�ยวก้บการให้บริการด้านๆอี้�น (ทีี่�
ไม่่ใชิ่การให้บริการด้านการติรวจสอีบบ้ญชีิ) โดยผู้สอีบ
บ้ญชิี รวม่ถ่งค่่าธิรรม่เนียม่ที่ี�ม่ีการเรียกเก็บ เพี้�อีปีระเม่ิน
ค่วาม่เปี็นอีิสระในการปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�ขอีงผู้สอีบบ้ญชิี

• ปีระสานงานและหาที่างอีอีกที่ี�เปี็นทีี่�ยอีม่ร้บได้ ในกรณ์ี
ที่ี�ฝ่่ายบริหารและผู้สอีบบ้ญชีิม่ีค่วาม่เห็นไม่่ติรงก้นใน
ปีระเด็นเกี�ยวก้บการจ้ดที่ำารายงานที่างการเงินรวม่ถ่ง
ขอีบเขติขอีงการติรวจสอีบบ้ญชีิ

• สอีบที่านกระบวนการพิีจารณ์าและอีนุม่้ติิการเข้าที่ำา
รายการระหว่างก้นให้เปี็นไปีติาม่หล้กเกณ์ฑ์์ที่ี�เกี�ยวข้อีง

• พีิจารณ์าเอีกสารและหล้กฐานที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บงานด้าน
การบริหารจ้ดการค่วาม่เสี�ยงซ่ึ่�งได้ร้บจากค่ณ์ะกรรม่การ
บริหารและฝ่่ายบริหาร

• ปีระสานงานและพีิจารณ์าร่วม่ก้บฝ่่ายบริหารในด้านทีี่�
เกี�ยวข้อีงก้บการปีระเม่ินและบริหารจ้ดการค่วาม่เสี�ยง

• ขอีค่ำาปีร่กษาและค่ำาแนะนำาจากทีี่�ปีร่กษาภายนอีกในการ
ปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�ขอีงค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ ในกรณ์ีทีี่�ม่ี
ค่วาม่จำาเปี็น

• เขา้รว่ม่ปีระชิมุ่ก้บผู้สอีบบญ้ชิ ีโดยไม่ม่่ฝี่า่ยบริหารเขา้รว่ม่
ปีระชิุม่ด้วย อีย่างน้อียปีีละค่ร้�ง 

• ติรวจสอีบและให้ค่ำาแนะนำาแก่ค่ณ์ะกรรม่การขอีงบริษ้ที่ฯ
และฝ่่ายบริหาร เกี�ยวก้บการดำาเนินม่าติรการทีี่�จำาเปี็นเพี้�อี
ปี้อีงก้นค่วาม่ข้ดแย้งที่างผลปีระโยชิน์ รวม่ถ่งม่าติรการ
ในการแก้ไขและปีร้บปีรุงจุดบกพีร่อีงด้านระบบค่วบคุ่ม่
ภายใน รวม่ถ่งการไม่่ปีฏิิบ้ติิติาม่กฏิหม่ายและหล้กเกณ์ฑ์์
ที่ี�เกี�ยวข้อีงซ่ึ่�งอีาจม่ีผลกระที่บอีย่างม่ีน้ยสำาค่้ญติ่อีผล
ปีระกอีบการและฐานะการเงินขอีงบริษ้ที่

คณะกรรมูการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนำ

1. สอีบที่านธิุรกิจขอีงบริษ้ที่และคุ่ณ์สม่บ้ติิขอีงกรรม่การ
และปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหารให้สอีดค่ล้อีงก้บข้อี
กำาหนดที่างธุิรกิจขอีงบริษ้ที่ติาม่ค่ำาส้�งหร้อีค่วาม่จำาเปี็น
ขอีงการติ้ดสินใจขอีงค่ณ์ะกรรม่การ

2. เสนอีและเสนอีชิ้�อีบุค่ค่ลเพี้�อีร้บการพิีจารณ์าเปี็น
กรรม่การทีี่�ม่ีคุ่ณ์สม่บ้ติิเหม่าะสม่เพี้�อีให้ค่ณ์ะกรรม่การ
เสนอีแติ่งติ้�งติ่อีที่ี�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้นขอีงบริษ้ที่

3. เสนอีแนะค่ณ์ะกรรม่การให้เปี็นผู้ส้บที่อีดติำาแหน่ง
ปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

4. สร้างค่วาม่ม่้�นใจว่าค่่าติอีบแที่นขอีงบริษ้ที่สาม่ารถ
แข่งข้นได้ในแง่ขอีงแนวปีฏิิบ้ติิที่างอีุติสาหกรรม่

5. พีิจารณ์าที่บที่วน เสนอีแนะ และเสนอีติ่อีค่ณ์ะกรรม่การ
เปี็นระยะๆ 
• หล้กเกณ์ฑ์์การเปี็นกรรม่การและคุ่ณ์สม่บ้ติิทีี่�ติ้อีงการ
• ผู้ส้บที่อีดติำาแหน่งปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร
• เกณ์ฑ์์ค่่าติอีบแที่นขอีงกรรม่การบริหาร เปี็นไปี

ติาม่ค่วาม่ร้บผิดชิอีบและผลการปีฏิิบ้ติิงานโดยรวม่
ขอีงบริษ้ที่

• ค่่าติอีบแที่นที่ี�เหม่าะสม่สำาหร้บกรรม่การทีี่�ไม่่เปี็น
ผู้บริหาร

• ค่่าติอีบแที่น (รวม่โบน้ส) สำาหร้บปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�
บริหาร ถ้าม่ี

• นโยบายและระบบค่่าติอีบแที่นรวม่ถ่งการแก้ไข
สำาหร้บผู้บริหาร

6. เข้าร่วม่กิจกรรม่ บที่บาที่ และค่วาม่ร้บผิดชิอีบอี้�นๆ
ติาม่ที่ี�ได้ร้บอีนุม่้ติิ ม่อีบหม่าย และกำาก้บดูแลโดยค่ณ์ะ
กรรม่การ

7. ในการปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบ ค่ณ์ะกรรม่การ
สรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นม่ีสิที่ธิิ ด้งติ่อีไปีนี�
• รวบรวม่ข้อีมู่ลและพีูดคุ่ยก้บพีน้กงานบริษ้ที่เพี้�อี

ดำาเนินการสอีบสวนข้อีมู่ลใดทีี่�เกี�ยวข้อีงก้บกลุ่ม่
บริษ้ที่
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• จำานวนการปีระชิุม่ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ และการเข้า
ร่วม่ปีระชุิม่ขอีงกรรม่การติรวจสอีบแติ่ละที่่านค่วาม่เห็น
หร้อีข้อีส้งเกติโดยรวม่ที่ี�ค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบได้ร้บจาก
การปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�ติาม่กฎบ้ติร (Charter)

• รายการอี้�นทีี่�เห็นว่าผู้ถ้อีหุ้นและผู้ลงทีุ่นที่้�วไปีค่วรที่ราบ 
ภายใติ้ขอีบเขติหน้าที่ี�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบที่ี�ได้ร้บม่อีบ
หม่ายจากค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่

8.	การดำาเนินการอ่�น
• ดำาเนินการอี้�นใดทีี่�จำาเปี็น ติาม่ที่ี�ได้ร้บการร้อีงขอีจากค่ณ์ะ

กรรม่การบริษ้ที่และ/หร้อีค่ณ์ะกรรม่การบริหาร
• สอีบที่านและปีระเมิ่นค่วาม่เพีียงพีอีขอีงกฏิบ้ติรขอีงค่ณ์ะ

กรรม่การติรวจสอีบอีย่างสม่ำ�าเสม่อี รวม่ถ่งขอีค่วาม่เห็น
ชิอีบจากค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ (ผ่านค่ณ์ะกรรม่การสรรหา
และพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่น) ในกรณ์ีทีี่�ม่ีค่วาม่จำาเปี็นติ้อีง
เปีลี�ยนแปีลงและแก้ไขกฏิบ้ติรด้งกล่าว

• ปีระเม่ินผลการปีฏิิบ้ติิงานขอีงค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ
อีย่างน้อียปีีละค่ร้�ง และรายงานผลการปีระเม่ินไปีย้งค่ณ์ะ
กรรม่การบริษ้ที่ (ผ่านค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์า
ค่่าติอีบแที่น)

• ปีระชุิม่ร่วม่ก้บฝ่่ายบริหารและพีน้กงานขอีงบริษ้ที่ฯ 
เพี้�อีขอีข้อีมู่ลที่ี�จำาเปี็นสำาหร้บการปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�ขอีงค่ณ์ะ
กรรม่การติรวจสอีบ

• พีิจารณ์า ค่้ดเล้อีก เสนอีแติ่งติ้�งและกำาหนดค่่าติอีบแที่น
ขอีงผู้สอีบบ้ญชิีขอีงบริษ้ที่ฯ เพี้�อีให้ได้ผู้สอีบบ้ญชิีที่ี�ม่ี
ค่วาม่เปี็นอีิสระ โดยค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบจะปีระเม่ิน
ผลการปีฏิิบ้ติิงานขอีงผู้สอีบบ้ญชิีปีีละหน่�งค่ร้�ง

• พีิจารณ์าและร้บที่ราบเกี�ยวก้บการให้บริการด้านๆอี้�น (ทีี่�
ไม่่ใชิ่การให้บริการด้านการติรวจสอีบบ้ญชีิ) โดยผู้สอีบ
บ้ญชิี รวม่ถ่งค่่าธิรรม่เนียม่ที่ี�ม่ีการเรียกเก็บ เพี้�อีปีระเม่ิน
ค่วาม่เปี็นอีิสระในการปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�ขอีงผู้สอีบบ้ญชิี

• ปีระสานงานและหาที่างอีอีกที่ี�เปี็นทีี่�ยอีม่ร้บได้ ในกรณ์ี
ที่ี�ฝ่่ายบริหารและผู้สอีบบ้ญชีิม่ีค่วาม่เห็นไม่่ติรงก้นใน
ปีระเด็นเกี�ยวก้บการจ้ดที่ำารายงานที่างการเงินรวม่ถ่ง
ขอีบเขติขอีงการติรวจสอีบบ้ญชีิ

• สอีบที่านกระบวนการพิีจารณ์าและอีนุม่้ติิการเข้าที่ำา
รายการระหว่างก้นให้เปี็นไปีติาม่หล้กเกณ์ฑ์์ที่ี�เกี�ยวข้อีง

• พีิจารณ์าเอีกสารและหล้กฐานที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บงานด้าน
การบริหารจ้ดการค่วาม่เสี�ยงซ่ึ่�งได้ร้บจากค่ณ์ะกรรม่การ
บริหารและฝ่่ายบริหาร

• ปีระสานงานและพีิจารณ์าร่วม่ก้บฝ่่ายบริหารในด้านทีี่�
เกี�ยวข้อีงก้บการปีระเม่ินและบริหารจ้ดการค่วาม่เสี�ยง

• ขอีค่ำาปีร่กษาและค่ำาแนะนำาจากทีี่�ปีร่กษาภายนอีกในการ
ปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�ขอีงค่ณ์ะกรรม่การติรวจสอีบ ในกรณ์ีทีี่�ม่ี
ค่วาม่จำาเปี็น

• เขา้รว่ม่ปีระชิมุ่ก้บผู้สอีบบญ้ชิ ีโดยไม่ม่่ฝี่า่ยบริหารเขา้รว่ม่
ปีระชิุม่ด้วย อีย่างน้อียปีีละค่ร้�ง 

• ติรวจสอีบและให้ค่ำาแนะนำาแก่ค่ณ์ะกรรม่การขอีงบริษ้ที่ฯ
และฝ่่ายบริหาร เกี�ยวก้บการดำาเนินม่าติรการทีี่�จำาเปี็นเพี้�อี
ปี้อีงก้นค่วาม่ข้ดแย้งที่างผลปีระโยชิน์ รวม่ถ่งม่าติรการ
ในการแก้ไขและปีร้บปีรุงจุดบกพีร่อีงด้านระบบค่วบคุ่ม่
ภายใน รวม่ถ่งการไม่่ปีฏิิบ้ติิติาม่กฏิหม่ายและหล้กเกณ์ฑ์์
ที่ี�เกี�ยวข้อีงซ่ึ่�งอีาจม่ีผลกระที่บอีย่างม่ีน้ยสำาค่้ญติ่อีผล
ปีระกอีบการและฐานะการเงินขอีงบริษ้ที่

คณะกรรมูการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนำ

1. สอีบที่านธิุรกิจขอีงบริษ้ที่และคุ่ณ์สม่บ้ติิขอีงกรรม่การ
และปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหารให้สอีดค่ล้อีงก้บข้อี
กำาหนดที่างธุิรกิจขอีงบริษ้ที่ติาม่ค่ำาส้�งหร้อีค่วาม่จำาเปี็น
ขอีงการติ้ดสินใจขอีงค่ณ์ะกรรม่การ

2. เสนอีและเสนอีชิ้�อีบุค่ค่ลเพี้�อีร้บการพิีจารณ์าเปี็น
กรรม่การทีี่�ม่ีคุ่ณ์สม่บ้ติิเหม่าะสม่เพี้�อีให้ค่ณ์ะกรรม่การ
เสนอีแติ่งติ้�งติ่อีที่ี�ปีระชิุม่ผู้ถ้อีหุ้นขอีงบริษ้ที่

3. เสนอีแนะค่ณ์ะกรรม่การให้เปี็นผู้ส้บที่อีดติำาแหน่ง
ปีระธิานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร

4. สร้างค่วาม่ม่้�นใจว่าค่่าติอีบแที่นขอีงบริษ้ที่สาม่ารถ
แข่งข้นได้ในแง่ขอีงแนวปีฏิิบ้ติิที่างอีุติสาหกรรม่

5. พีิจารณ์าที่บที่วน เสนอีแนะ และเสนอีติ่อีค่ณ์ะกรรม่การ
เปี็นระยะๆ 
• หล้กเกณ์ฑ์์การเปี็นกรรม่การและคุ่ณ์สม่บ้ติิทีี่�ติ้อีงการ
• ผู้ส้บที่อีดติำาแหน่งปีระธิานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร
• เกณ์ฑ์์ค่่าติอีบแที่นขอีงกรรม่การบริหาร เปี็นไปี

ติาม่ค่วาม่ร้บผิดชิอีบและผลการปีฏิิบ้ติิงานโดยรวม่
ขอีงบริษ้ที่

• ค่่าติอีบแที่นที่ี�เหม่าะสม่สำาหร้บกรรม่การทีี่�ไม่่เปี็น
ผู้บริหาร

• ค่่าติอีบแที่น (รวม่โบน้ส) สำาหร้บปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�
บริหาร ถ้าม่ี

• นโยบายและระบบค่่าติอีบแที่นรวม่ถ่งการแก้ไข
สำาหร้บผู้บริหาร

6. เข้าร่วม่กิจกรรม่ บที่บาที่ และค่วาม่ร้บผิดชิอีบอี้�นๆ
ติาม่ที่ี�ได้ร้บอีนุม่้ติิ ม่อีบหม่าย และกำาก้บดูแลโดยค่ณ์ะ
กรรม่การ

7. ในการปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�และค่วาม่ร้บผิดชิอีบ ค่ณ์ะกรรม่การ
สรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นม่ีสิที่ธิิ ด้งติ่อีไปีนี�
• รวบรวม่ข้อีมู่ลและพีูดคุ่ยก้บพีน้กงานบริษ้ที่เพี้�อี

ดำาเนินการสอีบสวนข้อีมู่ลใดทีี่�เกี�ยวข้อีงก้บกลุ่ม่
บริษ้ที่

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น
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• เชิิญพีน้กงานหร้อีบุค่ค่ลทีี่�เกี�ยวข้อีง เข้าร่วม่การ
ปีระชุิม่ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและกำาหนดค่่าติอีบแที่น

• ร้บค่ำาแนะนำาจากผู้ ชิำานาญการหร้อีค่ำาแนะนำา
อี้�นๆ เพี้�อีชิ่วยค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและกำาหนดค่่า
ติอีบแที่นในการปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�ติาม่ค่วาม่ร้บผิดชิอีบ

คณะกรรมก�รบริห�ร

(ก) ชิ่วยเหล้อีค่ณ์ะกรรม่การในการกำาก้บดูแลการบริหาร
งาน การดำาเนินงาน และนโยบายธิุรกิจขอีงบริษ้ที่

(ข) ติิดติาม่การดำาเนินงานขอีงบริษ้ที่ติาม่งบปีระม่าณ์และ
เปี้าหม่ายทีี่�ได้ร้บอีนุม่้ติิจากค่ณ์ะกรรม่การ

(ค่) จ้ดที่ำาและเสนอีค่วาม่ค่ิดเห็นและนำาเสนอีเพี้�อีขอีอีนุม่้ติิ
จากค่ณ์ะกรรม่การ
•  แผนการจ้ดการและงบปีระม่าณ์ปีระจำาปีีขอีงบริษ้ที่ 

และ
• กลยุที่ธิ์ นโยบาย แผนธิุรกิจ และแผนปีฏิิบ้ติิการ

(ง) ภายใติ้ขอีบเขติอีำานาจหน้าที่ี� (LOA)
• ติ้ดสินใจเกี�ยวก้บการดำาเนินงานขอีงบริษ้ที่และกลุ่ม่

บริษ้ที่
• พีิจารณ์าอีนุม่้ติิการได้ม่าและจำาหน่ายที่ร้พีย์สิน การ

ลงทีุ่นในธิุรกิจใหม่่
(จ) การบริหารค่วาม่เสี�ยง

• ให้ค่ำาแนะนำาและเสนอีแนะแก่ค่ณ์ะกรรม่การใน
ปีระเด็นค่วาม่เสี�ยงและระบบบริหารค่วาม่เสี�ยง เพี้�อี
ระบุ บรรเที่า และจ้ดการค่วาม่เสี�ยงที่ี�สำาค่้ญได้อีย่าง
ที่้นที่่วงทีี่ ซ่ึ่�งอีาจส่งผลกระที่บอีย่างมี่น้ยสำาค่้ญติ่อี
บริษ้ที่ฯ และกลุ่ม่บริษ้ที่

• กำาหนดแนวที่างและนโยบายการบริหารค่วาม่เสี�ยง
ขอีงกลุ่ม่และดำาเนินการติาม่ว้ติถุปีระสงค่์ทีี่�ระบุไว้
ในนโยบาย

• เสนอีแนะให้ค่ณ์ะกรรม่การพิีจารณ์าอีนุม่้ติินโยบาย
การบริหารค่วาม่เสี�ยงขอีงกลุ่ม่ กลยุที่ธิ์และระด้บ
ค่วาม่เสี�ยง และการเปีลี�ยนแปีลงที่ี�ได้นำาเสนอี

• ปีระเม่ินปีระสิที่ธิิภาพีขอีงโค่รงสร้างค่วาม่เสี�ยง 
กระบวนการบริหารค่วาม่เสี�ยง และระบบสน้บสนุน
เพี้�อีระบุ ปีระเมิ่น ติิดติาม่ และจ้ดการค่วาม่เสี�ยงหล้ก

• ที่บที่วนการลงทีุ่นที่ี�สำาค่้ญที่้�งหม่ดและกรณ์ีธิุรกิจขอีง
โค่รงการติาม่เกณ์ฑ์์ที่ี�กำาหนดไว้ใน Group Limits of 
Authority ที่ี�ได้ร้บอีนุม่้ติิ

(ฉ) ดำาเนินกิจกรรม่ บที่บาที่ และค่วาม่ร้บผิดชิอีบอี้�นใด
ติาม่ที่ี�ค่ณ์ะกรรม่การอีนุม่้ติิและกำาหนด

กรรมก�รผู้ม่อำ�น�จลงล�ยมือชื�อ
ผูกพันบริษััทฯ
 
กรรม่การผู้ม่ีอีำานาจลงลายม่้อีชิ้�อีผูกพี้นบริษ้ที่ฯ เปี็นกรรม่การ 
2 ใน 4 ที่่าน ได้แก่ นายราเม่ลี บินมู่ซึ่า นายเอีบี วาฮุ้บ  
บิน อีิสม่าอีีล นางฟ้ารา บินติี� ราเม่ลี หร้อี นายฮุาม่ิดี บิน  
เม่าลอีด ลงนาม่ร่วม่ก้นพีร้อีม่ปีระที่้บติราบริษ้ที่.

ก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ท่�ระหว่�งคณะ
กรรมก�รบรษิััทและฝ่�ยบริห�ร
 
 ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ม่ีหน้าที่ี�กำาก้บดูแลการดำาเนินงาน
ขอีงบริษ้ที่ให้เปี็นไปีติาม่กฎหม่าย ว้ติถุปีระสงค่์และข้อีบ้งค่้บ
ขอีงบริษ้ที่ ม่ติิขอีงทีี่�ปีระชุิม่ผู้ถ้อีหุ้น และนโยบายการกำาก้บ
ดูแลกิจการขอีงบริษ้ที่ ที่้�งนี� ในการกำาก้บดูแล กรรม่การ 
จะติ้อีงใชิ้ดุลยพีินิจในการติ้ดสินในที่างธิุรกิจ และปีฏิิบ้ติิใน 
สิ�งที่ี�ตินเอีงเชิ้�อีอีย่างม่ีเหติุผลว่าจะเปี็นปีระโยชิน์สูงสุดติ่อี
บริษ้ที่และผู้ถ้อีหุ้น ขณ์ะที่ี�ฝ่่ายบริหารม่ีหน้าทีี่�ร้บผิดชิอีบใน
การนำากลยุที่ธิ์ ว้ติถุปีระสงค่์ขอีงบริษ้ที่ไปีปีฏิิบ้ติิให้ปีระสบ
ค่วาม่สำาเร็จ ติลอีดจนบริหารจ้ดการงานปีระจำาว้นและธิุรกิจ
ขอีงอีงค่์กร ที่้�งนี� ปีระธิานกรรม่การเปี็นกรรม่การอีิสระ และ
ไม่่ม่ีอีำานาจลงนาม่ผูกพี้น

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น
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036 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

การแบ่งแยกตำาแหนำ่งประธุานำกรรมูการบริษััทและประธุานำเจ้าหนำ้าท่�บริหาร
 
ปีระธิานกรรม่การบริษ้ที่และปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร เปี็นผู้ที่ี�ม่ีค่วาม่รู้ค่วาม่สาม่ารถ ม่ีปีระสบการณ์์ และคุ่ณ์สม่บ้ติิที่ี�เหม่าะสม่ 
โดยติ้อีงไม่่เปี็นบุค่ค่ลเดียวก้น เพี้�อีให้ม่ีการถ่วงดุลอีำานาจทีี่�เหม่าะสม่

บที่บาที่หน้าที่่�ขัองประธุุานกรรมการบริษััที่ บที่บาที่หน้าที่่�ขัองประธุุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

• เป็นผูู้้นำ�ข้อิงคณะกริริมก�ริบริิษััท
• ทำ�หน้�ท่�เป็นปริะธ�นในก�ริปริะชุมคณะกริริมก�ริบริิษััทและ

ก�ริปริะชุมผูู้้ถืือิหุ้น
• สนันสนุนให้คณะกริริมก�ริม่ส่วินริ่วิมในก�ริส่งเสริิมให้เกิดั 

วิัฒธริริม อิงค์กริท่�ม่จำริิยธริริม และก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริท่�ดั่
• สนันสนุนให้กริริมก�ริไดั้อิภิปริ�ยและแสดังควิ�มเห็นในปริะเดั็น

ต่�งๆ ริะหวิ่�งก�ริปริะชุม
• เป็นผูู้้ปริะส�นริะหวิ่�งคณะกริริมก�ริและฝ่่�ยบริิห�ริ เพั่�อิ 

เสริิมสริ้�ง ควิ�มสัมพัันธ์อิันดั่

• กำ�หนดัและจัำดัทำ�วิิสัยทัศน์  พัันธกิจำ กลยุทธ์  แผู้นธุริกิจำ 
งบปริะม�ณและตัวิช่�วิัดัผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นปริะจำำ�ปีเสนอิให้ คณะ
กริริมก�ริบริิษััทพัิจำ�ริณ�อินุมัติ 

• ติดัต�มควิ�มคืบหน้�เปริียบเท่ยบกับงบปริะม�ณและแผู้นง�น 
และริ�ยง�นให้คณะกริริมก�ริบริิษััทริับทริ�บควิ�มก้�วิหน้�
เป็นปริะจำำ�

• บริิห�ริและควิบคุมธุริกิจำข้อิงบริิษััทให้เป็นไปต�มนโยบ�ย  
วิิสัยทัศน์ พัันธกิจำ กลยุทธ์ แผู้นธุริกิจำข้อิงบริิษััท

• แสวิงห�โอิก�สท�งธุริกิจำใหม่ๆ ซัึ�งสอิดัคล้อิงกับวิิสัยทัศน์และ
ทิศท�ง กลยุทธ์ข้อิงบริิษััท

• เสริิมสริ้�งศักยภ�พัและริักษั�ท่มผูู้้บริิห�ริท่�ม่ควิ�มส�ม�ริถื
ในก�ริปฏิิบัติง�นให้เป็นไปต�มกลยุทธ์และเป้�หม�ยข้อิงบริิษััท
อิย่�งม่ปริะสิทธิผู้ล ตลอิดัจำนริะบุและสริริห�บุคคลท่�ม่ควิ�ม
ส�ม�ริถื เพั่�อิให้ก�ริสืบทอิดัตำ�แหน่งผูู้้บริิห�ริริะดัับสูงเป็นไป
อิย่�งม่ปริะสิทธิผู้ล

• ทำ�หน้�ท่� เป็นผูู้้ปริะส�นง�นริะหวิ่�งฝ่่�ยบริิห�ริและคณะ
กริริมก�ริบริิษััท

สรุปการเข้้าประชุมูข้องคณะกรรมูการ

ณ์ ว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 บริษ้ที่ได้จ้ดให้ม่ีการปีระชิุม่ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่และค่ณ์ะกรรม่การชิุดย่อีย ด้งนี�

ลื่ำาดับ รายช่�อ

จำานวินครั้งที่่�เขั้าร่วิมประชุม / จำานวินการประชุม

คณะกรรมการ
บริษััที่

คณะกรรมการ
ตรวิจสอบ

คณะกรรมการ 
สรรหาแลื่ะ

พิจารณาค่า
ตอบแที่น

คณะกรรมการ
บริหาร

1. น�ยณัฐวิุฒิ  ฉัตริเลิศพัิพััฒน์ 8/8 6/6 3/3 -

2. น�ยริ�เมล่ บิน มูซั� 8/8 - 3/3 8/8

3. น�ยเอิบ่ วิ�ฮับ บิน อิิสม�อิ่ล 8/8 - 3/3 8/8

4. น�ยฮ�มิดั่  บิน  เม�ลอิดั 8/8 - - 8/8

5. น�ยอิับดัุล คุดัุส โหมดั น�อิิม 8/8 6/6 3/3 -

6. น�งฟ�ริ� บินต่� ริ�เมล่ 8/8 - - 8/8

7. น�ยสุริินทริ์  หวิังเจำริิญ 8/8 - - -

8. น�ยอิภิช�ติ  สุทธิศิลธริริม 8/8 6/6 3/3 -



036 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

การแบ่งแยกตำาแหนำ่งประธุานำกรรมูการบริษััทและประธุานำเจ้าหนำ้าท่�บริหาร
 
ปีระธิานกรรม่การบริษ้ที่และปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร เปี็นผู้ที่ี�ม่ีค่วาม่รู้ค่วาม่สาม่ารถ ม่ีปีระสบการณ์์ และคุ่ณ์สม่บ้ติิที่ี�เหม่าะสม่ 
โดยติ้อีงไม่่เปี็นบุค่ค่ลเดียวก้น เพี้�อีให้ม่ีการถ่วงดุลอีำานาจทีี่�เหม่าะสม่

บที่บาที่หน้าที่่�ขัองประธุุานกรรมการบริษััที่ บที่บาที่หน้าที่่�ขัองประธุุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

• เป็นผูู้้นำ�ข้อิงคณะกริริมก�ริบริิษััท
• ทำ�หน้�ท่�เป็นปริะธ�นในก�ริปริะชุมคณะกริริมก�ริบริิษััทและ

ก�ริปริะชุมผูู้้ถืือิหุ้น
• สนันสนุนให้คณะกริริมก�ริม่ส่วินริ่วิมในก�ริส่งเสริิมให้เกิดั 

วิัฒธริริม อิงค์กริท่�ม่จำริิยธริริม และก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริท่�ดั่
• สนันสนุนให้กริริมก�ริไดั้อิภิปริ�ยและแสดังควิ�มเห็นในปริะเดั็น

ต่�งๆ ริะหวิ่�งก�ริปริะชุม
• เป็นผูู้้ปริะส�นริะหวิ่�งคณะกริริมก�ริและฝ่่�ยบริิห�ริ เพั่�อิ 

เสริิมสริ้�ง ควิ�มสัมพัันธ์อิันดั่

• กำ�หนดัและจัำดัทำ�วิิสัยทัศน์  พัันธกิจำ กลยุทธ์  แผู้นธุริกิจำ 
งบปริะม�ณและตัวิช่�วิัดัผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นปริะจำำ�ปีเสนอิให้ คณะ
กริริมก�ริบริิษััทพัิจำ�ริณ�อินุมัติ 

• ติดัต�มควิ�มคืบหน้�เปริียบเท่ยบกับงบปริะม�ณและแผู้นง�น 
และริ�ยง�นให้คณะกริริมก�ริบริิษััทริับทริ�บควิ�มก้�วิหน้�
เป็นปริะจำำ�

• บริิห�ริและควิบคุมธุริกิจำข้อิงบริิษััทให้เป็นไปต�มนโยบ�ย  
วิิสัยทัศน์ พัันธกิจำ กลยุทธ์ แผู้นธุริกิจำข้อิงบริิษััท

• แสวิงห�โอิก�สท�งธุริกิจำใหม่ๆ ซัึ�งสอิดัคล้อิงกับวิิสัยทัศน์และ
ทิศท�ง กลยุทธ์ข้อิงบริิษััท

• เสริิมสริ้�งศักยภ�พัและริักษั�ท่มผูู้้บริิห�ริท่�ม่ควิ�มส�ม�ริถื
ในก�ริปฏิิบัติง�นให้เป็นไปต�มกลยุทธ์และเป้�หม�ยข้อิงบริิษััท
อิย่�งม่ปริะสิทธิผู้ล ตลอิดัจำนริะบุและสริริห�บุคคลท่�ม่ควิ�ม
ส�ม�ริถื เพั่�อิให้ก�ริสืบทอิดัตำ�แหน่งผูู้้บริิห�ริริะดัับสูงเป็นไป
อิย่�งม่ปริะสิทธิผู้ล

• ทำ�หน้�ท่� เป็นผูู้้ปริะส�นง�นริะหวิ่�งฝ่่�ยบริิห�ริและคณะ
กริริมก�ริบริิษััท

สรุปการเข้้าประชุมูข้องคณะกรรมูการ

ณ์ ว้นทีี่� 31 ม่กราค่ม่ 2565 บริษ้ที่ได้จ้ดให้ม่ีการปีระชิุม่ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่และค่ณ์ะกรรม่การชิุดย่อีย ด้งนี�

ลื่ำาดับ รายช่�อ

จำานวินครั้งที่่�เขั้าร่วิมประชุม / จำานวินการประชุม

คณะกรรมการ
บริษััที่

คณะกรรมการ
ตรวิจสอบ

คณะกรรมการ 
สรรหาแลื่ะ

พิจารณาค่า
ตอบแที่น

คณะกรรมการ
บริหาร

1. น�ยณัฐวิุฒิ  ฉัตริเลิศพัิพััฒน์ 8/8 6/6 3/3 -

2. น�ยริ�เมล่ บิน มูซั� 8/8 - 3/3 8/8

3. น�ยเอิบ่ วิ�ฮับ บิน อิิสม�อิ่ล 8/8 - 3/3 8/8

4. น�ยฮ�มิดั่  บิน  เม�ลอิดั 8/8 - - 8/8

5. น�ยอิับดัุล คุดัุส โหมดั น�อิิม 8/8 6/6 3/3 -

6. น�งฟ�ริ� บินต่� ริ�เมล่ 8/8 - - 8/8

7. น�ยสุริินทริ์  หวิังเจำริิญ 8/8 - - -

8. น�ยอิภิช�ติ  สุทธิศิลธริริม 8/8 6/6 3/3 -

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

037แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

คณะผู้บริห�ร

ณ์ ว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 ค่ณ์ะผู้บริหารบริษ้ที่ ติาม่ค่ำาจำาก้ดค่วาม่ขอีงสำาน้กงานค่ณ์ะกรรม่การกำาก้บหล้กที่ร้พีย์และ
ติลาดหล้กที่ร้พีย์ ม่ีที่้�งหม่ด 5 ที่่าน ด้งรายนาม่ติ่อีไปีนี�

ลื่ำาดับ รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. นายฮามูิด่ บิน  เมูาลอด ประธานเจำ้าหน้าท่�บริหาร

2. นายนอร์ ซัารีซัาด  บินซัาอ่ด่น ประธานเจำ้าหน้าท่�ฝ่่ายการเงิน

3. นายศราวิุธ  ศรีวิรรณยศ เลข้านุการบริษััทและหัวิหน้าฝ่่ายกฎหมูาย

4. วิ่าท่� รต.ศุภช้ัย  มู่ฤกษั์ รองผูู้้จำัดการทั�วิไป ฝ่่ายข้าย และพััฒนาธุรกิจำ

5. นางสาวินาบ่ละ  หะย่หะมูะ ผูู้้จำัดการอาวิุโสฝ่่ายบริหารทรัพัยากรบุคคล

ลื่ำาดับ รายช่�อ ตำาแหน่ง ตัวิแที่นจากบริษััที่

1. นายฮามู่ด่  บิน  เมูาลอด ประธานสภาบริหาร ตัวิแทนบริษััท IIT

2. นายนอร์ ซัารีซัาด บิน ซัาอ่ด่น สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท IIT

3. วิ่าท่� รต.ศุภช้ัย มู่ฤกษั์ สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท IIT

4. นายโหมูด ซััฟรี� บิน ฮาย่ ซัับตู สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร  ตัวิแทนบริษััท PT III

5. นายฮ่ช้ามูมููดิน บิน ลาฮ์ สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท PT IMV

6. นายปามู บิน ญาน่ สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  PT ITI

7. นายโหมูด ซั่ราจำูดด่น บิน อับดุลราฮิมู สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  IATSB

8. นายอัซัฮาร์ บิน อับดุล อาซัิซั สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  ITSB

9. นายเอสรี�ไฟรุซั บิน ซัุบฮ่ สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  TSSB

10. นายโหมูดอิฮซัาน บิน ซัาอ่ด่น สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  IPSB

11. นายสรายุทธ เมูฆโซั่ สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  IAV

12. นายอัมูรีซัาล บินอับดุลมูาจำิด สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  FCT

13. นายอาหาหมูัดซัาฟีอ่ บินกุสน่ สมูาช้ิกสภาผูู้้บริหาร ตัวิแทนบริษััท  IAIPL

สม�ชิกสภ�บริห�ร

สภาการจ้ดการจ้ดติ้�งข่�นเพี้�อีให้ม่้�นใจว่าธิุรกิจขอีงบริษ้ที่ติ่างๆภายในกลุ่ม่บริษ้ที่ในปีระเที่ศไที่ย ม่าเลเซึ่ีย อีินโดนีเซึ่ีย และ
อีินเดียดำาเนินไปีในที่ิศที่างเดียวก้น นอีกจากนี�ย้งเปีิดโอีกาสให้เจ้าหน้าที่ี�บริหารอีาวุโสขอีงกลุ่ม่ได้พีบปีะและแบ่งปี๊นค่วาม่ค่ิด
และปีระสบการณ์์ในธิุรกิจ รวม่ถ่งการร่วม่ก้นค่้นหาแนวที่างแก้ไขหากพีวกเขาเผชิิญก้บค่วาม่ที่้าที่ายที่างธุิรกิจ สม่าชิิกปีระกอีบ
ด้วยผู้บริหารระด้บสูงขอีงบริษ้ที่และบริษ้ที่ย่อียในปีระเที่ศไที่ย ม่าเลเซึ่ีย อีินโดนีเซึ่ีย และอีินเดีย ปีระธิานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร  
(นายฮุาม่ิดี บิน เม่าลอีด) ที่ำาหน้าที่ี�เปี็นปีระธิาน ในที่ี�ปีระชิุม่เปีิดโอีกาสให้ผู้บริหารระด้บสูงขอีงแติ่ละบริษ้ที่ ได้อีภิปีรายและแบ่ง
ปี๊นค่วาม่ค่ิดเห็นเกี�ยวก้บการดำาเนินธุิรกิจและโค่รงการลงทุี่นขอีงกลุ่ม่ก่อีนทีี่�จะเสนอีปีระเด็น พีิจารณ์าและหาร้อี ติ่อีทีี่�ปีระชิุม่ 
ค่ณ์ะกรรม่การบริหารและ/หร้อีที่ี�ปีระชิุม่ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่เพี้�อีพีิจารณ์าอีนุม่้ติิ

ณ์ ว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 ม่ีสม่าชิิกสภาบริหารม่ีที่้�งหม่ด 13 ที่่าน  ด้งรายนาม่ติ่อีไปีนี�

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



038 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

เลข้านำุการบริษััทและหัวหนำ้าหนำ่วยงานำการปฏิบัติตามูกฎเกณฑ์

ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ฯ ได้แติ่งติ้�งให้นายศราวุธิ ศรีวรรณ์ยศ เปี็นเลขานุการบริษ้ที่ เพี้�อีปีฏิิบ้ติิหน้าทีี่�ติาม่ม่าติรา 89/15 แห่ง 
พีระราชิบ้ญญ้ติิหล้กที่ร้พีย์และติลาดหล้กที่ร้พีย์ พี.ศ. 2535 พี.ศ. 2535 และให้ค่ำาแนะนำาแก่ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ฯ เพี้�อีให้
เปี็นไปีติาม่ระเบียบและข้อีบ้งค่้บที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บค่วาม่ร้บผิดชิอีบขอีงกรรม่การ ที่้�งนี�เลขานุการบริษ้ที่ย้งดูแลให้บริษ้ที่ปีฏิิบ้ติิ
ติาม่ม่ติิขอีงค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่และกำาก้บดูแลให้ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่ายและปีระกาศที่ี�เกี�ยวข้อีง

เลขานุการบริษ้ที่มี่หน้าทีี่�กำาก้บดูแลการดำาเนินงานและธิุรกรรม่ขอีงบริษ้ที่ให้เปี็นไปีติาม่ระเบียบขอีงสำาน้กงานค่ณ์ะกรรม่การ
กำาก้บหล้กที่ร้พีย์และติลาดหล้กที่ร้พีย์แห่งปีระเที่ศไที่ย และการบ้งค่้บใชิ้อี้�นๆ ทีี่�เกี�ยวข้อีงก้บพีระราชิบ้ญญ้ติิบริษ้ที่ม่หาชิน

ค่าตอบแทนำ

ค่าตอบแที่นกรรมการ

บริษ้ที่ได้กำาหนดค่่าติอีบแที่นกรรม่การที่ี�สะที่้อีนถ่งหน้าที่ี�ค่วาม่ร้บผิดชิอีบและในอี้ติราที่ี�ใกล้เค่ียงก้บม่าติรฐานอีุติสาหกรรม่และ
บริษ้ที่ที่ี�ม่ีขนาดใกล้เค่ียงก้น โดยพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นที่ี�เหม่าะสม่เพี้�อีร้กษากรรม่การที่ี�มี่คุ่ณ์ภาพีภายในบริษ้ที่ ค่่าติอีบแที่น
กรรม่การและผู้บริหารเปี็นไปีติาม่ผลการดำาเนินงานขอีงบริษ้ที่และผลการดำาเนินงานขอีงแติ่ละค่น

ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพิีจารณ์าค่่าติอีบแที่นจะเปี็นผู้กำาหนดค่่าติอีบแที่นทีี่�จำาเปี็นและเหม่าะสม่ท้ี่�งในด้านทีี่�เปี็นติ้วเงินและ
ไม่่ใชิ่ติ้วเงิน สำาหร้บกรรม่การบริษ้ที่ กรรม่การชิุดย่อีย และปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร รวม่ถ่งผู้บริหารระด้บสูงที่ี�รายงานติรง
ติ่อีปีระธิานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร

นโยบายค่่าติอีบแที่นและงบปีระม่าณ์สำาหร้บกรรม่การและกรรม่การชุิดย่อียจะเสนอีติ่อีทีี่�ปีระชิุม่ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่และการ
ปีระชิุม่สาม่้ญผู้ถ้อีหุ้นขอีงบริษ้ที่ติาม่ลำาด้บ

ค่่าติอีบแที่นกรรม่การปีระกอีบด้วยค่่าติอีบแที่นปีระจำาปีีและค่่าเบี�ยปีระชิุม่ ไม่่ม่ีผลปีระโยชิน์อี้�นใดให้แก่กรรม่การนอีกจาก
ที่ี�กล่าวข้างติ้น รายละเอีียดค่่าติอีบแที่นปีระจำาปีีและค่่าเบี�ยปีระชิุม่ปีระจำาปีี สิ�นสุดว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 (“ปีีงบปีระม่าณ์ 
2564/2565”) ติาม่ที่ี�ได้ร้บอีนุม่้ติิจากผู้ถ้อีหุ้นได้อีธิิบายไว้ในติารางติ่อีไปีนี�

ค่าตอบแที่นกรรมการ
สำาหรับปี 2564/2565

คณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการ 

ตรวิจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาแลื่ะพิจารณา 

ค่าตอบแที่น 
คณะกรรมการบริหาร

ค่�ตอิบแทนปริะจำำ�ปี 
(คน/ปี) - - -
• ปริะธ�น
• กริริมก�ริ (กริริมก�ริอิิสริะ)

800,000
600,000 - - -

ค่�เบ่�ยปริะชุม (ต่อิคน/ก�ริปริะชุม) 20,000 20,000 20,000 -

ค่่าติอีบแที่นขอีงกรรม่การแติ่ละค่นจะพีิจารณ์าติาม่ค่วาม่ร้บผิดชิอีบและการเข้าร่วม่ปีระชิุม่ ค่่าติอีบแที่นกรรม่การจ่ายให้เฉพีาะ
กรรม่การทีี่�เปี็นอีิสระและไม่่เปี็นผู้บริหาร เน่�อีงจากค่่าติอีบแที่นขอีงกรรม่การทีี่�เปี็นผู้บริหารรวม่อียู่ในค่่าติอีบแที่นแล้ว

ณ์ ว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 (“ปีีงบปีระม่าณ์ 2564/2565”) บริษ้ที่ได้จ่ายค่่าติอีบแที่นกรรม่การเปี็นจำานวนเงิน 3,580,000 บาที่ 
รายละเอีียดค่่าติอีบแที่นทีี่�จ่ายไปีม่ีด้งนี�



038 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

เลข้านำุการบริษััทและหัวหนำ้าหนำ่วยงานำการปฏิบัติตามูกฎเกณฑ์

ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ฯ ได้แติ่งติ้�งให้นายศราวุธิ ศรีวรรณ์ยศ เปี็นเลขานุการบริษ้ที่ เพี้�อีปีฏิิบ้ติิหน้าที่ี�ติาม่ม่าติรา 89/15 แห่ง 
พีระราชิบ้ญญ้ติิหล้กที่ร้พีย์และติลาดหล้กที่ร้พีย์ พี.ศ. 2535 พี.ศ. 2535 และให้ค่ำาแนะนำาแก่ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ฯ เพี้�อีให้
เปี็นไปีติาม่ระเบียบและข้อีบ้งค่้บที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บค่วาม่ร้บผิดชิอีบขอีงกรรม่การ ที่้�งนี�เลขานุการบริษ้ที่ย้งดูแลให้บริษ้ที่ปีฏิิบ้ติิ
ติาม่ม่ติิขอีงค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่และกำาก้บดูแลให้ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ปีฏิิบ้ติิติาม่กฎหม่ายและปีระกาศที่ี�เกี�ยวข้อีง

เลขานุการบริษ้ที่มี่หน้าทีี่�กำาก้บดูแลการดำาเนินงานและธิุรกรรม่ขอีงบริษ้ที่ให้เปี็นไปีติาม่ระเบียบขอีงสำาน้กงานค่ณ์ะกรรม่การ
กำาก้บหล้กที่ร้พีย์และติลาดหล้กที่ร้พีย์แห่งปีระเที่ศไที่ย และการบ้งค่้บใชิ้อี้�นๆ ที่ี�เกี�ยวข้อีงก้บพีระราชิบ้ญญ้ติิบริษ้ที่ม่หาชิน

ค่าตอบแทนำ

ค่าตอบแที่นกรรมการ

บริษ้ที่ได้กำาหนดค่่าติอีบแที่นกรรม่การที่ี�สะที่้อีนถ่งหน้าที่ี�ค่วาม่ร้บผิดชิอีบและในอี้ติราที่ี�ใกล้เค่ียงก้บม่าติรฐานอีุติสาหกรรม่และ
บริษ้ที่ทีี่�ม่ีขนาดใกล้เค่ียงก้น โดยพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นทีี่�เหม่าะสม่เพี้�อีร้กษากรรม่การที่ี�ม่ีคุ่ณ์ภาพีภายในบริษ้ที่ ค่่าติอีบแที่น
กรรม่การและผู้บริหารเปี็นไปีติาม่ผลการดำาเนินงานขอีงบริษ้ที่และผลการดำาเนินงานขอีงแติ่ละค่น

ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพิีจารณ์าค่่าติอีบแที่นจะเปี็นผู้กำาหนดค่่าติอีบแที่นทีี่�จำาเปี็นและเหม่าะสม่ท้ี่�งในด้านทีี่�เปี็นติ้วเงินและ
ไม่่ใชิ่ติ้วเงิน สำาหร้บกรรม่การบริษ้ที่ กรรม่การชิุดย่อีย และปีระธิานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร รวม่ถ่งผู้บริหารระด้บสูงที่ี�รายงานติรง
ติ่อีปีระธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

นโยบายค่่าติอีบแที่นและงบปีระม่าณ์สำาหร้บกรรม่การและกรรม่การชุิดย่อียจะเสนอีติ่อีทีี่�ปีระชิุม่ค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่และการ
ปีระชิุม่สาม่้ญผู้ถ้อีหุ้นขอีงบริษ้ที่ติาม่ลำาด้บ

ค่่าติอีบแที่นกรรม่การปีระกอีบด้วยค่่าติอีบแที่นปีระจำาปีีและค่่าเบี�ยปีระชิุม่ ไม่่ม่ีผลปีระโยชิน์อี้�นใดให้แก่กรรม่การนอีกจาก
ที่ี�กล่าวข้างติ้น รายละเอีียดค่่าติอีบแที่นปีระจำาปีีและค่่าเบี�ยปีระชิุม่ปีระจำาปีี สิ�นสุดว้นที่ี� 31 ม่กราค่ม่ 2565 (“ปีีงบปีระม่าณ์ 
2564/2565”) ติาม่ทีี่�ได้ร้บอีนุม่้ติิจากผู้ถ้อีหุ้นได้อีธิิบายไว้ในติารางติ่อีไปีนี�

ค่าตอบแที่นกรรมการ
สำาหรับปี 2564/2565

คณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการ 

ตรวิจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาแลื่ะพิจารณา 

ค่าตอบแที่น 
คณะกรรมการบริหาร

ค่�ตอิบแทนปริะจำำ�ปี 
(คน/ปี) - - -
• ปริะธ�น
• กริริมก�ริ (กริริมก�ริอิิสริะ)

800,000
600,000 - - -

ค่�เบ่�ยปริะชุม (ต่อิคน/ก�ริปริะชุม) 20,000 20,000 20,000 -

ค่่าติอีบแที่นขอีงกรรม่การแติ่ละค่นจะพีิจารณ์าติาม่ค่วาม่ร้บผิดชิอีบและการเข้าร่วม่ปีระชิุม่ ค่่าติอีบแที่นกรรม่การจ่ายให้เฉพีาะ
กรรม่การทีี่�เปี็นอีิสระและไม่่เปี็นผู้บริหาร เน่�อีงจากค่่าติอีบแที่นขอีงกรรม่การทีี่�เปี็นผู้บริหารรวม่อียู่ในค่่าติอีบแที่นแล้ว

ณ์ ว้นทีี่� 31 ม่กราค่ม่ 2565 (“ปีีงบปีระม่าณ์ 2564/2565”) บริษ้ที่ได้จ่ายค่่าติอีบแที่นกรรม่การเปี็นจำานวนเงิน 3,580,000 บาที่ 
รายละเอีียดค่่าติอีบแที่นทีี่�จ่ายไปีม่ีด้งนี�

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

039แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ค่าตอบแที่นขัองผู้บริหาร 

ค่ำานิยาม่ค่่าติอีบแที่นขอีงบริษ้ที่ข่�นอียู่ก้บผลปีฏิิบ้ติิงานขอีงผู้บริหาร ทีี่�ดำาเนินงานการติาม่แผนธิุรกิจและนโยบายทีี่�ได้ร้บอีนุม่้ติิ 
ค่ณ์ะกรรม่การสรรหาและพีิจารณ์าค่่าติอีบแที่นซ่ึ่�งได้ร้บม่อีบหม่ายจากค่ณ์ะกรรม่การบริษ้ที่ จะที่บที่วนและอีนุม่้ติินโยบายค่่า
ติอีบแที่นขอีงผู้บริหารเปี็นปีระจำาทีุ่กปีี ซ่ึ่�งปีระกอีบด้วยติ้วด้ชินีชิี�ว้ดผลงาน (“KPI”) ในแง่ขอีงการเติิบโติที่างธิุรกิจและทีุ่นม่นุษย์ 
การกำาก้บดูแลกิจการ และติ้วชิี�ว้ดการดำาเนินงาน

รายช่�อ ค่าตอบแที่น
เบ่้ยเลื่่้ยง (บาที่)

รวิมที่ั้งสิ้นBOD AC NRC

นายณัฐวิุฒิ  ฉัตรเลิศพัิพััฒน์ 800,000 160,000 120,000 60,000 1,140,000

นายอับดุล คุดุส โหมูด นาอิมู 600,000 160,000 120,000 60,000 940,000

นายอภิช้าติ สุทธิศิลธรรมู 600,000 160,000 120,000 60,000 940,000

นายสุรินทร์ หวิังเจำริญ 400,000 160,000 0 0 560,000

รวิม 2,400,000 640,000 360,000 180,000 3,580,000

โครงสร้างขัองค่าตอบแที่น

ชนิดขัองค่าตอบแที่น ชนิดขัองการจ่าย รายลื่ะเอ่ยดการจ่าย

ค่าตอบแทนพั่�นฐาน •  เงินเดือน • ค่าตอบแทนพั่�นฐานสอดคล้องถืึงหน้าท่�ควิามูรับผู้ิดช้อบลักษัณะงาน
ประสบการณ์ และทักษัะ ค่าตอบแทนจำะทำาการจำ่ายเป็นรายเดือน ค่าตอบแทน
พั่�นฐานจำะมู่การทบทวินทุกปีซัึ�งการปรับประจำำาปีต้องสอดคล้องกับควิามู
เคลื�อนไหวิข้องตลาด

• สวิัสดิการอื�นๆ • วิัตถืุประสงค์ข้องการให้ผู้ลประโยช้น์อย่างกองทุนสำารองเล่�ยงช้่พัประกันภัย 
และสวิัสดิการอื�นๆ เพั่�อเป็นหลักประกันให้พันักงานและคนในครอบครัวิ ไมู่วิ่า
ในด้านอายุ สุข้ภาพั ทุพัพัลภาพั และการเส่ยช้่วิิต ทั�งน่�เป็นไปในแนวิทางปฏิิบัติ
ข้องตลาดและข้้อกำาหนดทางกฎหมูาย

ผู้ลตอบแทนท่�
เก่�ยวิข้้อง กับผู้ล
ประกอบการ

• โบนัส • ตัวิแปรข้องค่าตอบแทนข้้�นอยู่กับผู้ลการปฏิิบัติงานระยะสั�นเมูื�อ เท่ยบกับแผู้น
ประจำำาปี ตลอดจำนมูาตรฐานจำากตลาดท่�เก่�ยวิข้้อง การจำ่ายโบนัสจำะถืูกผูู้กกับ
ดัช้น่ช้่�วิัดผู้ลงาน (KPI) และคะแนนจำากดัช้น่ช้่�วิัดตัวิอื�นๆ เพั่�อบริษััทสามูารถื
กำาหนดและประเมูินประสิทธิภาพัข้องพันักงานแต่ละคนรวิมูไปถืึงการจำ่ายโบนัส

สวิัสดิการสำาหรับพันักงานระยะสั�น
สวิัสดิการหลังออกจำากงาน
เป็นทั�งหมูด

งบการเงินรวิมู

ปีงบประมูาณ 2563/2564
(ล้านบาท)

81.5
2.8

84.3

ปีงบประมูาณ 2564/2565
(ล้านบาท)

91.0
0.7

91.7

สวิัสดิการขัองกรรมการแลื่ะผู้บริหาร

ในระหว่างปีีงบปีระม่าณ์ 2564/2565 และปีีงบปีระม่าณ์ 2563/2564 กลุ่ม่บริษ้ที่ม่ีค่่าใชิ้จ่ายผลปีระโยชิน์พีน้กงานที่ี�จ่ายให้
ก้บกรรม่การและผู้บริหาร ด้งนี�

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ
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042 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

• Ingress Group ไดู้ดูำาเนินการปรับโครงสร้าง 
เสร็จสิ�น เมื�อวิันท่� 30 มกราคม พั.ศ. 2558

• INGRS ไดู้แปรสภาพัเป็น บริษััท มหาช้น เปล่�ยน
ช้ื�อเป็น Ingress Industrial (Thailand) Public 
Company Limited ในวิันท่� 9 ธันวิาคม พั.ศ. 
2558 

• ITSB เข้้าร่วิม ลงนามในข้้อตกลง
ควิามช้่วิยเหลือทางเทคนิค (TAA) 
กับ บริษััท Metaltech Limited   
จากประเทศญ่�ปุ่นเพั่�อพััฒนาโมเดูลใหม่

• บริษััท IIM เข้้าถืือหุ้น 100% ในบริษััท TSSB 
และ 40% ในบริษััท IAIPL โดูยซัื�อจากบริษััท ICB

• INGRS เริ�มเสนอข้ายหุ้นสาธารณะใน
ตลาดูหลักทรัพัย์แห่งประเทศไทย (“SET”) 
เมื�อวิันท่� 9 สิงหาคม พั.ศ.2560 

• ITSB เข้้าร่วิม ลงนามในข้้อตกลง
ควิามช้่วิยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ AOI Kikai 
Co., Ltd. จากประเทศญ่�ปุ่นเพั่�อพััฒนาโมเดูลใหม่

• IIM ไดู้ครอบครองหุ้นท่�เหลืออ่ก 60% ใน บริษััท 
IAIPL จาก Mayur Industries Pvt Ltd ส่งผู้ลให้ 
IAIPL กลายเป็น บริษััท ในเครือข้อง IIM 
ซัึ�งเสร็จสิ�นเมื�อวิันท่� 13 พัฤศจิกายน พั.ศ. 2560

• IAIPL ไดู้เริ�มผู้ลิตและทำาการส่งมอบให้กับ 
บริษััท MAHINDRA (สำาหรับงาน Moulding)

• PT IMV ไดู้เริ�มผู้ลิตและทำาการส่งมอบให้กับ 
บริษััท MITSUBISHI (สำาหรับงาน Sash)

• PT ITI ไดู้เริ�มผู้ลิตและทำาการส่งมอบให้กับ 
บริษััท MITSUBISHI  (สำาหรับงาน ปั�มข้้�นรูป)

• IIM เข้้าร่วิมกับ บริษััท TAA Tae Sung Tech Co., 
Ltd. สำาหรับโปรเจคข้อง Hyundai  
เมื�อวิันท่� 24 มกราคม 2562

• TSSB เข้้าร่วิมทำาสัญญาเป็นตัวิแทนจำาหน่ายหุ่นยนต์ 
(COBOT) กับบริษััท Neuromeka สำาหรับประเทศ
ในกลุ่มอาเซั่ยน, อินเดู่ย และกลุ่มประเทศอาหรับ 
22 มกราคม 2562

• ITSB โรงงาน Malacca  ไดู้เริ�มผู้ลิตและทำาการส่งมอบให้
กับ บริษััท HONDA (สำาหรับงาน ปั�มข้้�นรูป)

• TSSB เข้้าร่วิม ลงนามในข้้อตกลงควิามช้่วิยเหลือทาง
เทคนิค (TAA) กับ บริษััท Tae Sung Tech 
Co., Ltd.   จากประเทศเกาหล่ ในงาน ระบบการผู้ลิตแบบ
อัตโนมัติ (Automation Solution)

• สร้างโรงงาน ITSB ในเมือง Malacca ประเทศมาเลเซั่ย
สำาหรับส่งมอบให้กับบริษััท HONDA 
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• PT IMV เข้้าร่วิมลงนามในข้้อตกลงควิามช้่วิยเหลือ
ทางเทคนิค (TAA) กับ Woo Young Co., Ltd.
ในวิันท่� 26 เมษัายน 2562

• บริษััท PT Ingress Industrial Indonesia (“PT III”) 
ประเทศอินโดูน่เซั่ย ไดู้รับ business award จากบริษััท 
Hyundai ในเดูือน กันยายน 2562 เพั่�อผู้ลิตช้ิ�นส่วิน
สำาหรับ รถืยนต์ SUV 

• ก่อตั�งบริษััท Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. 
(“IATSB”) ในประเทศมาเลเซั่ย เมื�อวิันท่� 17 ตุลาคม 
2562 โดูยร่วิมทุนกับ บริษััท PERODUA และ AOI 
Kikai Co., Ltd. เพั่�อผู้ลิตและประกอบงานปั�มข้้�นรูป
จากเหล็กแรงดูึงสูง (High Tensile Steel)

• ดูำาเนินการจดูทะเบ่ยนบริษััท PT Ingress Industrial 
Indonesia (“PT III”) ในประเทศอินโดูน่เซั่ย 
เมื�อวิันท่� 30 ตุลาคม 2562

• ก่อตั�งบริษััท PT Ingress Industrial Indonesia 
(“PT III”) ในประเทศอินโดูน่เซั่ย เมื�อวิันท่� 15 
พัฤศจิกายน 2562 เพั่�อผู้ลิตช้ิ�นงาน ปั�มข้้�นรูปโลหะ

• ดูำาเนินการจัดูซัื�อท่�ดูิน และโรงงานสำาหรับ PT Ingress 
Industrial Indonesia (“PT III”) 
ในประเทศอินโดูน่เซั่ย 
เมื�อวิันท่� 16 ธันวิาคม 2562

• โรงงาน Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (“IATSB”) ใน
ประเทศมาเลเซั่ย ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ในเดูือน กรกฎาคม 2563 

• โรงงาน PT Ingress Industrial Indonesia (“PT III”) ในประเทศ 
อินโดูน่เซั่ย ไดู้รับ business award จากบริษััท Hyundai   
ในเดูือน กรกฎาคม 2563 เพั่�อผู้ลิตช้ิ�นส่วินรถืยนต์ MPV

• โรงงาน Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (“IATSB”) 
ในประเทศมาเลเซั่ย เริ�มส่งมอบผู้ลิตภัณฑ์์ให้บริษััท Perodua  
(ช้ิ�นงานปั�มข้้�นรูป) ในเดูือน มกราคม 2564

2562 25642563
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• โรงงาน อิงเกรส ออโตเวินเจอร์ จำากัดู ในประเทศไทย 
เริ�มส่งมอบช้ิ�นส่วิน ยางรีดูนำ�า 
(Sash Moulding) ให้รถืยนต์ Honda “CIVIC”
ในเดูือน กรกฏิาคม 2564

• โรงงาน Ingress Precision Sdn Bhd (“IPSB”) 
ในประเทศมาเลเซั่ย เริ�มส่งมอบผู้ลิตภัณฑ์์ ยางรีดู
นำ�า(Molding) ให้รถืยนต์ Toyota “CROSS” ในเดูือน 
กรกฏิาคม 2564

• โรงงาน Ingress Technologies Sdn Bhd (“ITSB”) 
ในประเทศมาเลเซั่ย เริ�มส่งมอบผู้ลิตภัณฑ์์ ปั�มข้้�นรูป 
(Stamping) ให้รถืยนต์ Toyota “CROSS” ในเดูือน 
กรกฏิาคม 2564

• โรงงาน PT Ingress Industrial Indonesia (“PT III”) 
ในประเทศอินโดูน่เซั่ย เริ�มส่งมอบผู้ลิตภัณฑ์์ ปั�มข้้�นรูป 
(Stamping) ให้รถืยนต์ B-SUV “CRETA” ในเดูือน 
มกราคม 2565

• โรงงาน PT Ingress Malindo Ventures (“PT IMV”) 
ในประเทศอินโดูน่เซั่ย เริ�มส่งมอบผู้ลิตภัณฑ์์ 
ชุ้ดูกรอบประตูและยางรีดูนำ�า (Door Sash and 
Molding) ให้รถืยนต์ B-SUV “CRETA” 
ในเดูือน มกราคม 2565

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



044 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)044 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ท่�ตั�งหลักข้องโรงงานำ

• INGRESS AUTOVENTURES 
(INDIA) PVT.LTD. (IAIPL),
โรงงาน GUJARAT

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

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

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

• INGRESS AOI TECHNOLOGIES 
SDN. BHD. (IATSB), 
โรงงาน RAWANG

• INGRESS TECHNOLOGIES 
SDN. BHD. (ITSB), 
โรงงาน MELAKA

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

ประเทศอินำเดำ่ย

ประเทศมูาเลเซ่ย



044 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)044 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ท่�ตั�งหลักข้องโรงงานำ

• INGRESS AUTOVENTURES 
(INDIA) PVT.LTD. (IAIPL),
โรงงาน GUJARAT

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

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

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

• INGRESS AOI TECHNOLOGIES 
SDN. BHD. (IATSB), 
โรงงาน RAWANG

• INGRESS TECHNOLOGIES 
SDN. BHD. (ITSB), 
โรงงาน MELAKA

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

ประเทศอินำเด่ำย

ประเทศมูาเลเซ่ย

บทนำำา เอกสารแนำบการประกอบธุุรกิจ
และผลการดำำาเนำินำงานำ

การกำากับดำูแลกิจการ ข้้อมููลดำ้านำการเงินำ
สารบัญ

045แบบแสดูงรายการข้้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 045แบบแสดูงรายการข้้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 045แบบแสดูงรายการข้้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

• บริษััท ไฟนำ์ คอมูโปรแนำนำท์ 
(ประเทศไทย) จำากัดำ

 โรงงาน บ้านฉาง (ระยอง)

• บริษััท อิงเกรส ออโตเวนำเจอร์ จำากัดำ 
(IAV) 

 นิคมอุตสาห่กรรมไฮเท่ค (อยุธุยา)

• บริษััท อิงเกรส ออโตเวนำเจอร์ จำากัดำ 
(IAV) นิคมอุตสาห่กรรมอิสเท่ิร�น 
ซึ่่บอร�ด (ระยอง)

• PT. INGRESS TECHNOLOGIES 
INDONESIA (PT ITI), 
โรงงาน JABABEKA

• PT. INGRESS INDUSTIRIAL 
INDONESIA (PT III), 
โรงงาน BEKASI

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

ประเทศไทย

ประเทศ
อินำโดำน่ำเซ่ย

• บริษััท อิงเกรส ออโตเวนำเจอร์ จำากัดำ 
(IAV) 

 คลังสินค้า (ปราจั�นบุร�)

บทนำำา เอกสารแนำบการประกอบธุุรกิจ
และผลการดำำาเนำินำงานำ

การกำากับดำูแลกิจการ ข้้อมููลดำ้านำการเงินำบทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



046 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ข้้อมููลการติดำต่อบริษััทฯ

046 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ประเทศไทย

ประเทศอินำโดำนำ่เซ่ย

1.  บริษััท อิงเกรส อินำดำัสเตร�ยล (ไทยแลนำดำ์) จำากัดำ 
(มูหาชนำ)

 (0107558000474)
เลข้ท่� 9/141 อาคาร ยูเอ็ม ทาวิเวิอร์ ช้ั�น 14 ยูนิต 
เอ 1 ถืนนรามคำาแหง แข้วิงสวินหลวิง เข้ตสวินหลวิง
กรุงเทพัมหานคร 10250 ประเทศไทย

 Tel : (+662) 719 9644-46
 Fax : (+662) 719 9647
 ท่�ปร้กษัานักลงทุนสัมพัันธ์ : ir@ingress.co.th

2.  บริษััท ไฟนำ์ คอมูโปรแนำนำท์ (ประเทศไทย) จำากัดำ
 (0105539103482)
 600 หมู่ 4 ตำาบลมะข้ามคู่ อำาเภอนิคมพััฒนา
 จังหวิัดูระยอง 21180 ประเทศไทย
 Tel : (+663) 8029 235 - 6
 Fax : (+663) 8029 237
 Email : fct@finecom.co.th

1. PT. INGRESS MALINDO VENTURES
JI Industri Selatan 6A, Bok GG 7A/B

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

3.  บริษััท อิงเกรส ออโตเวนำเจอร์ จำากัดำ
 (0105539103482)
 นิคมอุตสาหกรรมอ่สเทิร์น ซั่บอร์ดู (ระยอง)
 64/6 หมู่ 4 ตำาบลปลวิกแดูง อำาเภอปลวิกแดูง
 จังหวิัดูระยอง 21140 ประเทศไทย
 Tel : +(66-38) 954942-5
 Fax : +(66-38) 954946
 Email : iav@ingress.co.th

 นิคมอ�ตสาหกรรมไฮเที่ค (อยุธุุยา)
 64/6 หมู่ 1 ตำาบลบ้านแลน อำาเภอบางประอิน
 จังหวิัดู พัระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
 Tel : +(66-35) 314404-45
 Fax : +(66-35) 314410
 Email : iav@ingress.co.th

 คลื่ังสินค้า (ปราจ�นบุร�)
 603 หมู่ 8 ตำาบลหนองโพัรง
 อำาเภอศรีมหาโภช้น์ ปราจีนบุรี 25140
 Tel : +(66-37) 629628
 Fax : +(663) 5314410
 Email : iav@ingress.co.th

2. PT. INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA
JI Industri Selatan 6A, Bok GG 7A/B

 Kawasan Industri Jababeka II Selatan,
 17530 Bekasi, Indonesia.
 Tel: (+6221) 8983 4330 (Hunting)
 Fax (+6221) 8983 4329
 Email: pami_jani@ingresscorp.com.my

3. PT. INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA
JI Meranti 3, Block/Kav.  L-8, No 50-E, 

 Delta Silicon 1,
 Lipo-Cikarang,Bekasi 17550 Jawa Berat, 

Indonesia.
 Tel : (+6221) 8983 4330 (Temporary)
 Fax : (+6221) 8983 4329 (Temporary)
 Email : safri@ingresscorp.com.my



046 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ข้้อมููลการติดำต่อบริษััทฯ

046 บริษััท อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) จำากัดู (มหาช้น)

ประเทศไทย

ประเทศอินำโดำนำ่เซ่ย

1.  บริษััท อิงเกรส อินำดำัสเตร�ยล (ไทยแลนำดำ์) จำากัดำ 
(มูหาชนำ)

 (0107558000474)
เลข้ท่� 9/141 อาคาร ยูเอ็ม ทาวิเวิอร์ ช้ั�น 14 ยูนิต 
เอ 1 ถืนนรามคำาแหง แข้วิงสวินหลวิง เข้ตสวินหลวิง
กรุงเทพัมหานคร 10250 ประเทศไทย

 Tel : (+662) 719 9644-46
 Fax : (+662) 719 9647
 ท่�ปร้กษัานักลงทุนสัมพัันธ์ : ir@ingress.co.th

2.  บริษััท ไฟนำ์ คอมูโปรแนำนำท์ (ประเทศไทย) จำากัดำ
 (0105539103482)
 600 หมู่ 4 ตำาบลมะข้ามคู่ อำาเภอนิคมพััฒนา
 จังหวิัดูระยอง 21180 ประเทศไทย
 Tel : (+663) 8029 235 - 6
 Fax : (+663) 8029 237
 Email : fct@finecom.co.th

1. PT. INGRESS MALINDO VENTURES
JI Industri Selatan 6A, Bok GG 7A/B

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

3.  บริษััท อิงเกรส ออโตเวนำเจอร์ จำากัดำ
 (0105539103482)
 นิคมอุตสาหกรรมอ่สเทิร์น ซั่บอร์ดู (ระยอง)
 64/6 หมู่ 4 ตำาบลปลวิกแดูง อำาเภอปลวิกแดูง
 จังหวิัดูระยอง 21140 ประเทศไทย
 Tel : +(66-38) 954942-5
 Fax : +(66-38) 954946
 Email : iav@ingress.co.th

 นิคมอ�ตสาหกรรมไฮเที่ค (อยุธุุยา)
 64/6 หมู่ 1 ตำาบลบ้านแลน อำาเภอบางประอิน
 จังหวิัดู พัระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
 Tel : +(66-35) 314404-45
 Fax : +(66-35) 314410
 Email : iav@ingress.co.th

 คลื่ังสินค้า (ปราจ�นบุร�)
 603 หมู่ 8 ตำาบลหนองโพัรง
 อำาเภอศรีมหาโภช้น์ ปราจีนบุรี 25140
 Tel : +(66-37) 629628
 Fax : +(663) 5314410
 Email : iav@ingress.co.th

2. PT. INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA
JI Industri Selatan 6A, Bok GG 7A/B

 Kawasan Industri Jababeka II Selatan,
 17530 Bekasi, Indonesia.
 Tel: (+6221) 8983 4330 (Hunting)
 Fax (+6221) 8983 4329
 Email: pami_jani@ingresscorp.com.my

3. PT. INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA
JI Meranti 3, Block/Kav.  L-8, No 50-E, 

 Delta Silicon 1,
 Lipo-Cikarang,Bekasi 17550 Jawa Berat, 

Indonesia.
 Tel : (+6221) 8983 4330 (Temporary)
 Fax : (+6221) 8983 4329 (Temporary)
 Email : safri@ingresscorp.com.my

บทนำำา เอกสารแนำบการประกอบธุุรกิจ
และผลการดำำาเนำินำงานำ

การกำากับดำูแลกิจการ ข้้อมููลดำ้านำการเงินำ
สารบัญ
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ประเทศอินำเดำ่ย

ประเทศมูาเลเซ่ย

1.  INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) 
PRIVATE LIMITED

 (U35300HR2008PTC038189)
โรงงาน MANESAR

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

1.  INGRESS INDUSTRIAL (MALAYSIA) 
SDN. BHD.

 (000908881920)
 Lot 2778 5th floor Jalan Damansara,
 Sungai Penchala 60000 Kualalumpur.
 Tel : (+603)7725 5565
 Fax : (+603) 7725 5560
 Email:enquiry@ingresscorp.com.my

โรงงาน GUJARAT
Survey No 108/1, Paiki 2/Paiki 1,
Village Navyani Taluka,
Sub district- Dasada ,District-Surender Nagar,
Gujarat- Pin-382750 India.
Tel : +91 1244033160
Email : info@ingress.co.in

2.  INGRESS PRECISION SDN. BHD. (285861-D)
 PT 2475-2476, Kawasan Perindustrian
 Nilai, P.O. Box 45 71807 Nilai,
 Negeri Sembilan, Malaysia
 Tel : (+606) 799 5599
 Fax : (+606) 799 5598
 Email : nilai_staff@ingresscorp.com.my

3.  INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD.
 (235492-V)

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

โรงงาน MELAKA
 LOT 7754, Jalan Industri 13, Kawasan
 Perindustrian Alor Gajah, 78000
 Kelemak, Melaka.
 Tel : (+606) 556 7959
 Fax : (+603) 556 8059
 Email : itsb@ingresscorp.com.my

4.  TALENT SYNERGY SDN. BHD. (350866-U)
 Lot 11A, Jalan P/7, Syksyen 13,
 Kawasan Perindustrian Bangi
 P.O Box 9, 43657 Bandar Baru Bangi,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia
 Tel : (+603) 8926 4806-10
 Fax : (+603) 8926 2152
 Email : tssb@ingresscorp.com.my

5.  INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN. BHD.
 (1346911-U)
 Lot 40481, Seksyen 20, 48200, Mukim
 Bandar Serendah, Hulu Selangor,
 Selangor. Malaysia.
 Tel. : (+603) 6028 3003 (Temporary)
 Fax : (+603) 6028 3004 (Temporary)
 Email : iatsb@ingresscorp.com.my
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บทนำ� เอิกส�ริแนบก�ริปริะกอิบธุริกิจำ
และผลก�ริดัำ�เนินง�น

ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ ข้อิมูลดั้�นก�ริเงิน
สารบััญ

ธุุริกิจำหลักขึ้อิงบริิษััทฯ และบริิษััทย่อิยสริุปไดั้ดัังต่อิไปนี�

 หน่วยุุธุรกิจ  ไทยุุ มาเลเซียุุ  อินโดเซียุุ  อินเดียุุ

1. ผลิตช้ิ�นส่วนประกอบั
ยุุานยุุนต์

งานรีดข้้นรูปและผลิตชิ้นส่วน
พลาสติก

Ingress 
Autoventures 

Co.,Ltd. (“IAV”)

Ingress Precision 
Sdn. Bhd. (“IPSB”)

PT Ingress Malindo 
Ventures 

(“PT IMV”)

Ingress 
Autoventures 
(India) Private 

Limited (“IAIPL”)

งานฉีดข้้นรูปและผลิตชิ้นส่วน
ประเภทพีพี และทีพีโอ

IAV IPSB PT IMV IAIPL

งานรีดข้้นรูปและผลิตชิ้นส่วน
ประเภทกรอบประตูรถยนต์

IAV IPSB PT IMV

งานปั�มข้้นรูปแบบทั่วไป
ใช้วัสดุทนแรงดึงตำ่า 
และการประกอบชิ้นส่วนโลหะ

Fine Component 
(Thailand) Co., Ltd. 

(“FCT”)

Ingress 
Technologies 

Sdn. Bhd. (“ITSB”)

PT Ingress 
Technologies 

Indonesia (“PT ITI”) 
PT Ingress Industrial 
Indonesia (“PT III”)

งานปั�มข้้นรูป และประกอบ 
สำาหรับเหล็กทนแรงดึงสูง 
(AHSS-High Tensile Strength 
Steel)

Ingress AOI 
Technologies 

Sdn. Bhd.
(‘IATSB”)

งานปั�มข้้นรูป
งานตัดข้้นรูปโลหะแบบละเอียด
งานตัดข้้นรูปโลหะแบบทั่วไป

FCT ITSB & IATSB PT ITI
(เฉพาะงานปั�มข้้นรูป 
และงานตัดข้้นรูปโลหะ
แบบทั่วไป ขนาดเล็ก)

งานเชื่อมและงานประกอบชุดโมดูล ITSB & IATSB

ชิ้นส่วนฉนวนกันเสียงและความร้อน IAV IPSB PT IMV

ท่อแบบยุบตัวได้ IAV

ท่อไอเสียย้อนกลับ (EGR) IAV

รางกระจกแบบพลาสติก IAV

คานเหล็กนิรภัย ITSB & IPSB
2. ออกแบับั

และผลิตแม่พ�มพ์
แม่พ�มพ์ปั�มข้้นรูปโลหะทั่วไป และ
สำาหรับวัสดุทนแรงดึงสูง (AHSS)

FCT

แม่พ�มพ์ตัดข้้นรูปโลหะแบบทั่วไป
และละเอียด

FCT

3. ออกแบับัและผลิต
อุปกรณ์สำาหรับัการ
ผลิตแบับัอัตโนมัติ

บูรณาการระบบผลิตแบบอัตโนมัติ
ตามความต้องการของลูกค้า รวม
ถึงการจัดหาระบบโรงงานอัจฉริยะ 
“Smart Factory”

Talent Synergy 
Sdn. Bhd. (“TSSB”)

4. อ่่นๆ ตัวแทนจำาหน่าย Fuji Robots 
จากประเทศญี่ปุ�น

TSSB

ตัวแทนจำาหน่าย Yajima Nut Weld 
Feeder จากประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ�น

TSSB

ตัวแทนจำาหน่าย Welding 
gunและอุปกรณ์ 
จากบริษัท Nawootec 
ประเทศเกาหลี

TSSB

ผู้จัดจำาหน่าย COBOT (หุ่นยนต์
ที่ทำางานร่วมกับมนุษย์) จากบริษัท 
Neromeka  จากประเทศเกาหลี 
ให้กับกลุ่มประเทศอาเซียน อินเดีย 
และกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ

TSSB

งานส่งเสริมการลงทุน Ingress Industrial 
(Thailand) Public 

Company Limited 
(“IIT”)

Ingress Industrial 
(Malaysia) Sdn. 

Bhd. (“IIM”)

ธุริกิจำขอิงกลุ่มบริิษััท
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050 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์์)  
จำำ�กัดั (มห�ชน) (“INGRS”)  
หริือิ (“บริิษััทฯ”)

บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ปริะเทศไทย) จำำ�กัดั (มห�ชน) หริือิ INGRS จำัดัตั�งข้ึ้�นเมื�อิเดัือินมีน�คม 
2557 เป็นบริิษััทโฮลดัิ�งเพื่ื�อิก�ริลงทุนในธุุริกิจำก�ริผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ภ�ยในกลุ่มบริิษััทINGRS ทั�ง
ในปริะเทศไทย ม�เลเซีีย อิินโดันีเซีีย และอิินเดีัย โดัยใช้ปริะโยชน์จำ�กคว�มแขึ้็งแกริ่งและทริัพื่ย�กริ
ทั�งหมดัในกลุ่มบริิษััทINGRS เพื่ื�อิตอิบสนอิงคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงลูกค้� และมุ่งเน้นในก�ริขึ้ย�ยก�ริดัำ�เนิน
ง�นอิอิกไปทั�งภ�ยในและภ�ยนอิกโริงง�นที�มีอิยู่ในปัจำจำุบัน

INGRESS INDUSTRIAL (MALAYSIA)  
SDN. BHD. (“IIM”)

IIM จำัดัตั�งข้ึ้�นเมื�อิวันที� 21 พื่ฤศจำิก�ยน 2557 โดัยเป็นบริิษััทโฮลดัิ�งเพื่ื�อิก�ริลงทุนสำ�หริับบริิษััท
ย่อิยทั�งหมดัภ�ยใต้กลุ่มบริิษััท INGRS ที�ตั�งอิยู่ นอิกริ�ชอิ�ณ�จำักริไทย และเพืื่�อิให้สอิดัคล้อิง
กับขึ้้อิกำ�หนดัในปริะเทศม�เลเซีีย ที�บริิษััทโฮลดัิ�งเพืื่�อิก�ริลงทุนในบริิษััทย่อิย จำะต้อิงมีภูมิลำ�เน�
ขึ้อิงบริิษััทในปริะเทศม�เลเซีีย โดัยIIMนั�นจำะทำ�หน้�ที�เป็นตัวกล�งภ�ยใต้กลุ่มบริิษััท INGRS 
เพื่ื�อิปริะส�นง�นในก�ริทำ�ง�นโดัยมุ่งเน้นไปที�สอิงธุุริกิจำหลัก อิันปริะกอิบไปดั้วยธุุริกิจำริีดัขึ้้�นริูป 
และธุุริกิจำปั�มขึ้้�นริูป

ธุริกิจำหลักขอิงแต่ละบริิษััท

กลุ่มบริิษััฯ ทมุ่งมั�นที�จำะบริริลุคว�มพื่้งพื่อิใจำสูงสุดัขึ้อิงลูกค้� โดัยเพื่ิ�มขึ้ีดัคว�มส�ม�ริถในก�ริแขึ้่งขึ้ัน พื่ัฒน�คุณภ�พื่ผลิตภัณฑ์์ 
และบริริลุคว�มเป็นเลิศดั้�นทริัพื่ย�กริมนุษัย์

บริิษััทโฮลดัิ�งส์เพื่่�อิก�ริลงทุน
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และธุุริกิจำปั�มขึ้้�นริูป

ธุริกิจำหลักขอิงแต่ละบริิษััท

กลุ่มบริิษััฯ ทมุ่งมั�นที�จำะบริริลุคว�มพื่้งพื่อิใจำสูงสุดัขึ้อิงลูกค้� โดัยเพื่ิ�มขึ้ีดัคว�มส�ม�ริถในก�ริแขึ้่งขึ้ัน พื่ัฒน�คุณภ�พื่ผลิตภัณฑ์์ 
และบริริลุคว�มเป็นเลิศดั้�นทริัพื่ย�กริมนุษัย์

บริิษััทโฮลดัิ�งส์เพื่่�อิก�ริลงทุน
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สารบััญ

บริษััท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำ�กัด  
(“IAV”)

IAV ปริะกอิบธุุริกิจำดั้�นก�ริพื่ัฒน� ผลิต และจำัดัจำำ�หน่�ย ชุดักริอิบปริะตู ย�งริีดันำ�� คิ�วริ�งนำ�� ย�งขึ้อิบ
กริะจำก ท่อิหมุนวนไอิเสียเคริื�อิงยนต์ ท่อิอิ่อิน ท่อิยุบตัวไดั้ ฉนวนกันคว�มริ้อิน และส่วนปริะกอิบย�นยนต์
อิื�นๆ ที�ผลิตโดัยกริะบวนก�ริ ริีดัขึ้้�นริูป กริะบวนก�ริฉีดั กริะบวนก�ริดััดั กริะบวนก�ริไฮโดัริฟอิริ์ม และ
กริะบวนก�ริปั�มนูน สำ�หริับลูกค้� OEM ในปริะเทศไทย IAVไดั้ริับก�ริจำัดัอิันดัับให้เป็นซีัพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ  
Tier-1 ส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ให้กับบริิษััท OEM ริวมถ้งซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-1 อิื�นๆ โดัยมีบริิษััท 
Katayama Kogyo และบริิษััท Yonei ขึ้อิงญี่ี�ปุ�นเป็นหุ้นส่วน ลูกค้�ปัจำจำุบันขึ้อิง IAV คือิ OEM ชั�นนำ�
จำ�กปริะเทศญี่ี�ปุ�นและสหริัฐอิเมริิก� เช่น Mitsubishi, Honda, Isuzu, Ford, Mazda, Nissan, Suzuki 
และ GM อิย่�งไริก็ต�ม IAV ยังพื่ย�ย�มขึ้ย�ยตล�ดัไปยังกลุ่มลูกค้�ริ�ยใหม่อิย่�ง Toyota, SAIC, 
Great Wall Motors China และ Vinfast Vietnam ปัจำจำุบัน IAV ตั�งอิยู่ที�นิคมอิุตส�หกริริมอิีสเทิริ์นซีี
บอิริ์ดัในจำังหวัดัริะยอิง และนิคมอิุตส�หกริริมไฮเทคในพื่ริะนคริศริีอิยุธุย� และโกดัังสินค้�หน้�งแห่งเพืื่�อิ 
ส่งมอิบและตอิบสนอิงต่อิลูกค้� Honda ที�จำังหวัดัปริ�จำีนบุริี

INGRESS PRECISION SDN. BHD. 
(“IPSB”)

IPSB ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2537 ปริะกอิบธุุริกิจำดั้�นก�ริผลิตริะบบซีีลในริถยนต์ กริอิบปริะตู ฉนวนกัน
คว�มริ้อิน ชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นริูปขึ้น�ดัเล็กและก�ริเชื�อิมปริะกอิบ สำ�หริับลูกค้�OEM ริ�ยใหญี่่ในปริะเทศ
ม�เลเซีียไดั้แก่ Proton, Perodua, Honda และ Toyota IPSB ตั�งอิยู่ในเมือิง Nilai, Negeri Sembilan 
โดัยไดั้ริับคว�มริ่วมมือิและก�ริสนับสนุนท�งเทคนิคจำ�กบริิษััท Katayama Kogyo แห่งปริะเทศ
ญี่ี�ปุ�น IPSB ยังเป็นผู้ผลิตและจำำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์์โดัยตริงให้กับบริิษััทOEM โดัยเป็นซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์
ริะดัับ Tier-1 เช่นเดัียวกับซีัพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริ�ยอิื�นๆ IPSB ยังคงเป็นผู้นำ�ตล�ดัผลิตชิ�นส่วนริีดัขึ้้�นริูป
ในปริะเทศม�เลเซีียในฐ�นะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี�

โรงง�นผลิตชิ�นส่่วนย�นยนต์์ - ชิ�นส่่วนรีดข้�นรููปและระบบกันรั�วซึึม
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052 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

PT INGRESS MALINDO VENTURES 
(“PT IMV”)

PT IMV ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2547 โริงง�นตั�งอิยู่ที�เมือิงจำ�บ�เบก� ปริะเทศอิินโดันีเซีีย โดัยริ่วมมือิ
กับบริิษััทท้อิงถิ�น PT Tidar Adyagiri Sakti และบริิษััทจำ�กปริะเทศญี่ี�ปุ�นไดั้แก่บริิษััท Katayama 
Kogyo และ Yonei PTIMVดัำ�เนินธุุริกิจำในก�ริผลิตและจำัดัจำำ�หน่�ยริะบบซีีลในริถยนต์ กริอิบปริะตู 
และฉนวนกันคว�มริ้อินให้กับลูกค้� OEM หลักในปริะเทศอิินโดันีเซีีย ริวมทั�ง Mitsubishi (ริถยนต์
และริถบริริทุก) Honda Suzuki Toyota Daihatsu Heno และ Hyundai PT IMV ไดัร้ิบัก�ริจำดััอินัดับั
ให้เป็นซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-1 ซ้ี�งผลิตและจำำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์์โดัยตริงให้กับ OEM ริวมถ้ง
ผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนริะดัับ Tier-1 อืิ�นๆอีิกดั้วย ดั้วยก�ริสนับสนุนท�งเทคนิคจำ�กบริิษััท Woo Young 
Industry ขึ้อิงปริะเทศเก�หลีใต้ PT IMV ไดั้ริับเลือิกให้เป็นผู้ผลิตชิ�นส่วนริะดัับ Tier-1 สำ�หริับ
โคริงก�ริ Hyundai โดัยติดัตั�งส�ยก�ริปริะกอิบอิัตโนมัติที�มีริะบบก�ริผลิตที�ทันสมัยที�สุดั

INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) 
PRIVATE LIMITED (“IAIPL”)

IAIPL ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2553 และปัจำจำุบันเปิดัดัำ�เนินก�ริโริงง�นผลิตในเมือิง Manesar ริัฐ 
Gurugram ปริะเทศ India ตั�งแต่เดัือินกริกฎ�คม 2562 และโริงง�นปริะกอิบแห่งใหม่ในริัฐ 
Gujarat ในเดัือินสิงห�คม 2564 IAIPL ผลิตและจำำ�หน่�ยชิ�นส่วนริถยนต์โดัยใช้เทคโนโลยีก�ริ
ฉีดัพื่ล�สติก และก�ริริีดัข้ึ้�นริูปเพื่ื�อิผลิตชิ�นส่วนสำ�หริับริะบบซีีลริถยนต์ ย�งกันนำ�� แถบปิดั คิ�ว
หลังค� กริะจำกบังลม และช่อิงเปิดัปริะตูสำ�หริับริถยนต์นั�งส่วนบุคคล IAIPL ยังจำัดัห�ชิ�นส่วนให้
กับลูกค้� OEM สำ�หริับริถส�มล้อิและริถสอิงล้อิ ในเดัือินธุันว�คม 2560 IAIPLไดั้ลงน�มในขึ้้อิ
ตกลงคว�มช่วยเหลือิดั้�นเทคนิคกับบริิษััทในเคริือิ Ingress Precision Sdn. Bhd. (IPSB) เพื่ื�อิ
สนับสนุนก�ริจำัดัเตริียมท�งเทคนิคสำ�หริับโคริงก�ริในอิน�คตและก�ริขึ้ย�ยธุุริกิจำ

ลูกค้� OEM หลักขึ้อิง IAIPL คือิผู้ผลิตริถยนต์นั�งส่วนบุคคลในอิินเดัีย ไดั้แก่บริิษััท Maruti 
Suzuki, Mahindra & Mahindra, FCA India (FCA) และ MG Motor India (MG) IAIPL ยังเป็น
ซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-2 ให้กับบริิษััทริะดัับ Tier-1 หล�ยแห่งในอิินเดัีย ซี้�งส่วนใหญี่่เป็น
ผู้จำัดัห�ชิ�นส่วนให้กับ Maruti Suzuki
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กับบริิษััทท้อิงถิ�น PT Tidar Adyagiri Sakti และบริิษััทจำ�กปริะเทศญี่ี�ปุ�นไดั้แก่บริิษััท Katayama 
Kogyo และ Yonei PTIMVดัำ�เนินธุุริกิจำในก�ริผลิตและจำัดัจำำ�หน่�ยริะบบซีีลในริถยนต์ กริอิบปริะตู 
และฉนวนกันคว�มริ้อินให้กับลูกค้� OEM หลักในปริะเทศอิินโดันีเซีีย ริวมทั�ง Mitsubishi (ริถยนต์
และริถบริริทุก) Honda Suzuki Toyota Daihatsu Heno และ Hyundai PT IMV ไดัร้ิบัก�ริจำดััอัินดับั
ให้เป็นซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-1 ซ้ี�งผลิตและจำำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์์โดัยตริงให้กับ OEM ริวมถ้ง
ผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนริะดัับ Tier-1 อืิ�นๆอีิกดั้วย ดั้วยก�ริสนับสนุนท�งเทคนิคจำ�กบริิษััท Woo Young 
Industry ขึ้อิงปริะเทศเก�หลีใต้ PT IMV ไดั้ริับเลือิกให้เป็นผู้ผลิตชิ�นส่วนริะดัับ Tier-1 สำ�หริับ
โคริงก�ริ Hyundai โดัยติดัตั�งส�ยก�ริปริะกอิบอิัตโนมัติที�มีริะบบก�ริผลิตที�ทันสมัยที�สุดั

INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) 
PRIVATE LIMITED (“IAIPL”)

IAIPL ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2553 และปัจำจำุบันเปิดัดัำ�เนินก�ริโริงง�นผลิตในเมือิง Manesar ริัฐ 
Gurugram ปริะเทศ India ตั�งแต่เดัือินกริกฎ�คม 2562 และโริงง�นปริะกอิบแห่งใหม่ในรัิฐ 
Gujarat ในเดัือินสิงห�คม 2564 IAIPL ผลิตและจำำ�หน่�ยชิ�นส่วนริถยนต์โดัยใช้เทคโนโลยีก�ริ
ฉีดัพื่ล�สติก และก�ริริีดัข้ึ้�นริูปเพื่ื�อิผลิตชิ�นส่วนสำ�หริับริะบบซีีลริถยนต์ ย�งกันนำ�� แถบปิดั คิ�ว
หลังค� กริะจำกบังลม และช่อิงเปิดัปริะตูสำ�หริับริถยนต์นั�งส่วนบุคคล IAIPL ยังจำัดัห�ชิ�นส่วนให้
กับลูกค้� OEM สำ�หริับริถส�มล้อิและริถสอิงล้อิ ในเดัือินธุันว�คม 2560 IAIPLไดั้ลงน�มในขึ้้อิ
ตกลงคว�มช่วยเหลือิดั้�นเทคนิคกับบริิษััทในเคริือิ Ingress Precision Sdn. Bhd. (IPSB) เพื่ื�อิ
สนับสนุนก�ริจำัดัเตริียมท�งเทคนิคสำ�หริับโคริงก�ริในอิน�คตและก�ริขึ้ย�ยธุุริกิจำ

ลูกค้� OEM หลักขึ้อิง IAIPL คือิผู้ผลิตริถยนต์นั�งส่วนบุคคลในอิินเดัีย ไดั้แก่บริิษััท Maruti 
Suzuki, Mahindra & Mahindra, FCA India (FCA) และ MG Motor India (MG) IAIPL ยังเป็น
ซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-2 ให้กับบริิษััทริะดัับ Tier-1 หล�ยแห่งในอิินเดัีย ซ้ี�งส่วนใหญี่่เป็น
ผู้จำัดัห�ชิ�นส่วนให้กับ Maruti Suzuki
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INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD. 
(“ITSB”)

ITSB ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2540 และดัำ�เนินธุุริกิจำในก�ริผลิตและปริะกอิบชิ�นส่วนย�นยนต์ชนิดัปั�มข้ึ้�นริูป
ที�มีขึ้น�ดันำ��หนักป�นกล�งถ้งสูงเพื่ื�อิจำำ�หน่�ยให้กับลูกค้� OEM ในปริะเทศม�เลเซีีย ITSB ริักษั�
ตำ�แหน่งซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-1 ชั�นนำ�ในปริะเทศม�เลเซีียที�ผลิตและจำำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์์โดัยตริง
ให้กับ OEM เช่น Perodua, Proton, Honda และ Toyota ริวมถ้งซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-1 ริ�ย 
อืิ�นๆ อีิกดั้วย ITSB มีโริงง�น 2 แห่ง ซี้�งตั�งอิยู่ในเมือิง Bukit Beruntung ริัฐ Melaka โริงง�นมีก�ริ
ติดัตั�งเทคโนโลยีที�ทันสมัย เคริื�อิงปั�มข้ึ้�นริุปคว�มเริ็วสูง และส�ยก�ริปริะกอิบอัิตโนมัติพื่ริ้อิมริะบบ
ก�ริผลิตแบบใหม่ล่�สุดั

PT INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA 
(“PT ITI”)

PT ITI ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2555 โดัยเป็นบริิษััทในเคริือิขึ้อิงบริิษััท ITSB ซ้ี�งดัำ�เนินธุุริกิจำในก�ริผลิตชิ�น
ส่วนริถยนต์ขึ้น�ดัเล็กและแผ่นกันคว�มริ้อินโดัยส่งมอิบให้กับ PT IMV แต่เพีื่ยงผู้เดัียว PT ITI กำ�ลัง
จำะเป็นซัีพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ที�โดัดัเดั่นในก�ริผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ปั�มข้ึ้�นรูิปขึ้น�ดัเล็กโดัยส่งมอิบให้กับบริิษััท 
PT Ingress Industrial Indonesia (PT III) สำ�หริับโคริงก�ริริถยนต์ Hyundai

บริิษัััท ไฟน์ คอิมโปริแนนท์ (ปริะเทศไทย) จำำ�กัดั (“FCT”)
FCT เป็นบริิษััทริ่วมทุนกับบริิษััท Iwamoto แห่งปริะเทศญีี่�ปุ�นตั�งอิยู่ที�บ้�นฉ�ง จำังหวัดัริะยอิง ดัำ�เนิน
ธุุริกิจำหลักในก�ริผลิตและจำัดัจำำ�หน่�ยชิ�นส่วนโลหะย�นยนต์ ซ้ี�งผลิตโดัยใช้เทคโนโลยีก�ริปั�มข้ึ้�นริูปและ
ก�ริปั�มตัดัข้ึ้�นริูปดั้วยโลหะแม่พื่ิมพื่์(Fine Blanking) ลูกค้�หลักขึ้อิง FCT คือิผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนริะดัับ 
Tier-1 และ Tier-2 ขึ้อิงบริิษััท OEM ชั�นนำ�ขึ้อิงอุิตส�หกริริมย�นยนต์ในปริะเทศไทย เช่น Thai 
Asakawa, Bridgestone NCR, Siam Senater, Valeo Automotive, Hiruta, Bangkok Eagle Wing 
(BEW), Thai Yashiro, Siam Sera FB , TOPRE, Adient Summit และกลุ่มบริิษััท INGRS FCT ยัง
มีคว�มส�ม�ริถในดั้�นวิศวกริริม ก�ริอิอิกแบบ ก�ริผลิต และก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์ปั�มข้ึ้�นรูิป (แม่
พื่ิมพื่์ฐ�น เหล็กหล่อิ/ฐ�นเหล็ก ริวมถ้งวัสดัุทนแริงดั้งสูงถ้ง 780Mpa) และแม่พื่ิมพื่์ก�ริปั�มตัดัขึ้้�นริูป
ดั้วยโลหะแม่พิื่มพื่์(Fine Blanking) FCT ยังจำัดัห�แม่พื่ิมพื่์ให้กับลูกค้�ผู้ผลิตย�นยนต์ทั�งในปริะเทศ
และต่�งปริะเทศ (ปริะเทศไทย-ม�เลเซีีย-อิินโดันีเซีีย)

โริงง�นผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ - ชิ�นส่่วนปั�มข้�นริููป เชื�่อิมปริะกอิบ และสริ้�งแม่พื่�มพื่์
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054 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN. 
BHD. (“IATSB”)

IATSB เป็นบริิษััทที�ก่อิตั�งข้ึ้�นจำ�กคว�มริ่วมมือิริะหว่�ง ITSB บริิษััท Perodua Auto Corporation 
Sdn.Bhd. (PCSB) กับบริิษััท D-ACT ปริะเทศญี่ี�ปุ�น (เดัิมชื�อิ AOI Machine Industry Co., Ltd.) 
ก่อิตั�งขึ้้�นในเดืัอินตุล�คม 2562 IATSB ดัำ�เนินธุุริกิจำผลิตชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นรูิปจำ�กโริงง�นผลิต 
ที�ทันสมัย มีเทคโนโลยีก�ริผลิตที�ส�ม�ริถผลิตชิ�นส่วนที�ใช้วัสดัุเหล็กกล้�คว�มแขึ้็งแริงสูง (AHSS) 
เป็นวัตถุดัิบ โดัยมีบริิษััท D-ACT ปริะเทศญีี่�ปุ�นเป็นพื่ันธุมิตริเชิงกลยุทธุ์ที�มีปริะสบก�ริณ์ในก�ริ
ผลิตโดัยใช้เทคโนโลยีนี� และไดั้ริับก�ริยอิมรัิบว่�มีคว�มส�ม�ริถในก�ริบริริลุต�มม�ตริฐ�นก�ริ
ผลิตขึ้อิง OEM

ณ ปัจำจุำบัน ริ้อิยละ 95 ขึ้อิงส�ยก�ริผลิตในโริงง�นขึ้อิงบริิษััท IATSB เป็นแบบริะบบอัิติโนมัติซี้�ง
เป็นเทคโนโลยีล่�สุดัเพื่ื�อิให้มั�นใจำไดั้ว่�ส�ม�ริถบริริลุคว�มต้อิงก�ริริะดัับสูงขึ้อิงลูกค้�ในก�ริริับ
ปริะกันคุณภ�พื่ไดั้

TALENT SYNERGY SDN. BHD. 
(“TSSB”)

TSSB ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2538 ซี้�งดัำ�เนินธุุริกิจำในก�ริอิอิกแบบและติดัตั�งริะบบก�ริผลิตอิัตโนมัติและเป็นผู้จัำดัห�อุิปกริณ์เฉพื่�ะดั้�น
สำ�หรัิบอุิตส�หกริริมย�นยนต์และอุิตส�หกริริมอิื�นๆ เพืื่�อิริอิงรัิบก�ริก้�วสู่ยุคอุิตส�หกริริม 4.0 TSSB มีแผนง�นในก�ริเพื่ิ�ม
ผลิตภัณฑ์์ใหม่เช่น Automated Guided Vehicle (AGV) Production Monitoring System (PMS) Manufacturing Execution 
System (MES) ริวมถ้งริะบบโริงง�นอิัจำฉริิยะ บริิก�รินี�ริวมถ้งก�ริอิอิกแบบ ก�ริปริะดัิษัฐ์ และก�ริติดัตั�ง ปริับแต่งต�มคว�มต้อิงก�ริ
ท�งเทคนิคให้ตริงต่อิคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงลูกค้� ลูกค้�ขึ้อิง TSSB ไดั้แก่ INGRS Group, OEM’s, Tier-1 และผู้ผลิตที�ไม่ใช่ย�น
ยนต์อิื�นๆ อิย่�งไริก็ต�ม ผลิตภัณฑ์์ TSSB ยังถูกนำ�ไปใช้ปริะโยชน์ในสถ�บันก�ริเริียนริู้ริะดัับสูง หน่วยง�นในห้อิงปฏิิบัติก�ริ/ก�ริ
ริับริอิง และหน่วยง�น R&D เป็นเคริื�อิงมือิช่วยในก�ริฝึึกอิบริมและเคริื�อิงมือิส�ธุิต เพื่ื�อิเพื่ิ�มคว�มพื่้งพื่อิใจำขึ้อิงลูกค้�และเพืื่�อิให้
มั�นใจำว่�ผลิตภัณฑ์์ขึ้อิง TSSB นั�นยังคงอิยู่ในสภ�พื่ก�ริทำ�ง�นที�ดัี TSSB ไดั้จำัดัเตริียมโปริแกริมก�ริบริิก�ริหลังก�ริขึ้�ยและก�ริ
บำ�ริุงริักษั�ให้กับลูกค้�ดั้วยสัญี่ญี่�ริะยะย�ว

PT INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA 
(“PT III”)

PT III ก่อิตั�งข้ึ้�นในเดัือินตุล�คม 2562 ดั้วยก�ริสนับสนุนท�งเทคนิคจำ�กบริิษััท Tae Sung Automotive 
ปริะเทศเก�หลีใต้ โดัยมีธุุริกิจำหลักคือิก�ริผลิตและปริะกอิบชิ�นส่วนย�นยนต์ปั�มข้ึ้�นริูปที�มีขึ้น�ดักล�งถ้งสูง
เพื่ื�อิจำำ�หน่�ยให้กับบริิษััท Hyundai และ OEM อิื�นๆ ในปริะเทศอิินโดันีเซีีย ลูกค้�หลักขึ้อิง PT III คือิ 
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia(HMMI) โริงง�น PT III มีก�ริติดัตั�งเทคโนโลยีก�ริผลิตที�ทันสมัย  
มีเคริื�อิงปั�มข้ึ้�นริูปนำ��หนักสูงและส�ยก�ริปริะกอิบอิัตโนมัติพื่ริ้อิมดั้วยริะบบก�ริผลิตล่�สุดั โริงง�นเริิ�มผลิต
และจำำ�หน่�ยชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์ริุ่นแริกในปี 2564 ให้กับ HMMI และมีแผนที�จำะผลิตริุ่นต่อิไปในปี 2565

บริิิษััทเพื่่�่อิก�ริอิอิกแบบและก�ริผลิตริะบบอิุุตส�หกริริมอิัตโนมัติ

INGRESS AOI TECHNOLOGIES
SDN BHD (1346911-U)



054 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN. 
BHD. (“IATSB”)

IATSB เป็นบริิษััทที�ก่อิตั�งข้ึ้�นจำ�กคว�มริ่วมมือิริะหว่�ง ITSB บริิษััท Perodua Auto Corporation 
Sdn.Bhd. (PCSB) กับบริิษััท D-ACT ปริะเทศญี่ี�ปุ�น (เดัิมชื�อิ AOI Machine Industry Co., Ltd.) 
ก่อิตั�งขึ้้�นในเดืัอินตุล�คม 2562 IATSB ดัำ�เนินธุุริกิจำผลิตชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นรูิปจำ�กโริงง�นผลิต 
ที�ทันสมัย มีเทคโนโลยีก�ริผลิตที�ส�ม�ริถผลิตชิ�นส่วนที�ใช้วัสดัุเหล็กกล้�คว�มแขึ้็งแริงสูง (AHSS) 
เป็นวัตถุดัิบ โดัยมีบริิษััท D-ACT ปริะเทศญีี่�ปุ�นเป็นพื่ันธุมิตริเชิงกลยุทธุ์ที�มีปริะสบก�ริณ์ในก�ริ
ผลิตโดัยใช้เทคโนโลยีนี� และไดั้ริับก�ริยอิมรัิบว่�มีคว�มส�ม�ริถในก�ริบริริลุต�มม�ตริฐ�นก�ริ
ผลิตขึ้อิง OEM

ณ ปัจำจุำบัน ริ้อิยละ 95 ขึ้อิงส�ยก�ริผลิตในโริงง�นขึ้อิงบริิษััท IATSB เป็นแบบริะบบอัิติโนมัติซี้�ง
เป็นเทคโนโลยีล่�สุดัเพื่ื�อิให้มั�นใจำไดั้ว่�ส�ม�ริถบริริลุคว�มต้อิงก�ริริะดัับสูงขึ้อิงลูกค้�ในก�ริริับ
ปริะกันคุณภ�พื่ไดั้

TALENT SYNERGY SDN. BHD. 
(“TSSB”)

TSSB ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2538 ซี้�งดัำ�เนินธุุริกิจำในก�ริอิอิกแบบและติดัตั�งริะบบก�ริผลิตอิัตโนมัติและเป็นผู้จัำดัห�อิุปกริณ์เฉพื่�ะดั้�น
สำ�หรัิบอุิตส�หกริริมย�นยนต์และอุิตส�หกริริมอิื�นๆ เพืื่�อิริอิงรัิบก�ริก้�วสู่ยุคอุิตส�หกริริม 4.0 TSSB มีแผนง�นในก�ริเพื่ิ�ม
ผลิตภัณฑ์์ใหม่เช่น Automated Guided Vehicle (AGV) Production Monitoring System (PMS) Manufacturing Execution 
System (MES) ริวมถ้งริะบบโริงง�นอิัจำฉริิยะ บริิก�รินี�ริวมถ้งก�ริอิอิกแบบ ก�ริปริะดัิษัฐ์ และก�ริติดัตั�ง ปริับแต่งต�มคว�มต้อิงก�ริ
ท�งเทคนิคให้ตริงต่อิคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงลูกค้� ลูกค้�ขึ้อิง TSSB ไดั้แก่ INGRS Group, OEM’s, Tier-1 และผู้ผลิตที�ไม่ใช่ย�น
ยนต์อิื�นๆ อิย่�งไริก็ต�ม ผลิตภัณฑ์์ TSSB ยังถูกนำ�ไปใช้ปริะโยชน์ในสถ�บันก�ริเริียนริู้ริะดัับสูง หน่วยง�นในห้อิงปฏิิบัติก�ริ/ก�ริ
ริับริอิง และหน่วยง�น R&D เป็นเคริื�อิงมือิช่วยในก�ริฝึึกอิบริมและเคริื�อิงมือิส�ธุิต เพื่ื�อิเพื่ิ�มคว�มพื่้งพื่อิใจำขึ้อิงลูกค้�และเพื่ื�อิให้
มั�นใจำว่�ผลิตภัณฑ์์ขึ้อิง TSSB นั�นยังคงอิยู่ในสภ�พื่ก�ริทำ�ง�นที�ดัี TSSB ไดั้จำัดัเตริียมโปริแกริมก�ริบริิก�ริหลังก�ริขึ้�ยและก�ริ
บำ�ริุงริักษั�ให้กับลูกค้�ดั้วยสัญี่ญี่�ริะยะย�ว

PT INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA 
(“PT III”)

PT III ก่อิตั�งข้ึ้�นในเดัือินตุล�คม 2562 ดั้วยก�ริสนับสนุนท�งเทคนิคจำ�กบริิษััท Tae Sung Automotive 
ปริะเทศเก�หลีใต้ โดัยมีธุุริกิจำหลักคือิก�ริผลิตและปริะกอิบชิ�นส่วนย�นยนต์ปั�มข้ึ้�นริูปที�มีขึ้น�ดักล�งถ้งสูง
เพื่ื�อิจำำ�หน่�ยให้กับบริิษััท Hyundai และ OEM อิื�นๆ ในปริะเทศอิินโดันีเซีีย ลูกค้�หลักขึ้อิง PT III คือิ 
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia(HMMI) โริงง�น PT III มีก�ริติดัตั�งเทคโนโลยีก�ริผลิตที�ทันสมัย  
มีเคริื�อิงปั�มข้ึ้�นริูปนำ��หนักสูงและส�ยก�ริปริะกอิบอิัตโนมัติพื่ริ้อิมดั้วยริะบบก�ริผลิตล่�สุดั โริงง�นเริิ�มผลิต
และจำำ�หน่�ยชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์ริุ่นแริกในปี 2564 ให้กับ HMMI และมีแผนที�จำะผลิตริุ่นต่อิไปในปี 2565

บริิิษััทเพื่่�่อิก�ริอิอิกแบบและก�ริผลิตริะบบอิุุตส�หกริริมอิัตโนมัติ

INGRESS AOI TECHNOLOGIES
SDN BHD (1346911-U)

055แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ก�รดำ�เนินธุุรกิจ เป้�หม�ย และกลยุทธ์

ธุุริกิจำส่วนใหญี่่ขึ้อิง INGRS นั�นเกี�่ยวขึ้้อิงกับอิุตส�หกริริม
ย�นยนต์ โดัย INGRS ไดั้ยกฐ�นะตัวเอิงเป็นหน้�งในผู้จัำดั
จำำ�หน่�ยริะดัับ Tier-1 ในภูมิภ�ค เน่�อิงจำ�กมีโริงง�นผลิต 10 
แห่งในปริะเทศหลักขึ้อิงอิ�เซีียน และอิินเดีัย ปริะเทศไทย
ซี้�งเป็นหน้�งในริ�ยไดั้หลักขึ้อิง INGRS เป็นศูนย์กล�งดั้�น 
ย�นยนต์ขึ้อิงภูมิภ�ค นับตั�งแต่เริิ�มก่อิตั�งอิุตส�หกริริมย�นยนต์
ในปริะเทศไทยเมื�อิ 50 ปีที�แล้ว ภ�คอิุตส�หกริริมย�นยนต์ขึ้อิง
ไทยไดั้พื่ัฒน�จำนมีขึ้น�ดัใหญี่่ที�สุดัในเอิเชียตะวันอิอิกเฉียงใต้ 
และเป็นแหล่งก�ริผลิตย�นยนต์ใหญี่่ที�สุดัแห่งหน้�งขึ้อิงโลก ก�ริ
ที�ปริะเทศไทยเป็นฐ�นก�ริผลิตย�นยนต์ที�สำ�คัญี่ในอิ�เซีียนนั�น
มีส�เหตุม�จำ�ก ที�ตั�งท�งภูมิศ�สตริ์ขึ้อิงปริะเทศ มีโคริงสริ้�ง
พื่ื�นฐ�นที�ดัีมีผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนที�เชื�อิถือิไดั้และมีคว�มส�ม�ริถ
สูงในก�ริผลิต

บริษััท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำ�กัด 
(“IAV”)

กลยุุุุทธทางธุุรกิจของ IAV

ในปี 2564 IAV เน้นก�ริฟ้�นตัวขึ้อิงธุุริกิจำที�เริิ�มม�ตั�งแต่ปี 2563 
ภ�ยใต้คำ�ขึ้วัญี่ขึ้อิงบริิษััท “Growth 2021” เพืื่�อิเพื่ิ�มริ�ยไดั้และ
คว�มส�ม�ริถในก�ริทำ�กำ�ไริขึ้อิงบริิษััทให้กลับม�อิยู่ในริะดัับ
ก่อินปีที�จำะเกิดัก�ริแพื่ริ่ริะบ�ดัขึ้อิง โควิดั-19 หริือิปี 2562 หลัง
จำ�กยอิดัจำำ�หน่�ยริถยนต์ที�ตกลงย�วน�นริะหว่�งเดืัอินเมษั�ยน
ถ้งสิงห�คม 2563 ถ้งแม้ปริิม�ณก�ริสั�งซีื�อิเริิ�มฟ้�นตัวในเดัือิน
กันย�ยน2563 อิย่�งไริก็ต�มผลกริะทบจำ�กก�ริริะบ�ดัขึ้อิง โค
วิดั-19 ยังคงดัำ�เนินต่อิไปและกริะทบต่อิแผนธุุริกิจำที�เกิดัจำ�ก
ปริิม�ณก�ริขึ้�ยที�ลดัลงกว่�ริ้อิยละ 30 

ในปี 2564 IAV ยังคงมุ่งเน้นไปที�ก�ริฟ้�นตัวขึ้อิงธุุริกิจำ พื่ย�ย�ม
ริักษั�ลูกค้�เดัิมทั�งหมดั โดัยก�ริริักษั�โคริงก�ริใหม่ผ่�นก�ริมี
ส่วนริ่วมเชิงริุกในก�ริเสนอิริ�ค�ต่อิลูกค้� ตลอิดัจำนก�ริรัิกษั�
คว�มสำ�เริ็จำดั้วยตัวชี�วัดัที�สำ�คัญี่อิ�ทิเช่น ตัวชี�วัดัดั้�นคุณภ�พื่ 
ก�ริลดัต้นทุน และ ก�ริส่งมอิบตริงเวล�

ในก�ริเผชิญี่หน้�กับภ�วะเศริษัฐกิจำตกตำ�� ซี้�งไดั้ริับผลกริะทบ
จำ�กก�ริริะบ�ดัใหญี่่ขึ้อิงโควิดั-19ในปัจำจำุบัน นอิกเหน่อิจำ�กก�ริ
แสวงห�คว�มเป็นเลิศดั้�นก�ริผลิตอิย่�งต่อิเน่�อิงแล้ว IAV ยัง
ให้คว�มสำ�คัญี่กับก�ริดัำ�เนินก�ริเชิงกลยุทธุ์ดัังต่อิไปนี�

• ก�ริริักษั�ธุุริกิจำกับลูกค้�ปัจำจำุบัน ดั้วยโคริงก�ริลูกค้�
สัมพัื่นธุ์ที� ใกล้ชิดัม�กยิ�งขึ้้�น ผ่�นคว�มสำ�เร็ิจำดั้�น 
QCDSM (คุณภ�พื่ ต้นทุน ก�ริจำัดัส่ง คว�มปลอิดัภัย 
& ขึ้วัญี่กำ�ลังใจำ) ที�ดัีขึ้้�น

• พื่ัฒน�ผลิตภัณฑ์์ใหม่ภ�ยในกลุ่มบริิษััท เพื่ื�อิตอิบสนอิง
ต่อิลูกค้�เดัิมและลูกค้�ใหม่

• พื่ัฒน�เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์์ใหม่ เพืื่�อิก้�วสู่ตล�ดั
อิื�นๆ

• ขึ้ย�ยฐ�นลูกค้� ตล�ดั และผลิตภัณฑ์์ใหม่
• ขึ้ย�ยธุุริกิจำผ่�นก�ริควบริวมกิจำก�ริ

โคริงก�ริเหล่�นี�จำะเป็นกลไกขึ้ับเคลื�อินก�ริเจำริ็ญี่เติบโตขึ้อิง 
IAV ให้มีคว�มต่อิเน่�อิงในปี 2564 ภ�ยใต้คำ�ขึ้วัญี่ว่� “ Growth 
2021” 

ค่�นิยมเพื่ื�อิคว�มเป็นเลิศดั้�นก�ริผลิตขึ้อิง IAV ตั�งบนพื่ื�น
ฐ�นขึ้อิงริะบบลีนขึ้อิงบริิษััทหริือิที�เริียกว่� Ingress Lean 
System (ILS) ซี้�งจำะมุ่งเน้นไปที�ก�ริผลิตแบบ “ทันเวล�พื่อิดัี” 
หริือิ “Just-In-Time” ในก�ริรัิกษั�ริะดัับสินค้�คงคลังที�เหม�ะ
สมและก�ริกำ�จำัดัคว�มสูญี่เปล่�ในแต่ละขึ้ั�นตอินขึ้อิงก�ริผลิต 
ก�ริปริับเปลี�ยนริะบบก�ริผลิตหลักจำ�กแบบแมนน่วลเป็นแบบ
อิัตโนมัติจำะเป็นก�ริปริับปริุงที�สำ�คัญี่ โดัยเฉพื่�ะในช่วงเวล�ที�
ท้�ท�ยเหล่�นี�

นอิกจำ�กนี� IAV ยังมีโคริงก�ริที�จำะขึ้ย�ยริะบบ Ingress 
Production On-Line System (I-POS) ไปยังส�ยก�ริผลิต 
อิื�นๆ ซี้�งเป็นส่วนหน้�งขึ้อิงโคริงก�ริเพื่ิ�มปริะสิทธุิภ�พื่ก�ริผลิต
เพืื่�อิก้�วเขึ้้�สู่อุิตส�หกริริม 4.0 ปริะโยชน์หลักขึ้อิง I-POS คือิ
ก�ริช่วยเหลือิฝึ��ยบริิห�ริในก�ริตัดัสินใจำที�ริวดัเริ็วและแม่นยำ�
ในก�ริดัำ�เนินง�นในแต่ละวัน

IAV จำะดัำ�เนินก�ริโคริงก�ริส่งเสริิมจิำตสำ�น้กดั้�นต้นทุนและ
โคริงก�ริลดัต้นทุนอิย่�งต่อิเน่�อิง โดัยก�ริเชิดัชูคว�มพื่ย�ย�ม
ที�จำะบริริลุเป้�หม�ยผลกำ�ไริเชิงกลยุทธุเพื่ื�อิให้กล�ยเป็นคว�ม
ส�ม�ริถในก�ริทำ�กำ�ไริไดั้ในปี 2564

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



056 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

โครงการในอนาคตของ IAV

ตั�งแต่เดัือินกุมภ�พื่ันธุ์ 2564 IAVเริิ�มส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ กริอิบ
นำ�กริะจำก ให้กับบริิษััท Honda สำ�หริับริุ่น B-Segment Hatch-
Back (5 ปริะตู)ใหม่ ในปี 2564 IAV ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำใน
ก�ริเปิดัส�ยก�ริผลิตสำ�หริับผลิตภัณฑ์์ย�งริีดันำ��และส่งมอิบ
เพื่ื�อิเป็นชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์นั�งส่วนบุคคล C-Segment ให้
กับบริิษััท Honda นอิกจำ�กนี� IAV ยังไดั้เริิ�มพื่ัฒน�ชิ�นส่วน
ปริะกอิบสำ�หริับริถยนต์ Honda ริุ่นใหม่แทนริุ่นปัจำจำุบัน ค�ดั
ว่�ทั�งส�ม (3) ริุ่นจำะยังคงไดั้ริับคว�มต้อิงก�ริที�ดัีจำ�กทั�งตล�ดั
ในปริะเทศและส่งอิอิก

ตลอิดัปี 2564 IAV ยังไดั้เริิ�มก�ริพัื่ฒน�ชิ�นส่วนสำ�หรัิบริถยนต์ 
Ford Ranger และ Mitsubishi Triton ซี้�งเป็นกริะบะiริุ่นใหม่
ขึ้น�ดั 1 ตัน ปริะกอิบไปดั้วย ผลิตภัณฑ์์ กริอิบนำ�กริะจำก, โคริง
หลังค� และ ฉนวนกันคว�มริ้อิน

ก�ริขึ้ับเคลื�อินและก�ริขึ้ย�ยตล�ดัเชิงริุกขึ้อิง IAV มุ่งเน้นที�
ก�รินำ�เสนอิผลิตภัณฑ์์ ฉนวนกันคว�มริ้อิน (Heat Protector) 
สำ�หริับลูกค้�ริ�ยใหญี่่ เช่น Honda และ Isuzu IAV และยัง
คงเจำ�ะกลุ่มลูกค้�ใหม่อิย่�งต่อิเน่�อิง เช่น Toyota และ OEM 
อิื�นๆจำ�กปริะเทศจำีน ไดั้แก่ SAIC (MG), Great Wall Motor 
(GWM) และ VINFAST Vietnam โดัยแนะนำ�ผลิตภัณฑ์์ปัจำจำบุัน
ขึ้อิง IAV และสินค้�ชิ�นส่วนริถยนต์นำ��หนักเบ�เพื่ื�อิตอิบสนอิง
ต่อิคว�มต้อิงก�ริในอิน�คตขึ้อิงลูกค้� สำ�หริับลูกค้�ใหม่ IAV 
มีโอิก�สอิย่�งม�กในก�รินำ�เสนอิ ชุดัริะบบกริอิบปริะตูริถยนต์ 
ซี้�งจำะทำ�ให้ส�ม�ริถเพื่ิ�มมูลค่�ผลิตภัณฑ์์ต่อิลูกค้�ไดั้

INGRESS PRECISION SDN. BHD. 
(“IPSB”)

กลยุุุุทธทางธุุรกิจของ IPSB

IPSB เป็นผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนริถยนต์ชั�นนำ�ดั้�นเทคโนโลยี ริะบบ 
และส่วนปริะกอิบย�นยนต์ขึ้ั�นสูงสำ�หริับผู้ผลิตริถยนต์ริ�ยใหญี่่
ขึ้อิงม�เลเซีีย IPSB เป็นบริิษััทริ่วมทุนริะหว่�ง Ingress และ 
Katayama Kogyo Co.,Ltd. แห่งปริะเทศญี่ี�ปุ�น IPSB ก่อิตั�ง
ข้ึ้�นในปี 2537 ดั้วยคว�มเชี�ยวช�ญี่หลักในดั้�นก�ริผลิตและก�ริ
ส่งมอิบชิ�นส่วนริถยนต์ดัังต่อิไปนี�

•  กริอิบปริะตูริถยนต์ แบบโลหะริีดัขึ้้�นริูปและส่วนปริะกอิบ
ที�เกี�ยวขึ้้อิง

• ริะบบซีีลขึ้อิงริถยนต์ แบบพื่ล�สติกริีดัขึ้้�นริูปและย�ง
ริีดันำ��

• คิ�วริ�งนำ��และย�งริีดันำ��

• ริะบบจำัดัก�ริคว�มริ้อิน
• ค�นเหล็กนิริภัย
• ชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นริูปขึ้น�ดัเล็ก

ผลิตภัณฑ์์หลักขึ้อิง IPSB ไดั้แก่ กริอิบปริะตูและย�งรีิดันำ�� ซี้�ง
เป็นผลิตภัณฑ์์ดัั�งเดัิมขึ้อิง IPSB ที�ส่งมอิบให้กับ OEM ริ�ย
ใหญี่่ในม�เลเซีีย เช่นบริิษััท Proton, Perodua, Honda และ 
Toyota ลูกค้�ริ�ยอิื�นๆ ขึ้อิง IPSB คือิผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนริะดัับ 
Tier-2 ซี้�งเป็นผู้ผลิตอิุปกริณ์ตกแต่งปริะตู ไดั้แก่บริิษััท APM 
Plastic Sdn. Bhd., Delloyd Industries Sdn. Bhd., Azman 
Hamzah Plastik Sdn. Bhd. และ Kasai Teck See (Malaysia) 
Sdn. Bhd. IPSB ยังส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ให้กับซีัพื่พื่ล�ยเอิริ์ซี้�ง
เป็น Tier-2 อิื�นๆ ไดั้แก่บริิษััท LSF Technology Sdn. Bhd. 
และ PHN Industry Sdn. Bhd. ส่วนภ�ยในกลุ่มบริิษััทอิิงเกริส 
IPSB ยังส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ให้กับบริิษััท Ingress Technologies 
Sdn. Bhd. และ PT Ingress Malindo Ventures

ก�ริดัำ�เนินง�นอิย่�งมั�นคงและมีปริะสิทธุิภ�พื่เป็นปัจำจำัยสำ�คัญี่
ในก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำให้ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำ ในปี 2564 IPSB ยัง
คงริักษั� ‘ห้�เส�หลัก’ ขึ้อิงกลยุทธุ์หลักในก�ริบริริลุเป้�หม�ย
ท�งธุุริกิจำปริะจำำ�ปี สริุปไดั้ดัังนี�: -
 

1. ก�ริเติบโตขึ้อิงริ�ยไดั้ - โดัยก�ริเพื่ิ�มริ�ยไดั้ผ่�นก�ริ
เติบโตดั้วยตนเอิงและก�รินำ�เสนอิผลิตภัณฑ์์ใหม่

2. ริักษั�คว�มเป็นอิิสริะท�งก�ริเงิน - โดัยก�ริรัิกษั�คว�ม
ส�ม�ริถในก�ริทำ�กำ�ไริเพื่ื�อิสริ้�งกริะแสเงินสดัให้เป็น
บวก

3. ริักษั�เสถียริภ�พื่ในก�ริปฏิิบัติง�น - โดัยก�ริตริวจำสอิบ
และควบคุม QCDSMP (คุณภ�พื่ ต้นทุน ก�ริส่งมอิบ 
คว�มปลอิดัภัย ขึ้วัญี่กำ�ลังใจำ & ผลิตภ�พื่) ดั้วยแนวท�ง 
“ก�ริบริิห�ริจำัดัก�ริดั้วยตนเอิง” และก�รินำ�ริะบบ ILS 
และแนวท�งอิุตส�หกริริม 4.0 ม�ใช้

4. โคริงก�ริก�ริลดัต้นทุน - บริริลุก�ริลดัต้นทุนที�เป็นริูป
ธุริริมผ่�นกิจำกริริมก�ริลดัต้นทุน เช่น ICC (Innovative 
Creative Circle), SIT (Small Improvement Team), 
VA/VE (Value Analysis/Value Engineering) และ 
Kaizen

5. ก�ริพัื่ฒน�บุคล�กริ - กำ�หนดัโอิก�สเพืื่�อิพัื่ฒน�บุคล�กริ
สำ�หริับก�ริขึ้ย�ยตัวในอิน�คต ผ่�นโคริงก�ริจำัดัก�ริคน
เก่ง

IPSB ไดั้ริับก�ริรัิบริอิงริะบบคุณภ�พื่ IATF 16949 ริะบบคว�ม
ปลอิดัภัย OHSAS 18001 และริะบบก�ริจำัดัก�ริสิ�งแวดัล้อิม 
ISO 14001 ริะบบก�ริรัิบริอิงเหล่�นี�มีคว�มสำ�คัญี่อิย่�งยิ�งใน
ก�ริรัิบริอิงว่�บริิษััทไดั้ริับก�ริยอิมริับในริะดัับส�กล IPSB ยัง
นำ�แนวท�งปฏิิบัติดั้�นก�ริผลิตที�ดัีที�สุดัในริะบบสถ�นที�ทำ�ง�น
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โครงการในอนาคตของ IAV

ตั�งแต่เดัือินกุมภ�พัื่นธุ์ 2564 IAVเริิ�มส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ กริอิบ
นำ�กริะจำก ให้กับบริิษััท Honda สำ�หริับริุ่น B-Segment Hatch-
Back (5 ปริะตู)ใหม่ ในปี 2564 IAV ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำใน
ก�ริเปิดัส�ยก�ริผลิตสำ�หริับผลิตภัณฑ์์ย�งริีดันำ��และส่งมอิบ
เพื่ื�อิเป็นชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์นั�งส่วนบุคคล C-Segment ให้
กับบริิษััท Honda นอิกจำ�กนี� IAV ยังไดั้เริิ�มพื่ัฒน�ชิ�นส่วน
ปริะกอิบสำ�หริับริถยนต์ Honda ริุ่นใหม่แทนริุ่นปัจำจำุบัน ค�ดั
ว่�ทั�งส�ม (3) ริุ่นจำะยังคงไดั้ริับคว�มต้อิงก�ริที�ดัีจำ�กทั�งตล�ดั
ในปริะเทศและส่งอิอิก

ตลอิดัปี 2564 IAV ยังไดั้เริิ�มก�ริพัื่ฒน�ชิ�นส่วนสำ�หรัิบริถยนต์ 
Ford Ranger และ Mitsubishi Triton ซี้�งเป็นกริะบะiริุ่นใหม่
ขึ้น�ดั 1 ตัน ปริะกอิบไปดั้วย ผลิตภัณฑ์์ กริอิบนำ�กริะจำก, โคริง
หลังค� และ ฉนวนกันคว�มริ้อิน

ก�ริขึ้ับเคลื�อินและก�ริขึ้ย�ยตล�ดัเชิงริุกขึ้อิง IAV มุ่งเน้นที�
ก�รินำ�เสนอิผลิตภัณฑ์์ ฉนวนกันคว�มริ้อิน (Heat Protector) 
สำ�หริับลูกค้�ริ�ยใหญี่่ เช่น Honda และ Isuzu IAV และยัง
คงเจำ�ะกลุ่มลูกค้�ใหม่อิย่�งต่อิเน่�อิง เช่น Toyota และ OEM 
อิื�นๆจำ�กปริะเทศจำีน ไดั้แก่ SAIC (MG), Great Wall Motor 
(GWM) และ VINFAST Vietnam โดัยแนะนำ�ผลิตภัณฑ์์ปัจำจำุบัน
ขึ้อิง IAV และสินค้�ชิ�นส่วนริถยนต์นำ��หนักเบ�เพืื่�อิตอิบสนอิง
ต่อิคว�มต้อิงก�ริในอิน�คตขึ้อิงลูกค้� สำ�หริับลูกค้�ใหม่ IAV 
มีโอิก�สอิย่�งม�กในก�รินำ�เสนอิ ชุดัริะบบกริอิบปริะตูริถยนต์ 
ซี้�งจำะทำ�ให้ส�ม�ริถเพื่ิ�มมูลค่�ผลิตภัณฑ์์ต่อิลูกค้�ไดั้

INGRESS PRECISION SDN. BHD. 
(“IPSB”)

กลยุุุุทธทางธุุรกิจของ IPSB

IPSB เป็นผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนริถยนต์ชั�นนำ�ดั้�นเทคโนโลยี ริะบบ 
และส่วนปริะกอิบย�นยนต์ขึ้ั�นสูงสำ�หริับผู้ผลิตริถยนต์ริ�ยใหญี่่
ขึ้อิงม�เลเซีีย IPSB เป็นบริิษััทริ่วมทุนริะหว่�ง Ingress และ 
Katayama Kogyo Co.,Ltd. แห่งปริะเทศญี่ี�ปุ�น IPSB ก่อิตั�ง
ข้ึ้�นในปี 2537 ดั้วยคว�มเชี�ยวช�ญี่หลักในดั้�นก�ริผลิตและก�ริ
ส่งมอิบชิ�นส่วนริถยนต์ดัังต่อิไปนี�

•  กริอิบปริะตูริถยนต์ แบบโลหะริีดัขึ้้�นริูปและส่วนปริะกอิบ
ที�เกี�ยวขึ้้อิง

• ริะบบซีีลขึ้อิงริถยนต์ แบบพื่ล�สติกริีดัขึ้้�นริูปและย�ง
ริีดันำ��

• คิ�วริ�งนำ��และย�งริีดันำ��

• ริะบบจำัดัก�ริคว�มริ้อิน
• ค�นเหล็กนิริภัย
• ชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นริูปขึ้น�ดัเล็ก

ผลิตภัณฑ์์หลักขึ้อิง IPSB ไดั้แก่ กริอิบปริะตูและย�งรีิดันำ�� ซี้�ง
เป็นผลิตภัณฑ์์ดัั�งเดัิมขึ้อิง IPSB ที�ส่งมอิบให้กับ OEM ริ�ย
ใหญี่่ในม�เลเซีีย เช่นบริิษััท Proton, Perodua, Honda และ 
Toyota ลูกค้�ริ�ยอิื�นๆ ขึ้อิง IPSB คือิผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนริะดัับ 
Tier-2 ซี้�งเป็นผู้ผลิตอิุปกริณ์ตกแต่งปริะตู ไดั้แก่บริิษััท APM 
Plastic Sdn. Bhd., Delloyd Industries Sdn. Bhd., Azman 
Hamzah Plastik Sdn. Bhd. และ Kasai Teck See (Malaysia) 
Sdn. Bhd. IPSB ยังส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ให้กับซีัพื่พื่ล�ยเอิริ์ซี้�ง
เป็น Tier-2 อิื�นๆ ไดั้แก่บริิษััท LSF Technology Sdn. Bhd. 
และ PHN Industry Sdn. Bhd. ส่วนภ�ยในกลุ่มบริิษััทอิิงเกริส 
IPSB ยังส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ให้กับบริิษััท Ingress Technologies 
Sdn. Bhd. และ PT Ingress Malindo Ventures

ก�ริดัำ�เนินง�นอิย่�งมั�นคงและมีปริะสิทธุิภ�พื่เป็นปัจำจำัยสำ�คัญี่
ในก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำให้ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำ ในปี 2564 IPSB ยัง
คงริักษั� ‘ห้�เส�หลัก’ ขึ้อิงกลยุทธุ์หลักในก�ริบริริลุเป้�หม�ย
ท�งธุุริกิจำปริะจำำ�ปี สริุปไดั้ดัังนี�: -
 

1. ก�ริเติบโตขึ้อิงริ�ยไดั้ - โดัยก�ริเพื่ิ�มริ�ยไดั้ผ่�นก�ริ
เติบโตดั้วยตนเอิงและก�รินำ�เสนอิผลิตภัณฑ์์ใหม่

2. ริักษั�คว�มเป็นอิิสริะท�งก�ริเงิน - โดัยก�ริริักษั�คว�ม
ส�ม�ริถในก�ริทำ�กำ�ไริเพื่ื�อิสริ้�งกริะแสเงินสดัให้เป็น
บวก

3. ริักษั�เสถียริภ�พื่ในก�ริปฏิิบัติง�น - โดัยก�ริตริวจำสอิบ
และควบคุม QCDSMP (คุณภ�พื่ ต้นทุน ก�ริส่งมอิบ 
คว�มปลอิดัภัย ขึ้วัญี่กำ�ลังใจำ & ผลิตภ�พื่) ดั้วยแนวท�ง 
“ก�ริบริิห�ริจำัดัก�ริดั้วยตนเอิง” และก�รินำ�ริะบบ ILS 
และแนวท�งอิุตส�หกริริม 4.0 ม�ใช้

4. โคริงก�ริก�ริลดัต้นทุน - บริริลุก�ริลดัต้นทุนที�เป็นริูป
ธุริริมผ่�นกิจำกริริมก�ริลดัต้นทุน เช่น ICC (Innovative 
Creative Circle), SIT (Small Improvement Team), 
VA/VE (Value Analysis/Value Engineering) และ 
Kaizen

5. ก�ริพัื่ฒน�บุคล�กริ - กำ�หนดัโอิก�สเพืื่�อิพัื่ฒน�บุคล�กริ
สำ�หริับก�ริขึ้ย�ยตัวในอิน�คต ผ่�นโคริงก�ริจำัดัก�ริคน
เก่ง

IPSB ไดั้ริับก�ริริับริอิงริะบบคุณภ�พื่ IATF 16949 ริะบบคว�ม
ปลอิดัภัย OHSAS 18001 และริะบบก�ริจำัดัก�ริสิ�งแวดัล้อิม 
ISO 14001 ริะบบก�ริริับริอิงเหล่�นี�มีคว�มสำ�คัญี่อิย่�งยิ�งใน
ก�ริรัิบริอิงว่�บริิษััทไดั้ริับก�ริยอิมริับในริะดัับส�กล IPSB ยัง
นำ�แนวท�งปฏิิบัติดั้�นก�ริผลิตที�ดัีที�สุดัในริะบบสถ�นที�ทำ�ง�น
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ม�ใช้ดั้วยก�รินำ�ริะบบลีนหริือิ Ingress Lean System (ILS) 
เช่น ก�ริผลิตแบบทันเวล�พื่อิดัี หริือิ JIT(Just-In-Time), ก�ริ
บำ�ริุงริักษั�ดั้วยตนเอิงหริือิ AM (Autonomous Maintenance),  
5ส (สะส�ง, สะดัวก,สะอิ�ดั, สุขึ้ลักษัณะ และ สริ้�งนิสัย), 
Morning Market, กิจำกริริมไคเซี็น และ ก�ริตริวจำสอิบที�พื่ื�นที�
ก�ริทำ�ง�น

IPSB มีนโยบ�ยมุ่งสู่โริงง�นอิัจำฉริิยะที�ผส�นริวมกริะบวนก�ริ
ผลิตอิัตโนมัติและก�ริจำัดัก�ริขึ้้อิมูล IPSB ไดั้เริิ�มกริะบวนก�ริ
ผลิตแบบอัิตโนมัติเพืื่�อิผลิตโดัยมุ่งเป้�ไปที�คว�มมีเสถียริภ�พื่
และคว�มสมำ��เสมอิขึ้อิงกริะบวนก�ริ ดั้วยก�ริเปิดัตัวแบบ
จำำ�ลอิงส�ยก�ริผลิตอิัตโนมัติในปี 2560 ปัจำจำุบัน IPSB มีส�ย
ก�ริผลิตอัิตโนมัติ ซี้�งจำะสอิดัคล้อิงกับปณิธุ�นขึ้อิงกลุ่มบริิษััท
อิิงเกริส ที�จำะก้�วเขึ้้�สู่อุิตส�หกริริม 4.0 

โครงการในอนาคตของ IPSB

IPSB ไดั้ส่งมอิบชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์เกือิบทุกริุ่นที�เปิดัตัว
โดัยบริิษััท Proton, Perodua, Honda และ Toyota โดัยทั�วไป
แล้ว IPSB จำะใช้กลยุทธุ์สำ�หริับโคริงก�ริในอิน�คต ดัังต่อิไปนี�

• ผลิตภัณฑ์์ใหม่สำ�หริับลูกค้�ปัจำจำุบัน
• นำ�เสนอิสินค้�ที�มีอิยู่ในปัจำจำุบันแก่ลูกค้�ริ�ยใหม่
• ผลิตภัณฑ์์ที� ไม่ ใช่ชิ� นส่ วนย�นยนต์  ผลิต โดัยใช้

เทคโนโลยีปัจำจำุบันที�มีอิยู่
• ก�รินำ�อิุตส�หกริริม4.0 ม�ใช้ในก�ริดัำ�เนินง�นโคริงก�ริ

ใหม่

IPSB ไดั้ริับ จำดัหม�ยแสดังเจำตจำำ�นง (LOI) จำ�กบริิษััท ASSB 
(Toyota) เพืื่�อิผลิตชิ�นส่วนสำ�หริับริถซีีดั�นที�จำะม�แทนที�
ริุ่นปัจำจุำบัน ซี้�งมีเป้�หม�ยที�จำะเปิดัตัวในปี 2566 และบริิษััท 
Perodua ไดั้มอิบจำดัหม�ยแสดังเจำตจำำ�นง (LOI) สอิงริ�ยก�ริ
ให้แก่บริิษััท IPSB เพืื่�อิผลิตชิ�นส่วนสำ�หริับทดัแทนริถริุ่น
ปัจำจำุบัน ที�พื่ัฒน�ขึ้้�นภ�ยใต้แนวท�ง Daihatsu New Global 
Architecture (DNGA) ทั�งสอิงริุ่นค�ดัว่�จำะเริิ�มผลิตตั�งแต่กล�ง
ปี 2565 และต้นปี 2566 ต�มลำ�ดัับ

IPSB ตั�งเป้�ที�จำะขึ้ย�ยธุุริกิจำปั�มขึ้้�นริูปขึ้น�ดัเล็กโดัยเริิ�มตั�งแต่
ต้นปี 2565 โดัยเริิ�มจำ�กนำ�เสนอิฉนวนกันคว�มริ้อินให้กับลูกค้�
ควบคู่ไปกับก�ริทำ�ตล�ดัชิ�นส่วนริถยนต์สำ�หริับริถยนต์ริุ่นใหม่
ขึ้อิงบริิษััท Proton, Honda, Perodua และ Toyota ที�จำะเปิดั
ตัวในปี 2566 เป็นต้นไป

สำ�หริับก�ริปริับปริุงกริะบวนก�ริภ�ยในนั�น IPSB ให้คว�ม
สำ�คัญี่เสมอิม�โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งก�ริพื่ัฒน�ส�ยก�ริผลิต
กริอิบนำ�กริะจำก (Glass Guide) แบบอิัตโนมัติ ที�มีก�ริพื่ัฒน�
แบบบูริณ�ก�ริริ่วมกับริะบบ SAP เพืื่�อินำ� IPSB ก้�วเขึ้้�สู่
อิุตส�หกริริม 4.0

PT. INGRESS MALINDO VENTURES 
(“PT IMV”)

กลยุุุุทธทางธุุรกิจของ PT IMV

อิุตส�หกริริมย�นยนต์ ในปริะเทศอิินโดันีเซีียไดั้กล�ยเป็น 
เส�หลักที�สำ�คัญี่ขึ้อิงภ�คก�ริผลิตขึ้อิงปริะเทศ เน่�อิงจำ�ก 
ผู้ผลิตริถยนต์ที�มีชื�อิเสียงริะดัับโลกจำำ�นวนม�ก ไดั้เปิดัโริงง�น
ผลิตหริือิขึ้ย�ยกำ�ลังก�ริผลิตในปริะเทศที�ใหญี่่ที�สุดัในเอิเชีย
ตะวันอิอิกเฉียงใต้ ยิ�งกว่�นั�น ปริะเทศอิินโดันีเซีียปริะสบกับ
ก�ริเปลี�ยนแปลงที�น่�ท้�ง เน่�อิงจำ�กมีวิวัฒน�ก�ริจำ�กก�ริเป็น
ศูนย์กล�งก�ริผลิตริถยนต์ที�เน้นเพื่ียงก�ริส่งอิอิก (โดัยเฉพื่�ะ
ในภูมิภ�คเอิเชียตะวันอิอิกเฉียงใต้) ไปสู่ตล�ดัริถยนต์หลัก 
(ภ�ยในปริะเทศ) อิันเน่�อิงม�จำ�กก�ริเติบโตต่อิทุนที�เพื่ิ�มข้ึ้�น
ขึ้อิง GDP 

เน่�อิงจำ�กก�ริริะบ�ดัขึ้อิงไวริัสโควิดั-19 ในปี 2563 ส่งผลกริะ
ทบสำ�คัญี่ต่อิปริิม�ณก�ริผลิตและก�ริขึ้�ยขึ้อิงผู้ผลิตริถยนต์
ในปริะเทศอิินโดันีเซีีย ทั�งที�ในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่�นม�ก่อินหน้�มี 
แนวโน้มที�เพื่ิ�มข้ึ้�น ในปี2564เมื�อิเทียบกับปี 2563 พื่บว่�มีก�ริ
ฟ้�นตัวที�ดัีขึ้้�นดั้วยปริิม�ณที�เพื่ิ�มข้ึ้�นริ้อิยละ 66.8 เพืื่�อิที�จำะยังคง
ไว้ซี้�งคว�มต่อิเน่�อิงขึ้อิงส�ยก�ริผลิต ผู้ผลิตริถยนต์ขึ้อิงปริะเทศ
อิินโดันีเซีียจำ้งมีคว�มพื่ย�ย�มชักจำูงให้ริถยนต์ค่�ยต่�งๆ 
ขึ้ย�ยตล�ดัส่งอิอิก

ปัจำจำุบัน PT IMV ทำ�ก�ริส่งมอิบผลิตภัณฑ์์ให้กับผู้ผลิตริถยนต์
ริ�ยใหญี่่ทั�งหมดัในปริะเทศอิินโดันีเซีีย และกำ�ลังพื่ย�ย�มอิย่�ง
ต่อิเน่�อิงเพืื่�อิเจำ�ะกลุ่มลูกค้�ที�มีศักยภ�พื่ริ�ยใหม่ PT IMV  
มุ่งมั�นในก�ริเพื่ิ�มกำ�ลังก�ริผลิตพื่ริ้อิมกับกลยุทธุ์ท�งก�ริตล�ดั
ในก�ริกำ�หนดัริ�ค�ที�เหม�ะสม ซี้�งเป็นปัจำจำัยขึ้อิงคว�มสำ�เริ็จำที�
สำ�คัญี่ในกริะบวนก�ริสริ้�งก�ริมีส่วนริ่วมกับลูกค้�

จำ�กปริิม�ณและริ�ยไดั้จำ�กก�ริขึ้�ยในปี 2564 บริิษััท Toyota, 
Daihatsu, Honda, Suzuki, และ Mitsubishi ยังคงเป็นลูกค้�
ริ�ยใหญี่่ขึ้อิงบริิษััท PT IMV ค�ดัว่�บริิษััท Mitsubishi จำะเป็น
ผู้ทำ�ริ�ยไดั้หลักให้กับ PT IMV ในปี 2564 และบริิษััท Hyundai 
จำะแซีงหน้�บริิษััท Mitsubishi ในฐ�นะผู้ทำ�ริ�ยไดั้หลักในปี 
2565 และปีต่อิๆ ไป โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งหลังจำ�กปริะสบคว�ม
สำ�เริ็จำในก�ริเปิดัตัวริถยนต์ Hyundai สู่ตล�ดัในปี 2565 และ
ค�ดัว่�ริถยนต์อิีกริุ่นจำะเขึ้้�สู่ตล�ดัในปี 2565

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น
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058 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

นอิกเหน่อิจำ�กโคริงก�ริใหม่แล้ว PT IMV จำะยังคงพื่ย�ย�ม
นำ�เสนอิสินค้�ทดัแทนในโคริงก�ริที�จำะเขึ้้�ม�แทนที�โคริงก�ริ
เดัิมที�กำ�ลังยุติส�ยก�ริผลิต เพืื่�อิเป็นก�ริรัิกษั�กริะแสริ�ยไดั้
ไว้สำ�หริับอิน�คต

โครงการในอนาคตของ PT IMV

PT IMV เขึ้้�สู่ปี 2564 ดั้วยโคริงก�ริใหม่ๆ ซี้�งกำ�ลังพื่ัฒน�ส�ย
ก�ริผลิตสำ�หริับโคริงก�ริที�ไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นงค์ (LOI) 
จำ�กบริิษััท Hyundai Motor Manufacturing Indonesia สำ�หริับ
ริถยนต์ 2 ริุ่น ซี้�งจำะเริิ�มผลิตในปี 2565 ส่วนโคริงก�ริใหม่
สำ�หริับบริิษััท Toyota จำะเริิ�มข้ึ้�นส�ยก�ริผลิตในปี 2565 และ 
โคริงก�ริสำ�หริับ Honda City (5 ปริะตู) จำะเริิ�มในปี 2565

สำ�หริับบริิษััท Mitsubishi ค�ดัว่�จำะเปิดัตัวริุ่นใหม่และริุ่นปริับ
โฉมในปี 2566 โดัยที�บริิษััท Daihatsu และ Toyota ก็ค�ดั
ว่�จำะเปิดัตัวริถยนต์ริุ่นใหม่ตั�งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ริถยนต์
เหล่�นี�ค�ดัว่�จำะเป็นที�ต้อิงก�ริขึ้อิงตล�ดัอิย่�งต่อิเน่�อิงดั้วย
ก�ริอิอิกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ พื่ริ้อิมปริะสิทธิุภ�พื่ก�ริใช้
เชื�อิเพื่ลิงที�ดัีขึ้้�น

PT IMV มุ่งมั�นที�จำะแนะนำ�ผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ เพื่ิ�มข้ึ้�นสำ�หริับ
ลูกค้�ที�หล�กหล�ยภ�ยในปริะเทศ

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

กลยุุุุทธทางธุุรกิจของ IAIPL

IAIPL ปริะกอิบธุุริกิจำในอิุตส�หกริริมชิ�นส่วนย�นยนต์
และดัำ�เนินธุุริกิจำเกี�ยวกับก�ริผลิตชิ�นส่วนสำ�หรัิบริะบบซีีล  
(ปิดัผน้ก) ในริถยนต์ เทคโนโลยีก�ริผลิตหลักที�ใช้ในปัจำจุำบัน 
ไดั้แก่ ก�ริฉีดัขึ้้�นริูปพื่ล�สติก ก�ริริีดัขึ้้�นริูป และก�ริดััดัโค้ง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์์ขึ้อิง IAIPL ไดั้แก่ คิ�วริ�งนำ�� ย�งขึ้อิบกริะจำก 
และส่วนปริะกอิบพื่ล�สติกฉีดัขึ้้�นริูป

ลูกค้�หลักขึ้อิง IAIPL ไดั้แก่ Maruti Suzuki Industries Limited 
(“Maruti Suzuki”), Mahindra & Mahindra (“Mahindra”) และ 
FCA India Cars Private Limited (“FCA”), MG Motor India 
(“MG”) และ Ford India Private Limited (“ฟอิริ์ดั อิินเดัีย”) 
และลูกค้�ริะดัับ Tier-1 และ Tier-2 (ซี้�งจำะเป็นก�ริจำัดัห�ให้กับ 
OEM) และริถสอิงล้อิ (Piaggio และ Bajaj)

อิุตส�หกริริมย�นยนต์ ในปริะเทศอิินเดัียปริะสบกับคว� 
มเสียห�ยอิย่�งหนักในปี 2564 หลังจำ�กช่วงฟ้�นตัวใน
ไตริม�สที� 1 ขึ้อิงปี 2564 ก็เกิดัก�ริริะบ�ดัคริั�งที� 2 ขึ้อิงไวริัส 
โควิดั-19 ต�มม� ซี้�งทำ�ให้เกิดัก�ริหยุดัและก�ริปิดักิจำก�ริเป็น
วงกว้�งเน่�อิงจำ�กก�ริล็อิกดั�วน์และขึ้้อิจำำ�กัดัก�ริเดัินท�ง เป็น
ผลให้ ยอิดัก�ริผลิตริวม (TIP) ยอิดัจำำ�หน่�ยภ�ยในปริะเทศโดัย
ริวม (TIV) และยอิดัก�ริส่งอิอิกลดัลงเมื�อิเทียบกับปี 2563 ที�
ริ้อิยละ14.0 13.6 และ 13.0 ต�มลำ�ดัับ

ถ้งแม้ว่�ปริิม�ณก�ริสั�งซีื�อิจำะลดัลง แต่ก�ริค�ดัก�ริณ์ห้� (5) ปี
ขึ้อิงอิุตส�หกริริมย�นยนต์ดัูมีแนวโน้มที�ดัีขึ้้�นดั้วยคว�มต้อิงก�ริ
ที�เพื่ิ�มข้ึ้�นอิย่�งม�กในตล�ดัริถยนต์ EV โดัยไดั้ริับก�ริสนับสนุน
จำ�กก�ริลงทุนที�เพื่ิ�มข้ึ้�นและก�ริสนับสนุนจำ�กนโยบ�ยขึ้อิง
ริัฐบ�ล เพืื่�อิให้สอิดัคล้อิงกับแนวโน้มเชิงบวกนี� กลยุทธุ์ก�ริ
เติบโตขึ้อิง IAIPL จำะมุ่งเน้นไปที�ก�ริพัื่ฒน�ทุนมนุษัย์ บริริลุ
คว�มเป็นเลิศในก�ริดัำ�เนินง�น ขึ้ย�ยธุุริกิจำใหม่ และเสริิมสริ้�ง
สถ�นะท�งก�ริเงิน

นอิกจำ�กโริงง�น Manesar (Gurugram) ที�มีอิยู่แล้ว IAIPL ยัง
ขึ้ย�ยก�ริดัำ�เนินง�นไปยังโริงง�น Surendra Nagar-Gujarat 
ริัฐ Gujarat ซี้�งอิยู่ห่�งจำ�กโริงง�น Suzuki Motors Gujarat 
(“SMG”) ปริะม�ณ 3.3 กิโลเมตริ ซี้�งโริงง�น Gujarat จำะเริิ�ม
ดัำ�เนินก�ริในปี 2564 สำ�หริับก�ริส่งมอิบชิ�นส่วนให้กับบริิษััท 
Suzuki ส�ม (3) ริุ่นจำนถ้งสิ�นปี 2565

ในปีงบปริะม�ณ 2564/65 IAIPL ยังคงเสริิมสริ้�งคว�ม
แขึ้็งแกริ่งให้กับธุุริกิจำ โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำกับ
ลูกค้� บริิษััท Maruti Suzuki Mahindra และ FCA ผ่�นก�ริ
เปิดัตัวผลิตภัณฑ์์ใหม่ห้� (5) ริ�ยก�ริสำ�หริับริถยนต์ริุ่นใหม่และ
ริถยนต์ทดัแทนริุ่นเดัิมในโริงง�น Manesar และ Gujarat ชิ�น
ส่วนที�จำำ�หน่�ยไดั้แก่ ย�งริีดันำ�� (weather-strips) คิ�วริ�งนำ�� 
(roof moulding) และชิ�นส่วนไฟปริะดัับท้�ยริถยนต์ โดัยจำะ
ทำ�ก�ริผลิตที�โริงง�นในริัฐ Gujarat ซี้�งพื่ริ้อิมเริิ�มก�ริผลิตในปี 
2564 และจำะทำ�ให้ก�ริผลิตในริะยะเริิ�มต้นสำ�หรัิบโมเดัลใหม่
ให้มีเสถียริภ�พื่ ซี้�งจำะเป็นจุำดัมุ่งหม�ยหลักในก�ริดัำ�เนินง�น
ขึ้อิง IAIPL

เพื่ื�อิคว�มเป็นเลิศในก�ริดัำ�เนินง�น IAIPL จำะดัำ�เนินก�ริ
พื่ัฒน�อิงค์กริผ่�นริะบบ Ingress Lean System (ILS) ขึ้อิง
กลุ่ม เพืื่�อิสนับสนุนวัตถุปริะสงค์เชิงกลยุทธุ์สำ�หริับมุมมอิง
ท�งก�ริเงิน ก�ริมุ่งเน้นที�ลูกค้� กริะบวนก�ริท�งธุุริกิจำภ�ยใน 
ก�ริเริียนริู้และก�ริเติบโต เพื่ื�อิปริับปริุงผลง�นขึ้อิงบริิษััท 
สำ�หริับIAIPLไดั้เริิ�มใช้ริะบบอิัตโนมัติ ริะบบหุ่นยนต์สำ�หริับ
กริะบวนก�ริปริะกอิบและก�ริริิเริิ�มที�สำ�คัญี่อิื�นๆ เพื่ื�อิลดัต้นทุน
และเพื่ิ�มผลผลิต เพื่ื�อิให้ส�ม�ริถแขึ้่งขึ้ันไดั้โดัยสอิดัคล้อิงกับ
อิุตส�หกริริม 4.0



058 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

นอิกเหน่อิจำ�กโคริงก�ริใหม่แล้ว PT IMV จำะยังคงพื่ย�ย�ม
นำ�เสนอิสินค้�ทดัแทนในโคริงก�ริที�จำะเขึ้้�ม�แทนที�โคริงก�ริ
เดัิมที�กำ�ลังยุติส�ยก�ริผลิต เพืื่�อิเป็นก�ริรัิกษั�กริะแสริ�ยไดั้
ไว้สำ�หริับอิน�คต

โครงการในอนาคตของ PT IMV

PT IMV เขึ้้�สู่ปี 2564 ดั้วยโคริงก�ริใหม่ๆ ซี้�งกำ�ลังพื่ัฒน�ส�ย
ก�ริผลิตสำ�หริับโคริงก�ริที�ไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นงค์ (LOI) 
จำ�กบริิษััท Hyundai Motor Manufacturing Indonesia สำ�หริับ
ริถยนต์ 2 ริุ่น ซี้�งจำะเริิ�มผลิตในปี 2565 ส่วนโคริงก�ริใหม่
สำ�หริับบริิษััท Toyota จำะเริิ�มข้ึ้�นส�ยก�ริผลิตในปี 2565 และ 
โคริงก�ริสำ�หริับ Honda City (5 ปริะตู) จำะเริิ�มในปี 2565

สำ�หริับบริิษััท Mitsubishi ค�ดัว่�จำะเปิดัตัวริุ่นใหม่และริุ่นปริับ
โฉมในปี 2566 โดัยที�บริิษััท Daihatsu และ Toyota ก็ค�ดั
ว่�จำะเปิดัตัวริถยนต์ริุ่นใหม่ตั�งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ริถยนต์
เหล่�นี�ค�ดัว่�จำะเป็นที�ต้อิงก�ริขึ้อิงตล�ดัอิย่�งต่อิเน่�อิงดั้วย
ก�ริอิอิกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ พื่ริ้อิมปริะสิทธิุภ�พื่ก�ริใช้
เชื�อิเพื่ลิงที�ดัีขึ้้�น

PT IMV มุ่งมั�นที�จำะแนะนำ�ผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ เพื่ิ�มขึ้้�นสำ�หริับ
ลูกค้�ที�หล�กหล�ยภ�ยในปริะเทศ

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

กลยุุุุทธทางธุุรกิจของ IAIPL

IAIPL ปริะกอิบธุุริกิจำในอิุตส�หกริริมชิ�นส่วนย�นยนต์
และดัำ�เนินธุุริกิจำเกี�ยวกับก�ริผลิตชิ�นส่วนสำ�หรัิบริะบบซีีล  
(ปิดัผน้ก) ในริถยนต์ เทคโนโลยีก�ริผลิตหลักที�ใช้ในปัจำจุำบัน 
ไดั้แก่ ก�ริฉีดัขึ้้�นริูปพื่ล�สติก ก�ริริีดัขึ้้�นริูป และก�ริดััดัโค้ง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์์ขึ้อิง IAIPL ไดั้แก่ คิ�วริ�งนำ�� ย�งขึ้อิบกริะจำก 
และส่วนปริะกอิบพื่ล�สติกฉีดัขึ้้�นริูป

ลูกค้�หลักขึ้อิง IAIPL ไดั้แก่ Maruti Suzuki Industries Limited 
(“Maruti Suzuki”), Mahindra & Mahindra (“Mahindra”) และ 
FCA India Cars Private Limited (“FCA”), MG Motor India 
(“MG”) และ Ford India Private Limited (“ฟอิริ์ดั อิินเดัีย”) 
และลูกค้�ริะดัับ Tier-1 และ Tier-2 (ซี้�งจำะเป็นก�ริจำัดัห�ให้กับ 
OEM) และริถสอิงล้อิ (Piaggio และ Bajaj)

อิุตส�หกริริมย�นยนต์ ในปริะเทศอิินเดัียปริะสบกับคว� 
มเสียห�ยอิย่�งหนักในปี 2564 หลังจำ�กช่วงฟ้�นตัวใน
ไตริม�สที� 1 ขึ้อิงปี 2564 ก็เกิดัก�ริริะบ�ดัคริั�งที� 2 ขึ้อิงไวริัส 
โควิดั-19 ต�มม� ซี้�งทำ�ให้เกิดัก�ริหยุดัและก�ริปิดักิจำก�ริเป็น
วงกว้�งเน่�อิงจำ�กก�ริล็อิกดั�วน์และขึ้้อิจำำ�กัดัก�ริเดัินท�ง เป็น
ผลให้ ยอิดัก�ริผลิตริวม (TIP) ยอิดัจำำ�หน่�ยภ�ยในปริะเทศโดัย
ริวม (TIV) และยอิดัก�ริส่งอิอิกลดัลงเมื�อิเทียบกับปี 2563 ที�
ริ้อิยละ14.0 13.6 และ 13.0 ต�มลำ�ดัับ

ถ้งแม้ว่�ปริิม�ณก�ริสั�งซีื�อิจำะลดัลง แต่ก�ริค�ดัก�ริณ์ห้� (5) ปี
ขึ้อิงอิุตส�หกริริมย�นยนต์ดัูมีแนวโน้มที�ดัีขึ้้�นดั้วยคว�มต้อิงก�ริ
ที�เพื่ิ�มข้ึ้�นอิย่�งม�กในตล�ดัริถยนต์ EV โดัยไดั้ริับก�ริสนับสนุน
จำ�กก�ริลงทุนที�เพื่ิ�มข้ึ้�นและก�ริสนับสนุนจำ�กนโยบ�ยขึ้อิง
ริัฐบ�ล เพืื่�อิให้สอิดัคล้อิงกับแนวโน้มเชิงบวกนี� กลยุทธุ์ก�ริ
เติบโตขึ้อิง IAIPL จำะมุ่งเน้นไปที�ก�ริพื่ัฒน�ทุนมนุษัย์ บริริลุ
คว�มเป็นเลิศในก�ริดัำ�เนินง�น ขึ้ย�ยธุุริกิจำใหม่ และเสริิมสริ้�ง
สถ�นะท�งก�ริเงิน

นอิกจำ�กโริงง�น Manesar (Gurugram) ที�มีอิยู่แล้ว IAIPL ยัง
ขึ้ย�ยก�ริดัำ�เนินง�นไปยังโริงง�น Surendra Nagar-Gujarat 
ริัฐ Gujarat ซี้�งอิยู่ห่�งจำ�กโริงง�น Suzuki Motors Gujarat 
(“SMG”) ปริะม�ณ 3.3 กิโลเมตริ ซี้�งโริงง�น Gujarat จำะเริิ�ม
ดัำ�เนินก�ริในปี 2564 สำ�หริับก�ริส่งมอิบชิ�นส่วนให้กับบริิษััท 
Suzuki ส�ม (3) ริุ่นจำนถ้งสิ�นปี 2565

ในปีงบปริะม�ณ 2564/65 IAIPL ยังคงเสริิมสริ้�งคว�ม
แขึ้็งแกริ่งให้กับธุุริกิจำ โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำกับ
ลูกค้� บริิษััท Maruti Suzuki Mahindra และ FCA ผ่�นก�ริ
เปิดัตัวผลิตภัณฑ์์ใหม่ห้� (5) ริ�ยก�ริสำ�หริับริถยนต์ริุ่นใหม่และ
ริถยนต์ทดัแทนริุ่นเดัิมในโริงง�น Manesar และ Gujarat ชิ�น
ส่วนที�จำำ�หน่�ยไดั้แก่ ย�งริีดันำ�� (weather-strips) คิ�วริ�งนำ�� 
(roof moulding) และชิ�นส่วนไฟปริะดัับท้�ยริถยนต์ โดัยจำะ
ทำ�ก�ริผลิตที�โริงง�นในริัฐ Gujarat ซี้�งพื่ริ้อิมเริิ�มก�ริผลิตในปี 
2564 และจำะทำ�ให้ก�ริผลิตในริะยะเริิ�มต้นสำ�หรัิบโมเดัลใหม่
ให้มีเสถียริภ�พื่ ซี้�งจำะเป็นจุำดัมุ่งหม�ยหลักในก�ริดัำ�เนินง�น
ขึ้อิง IAIPL

เพื่ื�อิคว�มเป็นเลิศในก�ริดัำ�เนินง�น IAIPL จำะดัำ�เนินก�ริ
พื่ัฒน�อิงค์กริผ่�นริะบบ Ingress Lean System (ILS) ขึ้อิง
กลุ่ม เพืื่�อิสนับสนุนวัตถุปริะสงค์เชิงกลยุทธุ์สำ�หริับมุมมอิง
ท�งก�ริเงิน ก�ริมุ่งเน้นที�ลูกค้� กริะบวนก�ริท�งธุุริกิจำภ�ยใน 
ก�ริเริียนริู้และก�ริเติบโต เพื่ื�อิปริับปริุงผลง�นขึ้อิงบริิษััท 
สำ�หริับIAIPLไดั้เริิ�มใช้ริะบบอิัตโนมัติ ริะบบหุ่นยนต์สำ�หริับ
กริะบวนก�ริปริะกอิบและก�ริริิเริิ�มที�สำ�คัญี่อิื�นๆ เพื่ื�อิลดัต้นทุน
และเพื่ิ�มผลผลิต เพื่ื�อิให้ส�ม�ริถแขึ้่งขึ้ันไดั้โดัยสอิดัคล้อิงกับ
อิุตส�หกริริม 4.0

059แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ในปีงบปริะม�ณ 2565/66 IAIPL จำะดัำ�เนินก�ริต�มกลยุทธุ์ท�ง
ธุุริกิจำที�คล้�ยคล้งกับที�ริะบุไว้ในปี 2564 โดัยเน้นที�ก�ริปริับปริุง
ธุรุิกจิำและก�ริดัำ�เนนิง�นเพื่ื�อิคว�มอิยูร่ิอิดัและก�ริฟ้�นฟ ูสำ�หริบั
ก�ริค�ดัก�ริณ์5ปีขึ้้�งหน้� IAIPL จำะยังคงมุ่งเน้นไปที�ก�ริริักษั�
ก�ริเติบโตโดัยก�ริเสริิมคว�มแขึ้็งแกริ่งขึ้อิงฐ�นลูกค้�ปัจำจำุบัน
และลูกค้�ริ�ยใหม่ เช่นบริิษััท SML,Isuzu, MG,Hyundia, 
Kia,Honda และ TATA สำ�หริับผลิตภัณฑ์์ที�คล้�ยคล้งกับ
ผลิตภัณฑ์์เดัิมและผลิตภัณฑ์์ใหม่ ไดั้แก่ คิ�วริ�งนำ�� (roof 
moulding) Trim door opening ย�งริีดันำ�� (windshield) และ
ชิ�นส่วนป้อิงกันนำ�� (Sealing) อิื�นๆ

โครงการในอนาคตของ IAIPL

ดั้วยขึ้้อิไดั้เปรีิยบสี� (4) ปริะก�ริในอุิตส�หกริริมย�นยนต์ 
ไดั้แก่ อิุปสงค์ที� เพื่ิ�มขึ้้�น โอิก�สใหม่ๆ จำ�กก�ริลงทุนที�
เพื่ิ�มข้ึ้�น โคริงก�ริสนับสนุนจำ�กนโยบ�ยขึ้อิงรัิฐบ�ล และ 
GDPเฉลี�ยริ้อิยละ6.2 จำ�กปีงบปริะม�ณ 2564/65 อิินเดัียจำะ
เป็นตล�ดัริถยนต์ที�ใหญี่่เป็นอิันดัับส�มสำ�หริับริถยนต์โดัยส�ริ
และริถยนต์เพื่ื�อิก�ริพื่�ณิชย์ภ�ยในปี 2569 แทนที�เยอิริมนี
และญี่ี�ปุ�น โอิก�สท�งก�ริตล�ดัสำ�หริับริถยนต์ไฟฟ้� (EV) ขึ้อิง
อิินเดัียค�ดัว่�จำะอิยู่ที� 50,000 ล้�นริูปี (7.09 พื่ันล้�นดัอิลล�ริ์
สหรัิฐ)ภ�ยในปี 2568 โดัยค�ดัว่�ริถยนต์สอิงและส�มล้อิจำะถูก
ขึ้ับเคลื�อินดั้วยพื่ลังง�นไฟฟ้�จำะมีปริิม�ณที�สูงข้ึ้�น โดัยที� Maruti 
Suzuki จำะยังคงคริอิงส่วนแบ่งก�ริตล�ดัส่วนใหญี่่ต่อิไป แม้ว่�
จำะมีก�ริแขึ้่งขึ้ันที�ริุนแริงจำ�ก OEM ริ�ยอิื�น

เพื่ื�อิเสริิมคว�มแขึ้็งแกริ่งให้กับตำ�แหน่งขึ้อิงบริิษััทIAIPLใน
ฐ�นะหน้�งในพื่ันธุมิตริหลักขึ้อิงบริิษััท Suzuki, Mahindra, FCA 
India และ MG Motors IAIPLไดั้เขึ้้�ริ่วมในก�ริปริะมูลโคริงก�ริ 
ใหม่และปริะสบคว�มสำ�เริ็จำในก�ริไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นง 
(LOI) ในปี 2563 สำ�หริับผลิตภัณฑ์์ ย�งริีดันำ��ดั้�นนอิกและ
ดั้�นใน (weatherstrip outers / inners) และคิ�วริ�งนำ�� (roof 
moulding) ซี้�งเป็นชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์ริุ่นใหม่ที�จำำ�หน่�ย
ในปี 2564 และ 2565 และค�ดัว่�ในปี 2565และ 2566 บริิษััท
จำะไดั้ริับหนังสือิขึ้อิใบเสนอิริ�ค�(RFQ) และ หนังสือิแสดังเจำต
จำำ�นงค์ (LOI) เพื่ิ�มขึ้้�น ริวมถ้งจำ�กลูกค้�ริ�ยใหม่ เช่นบริิษััท 
SML Isuzu, Volvo-Eicher และ FCA เพื่ื�อิที�จำะทำ�ก�ริผลิต
ในปี 2566 และ 2567

เป้�หม�ยในอิีก 2 ปีขึ้้�งหน้� (ปีงบปริะม�ณ 2565/66 
และปีงบปริะม�ณ 2567/68) บริิ ษััทมีแผนที�จำะพื่ัฒน�
กริะบวนก�ริผลิตสำ�หริับผลิตภัณฑ์์ ย�งริีดันำ�� (weather-strips)  
คิ�วริ�งนำ�� (roof moulding) ขึ้อิบย�งกริอิบปริะตูดั้�นใน เพื่ื�อิ
จำำ�หน่�ยสำ�หริับริถยนต์จำำ�นวน 9 ริุ่น ปริะอิบดั้วยริถยนต์ขึ้อิง
บริิษััท Suzuki จำำ�นวน 5 ริุ่น บริิษััท Mahindra จำำ�นวน 1ริุ่น 
บริิษััท FCA จำำ�นวน 1 ริุ่น บริิษััท SML Isuzu จำำ�นวน 1 ริุ่น และ  
Volvo-Eicher Motor จำำ�นวนริุ่น

ในฐ�นะที�เป็นส่วนหน้�งขึ้อิงก�ริเติบโตอิย่�งยั�งยืนขึ้อิงกลุ่ม
บริิษััท ในก�ริก�ริว�งแผนผลิตภัณฑ์์ริะยะย�ว IAIPL ตั�ง
เป้�หม�ยสำ�หริับโคริงก�ริใหม่ๆ ที�จำะนำ�เสนอิผลิตภัณฑ์์ที�ใช้
เทคโนโลยีที�คล้�ยคล้งกับที�มีอิยู่ในกลุ่มบริิษััท เช่น กริอิบนำ�
กริะจำก (inner sash) ฉนวนกันคว�มริ้อิน (heatshield) และชิ�น
ส่วนปั�มขึ้้�นริูป ซี้�งจำะผลิตในบริิษััท IAIPL สำ�หริับตล�ดัอิินเดัีย.

ในอิน�คตอีิก 5 ปีขึ้้�งหน้�จำนถ้งปีก�ริงบปริะม�ณ 2570/2571 
IAIPL ตั�งเป้�ที�จำะเป็นซีัพื่พื่ล�ยเอิอิริ์ริะดัับ Tier-1 ขึ้อิงบริิษััท 
SML Isuzu, Volvo-Eicher Motor, Hyundai, Honda และ 
Nissan ซี้�งเป็นผู้ผลิตริถยนต์ในกลุ่มผู้โดัยส�ริและริถยนต์เพืื่�อิ
ก�ริพื่�ณิชย์ IAIPL จำะยังคงสริ้�งคว�มแขึ้็งแกริ่งให้กับธุุริกิจำ
ดั้วยลูกค้�สอิงล้อิ ไดั้แก่ Bajaj และ Piaggio

INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD. 
(“ITSB”)

กลยุุุุทธ์ทางธุุรกิจของ ITSB

ITSB เป็นหน้�งในบริิษััทที�เติบโตเริ็วที�สุดัในปริะเทศม�เลเซีีย 
และเป็นผู้ผลิตหลักในธุุริกิจำผู้ผลิตชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นรูิปขึ้น�ดักล�ง
ตั�งแต่เริิ�มก่อิตั�งในเดัือินกันย�ยน 2540 ITSB มีปริะสบก�ริณ์
ในธุุริกิจำผู้ผลิตปริะตูริถยนต์ที�ยังไม่ไดั้ทำ�สี (door in white) และ
ชิ�นส่วนโมดัูลโคริงสริ้�งริถยนต์ เช่น ชิ�นส่วนใต้ตัวถังดั้�นหลัง
และดั้�นหน้� โคริงสริ้�งดั้�นขึ้้�ง ชิ�นส่วนล่�งดั้�นหลังและฝึ�
ถังนำ��มัน ม�ม�กว่�สอิงทศวริริษั โริงง�นผลิตที�ลำ��สมัยขึ้อิง 
ITSB ปริะกอิบดั้วยส�ยก�ริปริะกอิบอิัตโนมัติที�ทันสมัยทำ�ให้ 
ITSB นำ�หน้�คู่แขึ้่ง ในขึ้ณะเดัียวกัน ก�ริควบคุมคุณภ�พื่ที�เขึ้้ม
งวดัและก�รินำ�แนวท�งปฏิิบัติที�ดัีที�สุดัในก�ริผลิตม�ใช้ เช่น
ริะบบลีน หริือิในกลุ่มบริิษััทเริียกว่� Ingress Lean System 
(ILS) ก�ริป้อิงกันคว�มผิดัพื่ล�ดั (Poka-yoke) ก�ริผลิตแบบ
ทันเวล� (Just-In-Time) และ 5ส ช่วยให้ ITSB ส�ม�ริถตอิบ
สนอิงคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงลูกค้�ไดั้ โดัยเฉพื่�ะในดั้�นคุณภ�พื่ 
ก�ริจัำดัส่ง และต้นทุน ลูกค้� OEM ริ�ยใหญี่่ขึ้อิงบริิษััท ITSB 
ไดั้แก่บริิษััท Perodua, Proton, Honda และ Toyota

ITSB ไดั้ริับทุนสนับสนุนจำ�กสถ�บัน Malaysia Automotive 
Robotics and IoT Institute หรืิอิ MARii สำ�หริับก�รินำ�
ริะบบปฏิิบัติก�ริสำ�หริับโริงง�นุตส�หกริริม (Manufacturing 
Execution System หริือิ MES) ม�ปริะยุกต์ใช้ โดัยเริิ�มพื่ัฒน�
จำ�ก ชุดัก�ริริ�ยง�นผลดั้วยริะบบดิัจำิตัล (Digital Operation 
Reporting System หรืิอิ DORS) นอิกจำ�กนี� ITSB ยัง
ไดั้ริับทุนจำ�กกริะทริวงพื่ัฒน�ผู้ปริะกอิบก�ริ (Ministry of 
Entrepreneur Development and Cooperative หริือิ MEDAC) 
เพื่ื�อิพัื่ฒน�และติดัตั�งริะบบตริวจำสอิบชิ�นง�นปั�มข้ึ้�นรูิปอัิตโนมัติ
เต็มริูปแบบ (Fully Automated Stamping Screening System 
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060 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

หริือิ FAS3) โดัยใช้ปัญี่ญี่�ปริะดัิษัฐ์ ก�ริดัำ�เนินโคริงก�ริเหล่�นี�
เพื่ื�อิให้สอิดัคล้อิงกับเป้�หม�ยขึ้อิงบริิษััท ITSB ที�จำะกล�ยเป็น 
Smart Factory ในปี 2567

หลังจำ�กก�ริก่อิตั�งบริิษััทในเครืิอิที�มีชื�อิว่� Ingress AOI 
Technologies Sdn. Bhd. (IATSB) ITSB ไดั้ปริับปริุงกำ�ลัง
คนขึ้อิงอิงค์กริให้มีขึ้น�ดัที�สมเหตุสมผล เหม�ะสมและส�ม�ริถ
ใช้ปริะโยชน์สูงสุดัขึ้อิงทุนมนุษัย์ที�มีในปัจำจำุบัน ผ่�นก�ริแบ่ง
ปันผู้เชี�ยวช�ญี่และปริับโคริงสริ้�งอิงค์กริให้เป็นแบบลีนทั�วทั�ง
กลุ่มบริิษััท ก�ริปรัิบปรุิงคริั�งนี�คริอิบคลุมถ้งก�ริปรัิบเปลี�ยน
หน้�ที�คว�มรัิบผิดัชอิบและก�ริปรัิบโคริงสริ้�งหน้�ที�ขึ้อิงผู้
บริิห�ริริะดัับสูง ยิ�งไปกว่�นั�น ITSB ไดั้แบ่งปันคว�มส�ม�ริถ
ท�งเทคนิคผ่�นก�ริจำัดัตั�งศูนย์ฝึึกอิบริม “DOJO” ในบริิษััท 
IATSB โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งคว�มริู้ดั้�นกริะบวนก�ริปริะกอิบ 
ขึ้ั�นสูง เหล็กกล้�ทนแริงดั้งสูง และก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์

เพื่ื�อิให้สอิดัคล้อิงกับก�ริขึ้ย�ยขึ้อิงกลุ่มบริิษััทเพืื่�อิริอิงรัิบ 
โคริงก�ริฮุนไดัในปริะเทศอิินโดันีเซีีย บริิษััท ITSB ไดั้มอิบ
หม�ยให้บริิษััท PT Ingress Technologies Indonesia (PTITI) 
ซี้�งเป็นบริิษััทที� ITSB เป็นผู้ถือิหุ้นทั�งหมดั จำัดัห�ชิ�นส่วนปั�ม
ขึ้้�นริูปขึ้น�ดัเล็กให้กับบริิษััท PT Ingress Industrial Indonesia 
(PTIII) และ PT Ingress Malindo Ventures (PTIMV) สำ�หริับ
โคริงก�ริริถยนต์ Hyundai ที�กำ�ลังจำะเปิดัตัวในปี 2565

โครงการในอนาคตของ ITSB

เน่�อิงจำ�กปริะเทศม�เลเซีียเป็นหน้�งในตล�ดัย�นยนต์หลัก
ในภูมิภ�คอิ�เซีียน ผู้ผลิตริถยนต์ OEM ทั�วโลกจำ้งนำ�เสนอิ
ริถยนต์ริุ่นใหม่เขึ้้�สู่ตล�ดัอิย่�งต่อิเน่�อิง ปัจำจำุบันตล�ดัริถยนต์
หลักในม�เลเซีียคือิกลุ่มริถยนต์นั�งส่วนบุคคล ในขึ้ณะที�กลุ่มริถ
เอินกปริะสงค์ (SUV) ก็กำ�ลังเป็นที�ต้อิงก�ริขึ้อิงลูกค้�ม�กขึ้้�น

ITSB ไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นง (LOI) หล�ยฉบับจำ�ก
บริิษััทผู้ผลิตริถยนต์ OEM ริ�ยใหญี่่ไดั้แก่ Perodua Proton 
Honda และ Toyota ITSB จำะยังคงทำ�ง�นริ่วมกับลูกค้�บริิษััท 
Perodua ต่อิไปสำ�หริับริถยนต์ริุ่นทดัแทนที�ค�ดัว่�จำะเริิ�มผลิต
ในปี 2565 และ 2566 นอิกจำ�กนี�บริิษััท Honda จำะเริิ�มผลิต
ริถยนต์ริุ่นทดัแทนในปี 2566 และ ITSB จำะยังคงจำัดัห�ชิ�น
ส่วนสำ�หริับโมเดัลนี�อิย่�งต่อิเน่�อิง สำ�หริับลูกค้�บริิษััท Proton 
ITSB จำะเพื่ิ�มส่วนแบ่งริ�ยไดั้จำ�กริถ SUV ริุ่นปี 2565 หลังจำ�ก
คว�มสำ�เริ็จำขึ้อิงก�ริจำัดัห�ริถยนต์ริุ่นแริกในปี 2564 ITSB ไดั้
ริับโอิก�สท�งธุุริกิจำอิีกคริั�งจำ�ก Toyota ในก�ริจำัดัห�ชิ�นส่วน
สำ�หริับริถยนต์ซีีดั�นใหม่ซี้�งจำะเปิดัตัวในปี 2566

ในอิน�คต ITSB ว�งแผนที�จำะริอิงริับคว�มต้อิงก�ริขึ้อิง
อิุตส�หกริริมย�นยนต์ขึ้อิงปริะเทศม�เลเซีียอิย่�งต่อิเน่�อิง ดั้วย
ก�ริขึ้ย�ยพื่อิริ์ตธุุริกิจำไปสู่ก�ริตัดัขึ้้�นริูปโลหะ ค�ดัว่�ก�ริขึ้ย�ย
โริงง�นและก�ริจัำดัห�เคริื�อิงตัดัขึ้้�นรูิปโลหะขึ้น�ดั 500 ตันจำะ
แล้วเสริ็จำในปี 2565 และค�ดัว่�จำะส�ม�ริถเริิ�มดัำ�เนินก�ริไดั้
ในปี 2566 ดั้วยคว�มพื่ริ้อิมขึ้อิงเคริื�อิงตัดัขึ้้�นริูปโลหะ บริิษััท 
ITSB จำะส�ม�ริถลดัต้นทุนก�ริดัำ�เนินง�นจำ�กก�ริซืี�อิวัตถุดัิบ
โลหะตัดัขึ้้�นริูป (Blanking Material) ในเวล�เดัียวกัน ITSB จำะ
ส�ม�ริถให้บริิก�ริตัดัขึ้้�นริูปโลหะตอิบสนอิงให้กับ OEM และ 
ผู้จำำ�หน่�ยชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นริูปอิื�นๆ
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บริิษััท IATSB เริิ�มเปิดัดัำ�เนินก�ริ เมื�อิวันที� 17 ตุล�คม 
2563 บริิษััทไดั้ดัำ�เนินก�ริพัื่ฒน�โริงง�นผลิตขึ้ั�นสูง โดัยมี
พื่ื�นที� 13,564 ต�ริ�งเมตริโดัยตั�งอิยู่บนพื่ื�นที�เขึ้ต Serendah 
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เพื่ื�อิบริริลุคว�มมุ่งมั�นในก�ริเป็นผู้จำัดัจำำ�หน่�ยชั�นนำ�ในปริะเทศ
ม�เลเซีีย ในก�ริเป็นผู้ผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ปั�มข้ึ้�นริูปซี้�งผลิต
ดั้วยโลหะที�มีคว�มแข็ึ้งแริงสูง (Advanced High Tensile 
Strength Steel หริือิ AHSS) IATSB ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำใน
ก�ริติดัตั�งเคริื�อิงปั�มข้ึ้�นริูปแบบเซีอิริ์โวขึ้น�ดั 3,000 ตันเป็นคริั�ง
แริกขึ้อิงม�เลเซีียในปี 2563 และต�มม�ดั้วยก�ริติดัตั�งเคริื�อิง
ตัดัขึ้้�นริูปโลหะขึ้น�ดั 500 ตันในปี 2564 IATSB ไดั้ว่�จำ้�ง
พื่นักง�น ในปีงบปริะม�ณ 2564/2565 ซี้�งมีคว�มเชี�ยวช�ญี่
ในดั้�นต่�งๆ พื่ริ้อิมดั้วยก�ริสนับสนุนจำ�กหุ้นส่วนคือิบริิษััท 
D-Act Co.,Ltd. บริิษััท IATSB ค�ดัว่� ภ�ยในปี 2568 กำ�ลังคน
ที�เปี�ยมคว�มส�ม�ริถขึ้อิงบริิษััท IATSB จำะส�ม�ริถตอิบสนอิง
ต่อิคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงริถยนต์ริุ่นที�ใช้แพื่ลทฟอิริ์ม Daihatsu 
New Global Architecture (DNGA)

IATSB ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำในก�ริติดัตั�งหุ่นยนต์ในส�ยก�ริผลิต 
75 ตัวในเดัือินมีน�คม 2564 และอิีก 43 ตัวในเดัือินมีน�คม 
2565 มีสัดัส่วนริะบบก�ริผลิตอิัตโนมัติอิยู่ที�ริ้อิยละ 95 IATSB 
ยังเป็นผู้ผลิตชิ�นส่วนริถยนต์ริ�ยแริกที�ส�ม�ริถจำัดัก�ริโลจำิสติก
โดัยส่งมอิบชิ�นส่วนโดัยตริงไปยังส�ยก�ริผลิตขึ้อิงลูกค้� โดัยมี
ริะบบก�ริแสดังผลควบคุมก�ริจัำดัส่งภ�ยใต้แนวคิดัแบบทันเวล�
พื่อิดัีหริือิ Just-in-Time (JIT)



060 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

หริือิ FAS3) โดัยใช้ปัญี่ญี่�ปริะดัิษัฐ์ ก�ริดัำ�เนินโคริงก�ริเหล่�นี�
เพื่ื�อิให้สอิดัคล้อิงกับเป้�หม�ยขึ้อิงบริิษััท ITSB ที�จำะกล�ยเป็น 
Smart Factory ในปี 2567

หลังจำ�กก�ริก่อิตั�งบริิษััทในเครืิอิที�มีชื�อิว่� Ingress AOI 
Technologies Sdn. Bhd. (IATSB) ITSB ไดั้ปริับปริุงกำ�ลัง
คนขึ้อิงอิงค์กริให้มีขึ้น�ดัที�สมเหตุสมผล เหม�ะสมและส�ม�ริถ
ใช้ปริะโยชน์สูงสุดัขึ้อิงทุนมนุษัย์ที�มีในปัจำจำุบัน ผ่�นก�ริแบ่ง
ปันผู้เชี�ยวช�ญี่และปริับโคริงสริ้�งอิงค์กริให้เป็นแบบลีนทั�วทั�ง
กลุ่มบริิษััท ก�ริปรัิบปรุิงคริั�งนี�คริอิบคลุมถ้งก�ริปรัิบเปลี�ยน
หน้�ที�คว�มรัิบผิดัชอิบและก�ริปรัิบโคริงสริ้�งหน้�ที�ขึ้อิงผู้
บริิห�ริริะดัับสูง ยิ�งไปกว่�นั�น ITSB ไดั้แบ่งปันคว�มส�ม�ริถ
ท�งเทคนิคผ่�นก�ริจำัดัตั�งศูนย์ฝึึกอิบริม “DOJO” ในบริิษััท 
IATSB โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งคว�มริู้ดั้�นกริะบวนก�ริปริะกอิบ 
ขึ้ั�นสูง เหล็กกล้�ทนแริงดั้งสูง และก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์

เพื่ื�อิให้สอิดัคล้อิงกับก�ริขึ้ย�ยขึ้อิงกลุ่มบริิษััทเพืื่�อิริอิงรัิบ 
โคริงก�ริฮุนไดัในปริะเทศอิินโดันีเซีีย บริิษััท ITSB ไดั้มอิบ
หม�ยให้บริิษััท PT Ingress Technologies Indonesia (PTITI) 
ซี้�งเป็นบริิษััทที� ITSB เป็นผู้ถือิหุ้นทั�งหมดั จำัดัห�ชิ�นส่วนปั�ม
ขึ้้�นริูปขึ้น�ดัเล็กให้กับบริิษััท PT Ingress Industrial Indonesia 
(PTIII) และ PT Ingress Malindo Ventures (PTIMV) สำ�หริับ
โคริงก�ริริถยนต์ Hyundai ที�กำ�ลังจำะเปิดัตัวในปี 2565

โครงการในอนาคตของ ITSB

เน่�อิงจำ�กปริะเทศม�เลเซีียเป็นหน้�งในตล�ดัย�นยนต์หลัก
ในภูมิภ�คอิ�เซีียน ผู้ผลิตริถยนต์ OEM ทั�วโลกจำ้งนำ�เสนอิ
ริถยนต์ริุ่นใหม่เขึ้้�สู่ตล�ดัอิย่�งต่อิเน่�อิง ปัจำจำุบันตล�ดัริถยนต์
หลักในม�เลเซีียคือิกลุ่มริถยนต์นั�งส่วนบุคคล ในขึ้ณะที�กลุ่มริถ
เอินกปริะสงค์ (SUV) ก็กำ�ลังเป็นที�ต้อิงก�ริขึ้อิงลูกค้�ม�กขึ้้�น

ITSB ไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นง (LOI) หล�ยฉบับจำ�ก
บริิษััทผู้ผลิตริถยนต์ OEM ริ�ยใหญี่่ไดั้แก่ Perodua Proton 
Honda และ Toyota ITSB จำะยังคงทำ�ง�นริ่วมกับลูกค้�บริิษััท 
Perodua ต่อิไปสำ�หริับริถยนต์ริุ่นทดัแทนที�ค�ดัว่�จำะเริิ�มผลิต
ในปี 2565 และ 2566 นอิกจำ�กนี�บริิษััท Honda จำะเริิ�มผลิต
ริถยนต์ริุ่นทดัแทนในปี 2566 และ ITSB จำะยังคงจำัดัห�ชิ�น
ส่วนสำ�หริับโมเดัลนี�อิย่�งต่อิเน่�อิง สำ�หริับลูกค้�บริิษััท Proton 
ITSB จำะเพื่ิ�มส่วนแบ่งริ�ยไดั้จำ�กริถ SUV ริุ่นปี 2565 หลังจำ�ก
คว�มสำ�เริ็จำขึ้อิงก�ริจำัดัห�ริถยนต์ริุ่นแริกในปี 2564 ITSB ไดั้
ริับโอิก�สท�งธุุริกิจำอีิกคริั�งจำ�ก Toyota ในก�ริจำัดัห�ชิ�นส่วน
สำ�หริับริถยนต์ซีีดั�นใหม่ซี้�งจำะเปิดัตัวในปี 2566

ในอิน�คต ITSB ว�งแผนที�จำะริอิงริับคว�มต้อิงก�ริขึ้อิง
อิุตส�หกริริมย�นยนต์ขึ้อิงปริะเทศม�เลเซีียอิย่�งต่อิเน่�อิง ดั้วย
ก�ริขึ้ย�ยพื่อิริ์ตธุุริกิจำไปสู่ก�ริตัดัขึ้้�นริูปโลหะ ค�ดัว่�ก�ริขึ้ย�ย
โริงง�นและก�ริจัำดัห�เคริื�อิงตัดัขึ้้�นรูิปโลหะขึ้น�ดั 500 ตันจำะ
แล้วเสริ็จำในปี 2565 และค�ดัว่�จำะส�ม�ริถเริิ�มดัำ�เนินก�ริไดั้
ในปี 2566 ดั้วยคว�มพื่ริ้อิมขึ้อิงเคริื�อิงตัดัขึ้้�นริูปโลหะ บริิษััท 
ITSB จำะส�ม�ริถลดัต้นทุนก�ริดัำ�เนินง�นจำ�กก�ริซืี�อิวัตถุดัิบ
โลหะตัดัขึ้้�นริูป (Blanking Material) ในเวล�เดัียวกัน ITSB จำะ
ส�ม�ริถให้บริิก�ริตัดัขึ้้�นริูปโลหะตอิบสนอิงให้กับ OEM และ 
ผู้จำำ�หน่�ยชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นริูปอิื�นๆ
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2563 บริิษััทไดั้ดัำ�เนินก�ริพัื่ฒน�โริงง�นผลิตขึ้ั�นสูง โดัยมี
พื่ื�นที� 13,564 ต�ริ�งเมตริโดัยตั�งอิยู่บนพื่ื�นที�เขึ้ต Serendah 
ปริะเทศ Malaysia

เพื่ื�อิบริริลุคว�มมุ่งมั�นในก�ริเป็นผู้จำัดัจำำ�หน่�ยชั�นนำ�ในปริะเทศ
ม�เลเซีีย ในก�ริเป็นผู้ผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ปั�มข้ึ้�นริูปซี้�งผลิต
ดั้วยโลหะที�มีคว�มแข็ึ้งแริงสูง (Advanced High Tensile 
Strength Steel หริือิ AHSS) IATSB ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำใน
ก�ริติดัตั�งเคริื�อิงปั�มข้ึ้�นริูปแบบเซีอิริ์โวขึ้น�ดั 3,000 ตันเป็นคริั�ง
แริกขึ้อิงม�เลเซีียในปี 2563 และต�มม�ดั้วยก�ริติดัตั�งเคริื�อิง
ตัดัขึ้้�นริูปโลหะขึ้น�ดั 500 ตันในปี 2564 IATSB ไดั้ว่�จำ้�ง
พื่นักง�น ในปีงบปริะม�ณ 2564/2565 ซี้�งมีคว�มเชี�ยวช�ญี่
ในดั้�นต่�งๆ พื่ริ้อิมดั้วยก�ริสนับสนุนจำ�กหุ้นส่วนคือิบริิษััท 
D-Act Co.,Ltd. บริิษััท IATSB ค�ดัว่� ภ�ยในปี 2568 กำ�ลังคน
ที�เปี�ยมคว�มส�ม�ริถขึ้อิงบริิษััท IATSB จำะส�ม�ริถตอิบสนอิง
ต่อิคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงริถยนต์ริุ่นที�ใช้แพื่ลทฟอิริ์ม Daihatsu 
New Global Architecture (DNGA)

IATSB ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำในก�ริติดัตั�งหุ่นยนต์ในส�ยก�ริผลิต 
75 ตัวในเดัือินมีน�คม 2564 และอิีก 43 ตัวในเดัือินมีน�คม 
2565 มีสัดัส่วนริะบบก�ริผลิตอิัตโนมัติอิยู่ที�ริ้อิยละ 95 IATSB 
ยังเป็นผู้ผลิตชิ�นส่วนริถยนต์ริ�ยแริกที�ส�ม�ริถจำัดัก�ริโลจำิสติก
โดัยส่งมอิบชิ�นส่วนโดัยตริงไปยังส�ยก�ริผลิตขึ้อิงลูกค้� โดัยมี
ริะบบก�ริแสดังผลควบคุมก�ริจัำดัส่งภ�ยใต้แนวคิดัแบบทันเวล�
พื่อิดัีหริือิ Just-in-Time (JIT)
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บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

นอิกจำ�กนี� IATSB ตั�งเป้�ที�จำะเป็นบริิษััทต้นแบบโดัยส่งเสริิม
ก�ริฝึึกอิบริมและก�ริพัื่ฒน�แนวท�งปฏิิบัติดั้�นก�ริผลิตที�ดัี
ที�สุดัให้แก่อิุตส�หกริริม (SME) ในปริะเทศม�เลเซีีย IATSB 
ปริะสบคว�มสำ�เริ็จำในก�ริจำัดัตั�งศูนย์ฝึึกอิบริม (DOJO) ที�ทัน
สมัย ซี้�งส�ม�ริถให้ก�ริถ่�ยทอิดัคว�มริู้คริอิบคลุมเน่�อิห�ดั้�น 
คว�มปลอิดัภัย ก�ริปริะกอิบก�ริเชื�อิม ก�ริปั�มข้ึ้�นริูป ก�ริ
บำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์ และก�ริบำ�ริุงริักษั�เคริื�อิงจำักริและอิุปกริณ์  
ซี้�งบริิษััทในเคริือิ INGRS ทั�งหมดัจำะไดั้ริับปริะโยชน์จำ�ก 
ศูนย์ฝึึกอิบริมนี�

โครงการในอนาคตของ IATSB

IATSB ไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นงสำ�หริับก�ริพื่ัฒน�ริถยนต์
โมเดัล DNGA ซี้�งจำะเป็นริุ่นที�สอิงและส�ม ค�ดัว่�จำะเปิดัตัว
ในปี 2565 และ 2566 ต�มลำ�ดัับ

Toyota ยังคงเป็นเป้�หม�ยขึ้อิง IATSB ในฐ�นะลูกค้�ริ�ย
ต่อิไป เน่�อิงจำ�กชิ�นส่วนที�ผลิตจำ�กโลหะทนแริงดั้งสูง (AHSS)  
ก็เป็นส่วนปริะกอิบหลักสำ�หริับริถยนต์ริุ่นใหม่ขึ้อิงพื่วกเขึ้�
เช่นกัน

PT INGRESS TECHNOLOGIES 
INDONESIA (“PT ITI”)

กลยุุุุทธ์ทางธุุรกิจของ PT ITI

PT ITI เริิ�มดัำ�เนินก�ริในเดืัอินพื่ฤศจิำก�ยน 2555 ที�เมือิง 
จำ�บ�เบก� อิินโดันีเซีีย โดัยส่งมอิบชิ�นส่วนขึ้น�ดัเล็กขึ้อิง
ริถยนต์ Suzuki APV ให้กับบริิษััท PT IMV ในเดัือินกริกฎ�คม 
2564 PT ITI ไดั้ย้�ยที�ตั�งไปยังที�ใหม่ริ่วมกับ PT IMV และ PT III 
ใน Delta Silicon I เมือิง Cikarang Barat ปริะเทศอิินโดันีเซีีย 

ผลิตภัณฑ์์หลักขึ้อิง PT ITI ในปัจำจำุบันคือิชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นริูป
ขึ้น�ดัเล็ก (ตำ��กว่� 400 ตัน) และผลิตภัณฑ์์ฉนวนกันคว�มริ้อิน

ลูกค้�หลักขึ้อิงบริิษััท PT ITI คือิ PT IMV และ PT III ซี้�งจำัดัห�
ผลิตภัณฑ์์ให้กับผู้ผลิตริถยนต์ OEM โดัยตริง

โครงการในอนาคตของ PT ITI

PT ITI ไดั้ริับก�ริแต่งตั�งให้เป็นผู้ผลิตชิ�นส่วนปั�มข้ึ้�นริูปสำ�หริับ
ชิ�นส่วนตัวถัง ซี้�งจำะจำัดัส่งให้กับบริิษััท PT Ingress Industrial 
Indonesia (PT III) สำ�หริับโคริงก�ริฮุนไดั ก�ริผลิตจำะเริิ�มในปี 
2565 บริิษััท PT ITI ไดั้ลงทุนติดัตั�งเคริื�อิงปั�มข้ึ้�นริูปตั�งแต่ขึ้น�ดั 
110 ตันถ้ง 400 ตันดั้วยเงินลงทุนโดัยริวม 8.3 ล้�นริิงกิต 

บริิษััทต้อิงเพื่ิ�มทุนชำ�ริะแล้ว 2.2 ล้�นริิงกิต เพื่ื�อิเสริิมสริ้�ง
คว�มส�ม�ริถในก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำต่อิไปขึ้้�งหน้� ผลิตภัณฑ์์
อิื�นๆ ที�จำำ�หน่�ยให้กับ PT III ไดั้แก่ โคริงสริ้�งดั้�นขึ้้�ง พื่ื�น
ดั้�นหลัง หลังค� และชิ�นส่วนขึ้น�ดัเล็ก

ดั้วยแนวโน้มที�ดัีขึ้้�นขึ้อิงธุุริกิจำย�นยนต์ในปริะเทศอิินโดันีเซีีย 
บริิษััท PT ITI พื่ริ้อิมเดัินหน้�เพืื่�อิก�ริเติบโตอิย่�งมีศักยภ�พื่
ในอิน�คต

PT INGRESS INDUSTRIAL INDONESIA 
(“PT III”)

กลยุุุุทธ์ทางธุุรกิจของ PT III

ธุุริกิจำหลักขึ้อิงบริิษััท PT III นั�นเพืื่�อิริอิงริับก�ริส่งมอิบชิ�นส่วน
ย�นยนต์ต�มแผนก�ริผลิตขึ้อิงบริิษััท Hyundai Manufacturing 
Motor Indonesia (HMMI) บริิษััท PT III ไดั้ริับหนังสือิแสดัง
เจำตจำำ�นง (LOI) เพื่ื�อิส่งมอิบชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์ Hyundai 
ซี้�งเป็น 2 ริุ่นแริกในอิินโดันีเซีีย โริงง�น HMMI จำะเพื่ิ�มกำ�ลัง
ก�ริผลิตขึ้อิงโริงง�นจำ�ก 100,000 หน่วยต่อิปีเป็น 250,000 
หน่วยต่อิปี เพืื่�อิเพื่ียงพื่อิที�จำะนำ�เสนอิริถยนต์ 4 ริุ่นเพื่ื�อิเขึ้้�สู่
ตล�ดัในอิินโดันีเซีียและเพื่ื�อิก�ริส่งอิอิก

ในช่วงต้นปี 2564 บริิษััท PT III ไดั้ติดัตั�งส�ยก�ริผลิตที�เป็น
เคริื�อิงปั�มข้ึ้�นริูป โดัยจัำดัซีื�อิเคริื�อิงจำักริจำ�กปริะเทศเก�หลีและ
ปริะเทศม�เลเซีีย ในขึ้ณะเดีัยวกันแม่พื่ิมพื่์และอุิปกริณ์สำ�หริับ
โคริงก�ริ SUV ก็ม�ถ้งปริะเทศอิินโดันีเซีียเพืื่�อิทำ�ก�ริติดัตั�ง
และทดัสอิบ กิจำกริริมขึ้อิงก�ริทดัลอิงและทดัสอิบส�ยก�ริผลิต
ไดั้ริับก�ริสนับสนุนจำ�กหุ้นส่วนผู้ช่วยดั้�นเทคนิค (TA) จำ�ก
บริิษััท Tae Sung Automotive (TSA) จำ�กปริะเทศเก�หลี ซี้�ง
ไดั้ดัำ�เนินก�ริแล้วเสริ็จำในปี 2564

ในปี 2564 บริิษััท PT III เริิ�มส่งมอิบชิ�นส่วนสำ�หริับก�ริ
ทดัลอิงส�ยก�ริผลิตจำริิงขึ้อิงบริิษััท HMMI และตั�งแต่ในปี 
2565 บริิษััท HMMI ไดั้เริิ�มส่งมอิบชิ�นส่วนสำ�หริับส�ยก�ริ
ผลิตจำริิงสำ�หรัิบริถยนต์ริุ่น creta โดัยปริิม�ณก�ริสั�งซีื�อิริ�ยวัน
ยังคงเพื่ิ�มข้ึ้�นอิย่�งต่อิเน่�อิงทุกสัปดั�ห์ ริถยนต์ Hyundai ต�ม
โคริงก�รินี� ไดั้เปิดัตัวอิย่�งเป็นท�งก�ริแล้วในง�น GAIKINDO 
Indonesia International Auto Show 2021 (GIIAS 2021) 
ซี้�งจำัดัขึ้้�นในเดัือินพื่ฤศจำิก�ยน 2564 Hyundai ไดั้ผลตอิบริับ
ริถยนต์ริุ่นใหม่ที�เปิดัตัวอิย่�งท่วมท้น และมียอิดัจำอิงม�กกว่� 
1,400 คันในง�น

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น
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สำ�หริับก�ริส่งมอิบชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์ริุ่นที� 2 ไดั้มีก�ริ
ทดัลอิงอุิปกริณ์และเคริื�อิงจัำกริสำ�หรัิบก�ริผลิตที�ปริะเทศเก�หลี
เสร็ิจำสมบูริณ์ในปี 2564 อิุปกริณ์จำับย้ดั และเคริื�อิงจัำกริดัังกล่�ว
ถูกจัำดัส่งม�ยังบริิษััท PTIII ในปี 2564 และไดั้ทำ�ก�ริติดัตั�ง
ส�ยก�ริผลิตเสริ็จำสมบูริณ์ในปี 2565 และมีแผนจำะทำ�ก�ริก�ริ
ทดัลอิงส�ยก�ริผลิตสำ�หริับชิ�นง�นปั�มข้ึ้�นริูปโดัยจำะเริิ�มในปี 
2565 เป็นต้นไป

โครงการในอนาคตของ PT III

จำ�กคว�มสำ�เริ็จำขึ้อิงก�ริผลิตก�ริและส่งมอิบชิ�นส่วนริถยนต์
สำ�หริับริถยนต์ Hyundai 2 ริุ่นแริกที�เปิดัตัวไปแล้วนั�น PT 
III มีแผนในอิน�คตที�จำะดัำ�เนินก�ริให้ไดั้ม�ซี้�งสัญี่ญี่�จำ้�งผลิต
สำ�หริับริถยนต์ริุ่นที� 3 ค�ดัว่�จำะเริิ�มทำ�ก�ริผลิตปริะม�ณปี 
2566 โมเดัลนี�จำะเป็นส่วนหน้�งขึ้อิงคว�มมุ่งมั�นขึ้อิง HMMI 
ที�จำะเพื่ิ�มกำ�ลังก�ริผลิตขึ้อิงโริงง�นให้ไดั้ถ้ง 250,000 หน่วย
ต่อิปี นอิกจำ�กนี� PT III จำะพื่ย�ย�มเจำ�ะตล�ดัผู้ผลิตริถยนต์
ญี่ี�ปุ�นในอิินโดันีเซีีย โดัยนำ�เสนอิถ้งคว�มส�ม�ริถและผลง�น
ในปัจำจำุบัน

บริิษััท ไฟน์ คอิมโปริแนนท์ (ปริะเทศไทย) 
จำำ�กัดั (“FCT”)

กลยุุุุทธ์ทางธุุรกิจของ FCT

FCT เป็นบริิษััทริ่วมทุนริะหว่�ง Ingress และ Iwamoto  
Co.,Ltd. แห่งปริะเทศญี่ี�ปุ�น FCT ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2523 โดัยเป็น
ผู้บุกเบิกก�ริผลิตชิ�นส่วน Fine Blanking ในเอิเชียตะวันอิอิก
เฉียงใต้ นับตั�งแต่นั�นเป็นต้นม� FCT ไดั้พื่ัฒน�ไปสู่ก�ริเป็น 
ผู้ผลิตปั�มข้ึ้�นรูิปแบบคริบวงจำริโดัยมีธุุริกิจำหลักที�เกี�ยวขึ้้อิงหล�ก
หล�ยปริะเภท ดัังนี�

• ก�ริปั�มข้ึ้�นริูปดั้วยเทคโนโลยี Fine Blanking สำ�หริับชิ�น
ส่วนย�นยนต์ที�มีคว�มแม่นยำ�สูง

• ก�ริปั�มขึ้้�นริูปสำ�หริับชิ�นส่วนตัวถังริถยนต์ ตัวย้ดั และ
อิุปกริณ์ต่�งๆ ขึ้อิงย�นยนต์

• ก�ริผลิตแม่พื่ิมพื่์สำ�ห รัิบ วัสดัุ เห ล็กธุริริมดั�และ
เหล็กกล้�แริงดั้งสูง (HTS)

• บริิก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์

ในปี 2564 ธุุริกิจำผลิตชิ�นส่วนปั�มขึ้้�นริูปและแม่พื่ิมพื่์เติบโตอิย่�ง
ต่อิเน่�อิงจำ�กก�ริเปิดัตัวผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ ทั�งในและต่�งปริะเทศ 
ซี้�ง FCT ไดั้ดัำ�เนินก�ริพื่ัฒน�โคริงก�ริต่�งๆ สำ�หริับ บริิษััท 
ITSB, HIRUTA, TOPRE, TSA-Hyundai, Bangkok Eagle 
Wing (BEW), Siam Senater และ VALEO Automotive

ในขึ้ณะที�ธุุริกิจำแม่พื่ิมพื่์ที�แสดังให้เห็นถ้งแนวโน้มที�ดีัข้ึ้�น FCT
ว�งแผนที�จำะยกริะดัับคว�มส�ม�ริถในก�ริทำ�แม่พื่ิมพื่์และก�ริ 
บำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์โดัยลงทุนในเทคโนโลยีก�ริอิอิกแบบและ 
ก�ริจำำ�ลอิง 3 มิติ อิุปกริณ์และเคริื�อิงมือิสำ�หริับก�ริขึ้้�นริูปดั้วย
ริะบบ CNC อิุปกริณ์และเคริื�อิงมือิสำ�หริับก�ริทดัลอิงและก�ริ
ทดัสอิบเชิงกล และโปริแกริมเสริิมทักษัะเฉพื่�ะท�งโดัยไดั้ริับ
ก�ริสนับสนุนจำ�กผู้เชี�ยวช�ญี่ดั้�นก�ริทำ�แม่พื่ิมพื่์จำ�ก ม�เลเซีีย 
ญี่ี�ปุ�น และเก�หลี FCTตั�งเป้�ที�จำะเป็นผู้ผลิตอิุปกริณ์และแม่พื่ิมพื่์ 
และเป็นผู้ให้บริิก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์ ซี้�งให้บริิก�ริแก่บริิษััท
ในกลุ่ม INGRS และลูกค้�ต่�งๆในอิุตส�หกริริมย�นยนต์

สำ�หริับธุุริกิจำปั�มข้ึ้�นรูิป FCT ไดั้เริิ�มดัำ�เนินก�ริผลิตชิ�นส่วนปั�ม
ขึ้้�นริูปที�ผลิตจำ�กโลหะแริงดั้งสูง เพื่ิ�มเติมจำ�กธุุริกิจำก�ริผลิตชิ�น
ส่วน fine blanking ในปัจำจำุบันและก�ริขึ้้�นริูปแบบปกติ ก�รินำ�
แนวท�งปฏิิบัติดั้�นก�ริผลิตที�ดัีที�สุดั (ILS, 5ส, KYT, ก�ริ
กำ�จำัดัขึ้อิงเสีย) ม�ใช้ในที�ทำ�ง�น FCT มุ่งมั�นที�จำะปริับเปลี�ยน
กริะบวนก�ริที�มีลักษัณะ 3D (Difficult-Dirty-Dangerous หริือิ 
ย�ก-สกปริก-อัินตริ�ย) และกริะบวนก�ริที�มีลักษัณะก�ริทำ�ง�น
แบบซีำ��ๆ ให้กล�ยเป็นกริะบวนก�ริผลิตแบบอิัติโนมัติ เพื่ื�อิเพื่ิ�ม
ปริะสิทธุิภ�พื่ก�ริดัำ�เนินง�น ผลผลิต และคุณภ�พื่ เพืื่�อิสริ้�ง
สภ�พื่แวดัล้อิมก�ริทำ�ง�นที�ปลอิดัภัย

โครงการในอนาคตของ FCT

ในปี 2564 FCTเริิ�มก�ริผลิตเต็มริูปแบบสำ�หริับเพืื่�อิส่งมอิบให้
กับลูกค้� Siam Senator ในโคริงก�ริสำ�หริับริถยนต์ Toyota 
และ Isuzu และ และลูกค้� IAV ในโคริงก�ริสำ�หริับริถยนต์ 
Honda ริู่นใหม่ ดั้วยคว�มพื่ย�ย�มอิย่�งต่อิเน่�อิง FCT มุ่งมั�น
ที�จำะไดั้ริับโคริงก�ริใหม่ๆจำ�กบริิษััท IATSB, TSA-Hyundai, 
IAV, TOPRE, TACHI-S, Thai Yashiro, BEW และ HIRUTA 
สำ�หริับก�ริพื่ัฒน�ริถยนต์ริุ่นใหม่ต่�งๆ ขึ้อิงบริิษััท Mitsubishi, 
Ford, Hyundai และ Perodua

นอิกจำ�กนี� FCT ยังว�งแผนที�จำะไดั้ริับโคริงก�ริที�เป็นชิ�นส่วน
ปริะกอิบย่อิย(sub-assemblies) ที�มีมูลค่�เพื่ิ�มจำ�กลูกค้�
ปัจำจำุบันและลูกค้�ใหม่ผ่�นแผนก�ริตล�ดัเชิงกลยุทธุ์ เพื่ื�อิที�แจำ้ง
ให้ผู้ที�มีโอิก�สเป็นลูกค้�ในอิน�คตทริ�บถ้งโคริงก�ริในอิน�คต
และโคริงก�ริปริับปริุงขึ้ีดัคว�มส�ม�ริถขึ้อิงบริิษััท

ธุุริกิจำก�ริผลิตแม่พื่ิมพื่์ถือิเป็นกลไกขึ้ับเคลื�อินก�ริเจำริิญี่เติบโต
ขึ้อิง FCT ปัจำจำุบัน FCT ดัำ�เนินก�ริพื่ัฒน�โคริงก�ริใหม่
สำ�หริับลูกค้�IATSB, TS Automotive-HYUNDAI, Hiruta, Thai 
Yashiro และโคริงก�ริสริ้�งแม่พื่ิมพื่์ทดัแทน อิื�นๆ อิีกหล�ย
โคริงก�ริ FCT ตั�งเป้�ที�จำะไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นง (LOI) 
จำ�กลูกค้�ภ�ยในปริะเทศไทย สำ�หริับโคริงก�ริใหม่ต่�งๆ ที�จำะ
เริิ�มพื่ัฒน�ในปี 2564 สำ�หริับตล�ดัอิินโดันีเซีีย FCT ยังคงไดั้
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สำ�หริับก�ริส่งมอิบชิ�นส่วนสำ�หริับริถยนต์ริุ่นที� 2 ไดั้มีก�ริ
ทดัลอิงอุิปกริณ์และเคริื�อิงจัำกริสำ�หรัิบก�ริผลิตที�ปริะเทศเก�หลี
เสร็ิจำสมบูริณ์ในปี 2564 อิุปกริณ์จำับย้ดั และเคริื�อิงจัำกริดัังกล่�ว
ถูกจัำดัส่งม�ยังบริิษััท PTIII ในปี 2564 และไดั้ทำ�ก�ริติดัตั�ง
ส�ยก�ริผลิตเสริ็จำสมบูริณ์ในปี 2565 และมีแผนจำะทำ�ก�ริก�ริ
ทดัลอิงส�ยก�ริผลิตสำ�หริับชิ�นง�นปั�มข้ึ้�นริูปโดัยจำะเริิ�มในปี 
2565 เป็นต้นไป

โครงการในอนาคตของ PT III

จำ�กคว�มสำ�เริ็จำขึ้อิงก�ริผลิตก�ริและส่งมอิบชิ�นส่วนริถยนต์
สำ�หริับริถยนต์ Hyundai 2 ริุ่นแริกที�เปิดัตัวไปแล้วนั�น PT 
III มีแผนในอิน�คตที�จำะดัำ�เนินก�ริให้ไดั้ม�ซี้�งสัญี่ญี่�จำ้�งผลิต
สำ�หริับริถยนต์ริุ่นที� 3 ค�ดัว่�จำะเริิ�มทำ�ก�ริผลิตปริะม�ณปี 
2566 โมเดัลนี�จำะเป็นส่วนหน้�งขึ้อิงคว�มมุ่งมั�นขึ้อิง HMMI 
ที�จำะเพื่ิ�มกำ�ลังก�ริผลิตขึ้อิงโริงง�นให้ไดั้ถ้ง 250,000 หน่วย
ต่อิปี นอิกจำ�กนี� PT III จำะพื่ย�ย�มเจำ�ะตล�ดัผู้ผลิตริถยนต์
ญี่ี�ปุ�นในอิินโดันีเซีีย โดัยนำ�เสนอิถ้งคว�มส�ม�ริถและผลง�น
ในปัจำจำุบัน

บริิษััท ไฟน์ คอิมโปริแนนท์ (ปริะเทศไทย) 
จำำ�กัดั (“FCT”)

กลยุุุุทธ์ทางธุุรกิจของ FCT

FCT เป็นบริิษััทริ่วมทุนริะหว่�ง Ingress และ Iwamoto  
Co.,Ltd. แห่งปริะเทศญี่ี�ปุ�น FCT ก่อิตั�งข้ึ้�นในปี 2523 โดัยเป็น
ผู้บุกเบิกก�ริผลิตชิ�นส่วน Fine Blanking ในเอิเชียตะวันอิอิก
เฉียงใต้ นับตั�งแต่นั�นเป็นต้นม� FCT ไดั้พื่ัฒน�ไปสู่ก�ริเป็น 
ผู้ผลิตปั�มข้ึ้�นรูิปแบบคริบวงจำริโดัยมีธุุริกิจำหลักที�เกี�ยวขึ้้อิงหล�ก
หล�ยปริะเภท ดัังนี�

• ก�ริปั�มข้ึ้�นริูปดั้วยเทคโนโลยี Fine Blanking สำ�หริับชิ�น
ส่วนย�นยนต์ที�มีคว�มแม่นยำ�สูง

• ก�ริปั�มขึ้้�นริูปสำ�หริับชิ�นส่วนตัวถังริถยนต์ ตัวย้ดั และ
อิุปกริณ์ต่�งๆ ขึ้อิงย�นยนต์

• ก�ริผลิตแม่พื่ิมพื่์สำ�ห รัิบ วัสดัุ เห ล็กธุริริมดั�และ
เหล็กกล้�แริงดั้งสูง (HTS)

• บริิก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์

ในปี 2564 ธุุริกิจำผลิตชิ�นส่วนปั�มขึ้้�นริูปและแม่พื่ิมพื่์เติบโตอิย่�ง
ต่อิเน่�อิงจำ�กก�ริเปิดัตัวผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ ทั�งในและต่�งปริะเทศ 
ซี้�ง FCT ไดั้ดัำ�เนินก�ริพัื่ฒน�โคริงก�ริต่�งๆ สำ�หริับ บริิษััท 
ITSB, HIRUTA, TOPRE, TSA-Hyundai, Bangkok Eagle 
Wing (BEW), Siam Senater และ VALEO Automotive

ในขึ้ณะที�ธุุริกิจำแม่พื่ิมพื่์ที�แสดังให้เห็นถ้งแนวโน้มที�ดัีข้ึ้�น FCT
ว�งแผนที�จำะยกริะดัับคว�มส�ม�ริถในก�ริทำ�แม่พื่ิมพื่์และก�ริ 
บำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์โดัยลงทุนในเทคโนโลยีก�ริอิอิกแบบและ 
ก�ริจำำ�ลอิง 3 มิติ อิุปกริณ์และเคริื�อิงมือิสำ�หริับก�ริขึ้้�นริูปดั้วย
ริะบบ CNC อิุปกริณ์และเคริื�อิงมือิสำ�หริับก�ริทดัลอิงและก�ริ
ทดัสอิบเชิงกล และโปริแกริมเสริิมทักษัะเฉพื่�ะท�งโดัยไดั้ริับ
ก�ริสนับสนุนจำ�กผู้เชี�ยวช�ญี่ดั้�นก�ริทำ�แม่พื่ิมพื่์จำ�ก ม�เลเซีีย 
ญี่ี�ปุ�น และเก�หลี FCTตั�งเป้�ที�จำะเป็นผู้ผลิตอิุปกริณ์และแม่พื่ิมพื่์ 
และเป็นผู้ให้บริิก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พื่ิมพื่์ ซี้�งให้บริิก�ริแก่บริิษััท
ในกลุ่ม INGRS และลูกค้�ต่�งๆในอิุตส�หกริริมย�นยนต์

สำ�หริับธุุริกิจำปั�มข้ึ้�นรูิป FCT ไดั้เริิ�มดัำ�เนินก�ริผลิตชิ�นส่วนปั�ม
ขึ้้�นริูปที�ผลิตจำ�กโลหะแริงดั้งสูง เพื่ิ�มเติมจำ�กธุุริกิจำก�ริผลิตชิ�น
ส่วน fine blanking ในปัจำจำุบันและก�ริขึ้้�นริูปแบบปกติ ก�รินำ�
แนวท�งปฏิิบัติดั้�นก�ริผลิตที�ดัีที�สุดั (ILS, 5ส, KYT, ก�ริ
กำ�จำัดัขึ้อิงเสีย) ม�ใช้ในที�ทำ�ง�น FCT มุ่งมั�นที�จำะปริับเปลี�ยน
กริะบวนก�ริที�มีลักษัณะ 3D (Difficult-Dirty-Dangerous หริือิ 
ย�ก-สกปริก-อัินตริ�ย) และกริะบวนก�ริที�มีลักษัณะก�ริทำ�ง�น
แบบซีำ��ๆ ให้กล�ยเป็นกริะบวนก�ริผลิตแบบอิัติโนมัติ เพื่ื�อิเพื่ิ�ม
ปริะสิทธุิภ�พื่ก�ริดัำ�เนินง�น ผลผลิต และคุณภ�พื่ เพื่ื�อิสริ้�ง
สภ�พื่แวดัล้อิมก�ริทำ�ง�นที�ปลอิดัภัย

โครงการในอนาคตของ FCT

ในปี 2564 FCTเริิ�มก�ริผลิตเต็มริูปแบบสำ�หริับเพื่ื�อิส่งมอิบให้
กับลูกค้� Siam Senator ในโคริงก�ริสำ�หริับริถยนต์ Toyota 
และ Isuzu และ และลูกค้� IAV ในโคริงก�ริสำ�หริับริถยนต์ 
Honda ริู่นใหม่ ดั้วยคว�มพื่ย�ย�มอิย่�งต่อิเน่�อิง FCT มุ่งมั�น
ที�จำะไดั้ริับโคริงก�ริใหม่ๆจำ�กบริิษััท IATSB, TSA-Hyundai, 
IAV, TOPRE, TACHI-S, Thai Yashiro, BEW และ HIRUTA 
สำ�หริับก�ริพื่ัฒน�ริถยนต์ริุ่นใหม่ต่�งๆ ขึ้อิงบริิษััท Mitsubishi, 
Ford, Hyundai และ Perodua

นอิกจำ�กนี� FCT ยังว�งแผนที�จำะไดั้ริับโคริงก�ริที�เป็นชิ�นส่วน
ปริะกอิบย่อิย(sub-assemblies) ที�มีมูลค่�เพื่ิ�มจำ�กลูกค้�
ปัจำจำุบันและลูกค้�ใหม่ผ่�นแผนก�ริตล�ดัเชิงกลยุทธุ์ เพื่ื�อิที�แจำ้ง
ให้ผู้ที�มีโอิก�สเป็นลูกค้�ในอิน�คตทริ�บถ้งโคริงก�ริในอิน�คต
และโคริงก�ริปริับปริุงขึ้ีดัคว�มส�ม�ริถขึ้อิงบริิษััท

ธุุริกิจำก�ริผลิตแม่พื่ิมพื่์ถือิเป็นกลไกขึ้ับเคลื�อินก�ริเจำริิญี่เติบโต
ขึ้อิง FCT ปัจำจำุบัน FCT ดัำ�เนินก�ริพัื่ฒน�โคริงก�ริใหม่
สำ�หริับลูกค้�IATSB, TS Automotive-HYUNDAI, Hiruta, Thai 
Yashiro และโคริงก�ริสริ้�งแม่พื่ิมพื่์ทดัแทน อิื�นๆ อิีกหล�ย
โคริงก�ริ FCT ตั�งเป้�ที�จำะไดั้ริับหนังสือิแสดังเจำตจำำ�นง (LOI) 
จำ�กลูกค้�ภ�ยในปริะเทศไทย สำ�หริับโคริงก�ริใหม่ต่�งๆ ที�จำะ
เริิ�มพื่ัฒน�ในปี 2564 สำ�หริับตล�ดัอิินโดันีเซีีย FCT ยังคงไดั้
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ริับคำ�สั�งให้พื่ัฒน�โคริงก�ริ HYUNDAI จำ�กบริิษััท PTIII/TSA 
สำ�หริับโคริงก�ริ PERODUA FCT ตั�งเป้�ที�จำะไดั้ริับโคริงก�ริ
ใหม่จำ�กบริิษััท IATSB สำ�หริับโคริงก�ริใหม่ที�ว�งแผนไว้
สำ�หริับก�ริเปิดัตัวในปี 2566

TALENT SYNERGY SDN. BHD. 
(“TSSB”)

กลยุุุุทธทางธุุรกิจของ TSSB

TSSB เริิ�มต้นธุุริกิจำดั้วยก�ริให้บริิก�ริอิอิกแบบและติดัตั�งริะบบ
ก�ริผลิตแบบอิัตโนมัติตั�งแต่ปี 2538 ธุุริกิจำนี�คริอิบคลุมส�ย
ก�ริผลิตปริะเภทกริะบวนก�ริต่อิเน่�อิง เคริื�อิงจำักริเฉพื่�ะท�ง 
อิุปกริณ์ทดัสอิบ อิุปกริณ์จำับย้ดั และให้บริิก�ริดั้�นวิศวกริริม

เมื�อิวันที� 22 มกริ�คม 2562 TSSB ไดั้ลงน�มในขึ้้อิตกลงกับ
บริิษััท Neuromeka ปริะเทศเก�หลี (ผู้ผลิต Cobot ที�มีชื�อิเสียง) 
เพื่ื�อิเป็นผู้จำัดัจำำ�หน่�ยแต่เพื่ียงผู้เดัียวสำ�หริับปริะเทศในเอิเชีย
ตะวันอิอิกเฉียงใต้ อิินเดัีย และปริะเทศในกลุ่มอิ่�ว Cobot เป็น
หุ่นยนต์อิัจำฉริิยะที�ส�ม�ริถทำ�ง�นริ่วมกับมนุษัย์ผู้ปฏิิบัติง�นไดั้ 
และเริิ�มเขึ้้�ม�แทนที�หุ่นยนต์ทั�วไปในอิุตส�หกริริมอิย่�งช้�ๆ

อิุตส�หกริริมที�เหม�ะสมสำ�หริับก�ริใช้ง�น Cobot ไดั้แก่ 
อิุตส�หกริริมย�นยนต์ เฟอิริ์นิเจำอิริ์ อิ�ห�ริและเคริื�อิงดัื�ม และ
เภสัชกริริม เหม�ะอิย่�งยิ�งสำ�หริับกริะบวนก�ริแบบ Manual 
ซี้�งต้อิงใช้ก�ริทำ�ง�นริ่วมกันริะหว่�งมนุษัย์และหุ่นยนต์

เน่�อิงจำ�กทุกอิุตส�หกริริมค่อิยๆ ปริับตัวเพื่ื�อิก้�วเขึ้้�สู่
อิุตส�หกริริม 4.0 บริิษััท TSSB จำะเป็นผู้นำ�ในก�ริสนับสนุน
แผนง�นในอิน�คตที�จำะปริับปลี�ยนกลุ่มบริิษััท INGRS ให้
ก้�วเขึ้้�สู่อุิตส�หกริริม 4.0 ดั้วยกับคว�มส�ม�ริถในก�ริใช้
ซีอิฟต์แวริ์ 3D ล่�สุดั บริิษััท TSSB จำะให้บริิก�ริอิอิกแบบ 
ทั�งแนวคิดั ก�ริจำำ�ลอิง ก�ริสริ้�ง ก�ริปริะกอิบ และสุดัท้�ยจำะ
ทำ�ก�ริทดัสอิบก�ริทำ�ง�นจำริิงก่อินจำัดัส่งให้กับลูกค้�

ดั้วยวิสัยทัศน์ใหม่ดัังกล่�ว TSSB ผลิตภัณฑ์์ใหม่เพื่ิ�มเติมจำ�ก
ริ�ยก�ริผลิตภัณฑ์์ขึ้อิงบริิษััทในปัจำจำุบัน จำะปริะกอิบไปดั้วย

• Automated Guided Vehicle (AGV)
• Production Monitoring System (PMS)
• Autonomous Robotic
• Cobot
• Manufacturing Execution System (MES)

โครงการในอนาคตของ TSSB

TSSB จำะยังคงเป็นบริิษััทที�สนับสนุนบริิษััทในกลุ่ม INGRS 
ในก�ริปรัิบเปลี�ยนกริะบวนก�ริแบบแมนน่วลในปัจำจุำบันให้เป็น
ริะบบอัิตโนมัติที�บูริน�ก�ริณ์และเชื�อิมต่อิกันอิย่�งสมบูริณ์ยิ�ง
ข้ึ้�น TSSB จำะทำ�ก�ริตล�ดัผลิตภัณฑ์์ดั้วยก�ริใช้เทคโนโลยี 
Cobot เหล่�นี�ในอิุตส�หกริริมต่�งๆ โดัยเฉพื่�ะเฟอิริ์นิเจำอิริ์
และอิ�ห�ริ ซี้�งปัจำจำุบันมีก�ริใช้แริงง�นอิย่�งม�ก

หลังจำ�กสถ�นก�ริณ์ โควิดั-19 ค�ดัว่�คว�มต้อิงก�ริใช้
กริะบวนก�ริอัิตโนมัติจำะสูงข้ึ้�น ดัังนั�น TSSB จำะใช้โอิก�ส
ท�งธุุริกิจำเหล่�นี�เพื่ื�อิขึ้ย�ยธุุริกิจำไม่เพื่ียงแต่ภ�ยในกลุ่มบริิษััท 
INGRS แต่ยังริวมถ้งนอิกกลุ่มอิีกดั้วย

TSSB จำะทำ�ก�ริตล�ดัผลิตภัณฑ์์ล่�สุดั เช่น AGV, PMS และ 
COBOT ให้กับภ�คเอิกชนและภ�คริัฐ เช่น โริงพื่ย�บ�ล ศูนย์
ก�ริวิจำัยและพื่ัฒน� สถ�บันอุิดัมศ้กษั� และห้อิงปฏิิบัติก�ริ
ทดัสอิบ/ริับริอิง เพื่ื�อิเพื่ิ�มคว�มยั�งยืนเพื่ื�อิขึ้อิงบริิษััทที�จำะเผชิญี่
กับคว�มท้�ท�ยในอิน�คต
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ผลก�รดำ�เนินง�น
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064 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

โคริงสริ้�งริ�ยไดั้

รายุุได้จากลูกค้าภัายุุนอก (ล้านบัาท) งบัการเงินรวม

ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64 ปี 2564/65

Sales Revenue by Country

Thailand 1,137.60 1,194.80 1,027.50 704.4  978.8 

Malaysia 1,549.30 1,542.50 1,389.40 1,187.40  1,275.6 

Indonesia 189.1 228.8 226.8 100.8  211.7 

India 36.9 223.8 194.4 160.7  223.2 

2,912.90 3,199.30 2,838.10 2,153.30 2,689.3

รายุุได้จากลูกค้าภัายุุนอก (ล้านบัาท) งบัการเงินรวม

ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64 ปี 2564/65

รายุุได้จากการขายุุแยุุกตามผลิตภััณฑ์์

ผลิตภัณฑ์์รีดข้้นรูป 1,517.30 1,785.80 1,613.70 1,126.20  1,407.9 

ผลิตภัณฑ์์ปั�มข้้นรูป 1,383.00 1,396.50 1,197.70 1,020.50  1,270.6 

ผู้ให้บริการด้านระบบอัตโนมัติ 12.6 17 26.7 6.6  10.8 

2,912.90 3,199.30 2,838.10 2,153.30 2,689.3

ประเทศไทยุุ  

ผลิตภััณฑ์์ร�ดข��นรูป

ริ�ยไดั้จำ�กก�ริข�ยแยกต�มปริะเทศ (ล้�นบ�ท)

ริ�ยไดั้จำ�กก�ริข�ยแยกต�มผลิตภัณฑ์ (ล้�นบ�ท)

978.8 

1,407.9

1,275.6

1,270.6

211.7

10.8

223.2

2,689.3

2,689.3

ประเทศมาเลเซียุุ 

ผลิตภััณฑ์์ป��มข��นรูป

ประเทศอินโดนีเซียุุ

ผู้ให้บัริการด้านระบับัอัตโนมัติ

ประเทศอินเดียุุ  รวม 

รวม  
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065แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ผลการดำาเนินงานทางการเงินที่สำาคัญ (ล้านบัาท) งบัการเงินรวม

ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64 ปี 2564/65

งบักำาไรขาดทุน (ล้านบัาท)

รายได้จำากการข้าย 2,912.9 3,199.3 2,838.1 2,153.3  2,689.3 

กำาไรข้ั้นต้น 644.3 633.0 546.4 243.4  367.0 

รายได้อื่นๆ 65.6 92.1 87.8 71.7  133.4 

กำาไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จำ่าย) ทางการเงิน รายได้ (ค่าใช้จำ่าย) ภาษีเงินได้ 
และค่าเสื่อมูราคาและค่าตัดจำำาหน่าย 516.1 464.8 388.7 117.3 209.7

กำาไร (ข้าดทุน) สุทธิก่อนรายได้ (ค่าใช้จำ่าย) ภาษีเงินได้ 142.8 99.5 48.2 (249.8) (266.8) 

กำาไร (ข้าดทุน) สำาหรับปี 147.2 76.4 (79.3) (259.9) (295.3) 

กำาไร (ข้าดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นส่วนข้องผู้ถือหุ้นข้องบริษัทฯ 97.1 54.1 (76.1) (221.9) (208.7) 

กำาไร (ข้าดทุน) ต่อหุ้น 0.07 0.04 (0.05) (0.15) (0.14) 

เงินปันผลระหว่างกาล 94.4 37.6 37.6 -  -   

เงินปันผลประจำำาปี 37.6 37.6 - -  -  

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.09 1.16 1.07 0.83  0.58 

อัตรากำาไรข้ั้นต้น 22.1% 19.80% 19.3% 11.3% 13.6%

อัตรากำาไร (ข้าดทุน) สุทธิก่อนรายได้ (ค่าใช้จำ่าย) ภาษีเงินได้ 4.9% 3.10% 1.7% (11.6%) (9.9%)

อัตรากำาไร (ข้าดทุน) สำาหรับปี 5.1% 2.40% (2.8%) (12.1%) (11.0%)

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวมู 2.2% 1.30% (1.8%) (4.5%) (3.1%)

อัตราผลตอบแทนจำากส่วนข้องผู้ถือหุ้น 3.8% 2.10% (3.1%) (10.2%) (9.3%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนข้องผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76 0.61 0.68 1.25  2.02 

อัตราการจำ่ายเงินปันผล (ร้อยละข้องกำาไร (ข้าดทุน) สุทธิส่วนที่เป็น
ส่วนข้องผู้ถือหุ้นข้องบริษัทฯ) 135.9% 139.0% (98.8%) - -
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066 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

3.1

3.3

3.2

5.1

5.3

5.2

8.3

8.4
8.5

1

62

8.2

8.1

7.2

7.1
4.2

4.1

5.4

4.4
4.7

4.6

4.5

4.3

DOOR SASH

EGR PIPE 3.1 WINDSHIELD

LOWER SASH

BELLOW 3.2 BELTLINE

GLASS GUIDE

COLLAPSIBLE PIPE 3.3 ROOF DRIP

INNER SASH/CHANNEL

DOOR MODULE1

EXHAUST SYSTEM SEALING SYSTEM3

ผลิตภัณฑ์และบริิก�ริ

ผลิตภัณฑ์์และบริิก�ริขึ้อิงบริิษััทแบ่งอิอิกเป็น 4 ปริะเภทหลักๆ ไดั้แก่ ผลิตภัณฑ์์ริีดัข้ึ้�นริูป (Roll Forming) ปั�มข้ึ้�นริูป (Stamping) 
และก�ริให้บริิก�ริริะบบเคริื�อิงจำักริอิัตโนมัติ ซ้ี�งไดั้แสดังต�มหมวดัหมู่ดัังต่อิไปนี�

ผลิตภัณฑ์ริีดัข้�นริูป (Roll Forming)

ผลิตภัณฑ์์ริีดัข้ึ้�นริูปส�ม�ริถแบ่งเป็นหมวดัหมู่ย่อิยเป็น ชุดัโมดัูลปริะตู (Door Module) ริะบบท่อิไอิเสีย(Exhaust System)
และริะบบปิดัผน้ก (Sealing System) ผลิตภัณฑ์์เหล่�นี�ผลิตโดัยใช้เทคโนโลยีก�ริริีดัข้ึ้�นริูปและก�ริขึ้้�นริูปดั้วยนำ�� ใช้เหล็กแผ่น
ริีดัเย็นสำ�หริับโมดัูลปริะตู สแตนเลสและเหล็กหล่อิสำ�หริับริะบบไอิเสีย และ PVC, PP, TPO และ TPE สำ�หริับริะบบปิดัผน้ก
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067แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอิกส�ริแนบก�ริปริะกอิบธุริกิจำ
และผลก�ริดัำ�เนินง�น

ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ ข้อิมูลดั้�นก�ริเงิน
สารบััญ

UNDER BODY6

OTHERS8

HEAT MANAGEMENT7

CROSS BEAM 7.1 HEAT MAINIFOLD 7.2 HEAT PROTECTORS

8.1 BRAKE PLATE 8.2 DOOR HINGE 8.3 TRAPEZOIDAL IMPACT 
BEAM

8.4 STAMPED INPACT BEAM

8.5 IMPACT BEAM

MOBILE ASSEMBLY4

SIDE STRUCTURE5

4.2 FORNT END MODULE 4.3 PANEL ASSEMBLY REAR 
WHEEL HOUSING OUTER

4.4 BODY LOWER BACK

4.5 MODULE ASSEMBLY 4.6 RING ASSY-S/ROOF REINF MODULE 4.7 PNL ASSY RR FLOOR

MOBILE ASSEMBLY

5.1 PILLAR ASSY-CTR 
PLR INR LH/RH

5.2 PILLAR ASSY-FR INR 
LH/RH

5.4 SIDE TRUCTURE5.3 REINF ASSY-SIDE SILL OTR 
LH/RH

ผลิตภัณฑ์ปั�มข้�นริูป (Stamping)

ผลิตภัณฑ์์ปั�มข้ึ้�นริูปซ้ี�งคริอิบคลุมทั�งชิ�นส่วนตัวถังขึ้น�ดัใหญี่่และชิ�นส่วนขึ้น�ดัเล็กขึ้อิงริถยนต์ เช่น ตัวจำับย้ดั (bracket) และ 
ชิ�นง�นตัดัข้ึ้�นริูปแบบละเอีิยดั (Fine Blanking) ผลิตภัณฑ์์เหล่�นี�สำ�ม�ริถแบ่งอิอิกเป็นหมวดัหมู่ย่อิย เช่น ชุดัปริะกอิบโมดัูล 
โคริงสริ้�งดั้�นขึ้้�ง ชิ�นส่วนใต้ตัวถัง ฉนวนป้อิงกันคว�มริ้อินและชิ�นง�นตัดัข้ึ้�นริูปขึ้น�ดัเล็ก วัสดัุที�ใช้สำ�หริับผลิตภัณฑ์์เหล่�นี� 
ไดั้แก่ เหล็กแผ่น (mild steel) ที�มีแริงดั้งสูงถ้ง 1,800 MPa ขึ้ณะเดัียวกันสำ�หริับวัสดัุแผ่นอิลูมิเนียม จำะถูกใช้ในเทคโนโลยีปั�ม
ข้ึ้�นริูปล�ยนูนสำ�หริับก�ริผลิตและปริะกอิบฉนวนป้อิงกันคว�มริ้อิน

4.1 APRON FRONT FENDER 
SUB-MODULE ASSEMBLY
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068 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

NORMAL STAMPING DIE

STAMPING DIE UPPER

STAMPING DIE LOWER

FINE BLANKING DIE

FINE BLANKING DIE UPPER

FINE BLANKING DIE LOWER

DIE MAKING
1. FINE BLANKING DIE

DIE MAKING
2. NORMAL STAMPING DIE

DIE SIZE (MAX)
0.6 M x 1.0 M

DIE SIZE (MAX)
4.0 M x 2.0 M

TYPE
PROGRESSIVE

TYPE
TANDEM / PROGRESSIVE

MATERIAL
STEEL AND CASTING

MATERIAL
STEEL AND CASTING

ผลิตภัณฑ์แม่พื่�มพื่์ (Die Making)

ผลิตภัณฑ์์แม่พื่ิมพื่์นั�น ริวมถ้งก�ริอิอิกแบบ ก�ริปริะกอิบ และก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พิื่มพื่์ในก�ริผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ขึ้อิงกลุ่ม
บริิษััท ซ้ี�งริวมถ้งก�ริปั�มขึ้้�นริูปแบบปกติและก�ริตัดัข้ึ้�นริูปแบบละเอีิยดั (fine blanking) ตั�งแต่แม่พื่ิมพื่์ขึ้น�ดัเล็ก ขึ้น�ดักล�งและ
ขึ้น�ดัใหญี่่ ผลิตภัณฑ์์เหล่�นี�ใช้เหล็กและเหล็กหล่อิเป็นวัตถุดัิบในก�ริผลิต

บริิก�ริริะบบเคริื�อิงจำักริอิัตโนมัติ

บริิษััทฯ มีบทบ�ทหน้�ที� ที�สำ�คัญี่ในก�ริให้บริิก�ริผลิตภัณฑ์์และริะบบอัิตโนมัติ ทั�งนี�เพืื่�อิปรัิบปรุิงกริะบวนก�ริผลิตให้มีปริะสิทธุิภ�พื่ 
ผลิตภัณฑ์์ขึ้อิงบริิษััทปริะกอิบดั้วย บริิก�ริดั้�นวิศวกริริม Manufacturing Execution System (MES) Automated Guided 
Vehicles (AGV) Production Monitoring System (PMS) Autonomouse Robotic Coloboration Robot (COBOT) เคริื�อิงจำักริ
เฉพื่�ะท�งและอุิปกริณ์ทดัสอิบ
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STAMPING DIE LOWER

FINE BLANKING DIE

FINE BLANKING DIE UPPER

FINE BLANKING DIE LOWER

DIE MAKING
1. FINE BLANKING DIE

DIE MAKING
2. NORMAL STAMPING DIE

DIE SIZE (MAX)
0.6 M x 1.0 M

DIE SIZE (MAX)
4.0 M x 2.0 M

TYPE
PROGRESSIVE

TYPE
TANDEM / PROGRESSIVE

MATERIAL
STEEL AND CASTING

MATERIAL
STEEL AND CASTING

ผลิตภัณฑ์แม่พื่�มพื่์ (Die Making)

ผลิตภัณฑ์์แม่พื่ิมพื่์นั�น ริวมถ้งก�ริอิอิกแบบ ก�ริปริะกอิบ และก�ริบำ�ริุงริักษั�แม่พิื่มพื่์ในก�ริผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ขึ้อิงกลุ่ม
บริิษััท ซ้ี�งริวมถ้งก�ริปั�มขึ้้�นริูปแบบปกติและก�ริตัดัข้ึ้�นริูปแบบละเอีิยดั (fine blanking) ตั�งแต่แม่พื่ิมพื่์ขึ้น�ดัเล็ก ขึ้น�ดักล�งและ
ขึ้น�ดัใหญี่่ ผลิตภัณฑ์์เหล่�นี�ใช้เหล็กและเหล็กหล่อิเป็นวัตถุดัิบในก�ริผลิต

บริิก�ริริะบบเคริื�อิงจำักริอิัตโนมัติ

บริิษััทฯ มีบทบ�ทหน้�ที� ที�สำ�คัญี่ในก�ริให้บริิก�ริผลิตภัณฑ์์และริะบบอัิตโนมัติ ทั�งนี�เพื่ื�อิปริับปรุิงกริะบวนก�ริผลิตให้มีปริะสิทธุิภ�พื่ 
ผลิตภัณฑ์์ขึ้อิงบริิษััทปริะกอิบดั้วย บริิก�ริดั้�นวิศวกริริม Manufacturing Execution System (MES) Automated Guided 
Vehicles (AGV) Production Monitoring System (PMS) Autonomouse Robotic Coloboration Robot (COBOT) เคริื�อิงจำักริ
เฉพื่�ะท�งและอิุปกริณ์ทดัสอิบ

069แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอิกส�ริแนบก�ริปริะกอิบธุริกิจำ
และผลก�ริดัำ�เนินง�น

ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ ข้อิมูลดั้�นก�ริเงิน
สารบััญ

ก�ริสริ้�งนวัตกริริมนับเป็นศูนย์กล�งขึ้อิงริูปแบบก�ริสริ้�ง
มูลค่�ขึ้อิงบริิษััทฯ เริิ�มดั้วยก�ริสริ้�งนวัตกริริมที�ยั�งยืนโดัย
ก�ริผลักดัันบริิษััทในเครืิอิทั�งหมดัให้นำ�ริะบบ Ingress Lean 
System (ILS) ม�ใช้เป็นวัฒนธุริริมในก�ริพื่ัฒน�อิย่�งต่อิเน่�อิง
และผลักดัันขึ้อิบเขึ้ตขึ้อิงก�ริวิจำัยและพื่ัฒน�ไปสู่เทคโนโลยีใหม่
ที�ปริับเปลี�ยนบริิษััทอิย่�งสิ�นเชิง (disruptive technologies) ซ้ี�ง
เริ�กำ�ลังกำ�หนดันิย�มใหม่ สริ้�งสริริค์ และสริ้�งสริริค์เส้นท�ง
ใหม่ๆ สู่ก�ริเติบโตอิย่�งต่อิเน่�อิง

บริิษััทฯ มีส่วนริ่วมใน ริะบบนิเวศท�งธุุริกิจำที�เป็นเทคโนโลยี
ริะดับัโลก ซ้ี�งริวมถง้ก�ริเปน็ผูน้ำ�ในอุิตส�หกริริม ก�ริเปน็สถ�บัน
ก�ริเริียนริู้ขัึ้�นสูง และเป็นผู้แทนหน่วยง�นวิจำัยและหน่วยง�น
ภ�คริัฐ ที�จำะริวบริวมและกำ�หนดันวัตกริริมใหม่ๆ ที�จำะพื่ลิกโฉม
และขัึ้บเคลื�อินคว�มเป็นไปไดั้ใหม่ๆ เพื่ื�อิอิน�คตที�ดัีกว่�

ในขึ้ณะที�บริิษััท OEM ริ�ยใหญี่่มุ่งสู่โคริงก�ริ BEV (ริถยนต์
ไฟฟ้�แบตเตอิริี� ) และโคริงก�ริผลิตริถยนต์ ไฟฟ้� ทำ�ให้
คว�มหล�กหล�ยท�งนวัตกริริมในก�ริใช้วัสดัุนำ��หนักเบ�จำ้ง
เพื่ิ�มสูงขึ้้�น

ก�รินำ�โลหะที�มีคว�มแข็ึ้งแริงสูงม�ใช้ อิ�ทิเช่น เหล็กกล้�คว�ม
แข็ึ้งแริงสูงพื่ิเศษั อิะลูมิเนียม และวัสดัุคอิมโพื่สิตเสริิมแริง จำะ
เป็นแนวท�งก�ริพื่ัฒน�หลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์์ขึ้อิงบริิษััท โดัย
ส่วนใหญี่่จำะเป็นก�ริปริับปรุิงริะบบกริอิบปริะตูริถยนต์ (Door 
Sash System) ชิ�นส่วนฉีดัข้ึ้�นริูป (Moulding) และชิ�นส่วนตัว
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คว�มต้อิงก�ริขึ้อิงบริิษััท OEM ในอิน�คต โดัยแนวโน้มจำะมีก�ริ
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ทิศท�งและแนวท�งก�ริพื่ัฒน�ดั้�นนวัตกริริม
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คว�มสะดัวกสบ�ย 

ซ้ี�งคว�มคล่อิงตัวและอุิตส�หกริริมอิื�นๆ ในอิน�คต จำะถูก
กำ�หนดัโดัยนวัตกริริมดั้�นซีอิฟต์แวริ์เป็นหลัก เพื่ื�อิคว�ม
ปลอิดัภัย คว�มสะดัวก และปริะสบก�ริณ์ขึ้อิงผู้ใช้ง�นที�สะดัวก
สบ�ยม�กยิ�งข้ึ้�น

นวัตกริริมหลักที�บริิษััทพัื่ฒน�คือิ ก�ริเคลื�อินที�คล่อิงตัว
อัิจำฉริิยะ (SMART Mobility) และโริงง�นอิัจำฉริิยะ (SMART 
Factory) เพืื่�อิให้มีคว�มส�ม�ริถในก�ริแขึ้่งขัึ้นในอุิตส�หกริริม
ผ่�นก�ริใช้เทคโนโลยีที�ทันสมัย เพื่ื�อิปริะโยชน์ริ่วมกันกับลูกค้�
ขึ้อิงเริ�

ก�ริให้บริิก�ริ SMART Factory เป็นก�รินำ�เทคโนโลยี
อุิตส�หกริริม 4.0 ม�ใช้ โดัยใช้ปริะโยชน์จำ�ก AI (ปัญี่ญี่�
ปริะดัิษัฐ์) MES (ริะบบก�ริดัำ�เนินก�ริดั้�นก�ริผลิต) และ AGV 
(ริถขึ้นส่งวัสดัุอัิตโนมัติ) ริ่วมกับ COBOT (หุ่นยนต์ที�ทำ�ง�น
ริ่วมกับมนุษัย์) ซ้ี�งกำ�ลังไดั้ริับก�ริพื่ัฒน�ในปีนี�สำ�หริับก�ริเปิดั
ตัวเชิงพื่�ณิชย์ในปี 2566

ค่�ใช้จำ่�ยดั้�นนวัตกริริมและก�ริพื่ัฒน�

บริิษััทฯ ไดั้จัำดัสริริงบปริะม�ณให้กับโคริงก�ริวิจำัยและพื่ัฒน�
เพื่ื�อิเพิื่�มขึ้ีดัคว�มส�ม�ริถขึ้อิงกลุ่มต�มทิศท�งก�ริพื่ัฒน�ดั้�น
นวัตกริริมและเทคโนโลยีขึ้้�งต้น

อิย่�งไริก็ต�ม บริิษััทฯ ยังไดั้ริับเงินสนับสนุนดั้�นก�ริวิจำัย
และพื่ัฒน�หล�ยทุน สำ�หริับก�ริพัื่ฒน� SMART Factory 
ซ้ี�งสอิดัคล้อิงกับนโยบ�ย และแริงผลักดัันขึ้อิงริัฐบ�ลในก�ริ
ปริับปริุงเพื่ื�อิก�ริบูริณ�ก�ริเทคโนโลยีอุิตส�หกริริม 4.0ALUMINUM SHEET

HOT-PRESS HTS

ALUMINUM CASTING

COLD PRESS HTS + NS

ALUMINUM PROFILE

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
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070 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ปริะเทศไทย
ภัาพรวมของตลาดในประเทศไทยุุปี 2564

แหลงท่ีมา: สิภ�อุตสิ�หกรรมแห่งประเทศไทย์

18.1% 4.2% 30.4%
PRODUCTION 
- (TIP)

DOMESTIC SALES 
- (TIV)

EXPORT SALE

Thousands (Unit)

Production - (TIP)

Export Sale

Domestic Sales - (TIV)

ภ�พื่ริวมอิุตส�หกริริมย�นยนต์ขอิงไทย 
ป� 2564

2021
DATA COMPARED
WITH 2020

แนวโน้มและทิศท�งอิุตส�หกริริม
ในป� 2564 และ ป� 2565

ปริิม�ณก�ริผลิตอุิตส�หกริริมริถยนต์ทั�งหมดั (TIP) ในปี 2564 
มีจำำ�นวน 1.638 ล้�นคัน เพื่ิ�มข้ึ้�นริ้อิยละ 18.1 เมื�อิเทียบกับ
ปี 2563 ทั�งนี�สืบเน่�อิงม�จำ�กคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงตล�ดัส่งอิอิก
ที�สูงข้ึ้�น ในขึ้ณะที�ยอิดัจำำ�หน่�ยภ�ยในปริะเทศโดัยริวม (TIV) 
ในปี 2564 มีจำำ�นวน 0.759 ล้�นคัน ซี้�งปริับตัวลดัลงริ้อิยละ 
4.2  ม�ตริก�ริล็อิกดั�วน์เพื่ื�อิป้อิงกันก�ริแพื่ริ่ริะบ�ดัขึ้อิงไวริัส
โควิดั-19 และก�ริขึ้�ดัแคลนขึ้อิงเซีมิคอินดัักเตอิริ์ทั�วโลกซ้ี�งส่ง
ผลต่อิยอิดัขึ้�ยภ�ยในปริะเทศ ม�ตริก�ริสนับสนุนขึ้อิงริัฐบ�ล 
เช่น โคริงก�ริคนละคริ้�ง โคริงก�ริปริะกันพื่ืชผลเกษัตริ ริวมถ้ง
ง�นมอิเตอิริ์เอ็ิกซี์โปในเดัือินธุันว�คม ส่งผลยอิดัขึ้�ยริถยนต์
ในปี 2564 เกินเป้�หม�ยขึ้อิงสภ�อุิตส�หกริริมแห่งปริะเทศไทย
ที�ค�ดัก�ริณ์ไว้ที�  750,000 คัน

จำ�กก�ริฟ้�นตัวขึ้อิงเศริษัฐกิจำส่งผลให้ตล�ดัส่งอิอิกมียอิดัขึ้�ย
ริถยนต์ที� 0.959 ล้�นคัน เพิื่�มข้ึ้�นริ้อิยละ 30.4 จำ�กปี 2563 
ก�ริส่งอิอิกขึ้อิงไทยเพิื่�มขึ้้�นอิย่�งต่อิเน่�อิง โดัยเฉพื่�ะส่งอิอิกไป
อิอิสเตริเลียและอิเมริิก�เหน่อิ กล�ง และอิเมริิก�ใต้

จำ�กขึ้้อิมูลขึ้อิงสภ�อุิตส�หกริริมแห่งปริะเทศไทย (FTI) ก�ริ
ผลิตริถยนต์ในปี 2565 จำะอิยู่ริะหว่�ง 1.7 ล้�นคัน ถ้ง 1.8 
ล้�นคัน โดัยมียอิดัขึ้�ยในปริะเทศ 8 แสนคัน ถ้ง 8.5 แสนคัน 
และส่งอิอิกที� 9 แสนคัน ถ้ง 9.5 แสนคัน ปัจำจำัยที�ส่งผลต่อิก�ริ
ผลิตย�นยนต์ขึ้อิงไทยในปีหน้� ไดั้แก่ คว�มเสี�ยงขึ้อิงก�ริแพื่ริ่
ริะบ�ดัขึ้อิงไวริัสโควิดั-19 ริะลอิกใหม่ และก�ริขึ้�ดัแคลนชิปที�
จำะส่งผลกริะทบต่อิก�ริผลิตบ�งริุ่น

2017

872

1,140

1,989
2,168

2,014

1,427
1,686

1,141
1,054

736
959

1,042 1,008 792 759

2018 2019 2020 2021
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ที�ค�ดัก�ริณ์ไว้ที�  750,000 คัน

จำ�กก�ริฟ้�นตัวขึ้อิงเศริษัฐกิจำส่งผลให้ตล�ดัส่งอิอิกมียอิดัขึ้�ย
ริถยนต์ที� 0.959 ล้�นคัน เพิื่�มข้ึ้�นริ้อิยละ 30.4 จำ�กปี 2563 
ก�ริส่งอิอิกขึ้อิงไทยเพื่ิ�มขึ้้�นอิย่�งต่อิเน่�อิง โดัยเฉพื่�ะส่งอิอิกไป
อิอิสเตริเลียและอิเมริิก�เหน่อิ กล�ง และอิเมริิก�ใต้

จำ�กขึ้้อิมูลขึ้อิงสภ�อุิตส�หกริริมแห่งปริะเทศไทย (FTI) ก�ริ
ผลิตริถยนต์ในปี 2565 จำะอิยู่ริะหว่�ง 1.7 ล้�นคัน ถ้ง 1.8 
ล้�นคัน โดัยมียอิดัขึ้�ยในปริะเทศ 8 แสนคัน ถ้ง 8.5 แสนคัน 
และส่งอิอิกที� 9 แสนคัน ถ้ง 9.5 แสนคัน ปัจำจำัยที�ส่งผลต่อิก�ริ
ผลิตย�นยนต์ขึ้อิงไทยในปีหน้� ไดั้แก่ คว�มเสี�ยงขึ้อิงก�ริแพื่ริ่
ริะบ�ดัขึ้อิงไวริัสโควิดั-19 ริะลอิกใหม่ และก�ริขึ้�ดัแคลนชิปที�
จำะส่งผลกริะทบต่อิก�ริผลิตบ�งริุ่น

2017

872

1,140

1,989
2,168

2,014

1,427
1,686

1,141
1,054

736
959

1,042 1,008 792 759
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บทนำ� เอิกส�ริแนบก�ริปริะกอิบธุริกิจำ
และผลก�ริดัำ�เนินง�น

ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ ข้อิมูลดั้�นก�ริเงิน
สารบััญ

ปริะเทศม�เลเซึ่ย
ภัาพรวมของตลาดในประเทศมาเลเซียุุในปี 2564

แหลงท่ีมา: สิม�คมอุตสิ�กรรมย์�นย์นต์ประเทศม�เล่เซีย์

0.7% 3.9%
PRODUCTION 
- (TIP)

DOMESTIC SALES 
- (TIV)

Thousands (Unit)

Export Sale

Domestic Sales - (TIV)

ภ�พื่ริวมอิุตส�หกริริมย�นยนต์ขอิงม�เลเซึ่ย 
ป� 2564

2021
DATA COMPARED
WITH 2020

ปริิม�ณก�ริผลิตอุิตส�หกริริมริถยนต์ทั�งหมดั (TIP) ในปี 2564 
อิยู่ที� 0.482 ล้�นคัน ลดัลงเล็กน้อิยริ้อิยละ 0.7 จำ�กปี 2563 
ทั�งนี�สืบเน่�อิงจำ�กคำ�สั�งก�ริควบคุมก�ริเคลื�อินไหวเต็มริูปแบบ 
(FMCO) ส่งผลทำ�ให้ยอิดัขึ้�ยโดัยริวมที�ลดัลง ซ้ี�งเริิ�มตั�งแต่
เดัือินมิถุน�ยนถ้งต้นเดัือินสิงห�คม 2564 ในปี 2563 และ 
ปี 2564 ทำ�ให้อิุตส�หกริริมย�นยนต์ไม่มีก�ริผลิตริถยนต์น�น
กว่�สอิงเดัือิน

ดั้�นปริิม�ณก�ริขึ้�ยอุิตส�หกริริมริวมในปริะเทศ (TIV) ลดั
ลงริ้อิยละ 3.9 จำ�กปีก่อินหน้�นี� ที� 0.509 ล้�นคัน ทั�งนี�หลัง
จำ�กก�ริผ่อินปรินคำ�สั�งควบคุมก�ริเคลื�อินไหวให้กับท�งภ�ค
เศริษัฐกิจำจำำ�นวนม�กก็ไดั้ริับอินุญี่�ตให้เปิดัทำ�ก�ริไดั้อีิกคริั�ง 
คว�มเชื�อิมั�นท�งธุุริกิจำที�เพื่ิ�มข้ึ้�นส่งผลให้ยอิดัขึ้�ยริถยนต์ใหม่
เพิื่�มข้ึ้�น ริวมทั�งริถยนต์พื่�ณิชย์ซ้ี�งมีคว�มจำำ�เป็นต่อิก�ริดัำ�เนิน
ธุุริกิจำ ก�ริขึ้ย�ยแริงจำูงใจำในก�ริยกเว้นม�ตริ�ก�ริภ�ษีัขึ้�ย
ในแพื่็คเกจำ PEMERKASA+ จำนถ้งวันที� 31 ธุันว�คม 2564 
ช่วยริักษั�คว�มต้อิงก�ริริถยนต์นั�งส่วนบุคคล ในส่วนหน้�งขึ้อิง
แพ็ื่คเกจำ PEMERKASA+ ริัฐบ�ลตกลงที�จำะยกเว้นภ�ษีัก�ริขึ้�ย 
สำ�หรัิบริถยนต์นั�งส่วนบุคคลที�ผลิตในปริะเทศ ไม่ว่�อิะไหล่ที�นำ�
ม�ปริะกอิบจำะเป็นอิะไหล่นำ�เขึ้้�หรืิอิอิะไหล่ที�ผลิตในปริะเทศ 
(CKD) สำ�หริับริถยนต์นั�งส่วนบุคคลที�ริถยนต์ที�ผลิตต่�งปริะเทศ
และริถยนต์นำ�เขึ้้� (CBU) เก็บภ�ษีัก�ริขึ้�ยริ้อิยละ 50

ในปี 2564 สม�คมย�นยนต์ปริะเทศม�เลเซีีย (MAA) ไดั้
ริ�ยง�นว่�ปริิม�ณอุิตส�หกริริมย�นยนต์ค�ดัก�ริณ์อิยู่ที� 6แสน
คัน ปริะกอิบดั้วยริถยนต์นั�งส่วนบุคคล 5.4 แสนคัน และริถยนต์
เพื่ื�อิก�ริพื่�ณิชย์ 6 หมื�นคัน ปัจำจำัยที�เพื่ิ�มข้ึ้�นมีดัังต่อิไปนี�

ก. ก�ริค�ดัก�ริณ์เศริษัฐกิจำโลกจำะฟ้�นตัวหลังจำ�กก�ริแพื่ริ่
ริะบ�ดัขึ้อิงไวริัสโควิดั-19

ขึ้. ในปี 2565 ริัฐบ�ลม�เลเซีียค�ดัก�ริณ์ก�ริเติบโตขึ้อิง 
GDP ริ้อิยละ 5.5 ถ้งริ้อิยละ 6.5 ก�ริเติบโตนี�จำะไดั้ริับ
แริงหนุนหลักจำ�กก�ริขึ้ย�ยงบปริะม�ณปี 2565 กับก�ริ
ฟ้�นฟูกิจำกริริมท�งเศริษัฐกิจำและสังคม และขึ้ย�ยเวล�
ก�ริยกเว้นภ�ษีัขึ้�ยสำ�หริับริถยนต์นั�งส่วนบุคคลจำนถ้ง
วันที� 30 มิถุน�ยน 2565 

ค. เมื�อิเศริษัฐกิจำขึ้อิงปริะเทศฟ้�นตัว ก�ริใช้จำ่�ยขึ้อิง
ผู้บริิโภคก็มีแนวโน้มดัีข้ึ้�น ก�ริเปิดัตัวริถยนต์ริุ่นใหม ่
เช่น ริถยนต์ไฟฟ้� อิ�จำช่วยริักษั�คว�มสนใจำขึ้อิง
ผู้บริิโภคดั้วยต้นทุนที�แขึ้่งขัึ้นไดั้ม�กข้ึ้�น

2017

872 1,042 1,008 792 759

2018 2019 2020 2021
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500 565 572
485 482

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



072 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ปริะเทศอิินโดัน่เซึ่ย
ภัาพรวมของตลาดในประเทศอินโดนีเซียุุในปี 2564

แหลงท่ีมา: สิม�คมอุตสิ�กรรมย์�นย์นต์ประเทศอินโดันีเซีย์

62.6% 66.8% 27.1%
PRODUCTION 
- (TIP)

DOMESTIC SALES 
- (TIV)

EXPORT SALE

Thousands (Unit)

ภ�พื่ริวมอิุตส�หกริริมย�นยนต์ขอิงอิินโดัน่เซึ่ย 
ป� 2564

2021
DATA COMPARED
WITH 2020

ปริิม�ณก�ริผลิตอุิตส�หกริริมริถยนต์ทั�งหมดั (TIP) เติบโตข้ึ้�น
ริ้อิยละ 62.6 ซ้ี�งมียอิดัก�ริผลิตอิยู่ที 1.122 ล้�นคันเมื�อิเทียบ
กับปี 2563 ในขึ้ณะที�ยอิดัขึ้�ยในตล�ดัภ�ยในปริะเทศเพื่ิ�มข้ึ้�น
ริ้อิยละ 66.8 มียอิดัขึ้�ยในตล�ดัภ�ยในปริะเทศอิยู่ ที� 
0.887 ล้�น อัินเน่�อิงม�จำ�กก�ริฟ้�นตัวขึ้อิงตล�ดัต�มอัิตริ�
ก�ริฉีดัวัคซีีนที�สูงขึ้้�นและริัฐบ�ลกำ�หนดัให้สินค้�ฟุ�มเฟ้อิย 
(PPNBM) เป็นสินค้�ปลอิดัภ�ษีั ในก�ริแพื่ริ่ริะบ�ดัขึ้อิงไวริัส 
โควิดั-19 ส่งผลต่อิก�ริเติบโตขึ้อิง GDP กำ�ลังก�ริซืี�อิ และก�ริ
พื่ัฒน�ภ�คย�นยนต์ไปในทิศท�งที�ดัีขึ้้�น

ในปี 2565 สม�คมผู้ผลิตย�นยนต์ปริะเทศอิินโดันีเซีีย 
(GAIKINDO) ค�ดัก�ริณ์ว่�ก�ริขึ้�ยริถยนต์ในปริะเทศจำะสูง
ถ้ง 9.5 แสนคัน และก�ริเติบโตท�งเศริษัฐกิจำจำะสูงถ้งริ้อิยละ 5 

2017
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2018 2019 2020 2021
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Production - (TIP)
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072 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ปริะเทศอิินโดัน่เซึ่ย
ภัาพรวมของตลาดในประเทศอินโดนีเซียุุในปี 2564

แหลงท่ีมา: สิม�คมอุตสิ�กรรมย์�นย์นต์ประเทศอินโดันีเซีย์

62.6% 66.8% 27.1%
PRODUCTION 
- (TIP)

DOMESTIC SALES 
- (TIV)

EXPORT SALE

Thousands (Unit)

ภ�พื่ริวมอิุตส�หกริริมย�นยนต์ขอิงอิินโดัน่เซึ่ย 
ป� 2564

2021
DATA COMPARED
WITH 2020

ปริิม�ณก�ริผลิตอุิตส�หกริริมริถยนต์ทั�งหมดั (TIP) เติบโตข้ึ้�น
ริ้อิยละ 62.6 ซ้ี�งมียอิดัก�ริผลิตอิยู่ที 1.122 ล้�นคันเมื�อิเทียบ
กับปี 2563 ในขึ้ณะที�ยอิดัขึ้�ยในตล�ดัภ�ยในปริะเทศเพื่ิ�มข้ึ้�น
ริ้อิยละ 66.8 มียอิดัขึ้�ยในตล�ดัภ�ยในปริะเทศอิยู่ ที� 
0.887 ล้�น อัินเน่�อิงม�จำ�กก�ริฟ้�นตัวขึ้อิงตล�ดัต�มอัิตริ�
ก�ริฉีดัวัคซีีนที�สูงขึ้้�นและริัฐบ�ลกำ�หนดัให้สินค้�ฟุ�มเฟ้อิย 
(PPNBM) เป็นสินค้�ปลอิดัภ�ษีั ในก�ริแพื่ริ่ริะบ�ดัขึ้อิงไวริัส 
โควิดั-19 ส่งผลต่อิก�ริเติบโตขึ้อิง GDP กำ�ลังก�ริซืี�อิ และก�ริ
พัื่ฒน�ภ�คย�นยนต์ไปในทิศท�งที�ดัีขึ้้�น

ในปี 2565 สม�คมผู้ผลิตย�นยนต์ปริะเทศอิินโดันีเซีีย 
(GAIKINDO) ค�ดัก�ริณ์ว่�ก�ริขึ้�ยริถยนต์ในปริะเทศจำะสูง
ถ้ง 9.5 แสนคัน และก�ริเติบโตท�งเศริษัฐกิจำจำะสูงถ้งริ้อิยละ 5 

2017
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บทนำ� เอิกส�ริแนบก�ริปริะกอิบธุริกิจำ
และผลก�ริดัำ�เนินง�น

ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ ข้อิมูลดั้�นก�ริเงิน
สารบััญ

ปริะเทศอิินเดั่ย
ภัาพรวมของตลาดในประเทศอินเดียุุในปี 2564

แหลงท่ีมา: สิม�คมอุตสิ�กรรมย์�นย์นต์ประเทศอินเดัีย์

29.2% 30.6% 22.8%
PRODUCTION 
- (TIP)

DOMESTIC SALES 
- (TIV)

EXPORT SALE

Thousands (Unit)

ภ�พื่ริวมอิุตส�หกริริมย�นยนต์ขอิงอิินเดั่ย
ป� 2564

2021
DATA COMPARED
WITH 2020

ในปี 2564 ปริิม�ณก�ริผลิตอุิตส�หกริริมริถยนต์ทั�งหมดั (TIP) 
ขึ้อิงอิินเดัียเพื่ิ�มข้ึ้�นริ้อิยละ 29.2 เทียบจำ�กปี 2563 โดัยมียอิดั
ก�ริผลิตทั�งหมดัอิยู่ที� 4.393 ล้�นคัน ในขึ้ณะที�ปริิม�ณยอิดัขึ้�ย
ภ�ยในปริะเทศทั�งหมดั (TIV) เพื่ิ�มขึ้้�นริ้อิยละ 30.6 เทียบจำ�กปี
ก่อินหน้�อิยู่ที� 4.409 ล้�นคัน ส่วนปริิม�ณก�ริส่งอิอิกเพื่ิ�มข้ึ้�น
ริ้อิยละ 22.8 เมื�อิเทียบกับปี 2563

ในก�ริเพื่ิ�มข้ึ้�นขึ้อิงปริิม�ณก�ริผลิตและยอิดัขึ้�ยภ�ยในปริะเทศ 
อัินเน่�อิงม�จำ�กคว�มนิยมที�เพื่ิ�มข้ึ้�นขึ้อิงก�ริใช้ริถยนต์ SUV 
และก�ริเปิดัตัวริถยนต์ริุ่นใหม่ แม้จำะมีอุิปสริริค์ต่�งๆ อิ�ทิ
เช่น ก�ริขึ้�ดัแคลนเซีมิคอินดัักเตอิริ์ ขึ้้อิจำำ�กัดัขึ้อิงก�ริแพื่ริ่
ริะบ�ดัขึ้อิงโริคโควิดั-19 ก�ริส่งมอิบเซีมิคอินดัักเตอิริ์ทั�วโลก 
ต�ริ�งก�ริผลิตที�ไม่แน่นอิน ริ�ค�สินค้�โภคภัณฑ์์ที�เพื่ิ�มข้ึ้�น 
ริ�ค�ริถยนต์ที�สูงข้ึ้�น และริ�ค�นำ��มันที�พืุ่่งสูงข้ึ้�น อุิตส�หกริริม
ริถยนต์นั�งก็กลับม�แข็ึ้งแกริ่งอีิกคริั�งในปี 2564

ในปี 2565 สม�คมผู้ผลิตชิ�นส่วนย�นยนต์แห่งอิินเดัีย (ACMA) 
ค�ดัก�ริณ์ว่�ปริิม�ณยอิดัขึ้�ยภ�ยในปริะเทศ TIV ในจำะ
เพื่ิ�มข้ึ้�นริ้อิยละ 14 ถ้ง 15 สำ�หริับริถยนต์นั�งส่วนบุคคล และ
ริ้อิยละ 15 ถ้ง 17 สำ�หริับริถยนต์เพื่ื�อิก�ริพื่�ณิชย์ ในท�งกลับ
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074 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ก�ริควบคุมภ�ยใน

บริิษััทฯ ไดั้กำ�หนดัจำริริย�บริริณซ้ี�งริะบุแนวท�งปฏิิบัติสำ�หริับ
พื่นักง�น มีก�ริกำ�หนดันโยบ�ยและริะเบียบปฏิิบัติส่วนกล�ง
สำ�หริับก�ริควบคุมท�งก�ริเงิน ริวมถ้งแนวท�งและนโยบ�ย
อืิ�นๆ เช่น นโยบ�ยก�ริลงทุน เป็นต้น โดัยแต่ละแผนกขึ้อิง
บริิษััทฯ จำะพื่ัฒน�กฎ นโยบ�ย ริะเบียบปฏิิบัติ และคู่มือิเพื่ื�อิก�ริ
ควบคุมภ�ยในโดัยตั�งบนพื่ื�นฐ�นขึ้อิงแนวท�งเหล่�นี� สำ�หริับ
ริะบบก�ริควบคุมภ�ยในขึ้อิงแต่ละบริิษััทในเคริือิ จำะทำ�ก�ริ
ปริับปริุง กำ�หนดัวิธุีก�ริ และบังคับใช้เพื่ื�อิริอิงริับคว�มต้อิงก�ริ
ในก�ริดัำ�เนินง�นขึ้อิงตน แนวท�งเหล่�นี�ในที�สุดัจำะให้แนวคิดั
พื่ื�นฐ�นสำ�หริับก�ริอิ้�งอิิงก�ริปฏิิบัติต�มขึ้้อิกำ�หนดัและก�ริ
เติบโตท�งธุุริกิจำอิย่�งยั�งยืน

ในขึ้ณะที�บริิษััทต้อิงตอิบสนอิงต่อิก�ริเปลี�ยนแปลงสภ�พื่
แวดัล้อิมภ�ยในและภ�ยนอิก บริิษััทฯ มุ่งมั�นที�จำะปรัิบปรุิง

ก�ริควบคุมภ�ยใน, ก�ริจำัดัก�ริคว�มเส่�ยง 
และก�ริจำัดัก�ริคว�มต่อิเนื�อิงท�งธุริกิจำ

หลักการควบคุมภายในหกประการประกอบด้วย

อิย่�งต่อิเน่�อิงในก�ริปฏิิบัติต�มกฎหม�ยและริะเบียบขึ้้อิบังคับ 
เพื่ื�อิให้มั�นใจำว่�ก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำเป็นไปอิย่�มีปริะสิทธุิภ�พื่ 
เหม�ะสม อิย่�งมีธุริริม�ภิบ�ล

คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบจำะปริะเมินและทบทวนปริะสิทธุิภ�พื่
ขึ้อิงริะบบก�ริควบคุมภ�ยในขึ้อิงบริิษััทอิย่�งอิิสริะ เพืื่�อิให้
สอิดัคล้อิงกับหลักก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริที�ดัี ต�มแนวท�งห้� (5) 
ปริะก�ริขึ้อิง the Committee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission หริือิ COSO ปริะกอิบดั้วย 
สภ�พื่แวดัล้อิมก�ริควบคุม ก�ริปริะเมินคว�มเสี�ยง กิจำกริริม
ก�ริควบคุม ขึ้้อิมูลส�ริสนเทศและก�ริสื�อิส�ริในอิงค์กริ และ
ก�ริติดัต�มและปริะเมินผล แต่เน่�อิงจำ�กก�ริเกิดัขึ้้�นขึ้อิง
คว�มเสี�ยงท�งไซีเบอิริ์ บริิษััทจำ้งไดั้กำ�หนดัหลักก�ริที�หก 
(6) เริียกว่� ก�ริปริับปริุงคว�มปลอิดัภัยดั้�นไอิที 

สภัาพแวดล้อม
การควบัคุม 
• จรรยาบรรณของบริษัท
• นโยบายและระเบียบ

ปฏิิบัติของกลุ่มบริษัท

การติดตามและ
ประเมินผล 
• ทีมงานกำากับดูแล 

และ 5ส
• กิจกรรมตรวจติดตาม

ภายใน

การปรับัปรุงความ
ปลอดภััยุุด้านไอที 
• นโยบายด้าน IT 

ของกลุ่มบริษัท 
• ความตระหนักถึง

ความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์

การประเมิน
ความเส่ียุุง 
• กรรมการบริหาร
• การจัดการความเสี่ยงของ

กลุ่มบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศและ
การส่่อสารในองค์กร 
• รายงานประจำาเดือน

ของกลุ่มบริษัท
• การประชุมสภาบริหาร

ประจำาเดือน

กิจกรรมการควบัคุม 
• ขอบเขตของ

อำานาจหน้าท่ี
• การกำาหนดระเบียบ

ปฏิิบัติด้านคุณภาพ

กา
รก

ำากั

บัดูแล
การปกป�องทรัพยุุ์สิน

รายุุงานด้านการเงินการบัริหารจัดการ
ทร

ัพ
ยุุา

กร
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บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ก�รทบทวนระบบก�รควบคุมภ�ยใน

บริิษััทฯ เล็งเห็นถ้งคว�มสำ�คัญี่ขึ้อิงริะบบก�ริควบคุมภ�ยในที�
มีปริะสิทธุิผล ดั้วยเหตุนี�ก�ริควบคุมภ�ยในและริะเบียบปฏิิบัติ
ที�คริอิบคลุม ริวมทั�งนโยบ�ยขึ้อิงกลุ่มบริิษััทมีก�ริกำ�หนดั
ไว้อิย่�งคริบถ้วนเพืื่�อิก�ริปฏิิบัติง�นในทุกริะดัับขึ้อิงอิงค์กริ  
นอิกจำ�กนี� ริะบบก�ริควบคุมภ�ยใน ริวมถ้งก�ริกำ�กับดัูแลดั้วย
กับนโยบ�ยและริะเบียบปฏิิบัติต่�งๆ ไดั้ริับก�ริปริะเมินโดัย 
ผู้ตริวจำสอิบภ�ยในขึ้อิงกลุ่มบริิษััทในทุกปีงบปริะม�ณ ซี้�งริวม
ถ้งก�ริตริวจำสอิบปริะสิทธุิภ�พื่ขึ้อิงก�ริควบคุมท�งก�ริเงิน ก�ริ
ปฏิิบัติง�น และก�ริควบคุมที�เกี�ยวขึ้้อิงทั�งหมดั นอิกจำ�กนี�เพืื่�อิ
ให้เกิดัคว�มสมำ��เสมอิในก�ริดัำ�เนินง�นในกลุ่มบริิษััท บริิษััท
ในเคริือิทั�งหมดัต้อิงปฏิิบัติต�มนโยบ�ยและริะเบียบปฏิิบัติขึ้อิง
กลุ่มและขึ้ีดัจำำ�กัดัอิำ�น�จำหน้�ที�ที�กำ�หนดั

คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบไดั้ทวนสอิบคว�มเป็นอิิสริะขึ้อิงฝึ��ย
ตริวจำสอิบภ�ยในขึ้อิงกลุ่มบริิษััท ขึ้อิบเขึ้ตง�น แผนก�ริตริวจำ
สอิบภ�ยใน และปริะเมินคว�มเพื่ียงพื่อิขึ้อิงริะบบก�ริควบคุม
ภ�ยใน จำ�กก�ริทวนสอิบริ�ยง�นก�ริตริวจำสอิบภ�ยในและก�ริ
ติดัต�มก�ริปริับปริุงต�มขึ้้อิเสนอิแนะในปริะเดั็นสำ�คัญี่ คณะ
กริริมก�ริตริวจำสอิบไดั้กำ�หนดัให้บริิษััท และบริิษััทย่อิยมีริะบบ
ก�ริควบคุมภ�ยในที�เพื่ียงพื่อิและเหม�ะสม

คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบไดั้แจำ้งให้กับคณะกริริมก�ริบริิษััทว่� 
ริะบบก�ริควบคุมภ�ยในยังคงเป็นที�น่�พื่อิใจำ เพีื่ยงพื่อิ และ
เหม�ะสมกับธุุริกิจำขึ้อิงบริิษััท

หน้�ท่�ก�รตรวจสอบภ�ยใน

เจำ้�หน้�ที�ตริวจำสอิบภ�ยในไดั้ปริะเมินก�ริปฏิิบัติต�มนโยบ�ย
และริะเบียบปฏิิบัติอิย่�งอิิสริะ และปริะเมินปริะสิทธุิภ�พื่
ขึ้อิงก�ริควบคุมทั�งหมดัที�เกี�ยวขึ้้อิงกับธุุริกิจำขึ้อิงกลุ่มบริิษััท 
โดัยทั�วไปแต่ละหน่วยธุุริกิจำต้อิงไดั้ริับก�ริตริวจำสอิบในทุก
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ก�รจัดก�รคว�มเส่�ยง

บริิษััทฯ มีกริะบวนก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงที�คริอิบคลุมและมี
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ให้มั�นใจำว่�กิจำกริริมท�งธุุริกิจำจำะเติบโตอิย่�งต่อิเน่�อิงและมั�นคง 
ในบริริดั�คว�มเสี�ยงที�ริะบุ เมื�อิพิื่จำ�ริณ�ถ้งริะดัับคว�มสำ�คัญี่
แล้ว คว�มเสี�ยงท�งธุุริกิจำแต่ละริ�ยก�ริ จำะไดั้ริับก�ริจัำดัก�ริ
โดัยแผนกที�ริับผิดัชอิบในพื่ื�นที�สำ�คัญี่นั�น

คว�มเสี�ยงสูงสุดัที�สำ�คัญี่ขึ้อิงอิงค์กริ 11 หัวขึ้้อิ ถูกริะบุโดัย
บริิษััทในเครืิอิริ่วมกับคณะกริริมก�ริบริิษััท ดั้วยกับกริะบวนก�ริ
สำ�ริวจำปริะเมินคว�มเสี�ยง เจำ้�ขึ้อิงคว�มเสี�ยงที�ไดั้ริับมอิบหม�ย
จำะต้อิงดูัแลคว�มเสี�ยงและกำ�หนดัแผนบริริเท�ผลกริะทบ ทุก
เดัือิน กลุ่มบริิห�ริคว�มเสี�ยงจำะติดัต�มปริะสิทธุิผลโดัยก�ริ
เปริียบเทียบกับผลลัพื่ธุ์ต�มตัวบ่งชี�คว�มเสี�ยงหลัก (KRI) 
สำ�หริับปีงบปริะม�ณ 2564/65 บริิษััท ไดั้ปริะเมินคว�มเสี�ยง
ริอิบที� 3 เสริ็จำสิ�น สำ�หริับบริิษััทในเคริือิทั�งหมดัแล้ว เพืื่�อิตอิบ
สนอิงต่อิแนวโน้มที�จำะเกิดัข้ึ้�นใหม่และก�ริเปิดัเผยท�งธุุริกิจำ
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076 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ก�ริกำ�กับดัูแล (COMPLIANCE)

บริิษััทฯ มีแนวคิดัขึ้อิงก�ริกำ�กับดัูแล ไม่เพื่ียงแต่ให้สอิดัคล้อิง
กับกฎหม�ยและริะเบียบขึ้้อิบังคับเท่�นั�น แต่ยังริวมถ้งก�ริ
ปฏิิบัติต�มกฎเกณฑ์์อืิ�นๆ เช่น แนวท�งก�ริปฏิิบัติภ�ยใน 
บริริทัดัฐ�นและคว�มค�ดัหวังขึ้อิงสังคม ซ้ี�งก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำ
ขึ้อิงบริิษััทฯ ดัำ�เนินก�ริต�มจำริริย�บริริณขึ้อิงบริิษััทฯ เพื่ื�อิ
ให้มั�นใจำว่�มีก�ริปฏิิบัติที�ยุติธุริริมและซืี�อิสัตย์ ซ้ี�งบังคับใช้กับ
บริิษััทในเคริือิที�ตั�งอิยู่ในต่�งปริะเทศอิีกดั้วย ไม่เพีื่ยงแต่ปฏิิบัติ
ต�มริะเบียบขึ้้อิบังคับริะหว่�งปริะเทศ และกฎหม�ยขึ้อิงแต่ละ
ปริะเทศและภูมิภ�คเท่�นั�น แต่ยังเค�ริพื่ในปริะวัติศ�สตริ์ 

ความเสี่ยงสูงสุด
ของบร�ษัทในเคร�อ 

10 หัวข้อ

ความความเสี่ยง
สูงสุดของกลุ่ม
บร�ษัท 1 หัวข้อ

ความเสี่ยง
สูงสุดของบร�ษัท 

INGRS

วัฒนธุริริม และปริะเพื่ณีท้อิงถิ�นอีิกดั้วย จำริริย�บริริณอิงค์กริ
ขึ้อิงบริิษััทฯ จำะไดั้ริับก�ริปริับปริุงต�มคว�มจำำ�เป็นเพืื่�อิริับมือิ
กับก�ริเปลี�ยนแปลงในสภ�พื่แวดัล้อิมท�งสังคม และคว�ม
ต้อิงก�ริท�งสังคม ฯลฯ

ดั้วยก�ริจำัดัตั�งทีมง�นกำ�กับดัูแลต�มกฎริะเบียบขึ้อิงอิงค์กริ 
(Corporate Compliance Team) ซ้ี�งให้ก�ริสนับสนุนอิย่�งต่อิ
เน่�อิงเกี�ยวกับก�ริปฏิิบัติต�มขึ้้อิกำ�หนดั มีก�ริดัำ�เนินก�ริตริวจำ
สอิบก�ริปฏิิบัติต�มขึ้้อิกำ�หนดัทุกเดัือิน เพื่ื�อิตริวจำสอิบริะดัับ
คว�มเขึ้้�ใจำขึ้อิงพื่นักง�นในก�ริปฏิิบัติต�ม
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บทนำ� เอิกส�ริแนบก�ริปริะกอิบธุริกิจำ
และผลก�ริดัำ�เนินง�น

ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ ข้อิมูลดั้�นก�ริเงิน
สารบััญ

ก�ริจำัดัก�ริคว�มต่อิเนื�อิงท�งธุริกิจำ

ก�ริจัำดัก�ริคว�มต่อิเน่�อิงท�งธุุริกิจำ (“BCM”) เป็นกริะบวนก�ริ
จำัดัก�ริแบบอิงค์ริวมที�ริะบุภัยคุกค�มที�อิ�จำเกิดัข้ึ้�นและจำะส่ง
ผลกริะทบต่อิก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำ ดั้วยคว�มพื่ริ้อิมขึ้อิงก�ริจำัดัก�ริ
คว�มต่อิเน่�อิงท�งธุุริกิจำ ในกริณีที�ธุุริกิจำเกิดัก�ริหยุดัชะงัก 
กริะบวนก�ริท�งธุุริกิจำที�สำ�คัญี่จำะส�ม�ริถดัำ�เนินต่อิไปหริือิ
กู้คืนไดั้ในเวล�ที�เหม�ะสม

เพื่ื�อิคว�มสอิดัคล้อิงกับม�ตริฐ�น ISO 22301 กริอิบก�ริทำ�ง�น
ขึ้อิงก�ริจำัดัก�ริคว�มต่อิเน่�อิงท�งธุุริกิจำที�นำ�ม�ใช้ในบริิษััทฯ จำะ
ช่วยสริ้�งคว�มยืดัหยุ่นขึ้อิงอิงค์กริดั้วยคว�มส�ม�ริถในก�ริ
ตอิบสนอิงที�มีปริะสิทธุิภ�พื่ ซ้ี�งจำะปกป้อิงผลปริะโยชน์ขึ้อิง
ผู้มีส่วนไดั้เสียหลัก ริวมถ้งชื�อิเสียง แบรินดั์ และกิจำกริริมใน
ก�ริสริ้�งมูลค่�

วัตถุปริะสงค์ขึ้อิงกริอิบก�ริทำ�ง�นขึ้อิงก�ริจำัดัก�ริคว�มต่อิเน่�อิง
ท�งธุุริกิจำปริะกอิบดั้วย

• เพื่ื�อิบังคับใช้ กริอิบก�ริทำ�ง�น ริวมถ้งนโยบ�ยและ
ริะเบียบปฏิิบัติทั�วไป เพื่ื�อิตอิบสนอิงต่อิก�ริหยุดัชะงัก
ขึ้อิงธุุริกิจำ วิกฤต และ/หริือิภัยพื่ิบัติ และช่วยกอิบกู้ก�ริ
ดัำ�เนินก�ริท�งธุุริกิจำที�สำ�คัญี่ขึ้อิงบริิษััท

• กำ�หนดัโคริงสริ้�งอิงค์กริและทีมสนับสนุนที�เหม�ะสม 
ในก�ริจำัดัก�ริก�ริหยุดัชะงักขึ้อิงธุุริกิจำ วิกฤต และ/หริือิ
ภัยพื่ิบัติ ริวมถ้งก�ริแก้ไขึ้ปัญี่ห�ที�กำ�ลังจำะเกิดัข้ึ้�น

• เพื่ื�อิริะบุหน้�ที�ก�ริทำ�ง�นที�สำ�คัญี่ และก�ริทำ�ง�น
ปริะส�นริ่วมกันภ�ยในฝึ��ย / แผนก / หน่วยง�น เพืื่�อิ
ลำ�ดัับคว�มสำ�คัญี่ก่อินหลังในก�ริกอิบกู้วิกฤต

• เพื่ื�อิริ่�งขึ้้อิกำ�หนดัที�จำำ�เป็นเพื่ื�อิจำัดัทำ�แผนก�ริจำัดัก�ริ
คว�มต่อิเน่�อิงท�งธุุริกิจำ และดัำ�เนินก�ริ ทดัสอิบ และ
ก�ริริักษั�แผนง�นให้คงอิยู่

• เพื่ื�อิวัดัคว�มตริะหนักและคว�มสำ�คัญี่ขึ้อิงแผนก�ริ
จำัดัก�ริคว�มต่อิเน่�อิงท�งธุุริกิจำ ในกิจำกริริมท�งธุุริกิจำ
ปริะจำำ�วันและคว�มริับผิดัชอิบขึ้อิงพื่นักง�นทุกคน 

• เพื่ื�อิให้มั�นใจำว่�มีก�ริดัำ�เนินก�ริ เป็นไปต�มขึ้้อิกำ�หนดั 
/ แนวท�งต�มกฎหม�ยที�เกี�ยวขึ้้อิงทั�งหมดั

นโยบ�ย

เป�นผู้นํา วางแผน 
และสนับสนุนการปรับปรุง
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078 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ก�ริบริิห�ริคว�มเส่�ยงขอิงอิงค์กริ (“ERM”)

เน่�อิงจำ�กคว�มเสี�ยงท�งธุุริกิจำที� เพื่ิ�มข้ึ้�นอิย่�งต่อิเน่�อิงใน
โลกที�ผันผวนและซีับซี้อินที�เริ�อิ�ศัยอิยู่ทุกวันนี� โดัยเฉพื่�ะ
อิย่�งยิ�ง หลังจำ�กที�สถ�นก�ริณ์เลวริ้�ยลงจำ�กก�ริริะบ�ดั
ใหญี่่ขึ้อิงไวริัส โควิดั-19 ทั�วโลกเมื�อิเริ็วๆ นี� บริิษััท อิิงเกริส 
อิินดััสเตริียล (ปริะเทศไทย) จำำ�กัดั (มห�ชน) และบริิษััทในเคริือิ 
ยังคงมุ่งมั�นที�จำะรัิกษั�คว�มส�ม�ริถในก�ริจัำดัก�ริคว�มเสี�ยง
อิย่�งมีปริะสิทธุิภ�พื่ โดัยที�คว�มเสี�ยงจำะไดั้ริับก�ริจำัดัก�ริจำนอิยู่
ในริะดัับที�ยอิมริับไดั้ เพื่ื�อิบริริลุต�มวิสัยทัศน์และวัตถุปริะสงค์
เชิงกลยุทธุ์

ดั้วยก�รินำ� ERM ม�ใช้ในอิงค์กริ คว�มเสี�ยงจำะส�ม�ริถจำัดัก�ริ
ไดั้อิย่�งมีปริะสิทธิุภ�พื่โดัยใช้กริอิบม�ตริฐ�นก�ริทำ�ง�นทั�วไป 
ภ�ยใต้ก�ริกำ�กับดัูแลอิย่�งต่อิเน่�อิงขึ้อิงหน่วยง�นบริิห�ริคว�ม
เสี�ยงขึ้อิงกลุ่มบริิษััท คว�มเสี�ยงจำะถูกติดัต�ม ปริะเมินผล 
และจำัดัลำ�ดัับคว�มสำ�คัญี่และถูกดัำ�เนินง�นทั�วทั�งกลุ่มบริิษััท 
โดัยที�ริะเบียบปฏิิบัติต�มโคริงสริ้�งขึ้อิงERMนั�นถูกอิอิกแบบ
ให้สอิดัคล้อิงกับแนวท�งทั�วไปที�กำ�หนดัไว้ในม�ตริฐ�นส�กล 
ISO 31000: 2009

นโยบ�ย ERM ขึ้อิงกลุ่มบริิษััทมีดัังนี�
• บูริณ�ก�ริก�ริจัำดัก�ริคว�มเสี�ยงเขึ้้�กับวัฒนธุริริม 

กิจำกริริมท�งธุุริกิจำ และกริะบวนก�ริตัดัสินใจำ
• ก�ริค�ดัก�ริณ์เชิงริุก และก�ริตอิบสนอิงต่อิก�ริ

เปลี�ยนแปลงดั้�นก�ริปฏิิบัติง�น สังคม สิ�งแวดัล้อิมและ
กฎริะเบียบที�เปลี�ยนแปลงไป

• ก�ริจัำดัก�ริคว�มเสี�ยงอิย่�งจำริิงจำังให้อิยู่ ในริะดัับที�
ยอิมริับไดั้ขึ้อิงแต่ละสถ�นก�ริณ์

• ดัำ�เนินก�ริต�มกริอิบก�ริทำ�ง�นที�ยั�งยืน (sustainability 
framework) ซี้�งสอิดัคล้อิงกับวิสัยทัศน์และวัตถุปริะสงค์
ขึ้อิงกลุ่มบริิษััท INGRS

สำ�หริับปีงบก�ริเงินสิ�นสุดัวันที� 31 มกริ�คม 2565 คว�ม
เสี�ยงที�ริะบุทั�งหมดัว่�มีผลกริะทบต่อิกลุ่มบริิษััท จำะไดั้ริับก�ริ
ยอิมรัิบและพื่ิจำ�ริณ�โดัยคณะกริริมก�ริบริิห�ริ (EXCO) ใน
กริะบวนก�รินี� ไม่ไดั้ปริะเมินเพื่ียงแนวโน้มที�จำะเกิดัคว�มเสี�ยง
และผลกริะทบขึ้อิงคว�มเสี�ยงเท่�นั�น แต่คว�มเสี�ยงหลักที�
สำ�คัญี่สิบอิันดัับแริก ไดั้ริับก�ริวิเคริ�ะห์ กำ�หนดัตัวชี�วัดั เพืื่�อิ
ก�ริจัำดัลำ�ดัับและให้คะแนน ริวมทั�งกำ�หนดัแผนปฏิิบัติก�ริเพืื่�อิ
จำัดัก�ริกับคว�มเสี�ยงที�สำ�คัญี่ทั�งหมดั สถ�นะคว�มคืบหน้�ขึ้อิง
ก�ริดัำ�เนินก�ริต�มแผนปฏิิบัติก�ริเหล่�นี� จำะไดั้ริับก�ริตริวจำ
สอิบเป็นวัฏิจำักริ

ปัจำจำัยคว�มเส่�ยง

ผลลัพื่ธุ์ต�มวงริอิบขึ้อิงกริะบวนก�ริ ERM จำะถูกทำ�ให้เป็น
ปัจำจำุบันและริ�ยง�นต่อิคณะกริริมก�ริบริิษััท ซี้�งจำะทำ�ให้
คณะกริริมก�ริบริิษััทริับทริ�บและให้คำ�แนะนำ�ในทุกดั้�นขึ้อิง
กิจำกริริม ERM ริวมถ้งแนวโน้มคว�มเสี�ยง ริวมถ้งคว�มเสี�ยง
หลักที�มีผลกริะทบต่อิกลุ่มบริิษััทดัังนี�

ปัจำจำัยเสี�ยงที�ถูกริะบุว่�เป็นหน้�งในคว�มเสี�ยงหลักที�มีผลกริะทบ
ต่อิกลุ่มบริิษััทมีดัังนี�

คว�มเส่�ยงเชิงกลยุุทธ์
ความเสี่ยุุงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

เมื�อิพิื่จำ�ริณ�ถ้งก�ริมีส่วนริ่วมท�งธุุริกิจำขึ้อิงกลุ่มบริิษััทใน 4 
ปริะเทศหลัก ไดั้แก่ ไทย ม�เลเซีีย อิินโดันีเซีีย และอิินเดัีย 
ซี้�งก�ริลงทุนนั�นจำะต้อิงไดั้ริับก�ริปกป้อิงอิย่�งดัี อิย่�งไริก็ต�ม
ปัจำจำัยคว�มเสี�ยงนับตั�งแต่คว�มไม่มั�นคงท�งก�ริเมือิง ก�ริ
เปลี�ยนแปลงกฎริะเบียบขึ้อิงริัฐบ�ล สภ�พื่เศริษัฐกิจำและสังคม 
ภัยธุริริมช�ติ และอิื�นๆ อิ�จำเกิดัข้ึ้�นและส่งผลกริะทบต่อิภูมิทัศน์
ท�งธุุริกิจำ ซี้�งอิ�จำนำ�ไปสู่คว�มสูญี่เสียท�งก�ริเงิน

แม้จำะมีสถ�นก�ริณ์ที�อิยู่นอิกเหน่อิก�ริควบคุมขึ้อิงฝึ��ยบริิห�ริ 
ดัังนั�นหน้�งในม�ตริก�ริคือิก�ริติดัต�มขึ้่�วก�ริเมือิงและแนว
โน้มท�งเศริษัฐกิจำในอิดีัตและที�ค�ดัก�ริณ์ไว้ขึ้อิงแต่ละปริะเทศ 
เพืื่�อิให้ส�ม�ริถค�ดัก�ริณ์ไดั้อิย่�งเหม�ะสม ในกริณีภัยพื่ิบัติ
ท�งธุริริมช�ติ หน้�งในม�ตริก�ริคือิก�ริพื่ัฒน�ฐ�นขึ้้อิมูลผู้ส่ง
มอิบวัตถุดัิบและชิ�นส่วนที�คริอิบคลุม ริวมถ้งผู้ส่งมอิบริะดัับ
ถัดัไป ทั�งจำ�กในและต่�งปริะเทศ ซี้�งจำะช่วยลดัก�ริก�ริหยุดั
ชะงักขึ้อิงธุุริกิจำ

ความเสี่ยุุงในความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

เพื่ื�อิคงไว้ซี้�งคว�มส�ม�ริถในก�ริแขึ้่งขึ้ันในอิุตส�หกริริมย�น
ยนต์ โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งก�ริเป็นผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนให้บริิษััท 
OEM ยังคงเป็นคว�มท้�ท�ยอิย่�งต่อิเน่�อิงสำ�หรัิบกลุ่มบริิษััท 
นอิกจำ�กก�รินำ�เทคโนโลยีใหม่ม�ใช้เพืื่�อิช่วยเพื่ิ�มปริะสิทธิุภ�พื่
และปริะสิทธุิผลสำ�หริับก�ริผลิตแล้ว ก�ริก้�วไปสู่ก�ริเป็น
ปริะช�กริที�เป็นมิตริต่อิสิ�งแวดัล้อิม(Greener)ทั�วโลกกำ�ลัง
กล�ยเป็นคว�มจำริิงเริ็วกว่�ที�ค�ดัก�ริณ์ไว้ ก�ริเป็นเป็นมิตริ
ต่อิสิ�งแวดัล้อิมไม่ใช่เพื่ียงแต่ต้อิงเปลี�ยนไปสู่ริถยนต์ไฟฟ้�เต็ม
ริูปแบบ แต่ยังริวมถ้งก�ริผลิตชิ�นส่วนโดัยใช้วัสดุันำ��หนักเบ�
เพืื่�อิลดัก�ริสิ�นเปลือิงเชื�อิเพื่ลิง แต่แขึ้็งแริงเพื่ียงพื่อิที�จำะทนต่อิ 
ผลกริะทบจำ�กอุิบัติเหตุ และในขึ้ณะเดีัยวกันก็มีริ�ค�ที�ส�ม�ริถ
จำะตอิบสนอิงต่อิคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงผู้บริิโภค 



078 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ก�ริบริิห�ริคว�มเส่�ยงขอิงอิงค์กริ (“ERM”)

เน่�อิงจำ�กคว�มเสี�ยงท�งธุุริกิจำที� เพื่ิ�มข้ึ้�นอิย่�งต่อิเน่�อิงใน
โลกที�ผันผวนและซีับซี้อินที�เริ�อิ�ศัยอิยู่ทุกวันนี� โดัยเฉพื่�ะ
อิย่�งยิ�ง หลังจำ�กที�สถ�นก�ริณ์เลวริ้�ยลงจำ�กก�ริริะบ�ดั
ใหญี่่ขึ้อิงไวริัส โควิดั-19 ทั�วโลกเมื�อิเริ็วๆ นี� บริิษััท อิิงเกริส 
อิินดััสเตริียล (ปริะเทศไทย) จำำ�กัดั (มห�ชน) และบริิษััทในเคริือิ 
ยังคงมุ่งมั�นที�จำะรัิกษั�คว�มส�ม�ริถในก�ริจัำดัก�ริคว�มเสี�ยง
อิย่�งมีปริะสิทธุิภ�พื่ โดัยที�คว�มเสี�ยงจำะไดั้ริับก�ริจำัดัก�ริจำนอิยู่
ในริะดัับที�ยอิมริับไดั้ เพื่ื�อิบริริลุต�มวิสัยทัศน์และวัตถุปริะสงค์
เชิงกลยุทธุ์

ดั้วยก�รินำ� ERM ม�ใช้ในอิงค์กริ คว�มเสี�ยงจำะส�ม�ริถจำัดัก�ริ
ไดั้อิย่�งมีปริะสิทธิุภ�พื่โดัยใช้กริอิบม�ตริฐ�นก�ริทำ�ง�นทั�วไป 
ภ�ยใต้ก�ริกำ�กับดัูแลอิย่�งต่อิเน่�อิงขึ้อิงหน่วยง�นบริิห�ริคว�ม
เสี�ยงขึ้อิงกลุ่มบริิษััท คว�มเสี�ยงจำะถูกติดัต�ม ปริะเมินผล 
และจำัดัลำ�ดัับคว�มสำ�คัญี่และถูกดัำ�เนินง�นทั�วทั�งกลุ่มบริิษััท 
โดัยที�ริะเบียบปฏิิบัติต�มโคริงสริ้�งขึ้อิงERMนั�นถูกอิอิกแบบ
ให้สอิดัคล้อิงกับแนวท�งทั�วไปที�กำ�หนดัไว้ในม�ตริฐ�นส�กล 
ISO 31000: 2009

นโยบ�ย ERM ขึ้อิงกลุ่มบริิษััทมีดัังนี�
• บูริณ�ก�ริก�ริจัำดัก�ริคว�มเสี�ยงเขึ้้�กับวัฒนธุริริม 

กิจำกริริมท�งธุุริกิจำ และกริะบวนก�ริตัดัสินใจำ
• ก�ริค�ดัก�ริณ์เชิงริุก และก�ริตอิบสนอิงต่อิก�ริ

เปลี�ยนแปลงดั้�นก�ริปฏิิบัติง�น สังคม สิ�งแวดัล้อิมและ
กฎริะเบียบที�เปลี�ยนแปลงไป

• ก�ริจำัดัก�ริคว�มเสี�ยงอิย่�งจำริิงจำังให้อิยู่ ในริะดัับที�
ยอิมริับไดั้ขึ้อิงแต่ละสถ�นก�ริณ์

• ดัำ�เนินก�ริต�มกริอิบก�ริทำ�ง�นที�ยั�งยืน (sustainability 
framework) ซี้�งสอิดัคล้อิงกับวิสัยทัศน์และวัตถุปริะสงค์
ขึ้อิงกลุ่มบริิษััท INGRS

สำ�หริับปีงบก�ริเงินสิ�นสุดัวันที� 31 มกริ�คม 2565 คว�ม
เสี�ยงที�ริะบุทั�งหมดัว่�มีผลกริะทบต่อิกลุ่มบริิษััท จำะไดั้ริับก�ริ
ยอิมรัิบและพื่ิจำ�ริณ�โดัยคณะกริริมก�ริบริิห�ริ (EXCO) ใน
กริะบวนก�รินี� ไม่ไดั้ปริะเมินเพื่ียงแนวโน้มที�จำะเกิดัคว�มเสี�ยง
และผลกริะทบขึ้อิงคว�มเสี�ยงเท่�นั�น แต่คว�มเสี�ยงหลักที�
สำ�คัญี่สิบอิันดัับแริก ไดั้ริับก�ริวิเคริ�ะห์ กำ�หนดัตัวชี�วัดั เพืื่�อิ
ก�ริจัำดัลำ�ดัับและให้คะแนน ริวมทั�งกำ�หนดัแผนปฏิิบัติก�ริเพืื่�อิ
จำัดัก�ริกับคว�มเสี�ยงที�สำ�คัญี่ทั�งหมดั สถ�นะคว�มคืบหน้�ขึ้อิง
ก�ริดัำ�เนินก�ริต�มแผนปฏิิบัติก�ริเหล่�นี� จำะไดั้ริับก�ริตริวจำ
สอิบเป็นวัฏิจำักริ

ปัจำจำัยคว�มเส่�ยง

ผลลัพื่ธุ์ต�มวงริอิบขึ้อิงกริะบวนก�ริ ERM จำะถูกทำ�ให้เป็น
ปัจำจำุบันและริ�ยง�นต่อิคณะกริริมก�ริบริิษััท ซี้�งจำะทำ�ให้
คณะกริริมก�ริบริิษััทริับทริ�บและให้คำ�แนะนำ�ในทุกดั้�นขึ้อิง
กิจำกริริม ERM ริวมถ้งแนวโน้มคว�มเสี�ยง ริวมถ้งคว�มเสี�ยง
หลักที�มีผลกริะทบต่อิกลุ่มบริิษััทดัังนี�

ปัจำจำัยเสี�ยงที�ถูกริะบุว่�เป็นหน้�งในคว�มเสี�ยงหลักที�มีผลกริะทบ
ต่อิกลุ่มบริิษััทมีดัังนี�

คว�มเส่�ยงเชิงกลยุุทธ์
ความเสี่ยุุงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

เมื�อิพิื่จำ�ริณ�ถ้งก�ริมีส่วนริ่วมท�งธุุริกิจำขึ้อิงกลุ่มบริิษััทใน 4 
ปริะเทศหลัก ไดั้แก่ ไทย ม�เลเซีีย อิินโดันีเซีีย และอิินเดัีย 
ซี้�งก�ริลงทุนนั�นจำะต้อิงไดั้ริับก�ริปกป้อิงอิย่�งดัี อิย่�งไริก็ต�ม
ปัจำจำัยคว�มเสี�ยงนับตั�งแต่คว�มไม่มั�นคงท�งก�ริเมือิง ก�ริ
เปลี�ยนแปลงกฎริะเบียบขึ้อิงริัฐบ�ล สภ�พื่เศริษัฐกิจำและสังคม 
ภัยธุริริมช�ติ และอิื�นๆ อิ�จำเกิดัข้ึ้�นและส่งผลกริะทบต่อิภูมิทัศน์
ท�งธุุริกิจำ ซี้�งอิ�จำนำ�ไปสู่คว�มสูญี่เสียท�งก�ริเงิน

แม้จำะมีสถ�นก�ริณ์ที�อิยู่นอิกเหน่อิก�ริควบคุมขึ้อิงฝึ��ยบริิห�ริ 
ดัังนั�นหน้�งในม�ตริก�ริคือิก�ริติดัต�มขึ้่�วก�ริเมือิงและแนว
โน้มท�งเศริษัฐกิจำในอิดีัตและที�ค�ดัก�ริณ์ไว้ขึ้อิงแต่ละปริะเทศ 
เพืื่�อิให้ส�ม�ริถค�ดัก�ริณ์ไดั้อิย่�งเหม�ะสม ในกริณีภัยพื่ิบัติ
ท�งธุริริมช�ติ หน้�งในม�ตริก�ริคือิก�ริพื่ัฒน�ฐ�นขึ้้อิมูลผู้ส่ง
มอิบวัตถุดัิบและชิ�นส่วนที�คริอิบคลุม ริวมถ้งผู้ส่งมอิบริะดัับ
ถัดัไป ทั�งจำ�กในและต่�งปริะเทศ ซี้�งจำะช่วยลดัก�ริก�ริหยุดั
ชะงักขึ้อิงธุุริกิจำ

ความเสี่ยุุงในความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

เพื่ื�อิคงไว้ซี้�งคว�มส�ม�ริถในก�ริแขึ้่งขึ้ันในอิุตส�หกริริมย�น
ยนต์ โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งก�ริเป็นผู้ส่งมอิบชิ�นส่วนให้บริิษััท 
OEM ยังคงเป็นคว�มท้�ท�ยอิย่�งต่อิเน่�อิงสำ�หรัิบกลุ่มบริิษััท 
นอิกจำ�กก�รินำ�เทคโนโลยีใหม่ม�ใช้เพืื่�อิช่วยเพื่ิ�มปริะสิทธิุภ�พื่
และปริะสิทธุิผลสำ�หริับก�ริผลิตแล้ว ก�ริก้�วไปสู่ก�ริเป็น
ปริะช�กริที�เป็นมิตริต่อิสิ�งแวดัล้อิม(Greener)ทั�วโลกกำ�ลัง
กล�ยเป็นคว�มจำริิงเริ็วกว่�ที�ค�ดัก�ริณ์ไว้ ก�ริเป็นเป็นมิตริ
ต่อิสิ�งแวดัล้อิมไม่ใช่เพื่ียงแต่ต้อิงเปลี�ยนไปสู่ริถยนต์ไฟฟ้�เต็ม
ริูปแบบ แต่ยังริวมถ้งก�ริผลิตชิ�นส่วนโดัยใช้วัสดุันำ��หนักเบ�
เพืื่�อิลดัก�ริสิ�นเปลือิงเชื�อิเพื่ลิง แต่แขึ้็งแริงเพื่ียงพื่อิที�จำะทนต่อิ 
ผลกริะทบจำ�กอุิบัติเหตุ และในขึ้ณะเดีัยวกันก็มีริ�ค�ที�ส�ม�ริถ
จำะตอิบสนอิงต่อิคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงผู้บริิโภค 
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บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ห�กไม่มุ่งหน้�สู่ก�ริเปลี�ยนแปลงดัังกล่�ว โอิก�สในก�ริรัิกษั�
ธุุริกิจำใหม่ก็จำะลดัลง ดัังนั�นฝึ��ยบริิห�ริไดั้ดัำ�เนินก�ริต�มแผน
ง�นที�ว�งไว้ โดัยก�ริลงทุนในโริงง�นแห่งใหม่ในม�เลเซีียเพื่ื�อิ
ผลิตชิ�นส่วนที�มีแริงดั้งสูง ดัำ�เนินก�ริต�มโคริงก�ริริะยะย�ว
ริ่วมกับลูกค้�ช�วเก�หลีริ�ยแริกในปริะเทศอิินโดันีเซีีย ปริับ
เปลี�ยนก�ริผลิตเป็นริะบบอิัตโนมัติในโริงง�นในปริะเทศไทย 
ในขึ้ณะเดัียวกันยังคงพื่ัฒน�แผนง�นริะยะย�วกับลูกค้�และ
พื่ัฒน�เทคโนโลยีอิย่�งต่อิเน่�อิง ตลอิดัจำนกลยุทธุ์ก�ริปริับปริุง
ทั�วทั�งอิงค์กริ

ความเสี่ยุุงในผลตอบัแทนจากการลงทุนอันเน่่องมา
จากความล่าช้้า/ความล้มเหลวทางการค้า

ในบ�งสถ�นก�ริณ์ที�เกิดัคว�มล่�ช้�หริือิคว�มล้มเหลวในช่วง
ขึ้อิงก�ริพื่ัฒน�ริุ่นริถยนต์ แต่ต้นทุนสำ�หริับส่วนปริะกอิบหลัก 
เช่น เคริื�อิงมือิและอิุปกริณ์ กลับไม่ไดั้ริับก�ริชดัเชยอิย่�งเต็ม
ที� เป็นผลให้บริิษััทต้อิงเผชิญี่กับผลกริะทบดั้�นลบท�งก�ริเงิน
โดัยเฉพื่�ะจำ�กจำำ�นวนเงินที�ใช้ในก�ริลงทุนหริือิต้นทุนท�งก�ริ
เงินอิื�นๆ ที�เกิดัขึ้้�นจำ�กเงินกู้ยืมจำ�กธุน�ค�ริซ้ี�งส่งผลกริะทบต่อิ
คว�มยั�งยืนขึ้อิงกลุ่มบริิษััทในริะยะย�ว

ในก�ริบริริเท�ปญัี่ห�นี� นอิกเหนอ่ิจำ�กก�ริปรัิบปรุิงกริะบวนก�ริ
ปริะเมินโคริงก�ริผ่�นก�ริศ้กษั�คว�มเป็นไปไดั้โดัยละเอีิยดั
แล้ว กลุ่มบริิษััทยังคงดัำ�เนินก�ริดั้วยคว�มพื่ย�ย�มในก�ริ
เจำริจำ�เพื่ื�อิริับเงินล่วงหน้�จำ�กลูกค้� โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งสำ�หริับ
ริ�ยก�ริที�มีก�ริลงทุนสูง เช่น เคริื�อิงมือิและอิุปกริณ์ และ
ดัำ�เนินก�ริตริวจำสอิบก�ริลงทุนอิย่�งต่อิเน่�อิงเพื่ื�อิให้แน่ใจำว่�
ปริะสิทธุิภ�พื่ขึ้อิงโคริงก�ริจำริิงส�ม�ริถสริ้�งผลตอิบแทนไดั้
ต�มที�ค�ดัหวัง

คว�มเส่�ยงท�งด้�นก�รเงิน 
ความเสี่ยุุงเน่่องจากอัตราแลกเปลี่ยุุน

คว�มเสี�ยงจำ�กอัิตริ�แลกเปลี�ยนเงินตริ�ต่�งปริะเทศเป็นเริื�อิง
ปกติสำ�หริับกลุ่มบริิษััท ตัวอิย่�งเช่นบริิษััทที�มีธุุริกริริมท�ง
ธุุริกิจำในต่�งปริะเทศ ย่อิมมีคว�มเกี�ยวขึ้้อิงกับสกุลเงินขึ้อิง
ปริะเทศต่�งๆ ยิ�งไปกว่�นั�นในริะหว่�งก�ริริวบริวมขึ้้อิมูล
ในกริะบวนก�ริท�งบัญี่ชี ย่อิมมีก�ริก�ริแปลงค่�เงินจำ�ก
กลุ่มบริิษััทในเครืิอิในต่�งปริะเทศ ซี้�งก�ริเปลี�ยนแปลงขึ้อิง
อิัตริ�แลกเปลี�ยนที�ไม่เอิื�อิอิำ�นวยริะหว่�งเงินบ�ทและสกุล
เงินต่�งปริะเทศที�เกี�ยวขึ้้อิง เช่น ริิงกิตม�เลเซีีย ริูเปียห์ 
อิินโดันีเซีีย และริูปีอิินเดัีย อิ�จำส่งผลกริะทบท�งก�ริเงินในท�ง
ลบต่อิกลุ่มบริิษััท

ริูปแบบหน้�งขึ้อิงก�ริจำัดัก�ริคว�มเสี�ยงนี�คือิก�ริว�งริะบบ
ติดัต�มเพืื่�อิวิเคริ�ะห์ก�ริเคลื�อินไหวขึ้อิงอัิตริ�แลกเปลี�ยน

ริะหว่�งสกุลเงินหลักที�เป็นเงินบ�ทเทียบกับสกุลเงินอิื�นอิย่�ง
ใกล้ชิดั นอิกจำ�กก�ริใช้วิธุีก�ริป้อิงกันคว�มเสี�ยงที�มีอิยู่แล้ว 
กลุ่มบริิษััทยังติดัต�มคว�มเคลื�อินไหวขึ้อิงริ�ค�วัตถุดัิบอิย่�ง
ใกล้ชิดั ตลอิดัจำนก�ริใช้ริะบบก�ริจำัดัซีื�อิวัตถุดัิบในก�ริผลิตขึ้ั�น
ต้น แบบ Central Purchasing โดัยมีก�ริควบคุมริ�ค�ต�มที� 
OEM กำ�หนดั

ความเสี่ยุุงจากความผันผวนของอัตราดอกเบัี�ยุุ

เมื�อิพิื่จำ�ริณ�ว่�เงินกู้ยืมที�คงค้�งส่วนใหญี่่กับธุน�ค�ริที�
เกี�ยวขึ้้อิงกันขึ้อิงกลุ่มบริิษััทส่วนใหญี่่ ซี้�งใช้อิัตริ�ดัอิกเบี�ยแบบ
ลอิยตัว เป็นผลให้ต้นทุนท�งก�ริเงินสูงข้ึ้�นไดั้ เมื�อิเกิดัคว�ม
ผันผวนขึ้อิงอิัตริ�ดัอิกเบี�ยอิ้�งอิิงที�เพื่ิ�มข้ึ้�นขึ้อิงเงินกู้ยืม 

เพื่ื�อิจัำดัก�ริกับคว�มเสี�ยงนี�  ฝึ��ยบริิห�ริจำะติดัต�มคว�ม
เคลื�อินไหวขึ้อิงอิัตริ�ดัอิกเบี�ยทั�วทั�งกลุ่มบริิษััทอิย่�งใกล้
ชิดั อิย่�งไริก็ต�มค�ดัก�ริณ์ว่�ในอิน�คตอิันใกล้ จำะไม่มีก�ริ
เปลี�ยนแปลงดัอิกเบี�ยในอัิตริ�ที�มีนัยสำ�คัญี่จำ�กริะดัับปัจำจำุบัน 
โดัยอิ้�งอิิงต�มนโยบ�ยก�ริเงินที�ใช้ในปริะเทศไทย ม�เลเซีีย 
อิินโดันีเซีีย และอิินเดีัย ซี้�งเป็นตล�ดัหลักขึ้อิงกลุ่มบริิษััท 
อิย่�งไริก็ต�มฝึ��ยบริิห�ริมีคว�มพื่ย�ย�มห�แหล่งเงินทุนท�ง
เลือิกอิื�นๆ ริ่วมถ้งท�งเลือิกในก�ริริะดัมทุน ที�จำะส�ม�ริถช่วย
ลดัคว�มเสี�ยงไดั้ นอิกเหน่อิจำ�กธุน�ค�ริพื่�ณิชย์ 

คว�มเส่�ยงในด้�นก�รดำ�เนินง�น
ความเสี่ยุุงที่เกิดจากโรคระบัาด

คว�มเสี�ยงที�เกิดัจำ�กก�ริริะบ�ดัขึ้อิงไวริัสโควิดั-19 ทำ�ให้หล�ย
อิงค์กริทั�วโลกต้อิงปริับตัวอิย่�งริวดัเริ็ว นอิกเหน่อิจำ�กก�ริ
ปกป้อิงสภ�พื่คล่อิงและกริะแสเงินสดัเป็นหลักโดัยใช้ปริะโยชน์
จำ�กสิ�งจำูงใจำที�ริัฐบ�ลแนะนำ� นอิกจำ�กนี�ม�ตริก�ริในก�ริดัำ�เนิน
ง�นมีคว�มสำ�คัญี่เป็นอิย่�งยิ�ง ที�จำะต้อิงทำ�ให้แน่ใจำว่�กิจำกริริม
ท�งธุุริกิจำหลัก จำะไดั้ริับผลกริะทบน้อิยที�สุดั โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�ง
ในช่วงล็อิกดั�วน์ที�กำ�หนดัโดัยบ�งปริะเทศ

ในสภ�วะที�เปริ�ะบ�งที�สุดันี� เป็นสถ�นก�ริณ์ที�บีบบังคับให้กลุ่ม
บริิษััทต้อิงพื่ัฒน� โดัยที�กลุ่มบริิษััทต้อิงเปลี�ยนโฟกัสและจำัดั
ลำ�ดัับคว�มสำ�คัญี่ใหม่ ปริะกอิบดั้วยก�ริกำ�หนดัริะเบียบปฏิิบัติ
เกี�ยวกับก�ริจำำ�กัดัก�ริเดัินท�งเพื่ื�อิธุุริกิจำ ก�ริคัดักริอิง นโยบ�ย
ก�ริทำ�ง�นจำ�กที�บ้�น และนโยบ�ยก�ริปริะชุมเสมือินจำริิงซี้�ง
ไดั้ริับก�ริพัื่ฒน�และบังคับใช้ในก�ริบริิห�ริจัำดัก�ริพื่นักง�นที�
กริะจำัดักริะจำ�ยต�มที�ต่�งๆ ขึ้ณะเดีัยวกันก�ริปฏิิบัติต�มขึ้ั�น
ตอินก�ริปฏิิบัติที�ริัฐบ�ลกำ�หนดันั�น ไดั้ริับก�ริเน้นยำ��อิย่�ง
สมำ��เสมอิว่�ให้เป็นม�ตริก�ริดั้�นคว�มปลอิดัภัยขึ้ั�นพื่ื�นฐ�น
ในทุกสถ�นที�ทำ�ง�น

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
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ในกลุ่มบริิษััท มีก�ริติดัต�มและบันท้กก�ริติดัเชื�อิโควิดั-19 
อิย่�งสมำ��เสมอิ ทั�งริ�ยใหม่และริ�ยที�ฟ้�นตัว ริวมถ้งอิัตริ�
ก�ริฉีดัวัคซีีน ซี้�งจำะช่วยให้ฝึ��ยบริิห�ริดูัแลและว�งแผนก�ริ
ดัำ�เนินง�นไดั้อิย่�งริวดัเริ็ว และมีคว�มพื่ริ้อิมสำ�หริับก�ริกอิบ
กู้สถ�นก�ริณ์ที�จำำ�เป็น

สำ�หริับก�ริจำัดัก�ริห่วงโซี่อิุปท�นนั�น มีก�ริว�งแผนก�ริริับมือิ
ริวมถ้งก�ริปริับกลยุทธุ์ในก�ริจัำดัห� โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งในดั้�น
ก�ริขึ้นส่ง ก�ริบริิห�ริจัำดัก�ริผู้ส่งมอิบโดัยก�ริจัำดัห�ผู้ส่งมอิบ
ท�งเลือิก ก�ริจำัดัก�ริสินค้�คงคลัง และอิื�นๆ

ความเสี่ยุุงด้านความปลอดภััยุุ สุขอนามัยุุ  
และสิ�งแวดล้อม

อิุบัติเหตุริ้�ยแริงหริือิก�ริบ�ดัเจำ็บส่วนบุคคลอิ�จำเกิดัจำ�กสภ�พื่
แวดัล้อิมก�ริทำ�ง�นที�ไม่เอิื�อิอิำ�นวยหริือิเป็นอัินตริ�ย อิ�ทิเช่น 
ก�ริจำัดัก�ริเคริื�อิงจำักริในโริงง�นที�ผิดัพื่ล�ดั คว�มผิดัพื่ล�ดั
ขึ้อิงมนุษัย์อิันเป็นผลม�จำ�กคว�มเหน่�อิยล้�อิันเน่�อิงม�จำ�ก
ชั�วโมงทำ�ง�นที�ย�วน�น หริือิอิื�นๆ อิีกม�กม�ย ในทำ�นอิง
เดัียวกันขึ้อิงเสียหริือิส�ริเคมีที�เกิดัจำ�กกริะบวนก�ริผลิต ห�ก
มีก�ริจำัดัก�ริที�ผิดัพื่ล�ดั อิ�จำไม่เพื่ียงแต่เป็นอิันตริ�ยต่อิผู้คน
และพื่ื�นที�โดัยริอิบเท่�นั�น แต่ยังริวมถ้งสิ�งแวดัล้อิมโดัยทั�วไป
อิีกดั้วย กลุ่มบริิษััทอิ�จำถูกตำ�หนิหริือิลงโทษัโดัยหน่วยง�นที�
เกี�ยวขึ้้อิงสำ�หรัิบก�ริไม่ปฏิิบัติต�มม�ตริฐ�นและขึ้ั�นตอินดั้�น
คว�มปลอิดัภัย ซี้�งจำะทำ�ให้เกิดัคว�มเสียห�ยต่อิชื�อิเสียงขึ้อิง
บริิษััท

คว�มตริะหนักถ้งหัวขึ้้อิดั้�นสุขึ้ภ�พื่และคว�มปลอิดัภัย ไดั้ริับ
ก�ริส่งเสริิมผ่�นกิจำกริริมและก�ริริณริงค์ต่�งๆม�กม�ย นอิก
เหน่อิจำ�กก�ริบริริย�ยสรุิป และก�ริฝึึกอิบริมต�มปกติให้แก่
พื่นักง�นทั�วทั�งกลุ่มบริิษััท ในริะหว่�งก�ริฝึึกอิบริมพื่นักง�น
จำะไดั้รัิบก�ริยำ��เตือินถ้งหลักเกณฑ์์ดั้�นคว�มปลอิดัภัยทั�งหมดั 
โดัยให้คว�มสำ�คัญี่กับก�ริปฏิิบัติต�มขึ้ั�นตอินก�ริปฏิิบัติง�น
และก�ริผลิตอิย่�งต่อิเน่�อิง กลุ่มบริิษััทให้คว�มสำ�คัญี่เป็น
อิย่�งสูงในก�ริปฏิิบัติต�มขึ้้อิกำ�หนดัและกฎหม�ยที�เกี�ยวขึ้้อิง
อิย่�งเคริ่งครัิดั โดัยเฉพื่�ะที�เกี�ยวกับม�ตริฐ�นคุณภ�พื่และ 
สิ�งแวดัล้อิมที�กำ�หนดัโดัยปริะเทศไทย ม�เลเซีีย อิินโดันีเซีีย 
และอิินเดัีย ซี้�งเป็นสี�ปริะเทศที�กลุ่มบริิษััทดัำ�เนินก�ริอิยู่

ความเสี่ยุุงจากการผลิตภััณฑ์์ขาดคุณภัาพ

ต�มขึ้้อิกำ�หนดัขึ้อิงม�ตริฐ�นริะบบบริิห�ริคุณภ�พื่ IATF 
16949 กลุ่มบริิษััทจำะปฏิิบัติต�มม�ตริฐ�นในกริะบวนก�ริผลิต 
อิย่�งเคริ่งครัิดั ซี้�งคุณภ�พื่เป็นหน้�งในปัจำจัำยที�สำ�คัญี่สำ�หริับ
อิุตส�หกริริมย�นยนต์ เน่�อิงจำ�กขึ้้อิบกพื่ริ่อิงขึ้อิงผลิตภัณฑ์์
ดั้�นคว�มปลอิดัภัยจำะไม่เป็นที�ยอิมริับ ซี้�งอิ�จำส่งผลให้เกิดัผล 

กริะทบดั้�นคว�มปลอิดัภัยอิย่�งริุนแริงในที�สุดั และมีผล 
กริะทบต่อิชื�อิเสียงขึ้อิงกลุ่มบริิษััท ในกริณีที�มีคดัีคว�มกับ
ผู้บริิโภคปล�ยท�ง ที�อิ�จำไดั้ริับคว�มเสียห�ยอิันเกิดัจำ�ก
ผลิตภัณฑ์์ที�ไม่ไดั้ม�ตริฐ�น นอิกเหน่อิจำ�กขึ้้อิริ้อิงเริียนจำ�ก 
OEM แล้ว กลุ่มบริิษััทอิ�จำไดั้ริับคว�มเสี�ยงท�งก�ริเงินเกี�ยว
กับก�ริเริียกริ้อิงก�ริริับปริะกัน ซี้�งหลังจำ�กนั�นอิ�จำจำะสูญี่เสีย
ธุุริกิจำที�มีอิยู่หริือิที�อิ�จำเกิดัขึ้้�นในอิน�คต

นอิกเหน่อิจำ�กก�ริควบคุมคุณภ�พื่ผลิตภัณฑ์์ที�ผ่�นก�ริ
ปริับปริุงกริะบวนก�ริผลิตอิย่�งต่อิเน่�อิง ก�ริทบทวนและ
ปริับปริุงก�ริควบคุมคุณภ�พื่ทั�งภ�ยในและภ�ยนอิก ริวม
ถ้ง ณ สถ�นที�ขึ้อิงผู้ส่งมอิบสินค้�แล้วนั�น ก�ริเพื่ิ�มข้ึ้�นขึ้อิง
ริะบบอัิตโนมัติในโริงง�นผลิตขึ้อิงกลุ่มบริิษััทนั�นช่วยปรัิบปรุิง
ริะดัับก�ริปริะกันคุณภ�พื่อีิกดั้วย ก�ริติดัตั�งหุ่นยนต์จำะช่วย
ลดัคว�มเสี�ยงในก�ริล�อิอิกขึ้อิงผู้ปฏิิบัติง�น ลดัขึ้้อิผิดัพื่ล�ดั
ในก�ริผลิตที�ไม่จำำ�เป็นซี้�งเดัิมเกิดัจำ�กมนุษัย์ ในขึ้ณะเดัียวกัน
ส�ยก�ริผลิตอัิตโนมัติเหล่�นี�น่�จำะช่วยจัำดัก�ริกับคว�มเสี�ยง 
อิื�นๆ ที�เกี�ยวขึ้้อิงกับคว�มปลอิดัภัย และคว�มส�ม�ริถขึ้อิง
ส�ยก�ริผลิต

ความเสี่ยุุงจากความสามารถด้านทรัพยุุากรบัุคคล

ช่อิงว่�งท�งคว�มส�ม�ริถ หม�ยถ้งคว�มแตกต่�งท�งทักษัะ
ริะหว่�ง ริะดัับคว�มส�ม�ริถที�ผู้บริิห�ริค�ดัหวังกับริะดัับทักษัะ 
คว�มริู้ และปริะสบก�ริณ์จำริิงขึ้อิงพื่นักง�น พื่นักง�นที�ไริ้คว�ม
ส�ม�ริถอิ�จำไม่ส�ม�ริถทำ�ง�นไดั้อิย่�งมีปริะสิทธุิภ�พื่ ส่งผลให้
ไดั้ผลผลิตตำ�� คุณภ�พื่ขึ้อิงผลิตภัณฑ์์ไม่ดัี อิัตริ�ส่วนขึ้อิงเสีย
สูง และ/หริือิมีขึ้้อิริ้อิงเริียนจำ�กลูกค้�

พื่นักง�นที�มีคว�มส�ม�ริถจำะส�ม�ริถดัำ�เนินก�ริต�มแผนที�
กำ�หนดัโดัยผู้บริิห�ริริะดัับ สูงอิย่ �งมีปริะ สิทธุิภ�พื่และ
ปริะสิทธุิผล โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งในธุุริกิจำใหม่ขึ้อิงบริิษััท หริือิ
ดั้�นไฮเทคที�เริิ�มดัำ�เนินก�ริ เพืื่�อิจำัดัก�ริกับคว�มเสี�ยงนี� ก�ริ
ปริับปรุิงแผนก�ริฝึึกอิบริมและก�ริเพื่ิ�มปริะสิทธุิภ�พื่ริะบบก�ริ
จำัดัก�ริ เป็นหน้�งในแผนปฏิิบัติก�ริที�เริ่งดั่วนที�สุดั ถ้งแม้จำะมี
ขึ้้อิจำำ�กัดัขึ้อิงโอิก�สในก�ริฝึึกอิบริมอัินเน่�อิงม�จำ�กก�ริแพื่ริ่
ริะบ�ดั อิย่�งไริก็ต�มฝึ��ยบริิห�ริไดั้เปลี�ยนเป็นก�ริฝึึกอิบริม
อิอินไลน์ทดัแทน เพื่ื�อิให้แน่ใจำว่�แผนก�ริฝึึกอิบริมไดั้ริับก�ริ
ปฏิิบัติอิย่�งต่อิเน่�อิง
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ในกลุ่มบริิษััท มีก�ริติดัต�มและบันท้กก�ริติดัเชื�อิโควิดั-19 
อิย่�งสมำ��เสมอิ ทั�งริ�ยใหม่และริ�ยที�ฟ้�นตัว ริวมถ้งอิัตริ�
ก�ริฉีดัวัคซีีน ซี้�งจำะช่วยให้ฝึ��ยบริิห�ริดูัแลและว�งแผนก�ริ
ดัำ�เนินง�นไดั้อิย่�งริวดัเริ็ว และมีคว�มพื่ริ้อิมสำ�หริับก�ริกอิบ
กู้สถ�นก�ริณ์ที�จำำ�เป็น

สำ�หริับก�ริจำัดัก�ริห่วงโซี่อิุปท�นนั�น มีก�ริว�งแผนก�ริรัิบมือิ
ริวมถ้งก�ริปริับกลยุทธุ์ในก�ริจัำดัห� โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งในดั้�น
ก�ริขึ้นส่ง ก�ริบริิห�ริจัำดัก�ริผู้ส่งมอิบโดัยก�ริจัำดัห�ผู้ส่งมอิบ
ท�งเลือิก ก�ริจำัดัก�ริสินค้�คงคลัง และอิื�นๆ

ความเสี่ยุุงด้านความปลอดภััยุุ สุขอนามัยุุ  
และสิ�งแวดล้อม

อิุบัติเหตุริ้�ยแริงหริือิก�ริบ�ดัเจำ็บส่วนบุคคลอิ�จำเกิดัจำ�กสภ�พื่
แวดัล้อิมก�ริทำ�ง�นที�ไม่เอิื�อิอิำ�นวยหริือิเป็นอัินตริ�ย อิ�ทิเช่น 
ก�ริจำัดัก�ริเคริื�อิงจำักริในโริงง�นที�ผิดัพื่ล�ดั คว�มผิดัพื่ล�ดั
ขึ้อิงมนุษัย์อิันเป็นผลม�จำ�กคว�มเหน่�อิยล้�อิันเน่�อิงม�จำ�ก
ชั�วโมงทำ�ง�นที�ย�วน�น หริือิอิื�นๆ อิีกม�กม�ย ในทำ�นอิง
เดัียวกันขึ้อิงเสียหริือิส�ริเคมีที�เกิดัจำ�กกริะบวนก�ริผลิต ห�ก
มีก�ริจำัดัก�ริที�ผิดัพื่ล�ดั อิ�จำไม่เพื่ียงแต่เป็นอิันตริ�ยต่อิผู้คน
และพื่ื�นที�โดัยริอิบเท่�นั�น แต่ยังริวมถ้งสิ�งแวดัล้อิมโดัยทั�วไป
อิีกดั้วย กลุ่มบริิษััทอิ�จำถูกตำ�หนิหริือิลงโทษัโดัยหน่วยง�นที�
เกี�ยวขึ้้อิงสำ�หรัิบก�ริไม่ปฏิิบัติต�มม�ตริฐ�นและขึ้ั�นตอินดั้�น
คว�มปลอิดัภัย ซี้�งจำะทำ�ให้เกิดัคว�มเสียห�ยต่อิชื�อิเสียงขึ้อิง
บริิษััท

คว�มตริะหนักถ้งหัวขึ้้อิดั้�นสุขึ้ภ�พื่และคว�มปลอิดัภัย ไดั้ริับ
ก�ริส่งเสริิมผ่�นกิจำกริริมและก�ริริณริงค์ต่�งๆม�กม�ย นอิก
เหน่อิจำ�กก�ริบริริย�ยสรุิป และก�ริฝึึกอิบริมต�มปกติให้แก่
พื่นักง�นทั�วทั�งกลุ่มบริิษััท ในริะหว่�งก�ริฝึึกอิบริมพื่นักง�น
จำะไดั้รัิบก�ริยำ��เตือินถ้งหลักเกณฑ์์ดั้�นคว�มปลอิดัภัยทั�งหมดั 
โดัยให้คว�มสำ�คัญี่กับก�ริปฏิิบัติต�มขึ้ั�นตอินก�ริปฏิิบัติง�น
และก�ริผลิตอิย่�งต่อิเน่�อิง กลุ่มบริิษััทให้คว�มสำ�คัญี่เป็น
อิย่�งสูงในก�ริปฏิิบัติต�มขึ้้อิกำ�หนดัและกฎหม�ยที�เกี�ยวขึ้้อิง
อิย่�งเคริ่งครัิดั โดัยเฉพื่�ะที�เกี�ยวกับม�ตริฐ�นคุณภ�พื่และ 
สิ�งแวดัล้อิมที�กำ�หนดัโดัยปริะเทศไทย ม�เลเซีีย อิินโดันีเซีีย 
และอิินเดัีย ซี้�งเป็นสี�ปริะเทศที�กลุ่มบริิษััทดัำ�เนินก�ริอิยู่

ความเสี่ยุุงจากการผลิตภััณฑ์์ขาดคุณภัาพ

ต�มขึ้้อิกำ�หนดัขึ้อิงม�ตริฐ�นริะบบบริิห�ริคุณภ�พื่ IATF 
16949 กลุ่มบริิษััทจำะปฏิิบัติต�มม�ตริฐ�นในกริะบวนก�ริผลิต 
อิย่�งเคริ่งครัิดั ซี้�งคุณภ�พื่เป็นหน้�งในปัจำจัำยที�สำ�คัญี่สำ�หริับ
อิุตส�หกริริมย�นยนต์ เน่�อิงจำ�กขึ้้อิบกพื่ริ่อิงขึ้อิงผลิตภัณฑ์์
ดั้�นคว�มปลอิดัภัยจำะไม่เป็นที�ยอิมริับ ซี้�งอิ�จำส่งผลให้เกิดัผล 

กริะทบดั้�นคว�มปลอิดัภัยอิย่�งริุนแริงในที�สุดั และมีผล 
กริะทบต่อิชื�อิเสียงขึ้อิงกลุ่มบริิษััท ในกริณีที�มีคดัีคว�มกับ
ผู้บริิโภคปล�ยท�ง ที�อิ�จำไดั้ริับคว�มเสียห�ยอิันเกิดัจำ�ก
ผลิตภัณฑ์์ที�ไม่ไดั้ม�ตริฐ�น นอิกเหน่อิจำ�กขึ้้อิริ้อิงเริียนจำ�ก 
OEM แล้ว กลุ่มบริิษััทอิ�จำไดั้ริับคว�มเสี�ยงท�งก�ริเงินเกี�ยว
กับก�ริเริียกริ้อิงก�ริริับปริะกัน ซี้�งหลังจำ�กนั�นอิ�จำจำะสูญี่เสีย
ธุุริกิจำที�มีอิยู่หริือิที�อิ�จำเกิดัขึ้้�นในอิน�คต

นอิกเหน่อิจำ�กก�ริควบคุมคุณภ�พื่ผลิตภัณฑ์์ที�ผ่�นก�ริ
ปริับปริุงกริะบวนก�ริผลิตอิย่�งต่อิเน่�อิง ก�ริทบทวนและ
ปริับปริุงก�ริควบคุมคุณภ�พื่ทั�งภ�ยในและภ�ยนอิก ริวม
ถ้ง ณ สถ�นที�ขึ้อิงผู้ส่งมอิบสินค้�แล้วนั�น ก�ริเพื่ิ�มข้ึ้�นขึ้อิง
ริะบบอัิตโนมัติในโริงง�นผลิตขึ้อิงกลุ่มบริิษััทนั�นช่วยปรัิบปรุิง
ริะดัับก�ริปริะกันคุณภ�พื่อีิกดั้วย ก�ริติดัตั�งหุ่นยนต์จำะช่วย
ลดัคว�มเสี�ยงในก�ริล�อิอิกขึ้อิงผู้ปฏิิบัติง�น ลดัขึ้้อิผิดัพื่ล�ดั
ในก�ริผลิตที�ไม่จำำ�เป็นซี้�งเดัิมเกิดัจำ�กมนุษัย์ ในขึ้ณะเดัียวกัน
ส�ยก�ริผลิตอัิตโนมัติเหล่�นี�น่�จำะช่วยจัำดัก�ริกับคว�มเสี�ยง 
อิื�นๆ ที�เกี�ยวขึ้้อิงกับคว�มปลอิดัภัย และคว�มส�ม�ริถขึ้อิง
ส�ยก�ริผลิต

ความเสี่ยุุงจากความสามารถด้านทรัพยุุากรบัุคคล

ช่อิงว่�งท�งคว�มส�ม�ริถ หม�ยถ้งคว�มแตกต่�งท�งทักษัะ
ริะหว่�ง ริะดัับคว�มส�ม�ริถที�ผู้บริิห�ริค�ดัหวังกับริะดัับทักษัะ 
คว�มริู้ และปริะสบก�ริณ์จำริิงขึ้อิงพื่นักง�น พื่นักง�นที�ไริ้คว�ม
ส�ม�ริถอิ�จำไม่ส�ม�ริถทำ�ง�นไดั้อิย่�งมีปริะสิทธุิภ�พื่ ส่งผลให้
ไดั้ผลผลิตตำ�� คุณภ�พื่ขึ้อิงผลิตภัณฑ์์ไม่ดัี อิัตริ�ส่วนขึ้อิงเสีย
สูง และ/หริือิมีขึ้้อิริ้อิงเริียนจำ�กลูกค้�

พื่นักง�นที�มีคว�มส�ม�ริถจำะส�ม�ริถดัำ�เนินก�ริต�มแผนที�
กำ�หนดัโดัยผู้บ ริิห�ริริะดัับ สูงอิย่ �งมีปริะ สิทธุิภ�พื่และ
ปริะสิทธุิผล โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งในธุุริกิจำใหม่ขึ้อิงบริิษััท หริือิ
ดั้�นไฮเทคที�เริิ�มดัำ�เนินก�ริ เพืื่�อิจำัดัก�ริกับคว�มเสี�ยงนี� ก�ริ
ปริับปรุิงแผนก�ริฝึึกอิบริมและก�ริเพื่ิ�มปริะสิทธุิภ�พื่ริะบบก�ริ
จำัดัก�ริ เป็นหน้�งในแผนปฏิิบัติก�ริที�เริ่งดั่วนที�สุดั ถ้งแม้จำะมี
ขึ้้อิจำำ�กัดัขึ้อิงโอิก�สในก�ริฝึึกอิบริมอัินเน่�อิงม�จำ�กก�ริแพื่ริ่
ริะบ�ดั อิย่�งไริก็ต�มฝึ��ยบริิห�ริไดั้เปลี�ยนเป็นก�ริฝึึกอิบริม
อิอินไลน์ทดัแทน เพื่ื�อิให้แน่ใจำว่�แผนก�ริฝึึกอิบริมไดั้ริับก�ริ
ปฏิิบัติอิย่�งต่อิเน่�อิง
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บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ความเสี่ยุุงจากภััยุุคุกคามความปลอดภััยุุ 
ทางไซเบัอร์

ดั้วยกับภัยคุกค�มคว�มปลอิดัภัยท�งไซีเบอิริ์ ในโลกดัิจำิทัล
ที�เพื่ิ�มข้ึ้�น และมีผลกริะทบในวงกว้�ง โดัยเฉพื่�ะอิย่�งยิ�งใน
ช่วงก�ริริะบ�ดัใหญี่่ คว�มเสี�ยงจำ�กก�ริโจำมตีท�งไซีเบอิริ์จำ้ง
มีคว�มสำ�คัญี่ม�กกว่�ที�เคย ซี้�งอิ�จำทำ�ให้เกิดัก�ริหยุดัทำ�ง�น
คริั�งใหญี่่ที�อิ�จำนำ�ไปสู่ก�ริหยุดัชะงักขึ้อิงธุุริกิจำอิย่�งริุนแริงหริือิ
ก�ริสูญี่ห�ยขึ้อิงขึ้้อิมูล

ดัังนั�นกลุ่มบริิษััทจำ้งไดั้ดัำ�เนินม�ตริก�ริที�เหม�ะสมเพื่ื�อิลดัคว�ม
เสี�ยง โดัยก�ริปริับปริุงก�ริป้อิงกันสำ�หริับปล�ยท�ง เคริือิขึ้่�ย
ท�งก�ยภ�พื่ เว็บไซีดั์ แอิปพื่ลิเคชัน อิีเมล และอิื�นๆ มีก�ริ
ทดัสอิบก�ริเจำ�ะริะบบซี้�งจำะดัำ�เนินก�ริเป็นปริะจำำ�ทุกปีเพืื่�อิริะบุ
และตริวจำสอิบจำุดัอิ่อินดั้�นคว�มปลอิดัภัย (ถ้�มี)

ความเสี่ยุุงจากเหตุสุดวิสัยุุ

ภัยธุริริมช�ติที�ไม่ค�ดัคิดัหริือิห�ยนะอิื�นๆที�หลีกเลี�ยงไม่ไดั้ 
อิ�จำก่อิให้เกิดัผลกริะทบในท�งลบต่อิธุุริกิจำทั�งท�งตริงและ
ท�งอิ้อิม ซี้�งส่งผลต่อิริ�ยไดั้และกำ�ไริลดัลงอิย่�งมีนัยสำ�คัญี่ 
ตัวอิย่�งล่�สุดัขึ้อิงเหตุก�ริณ์ที�ไม่ค�ดัคิดัเช่นนี�คือิ ก�ริริะบ�ดั
ใหญี่่ขึ้อิงโควิดั-19 ซี้�งพื่ิสูจำน์ว่�ส่งผลกริะทบต่อิห่วงโซี่อิุปท�น
ทั�วโลก และทำ�ให้ก�ริดัำ�เนินง�นส่วนใหญี่่หยุดัชะงักลงอิย่�ง
ม�กในเวล�ต่อิม�

จำ�กบทเรีิยนที�ไดั้เริียนริู้จำ�กเริื�อิงนี� กลุ่มบริิษััทไดั้เพื่ิ�มม�ตริก�ริ
ปกป้อิงและป้อิงกันเพืื่�อิลดัคว�มเสี�ยงเหล่�นี�ทั�งในดั้�นก�ริ
ปฏิิบัติง�นและดั้�นก�ริเงิน ซี้�งริวมถ้งก�ริกำ�หนดัแผนฟ้�นฟู
ที�เหม�ะสมหริือิ แผนคว�มต่อิเน่�อิงเพืื่�อิให้ส�ม�ริถกู้คืนก�ริ
ผลิตไดั้โดัยเริ็วที�สุดั ในขึ้ณะเดัียวกันไดั้ปริับปริุงคว�มคุ้มคริอิง
ก�ริทำ�ปริะกันเพื่ื�อิคริอิบคลุมคว�มเสี�ยงสำ�หริับอิุตส�หกริริม
ทั�งหมดั ซี้�งไม่ริวมถ้งคว�มสูญี่เสียที�ต�มม�ท�งธุุริกิจำ

ความเสี่ยุุงจากการทุจริตคอร์รัปช้ั่น

แนวท�งก�ริขึ้อิงกลุ่มบริิษััท คือิก�ริไม่ยอิมริับก�ริชักชวน ก�ริ
ติดัสินบนและก�ริทุจำริิตทุกริูปแบบ และมุ่งมั�นที�จำะดัำ�เนินธุุริกิจำ
อิย่�งมือิอิ�ชีพื่ มีจำริิยธุริริม ดั้วยม�ตริฐ�นสูงสุดัขึ้อิงคว�ม
ซีื�อิสัตย์ต�มกฎหม�ยและริะเบียบขึ้้อิบังคับที�บังคับใช้ทั�งหมดั
ในปริะเทศที�บริิษััทดัำ�เนินธุุริกิจำ

เน่�อิงจำ�กก�ริติดัสินบนและก�ริทุจำริิตนั�นกริะทบต่อิจำริิยธุริริม
ท�งธุุริกิจำและชื�อิเสียงขึ้อิงอิงค์กริ ดัังนั�น นโยบ�ยต่อิต้�นก�ริ
ติดัสินบนและก�ริทุจำริิตจำ้งไดั้ริับก�ริปริับปริุงให้ดัียิ�งข้ึ้�น เพื่ื�อิ
ป้อิงกันไม่ให้เกิดัก�ริชักชวน ก�ริทุจำริิตและก�ริติดัสินบนที�ไม่
เหม�ะสม ซี้�งมีแผนจำะเปิดัตัวและจัำดัแสดังทั�วทั�งกลุ่มบริิษััทใน
ปีงบปริะม�ณหน้� เพืื่�อิเพื่ิ�มก�ริรัิบริู้ในหมู่พื่นักง�นทุกคนใน
เริื�อิงดัังกล่�ว

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
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082 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ทริัพื่ย์สินท่�ใช้ในก�ริปริะกอิบธุริกิจำขอิงกลุ่มบริิษััท

* จำำ�นวนดัังกล่่�วไดั้รวมถึึงทรัพย์์สิินประเภทถึือเพื�อก�รล่งทุน (IPSB Bangi Plant)

1. สินทริัพื่ย์ถ�วริท่� ใช้ ในก�ริปริะกอิบธุริกิจำ

ลำาดับั ประเภัท/ลักษณะทรัพยุุ์สิน

มูลค่าตามบััญช้ีสุทธิ
ณ วันที่ 31 มกราคม

2565
(ล้านบัาท)

ลักษณะการถ่อครอง 
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. ที่ดัินและส่วนปริับปริุงที่ดัิน * 933.2 ริ�ยละเอิียดัในหัวข้อิ 1)

2. อิ�ค�ริและส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ * 1,088.0 ริ�ยละเอิียดัในหัวข้อิ 2)

3. เคริื่อิงจำักริและอิุปกริณ์ 2,278.4 ริ�ยละเอิียดัในหัวข้อิ 3)

4. เคริื่อิงตกแต่งและเคริื่อิงใช้สำ�นักง�น 21.9 เจำ้�ขอิงกริริมสิทธิ์ ไม่มี

5. ย�นพ�หนะ 18.4 เจำ้�ขอิงกริริมสิทธิ์ ไม่มี

6. สินทริัพย์ริะหว่�งก่อิสริ้�งและติดัตั้ง 30.5 เจำ้�ขอิงกริริมสิทธิ์ ไม่มี

รวม 4,370.4

สินทริัพื่ย์ถ�วริขึ้อิงกลุ่มบริิษััท ขึ้้�งต้นแบ่งแยกต�มปริะเภทและลักษัณะทริัพื่ย์สิน ดัังนี�

1) ที่ดินและส่วนปรับัปรุงที่ดิน

 1.1) ที่ดินในประเทศไทยุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�งและขนาดพื�นที่

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAV ที่ดัินในนิคมอิุตส�หกริริม
อิีสเทิริ์นซีบอิริ์ดั จำังหวัดัริะยอิง

64/6 หมู่ 4 ตำ�บลปลวกแดัง
อิำ�เภอิปลวกแดัง จำังหวัดัริะยอิง
(จำำ�นวน 1 แปลง พื้นที่ 12 ไริ่  
3 ง�น 14 ต�ริ�งว�) 
พื้นที่: 220,183 ต�ริ�งฟุต

สถ�นที่ตั้งขอิง
โริงง�นผลิต IAV
ในจำังหวัดัริะยอิง

ปริะเทศไทย

66.5 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. IAV ที่ดัินในนิคมอิุตส�หกริริมไฮเทค 
จำังหวัดัพริะนคริศริีอิยุธย� 

64/6 หมู่ 1 ตำ�บลบ้�นเลน 
อิำ�เภอิบ�งปะอิิน จำังหวัดั
พริะนคริศริีอิยุธย�
(จำำ�นวน 1 แปลง พื้นที่ 11 ไริ่  
27 ต�ริ�งว�) 
พื้นที่: 191,664 ต�ริ�งฟุต

สถ�นที่ตั้ง
โริงง�นผลิต IAV
จำังหวัดัพริะนคริ

ศริีอิยุธย�

66.4 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี



082 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ทริัพื่ย์สินท่�ใช้ในก�ริปริะกอิบธุริกิจำขอิงกลุ่มบริิษััท

* จำำ�นวนดัังกล่่�วไดั้รวมถึึงทรัพย์์สิินประเภทถึือเพื�อก�รล่งทุน (IPSB Bangi Plant)

1. สินทริัพื่ย์ถ�วริท่� ใช้ ในก�ริปริะกอิบธุริกิจำ

ลำาดับั ประเภัท/ลักษณะทรัพยุุ์สิน

มูลค่าตามบััญช้ีสุทธิ
ณ วันที่ 31 มกราคม

2565
(ล้านบัาท)

ลักษณะการถ่อครอง 
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. ที่ดัินและส่วนปริับปริุงที่ดัิน * 933.2 ริ�ยละเอิียดัในหัวข้อิ 1)

2. อิ�ค�ริและส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ * 1,088.0 ริ�ยละเอิียดัในหัวข้อิ 2)

3. เคริื่อิงจำักริและอิุปกริณ์ 2,278.4 ริ�ยละเอิียดัในหัวข้อิ 3)

4. เคริื่อิงตกแต่งและเคริื่อิงใช้สำ�นักง�น 21.9 เจำ้�ขอิงกริริมสิทธิ์ ไม่มี

5. ย�นพ�หนะ 18.4 เจำ้�ขอิงกริริมสิทธิ์ ไม่มี

6. สินทริัพย์ริะหว่�งก่อิสริ้�งและติดัตั้ง 30.5 เจำ้�ขอิงกริริมสิทธิ์ ไม่มี

รวม 4,370.4

สินทริัพื่ย์ถ�วริขึ้อิงกลุ่มบริิษััท ขึ้้�งต้นแบ่งแยกต�มปริะเภทและลักษัณะทริัพื่ย์สิน ดัังนี�

1) ที่ดินและส่วนปรับัปรุงที่ดิน

 1.1) ที่ดินในประเทศไทยุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�งและขนาดพื�นที่

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAV ที่ดัินในนิคมอิุตส�หกริริม
อิีสเทิริ์นซีบอิริ์ดั จำังหวัดัริะยอิง

64/6 หมู่ 4 ตำ�บลปลวกแดัง
อิำ�เภอิปลวกแดัง จำังหวัดัริะยอิง
(จำำ�นวน 1 แปลง พื้นที่ 12 ไริ่  
3 ง�น 14 ต�ริ�งว�) 
พื้นที่: 220,183 ต�ริ�งฟุต

สถ�นที่ตั้งขอิง
โริงง�นผลิต IAV
ในจำังหวัดัริะยอิง

ปริะเทศไทย

66.5 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. IAV ที่ดัินในนิคมอิุตส�หกริริมไฮเทค 
จำังหวัดัพริะนคริศริีอิยุธย� 

64/6 หมู่ 1 ตำ�บลบ้�นเลน 
อิำ�เภอิบ�งปะอิิน จำังหวัดั
พริะนคริศริีอิยุธย�
(จำำ�นวน 1 แปลง พื้นที่ 11 ไริ่  
27 ต�ริ�งว�) 
พื้นที่: 191,664 ต�ริ�งฟุต

สถ�นที่ตั้ง
โริงง�นผลิต IAV
จำังหวัดัพริะนคริ

ศริีอิยุธย�

66.4 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี

083แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�งและขนาดพื�นที่

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IPSB ที่ดินในเมูืองนิไล

แปลง ก.พีเอ็น 38504  
ล็อต 9144  และ
แปลง ข้.พีเอ็น 38503 ล็อต 9145 

ที่ดินทั้งสองแปลงตั้งอยู่ใน Mukim 
of Setul, Seremban, Segeri 
Sembilan ประเทศมูาเลเซีย 
(จำำานวน 2 แปลง) 
พื้นที่ : 303,069 ตารางฟุต

สถานที่ผลิต
สำาหรับ IPSB ใน

Nilai ประเทศ
มูาเลเซีย

131.3 ถือสิทธิการ
ใช้ที่ดินเป็ระยะ

เวลา 99 ปี
สิ้นสุด วันที่ 
3 กรกฎาคมู 
พ.ศ. 2635

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

2. IPSB ที่ดินในเมูือง Bangi 

HS(M) 9638 พีที 11469 S 
eksyen 13 Bandar Baru  
Bangi, Mukim of Kajang  
เข้ต Hulu Langat รัฐ Selangor 
ประเทศมูาเลเซีย 
(จำำานวน 1 แปลง)
พื้นที่ : 43,560 ตารางฟุต

สถานที่ผลิต
สถานที่ข้อง

IKTC ใน Bangi 
ประเทศมูาเลเซีย

32.7 ถือสิทธิการใช้
ที่ดินเป็นระยะ 
เวลา 99 ปีและ
สิ้นสุด วันที่ 29 

กันยายน  
พ.ศ. 2629

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

3. ITSB ที่ดินใน Bukit Beruntung 

HS(D) 39152 พีที 13990 
Seksyen 20, Bandar Serendah 
เข้ต Ulu Selangor รัฐ Selangor 
ประเทศมูาเลเซีย (จำำานวน 1 แปลง) 
พื้นที่ : 365,576 ตารางฟุต

สถานที่ตั้ง
โรงงาน

ITSB ใน Bukit
Beruntung 

ประเทศมูาเลเซีย

151.8 เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิ์

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

รวม 315.8

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�งและขนาดพื�นที่

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

3. FCT ที่ดินในตำาบลมูะข้ามูคู่  

600 หมูู่ 4 ตำาบลมูะข้ามูคู่  
กิ่งอำาเภอนิคมูพัฒนา  
จำังหวัดระยอง
(จำำานวน 1 แปลง พื้นที่ 24 ไร่)
พื้นที่: 413,334 ตารางฟุต

สถานที่ตั้งข้อง
โรงงานผลิตข้อง
FCT ในจำังหวัด
ระยองประเทศ

ไทย

48.0 เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิ์

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

รวม 180.9

 1.2) ที่ดินในประเทศมาเลเซียุุ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



084 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 1.3) ที่ดินในประเทศอินโดนีเซียุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�งและขนาดพื�นที่

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. PT IMV ที่ดัินในเขตอิุตส�หกริริม
Jababeka, Cikarang

บล็อิก จำีจำี-7เอิ, 7บี และ จำีจำี-8,
เขตอิุตส�หกริริม  
ถนน Jababeka,
Tahap II Cikarang, ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย 
(จำำ�นวน 3 แปลง) 
พื้นที่ : 132,083 ต�ริ�งฟุต

สถ�นที่ตั้ง
โริงง�นผลิต
PT IMV และ

PT ITI ในเมือิง
Cikarang

ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย

143.1 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�ง จำนถึง

วันที่ 24 
กันย�ยน

พ.ศ. 2569

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT III ที่ดัินใน Delta Silicon, Cikarang
ถนน Meranti 3, 

บล็อิก L-8 เลขที่ 5D-E Delta  
Silicon Lippo Cikarang,  
Bekasi, West Java ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย
พื้นที่ : 35,028 ต�ริ�งเมตริ

สถ�นที่ตั้ง
โริงง�นผลิต

PT III PT IMV 
และ

PT ITI ในเมือิง
Cikarang

ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย

293.4 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�ง จำนถึง

วันที่ 24 
กันย�ยน

พ.ศ. 2584

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 436.5

2) อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคาร

 2.1) อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคารในประเทศไทยุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAV อิ�ค�ริและส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ
64/6 หมู่ 4 ตำ�บลปลวกแดัง
อิำ�เภอิปลวกแดัง จำังหวัดัริะยอิง 
ปริะเทศไทย

โริงง�นผลิตขอิง 
IAV 

จำังหวัดัริะยอิง 
ปริะเทศไทย

140.1 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. IAV อิ�ค�ริและส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ
64/6 หมู่ 1 บ้�นเลน บ�งปะอิิน
จำังหวัดัพริะนคริศริีอิยุธย� 
ปริะเทศไทย

โริงง�นผลิตขอิง 
IAV

จำังหวัดัอิยุธย� 
ปริะเทศไทย

87.1 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี

3. IAV เลขที่ 603 หมู่ 8 ตำ�บลหนอิง
โพริง อิำ�เภอิศริีมห�โพธิ จำังหวัดั
ปริ�จำีนบุริี ปริะเทศไทย

โริงง�นขอิง 
IAV จำังหวัดั
ปริ�จำีนบุริี 

ปริะเทศไทย

0.1 สัญญ�เช่� ไม่มี



084 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 1.3) ที่ดินในประเทศอินโดนีเซียุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�งและขนาดพื�นที่

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. PT IMV ที่ดัินในเขตอิุตส�หกริริม
Jababeka, Cikarang

บล็อิก จำีจำี-7เอิ, 7บี และ จำีจำี-8,
เขตอิุตส�หกริริม  
ถนน Jababeka,
Tahap II Cikarang, ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย 
(จำำ�นวน 3 แปลง) 
พื้นที่ : 132,083 ต�ริ�งฟุต

สถ�นที่ตั้ง
โริงง�นผลิต
PT IMV และ

PT ITI ในเมือิง
Cikarang

ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย

143.1 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�ง จำนถึง

วันที่ 24 
กันย�ยน

พ.ศ. 2569

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT III ที่ดัินใน Delta Silicon, Cikarang
ถนน Meranti 3, 

บล็อิก L-8 เลขที่ 5D-E Delta  
Silicon Lippo Cikarang,  
Bekasi, West Java ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย
พื้นที่ : 35,028 ต�ริ�งเมตริ

สถ�นที่ตั้ง
โริงง�นผลิต

PT III PT IMV 
และ

PT ITI ในเมือิง
Cikarang

ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย

293.4 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�ง จำนถึง

วันที่ 24 
กันย�ยน

พ.ศ. 2584

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 436.5

2) อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคาร

 2.1) อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคารในประเทศไทยุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAV อิ�ค�ริและส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ
64/6 หมู่ 4 ตำ�บลปลวกแดัง
อิำ�เภอิปลวกแดัง จำังหวัดัริะยอิง 
ปริะเทศไทย

โริงง�นผลิตขอิง 
IAV 

จำังหวัดัริะยอิง 
ปริะเทศไทย

140.1 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. IAV อิ�ค�ริและส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ
64/6 หมู่ 1 บ้�นเลน บ�งปะอิิน
จำังหวัดัพริะนคริศริีอิยุธย� 
ปริะเทศไทย

โริงง�นผลิตขอิง 
IAV

จำังหวัดัอิยุธย� 
ปริะเทศไทย

87.1 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี

3. IAV เลขที่ 603 หมู่ 8 ตำ�บลหนอิง
โพริง อิำ�เภอิศริีมห�โพธิ จำังหวัดั
ปริ�จำีนบุริี ปริะเทศไทย

โริงง�นขอิง 
IAV จำังหวัดั
ปริ�จำีนบุริี 

ปริะเทศไทย

0.1 สัญญ�เช่� ไม่มี

085แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IPSB โรงงานที่ Nilai
พีที 2475 และ พีที 2476 เข้ต
อุตสาหกรรมู Nilai P.O Box 45
71807 Nilai, Negeri Sembilan

โรงงานผลิตข้อง
IPSB ใน Nilai

ประเทศมูาเลเซีย

138.6 ถือสิทธิการใช้
ที่ดินเป็ระยะ
เวลา 99 ปี
สิ้นสุด วันที่ 
3 กรกฎาคมู 
พ.ศ. 2635

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

2. IPSB โรงงานที่ Bangi
ล็อต 9, ถนน พี/7, Seksyen 13 
เข้ตอุตสาหกรรมู Bangi,  
P.O Box 9,
43650 Bandar Baru Bangi, 
Selangor.

โรงงานผลิตข้อง
IKTC ใน Bangi
ประเทศมูาเลเซีย

15.2 ถือสิทธิการ
ใช้ที่ดินเป็ระยะ

เวลา 99 ป ี
สิ้นสุดวันที่ 

29 กันยายน 
พ.ศ. 2629

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

3. IPSB ห้องพัก 14 ห้อง
เลข้ที่ 12, Lot 9132, Mukim of
Setul, เข้ต Seremban,
State of Negeri Sembilan,
Malaysia  
ซึ่งมูีพื้นที่ 9,494 ตารางฟุต

ที่พักสำาหรับ
พนักงานข้อง 

IPSB

4.8 กรรมูสิทธิ์ 
ในที่ดิน

ไมู่มูี

4. ITSB โรงงานที่ Bukit Beruntung
ล็อต 11 ถนน Jasmine 4  
เข้ตอุตสาหกรรมู Bukit  
Berungtung 48300 Rawang, 
Selangor

โรงงานผลิต
ข้อง ITSB Bukit 

Beruntung 
ประเทศมูาเลเซีย

251.1 กรรมูสิทธิ์ 
ในที่ดิน

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

4. FCT อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
600 หมูู่ 4 ตำาบลมูะข้ามูคู่  
กิ่งอำาเภอนิคมูพัฒนา  
จำังหวัดระยอง ประเทศไทย

โรงงานผลิตข้อง 
FCT

จำังหวัดระยอง
ประเทศไทย

45.8 เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิ์

ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

5. IIT ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เลข้ที่ 9/141 UM Tower ชั้น 14 
หน่วย A1 ถนนรามูคำาแหง
เข้ตสวนหลวง จำัดหวัด
กรุงเทพมูหานคร ประเทศไทย

สำานักงานบริษัท 
IIT

1.1 สัญญาเช่า ไมู่มูี

รวม 274.2

 2.2) อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคารในประเทศมาเลเซียุุ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



086 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

5. ITSB ห้อิงพัก 20 ห้อิง
Rose Court Block E, Bandar 
Bukit Sentosa 48300 Rawang, 
Selangor ปริะเทศม�เลเซีย
พื้นที่ : 15,640 ต�ริ�งฟุต

ที่พักสำ�หริับ
พนักง�น ITSB

12.0 กริริมสิทธิ์ 
ในที่ดัิน

ไม่มี

6. ITSB โริงง�นที่ Melaka
ล็อิต 9307 ถนน TTC 26A, 
Taman Teknologi Cheng, 
75250 Melaka

ริงง�นผลิตขอิง 
ITSB

Melaka
ปริะเทศม�เลเซีย

7.4 สัญญ�เช่� ไม่มี

7. TSSB ส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ
ล็อิต 11A, ถนน พี/7, Seksyen 
13 เขตอิุตส�หกริริม Bangi P.O 
Box 9, 43650 Bandar Baru 
Bangi, Selangor

สำ�นักง�นและ
โริงง�นขอิง

TSSB ใน Bangi
ปริะเทศม�เลเซีย

3.8 สัญญ�เช่� ไม่มี

8. IATSB โริงง�นที่ Serendah
ล็อิต 40481 Seksyen 20, 
Mukim Bandar Serendah, 
48200 Rawang, Selangor

โริงง�นผลิตขอิง 
IATSB

Serendah 
ปริะเทศม�เลเซีย

30.7 สัญญ�เช่� ไม่มี

รวม 463.6

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. PT IMV โริงง�นที่ Cikarang
ถนน Industri Selatan 6A  
บล็อิก จำีจำี-7เอิ/บี, เขตพื้นที่
อิุตส�หกริริม Jababeka II, 
Cikarang  
Selatan,17854 Bekasi  
ปริะเทศอิินโดันีเซีย

โริงง�นผลิตขอิง
PT IMV ในเมือิง

Cikarang
ปริะเทศ

อิินโดันีเซีย

37.2 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�งจำนถึง

วันที่ 
24 กันย�ยน 
พ.ศ. 2569

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT III โริงง�นที่ Cikarang
ถนน Meranti 3, บล็อิก L-8  
เลขที่ 5D-E Delta Silicon Lippo 
Cikarang, Bekasi, West Java 
ปริะเทศอิินโดันีเซีย

โริงง�นผลิตขอิง
PT III PT IMV 
และ PT ITI ใน

เมือิง
Cikarang

ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย

235.2 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�งจำนถึง

วันที่ 24 
กันย�ยน

พ.ศ. 2584

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 272.4

 2.3)  อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคารในประเทศอินโดนีเซียุุ



086 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

5. ITSB ห้อิงพัก 20 ห้อิง
Rose Court Block E, Bandar 
Bukit Sentosa 48300 Rawang, 
Selangor ปริะเทศม�เลเซีย
พื้นที่ : 15,640 ต�ริ�งฟุต

ที่พักสำ�หริับ
พนักง�น ITSB

12.0 กริริมสิทธิ์ 
ในที่ดัิน

ไม่มี

6. ITSB โริงง�นที่ Melaka
ล็อิต 9307 ถนน TTC 26A, 
Taman Teknologi Cheng, 
75250 Melaka

ริงง�นผลิตขอิง 
ITSB

Melaka
ปริะเทศม�เลเซีย

7.4 สัญญ�เช่� ไม่มี

7. TSSB ส่วนปริับปริุงอิ�ค�ริ
ล็อิต 11A, ถนน พี/7, Seksyen 
13 เขตอิุตส�หกริริม Bangi P.O 
Box 9, 43650 Bandar Baru 
Bangi, Selangor

สำ�นักง�นและ
โริงง�นขอิง

TSSB ใน Bangi
ปริะเทศม�เลเซีย

3.8 สัญญ�เช่� ไม่มี

8. IATSB โริงง�นที่ Serendah
ล็อิต 40481 Seksyen 20, 
Mukim Bandar Serendah, 
48200 Rawang, Selangor

โริงง�นผลิตขอิง 
IATSB

Serendah 
ปริะเทศม�เลเซีย

30.7 สัญญ�เช่� ไม่มี

รวม 463.6

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. PT IMV โริงง�นที่ Cikarang
ถนน Industri Selatan 6A  
บล็อิก จำีจำี-7เอิ/บี, เขตพื้นที่
อิุตส�หกริริม Jababeka II, 
Cikarang  
Selatan,17854 Bekasi  
ปริะเทศอิินโดันีเซีย

โริงง�นผลิตขอิง
PT IMV ในเมือิง

Cikarang
ปริะเทศ

อิินโดันีเซีย

37.2 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�งจำนถึง

วันที่ 
24 กันย�ยน 
พ.ศ. 2569

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT III โริงง�นที่ Cikarang
ถนน Meranti 3, บล็อิก L-8  
เลขที่ 5D-E Delta Silicon Lippo 
Cikarang, Bekasi, West Java 
ปริะเทศอิินโดันีเซีย

โริงง�นผลิตขอิง
PT III PT IMV 
และ PT ITI ใน

เมือิง
Cikarang

ปริะเทศ
อิินโดันีเซีย

235.2 สิทธิในก�ริ
ก่อิสริ้�งจำนถึง

วันที่ 24 
กันย�ยน

พ.ศ. 2584

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 272.4

 2.3)  อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคารในประเทศอินโดนีเซียุุ

087แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั�ง

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAIPL โรงงานที่ Gurugram
Sector M-10, IMT Manesar, 
Village Bhangrola, Gurugram 
123505, Haryana  
ประเทศอินเดีย

โรงงานผลิต 
IAIPL ในเมูือง 
Gurugram 

ประเทศอินเดีย

67.4 สัญญาเช่า ไมู่มูี

2. IAIPL โรงงานที่ Gujarat
Survey หมูายเลข้ 108
Surender Nagar Gujarat 
382750, ประเทศอินเดีย

โรงงานผลิต 
IAIPL ในเมูือง 

Gujarat ประเทศ
อินเดีย

10.4 สัญญาเช่า ไมู่มูี

รวม 77.8

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAV เครื่องมูือ เครื่องจำักรและ
อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์

ใช้สำาหรับการ
ประกอบธุรกิจำ

102.0 เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิ์

บางส่วนใช้เป็น
สินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

2. FCT เครื่องมูือ เครื่องจำักรและ
อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์

ใช้สำาหรับการ
ประกอบธุรกิจำ

73.1 เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิ์

ไมู่มูี

รวม 175.1

 2.4) อาคารและส่วนปรับัปรุงอาคารในประเทศอินเดียุุ

3) เคร่่องจักรและอุปกรณ์ ในการผลิต

 3.1) เคร่่องจักรและอุปกรณ์ของบัริษัทในประเทศไทยุุ

 3.2) เคร่่องจักรและอุปกรณ์ของบัริษัทในประเทศมาเลเซียุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. ITSB เครื่องมูือ เครื่องจำักร 
และอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์

ใช้สำาหรับการ
ประกอบธุรกิจำ

328.8 เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิ์

บางส่วนใช้เป็น
สินทรัพย์ค้ำา
ประกันกับสถาบัน
การเงิน

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



088 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 3.3) เคร่่องจักรและอุปกรณ์ของบัริษัทในประเทศอินโดนีเซียุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. PT IMV เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

 176.8 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

บ�งส่วนใช้เป็น
สินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT ITI เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

 48.3 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

บ�งส่วนใช้เป็น
สินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT III เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

426.6 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 651.7

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

2. IPSB เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

209.8 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

บ�งส่วนใช้เป็น
สินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

3. TSSB เคริื่อิงจำักริและอิุปกริณ์ในก�ริ 
ให้คำ�แนะนำ�บริิก�ริ  
(Solution Provider)

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

4.7 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี

4. IATSB เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

827.8 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 1,371.1

 3.4) เคร่่องจักรและอุปกรณ์ของบัริษัทในประเทศอินเดียุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAIPL เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

80.5 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี

รวม 80.5



088 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 3.3) เคร่่องจักรและอุปกรณ์ของบัริษัทในประเทศอินโดนีเซียุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. PT IMV เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

 176.8 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

บ�งส่วนใช้เป็น
สินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT ITI เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

 48.3 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

บ�งส่วนใช้เป็น
สินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

2. PT III เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

426.6 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 651.7

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

2. IPSB เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

209.8 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

บ�งส่วนใช้เป็น
สินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

3. TSSB เคริื่อิงจำักริและอิุปกริณ์ในก�ริ 
ให้คำ�แนะนำ�บริิก�ริ  
(Solution Provider)

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

4.7 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี

4. IATSB เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

827.8 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ใช้เป็นสินทริัพย์ค้ำ�
ปริะกันกับสถ�บัน
ก�ริเงิน

รวม 1,371.1

 3.4) เคร่่องจักรและอุปกรณ์ของบัริษัทในประเทศอินเดียุุ

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
สินทรัพยุุ์

วัตถุประสงค์ 
การถ่อครอง

มูลค่าตามบััญช้ี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 

(ล้านบัาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภัาระผูกพัน

1. IAIPL เคริื่อิงมือิ เคริื่อิงจำักริ 
และอิุปกริณ์ในก�ริผลิตชิ้นส่วน
ริถยนต์

ใช้สำ�หริับก�ริ
ปริะกอิบธุริกิจำ

80.5 เจำ้�ขอิง
กริริมสิทธิ์

ไม่มี

รวม 80.5

089แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

2. เครื�องหม�ยท�งก�รค้�

ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565 กลุ่มบริิษััทไม่ไดั้เป็นเจำ้�ขึ้อิงลิขึ้สิทธุิ�เคริื�อิงหม�ยท�งก�ริค้�และสิทธุิบัตริใดัๆ อิย่�งไริก็ดัีก�ริดัำ�เนิน
ธุุริกิจำขึ้อิงกลุ่มบริิษััท Ingress Corporation Berhad (ICB) ซี้�งเป็นผู้ถือิหุ้นใหญี่่ขึ้อิงบริิษััทไดั้เขึ้้�ทำ�สัญี่ญี่�อินุญี่�ตให้กลุ่มบริิษััท 
(ซี้�งปริะกอิบดั้วยบริิษััท, IAV, FCT, IIM, ITSB, IPSB, PT ITI และ PT IMV) ใช้ตริ�เคริื�อิงหม�ยท�งก�ริค้�ขึ้อิงกลุ่มอิิงเกริส 
ฉบับลงวันที� 10 สิงห�คม 2558 ซี้�งสัญี่ญี่�ดัังกล่�ว อินุญี่�ตให้กลุ่มบริิษััทส�ม�ริถใช้ตริ�เคริื�อิงหม�ยท�งก�ริค้�ขึ้อิงกลุ่มอิิงเกริส
ในก�ริผลิต ทำ�ก�ริตล�ดัและขึ้�ยชิ�น ส่วนย�นยนต์ในปริะเทศไทย ปริะเทศม�เลเซีีย และปริะเทศอิินโดันีเซีีย

โดัยมีริ�ยละเอิียดัที�สำ�คัญี่เกี�ยวกับเคริื�อิงหม�ยท�งก�ริค้�ดัังกล่�ว ดัังนี�

3. สินทรัพื่ย์ ไม่ม่ตัวตน
 
ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565 กลุ่มบริิษััทมีสินทริัพื่ย์ไม่มีตัวตนไดั้แก่ โปริแกริมคอิมพื่ิวเตอิริ์และลูกค้�สัมพื่ันธุ์ โดัยมูลค่�สุทธุิต�ม
บัญี่ชีขึ้อิงสินทริัพื่ย์ไม่มีตัวตนปริะเภทโปริแกริมคอิมพื่ิวเตอิริ์ ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565 มีมูลค่�เท่�กับ 19.38 ล้�นบ�ท (19.70 
ล้�นบ�ท ณ วันที� 31 มกริ�คม 2564) โดัยมูลค่�ขึ้อิงลูกค้�สัมพื่ันธุ์เกิดัขึ้้�นจำ�กก�ริปันส่วนค่�คว�มนิยมจำ�กก�ริเขึ้้�ถือิหุ้นในบริิษััท
ย่อิย IAIPL เมื�อิวันที� 13 พื่ฤศจำิก�ยน 2560 และก�ริปริะเมินมูลค่�คว�มนิยมไดั้แล้วเสริ็จำเมื�อิไตริม�สที�สี�ขึ้อิงปีงบก�ริเงินสิ�นสุดั
วันที� 31 มกริ�คม 2562 มูลค่�ลูกค้�สัมพื่ันธุ์จำะถูกตัดัจำำ�หน่�ยเป็นริะยะเวล� 10 ปี โดัยมูลค่�ต�มบัญี่ชีขึ้อิงลูกค้�สัมพื่ันธุ์ ณ วัน
ที� 31 มกริ�คม 2565 มีจำำ�นวน 7.79 ล้�นบ�ท (8.39 ล้�นบ�ท ณ วันที� 31 มกริ�คม 2564)

ลำาดับั
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
เคร่่องหมายุุการค้า เลขทะเบัียุุน

ผลิตภััณฑ์์ที่ได้รับั 
ความคุ้มครอง

ระยุุะเวลาการสงวนสิทธิตาม
กฏหมายุุประเทศมาเลเซียุุ
ให้เคร่่องหมายุุทางการค้า

เป็นทรัพยุุ์สินเฉพาะของ ICB
(PROTECTION PERIOD)

1. ICB  2012019064 ประเภทที่ 12 : ชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบยานยนต์  

โดยทั้งหมูดอยู่ใน 
ประเภทที่ 12

ระยะเวลา 10 ปี  
นับตั้งแต่วันที่ 9

พฤศจำิกายน 2555 ถึง  
9 พฤศจำิกายน 2565

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



090 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ก�ริขับเคลื�่อินธุุริกิจำเพื่่�่อิคว�มยั�่งยืน

นโยบ�ยก�ริพื่ัฒน�อิย่�งยั�งยืน

บริิษััท INGRS มุ่งมั�นที�จำะดัำ�เนินกลยุทธุ์ดั้�นสิ�งแวดัล้อิมเพื่ื�อิให้บริริลุเป้�หม�ยและวัตถุปริะสงค์ท�งธุุริกิจำขึ้อิงเริ� เริ�แสดังคว�ม
ใส่ใจำต่อิสิ�งแวดัล้อิมและสังคมในก�ริสริ้�งคว�มไว้ว�งใจำจำ�กส�ธุ�ริณชน

กลยุทธุ์ก�ริเติบโตอิย่�งยั�งยืนขึ้อิงเริ� มุ่งหวังที�จำะเป็นปริะโยชน์ต่อิผู้มีส่วนไดั้ส่วนเสียภ�ยในและภ�ยนอิกขึ้อิงเริ�ที�อิยู่ภ�ยในและ
โดัยริอิบห่วงโซี่อิุปท�นขึ้อิงธุุริกิจำขึ้อิงเริ� บริิษััทเน้นยำ��ว่�คว�มริับผิดัชอิบต่อิสังคมและสิ�งแวดัล้อิมและธุริริม�ภิบ�ล เป็นส่วนหน้�ง
ขึ้อิงหน้�ที�ขึ้อิงบริิษััทฯ ที�จำะต้อิงดัูแลให้ก�ริดัำ�เนินธุุริกิจำขึ้อิงเริ�ปลอิดัภัยต่อิสิ�งแวดัล้อิม โดัยผ่�นกริะบวนก�ริปฏิิบัติต�มกฎหม�ย 
ขึ้้อิกำ�หนดัเฉพื่�ะขึ้อิงลูกค้� ริะบบก�ริจำัดัก�ริคุณภ�พื่ ISO 9001 ริะบบก�ริจำัดัก�ริคุณภ�พื่เฉพื่�ะอุิตส�หกริริมย�นยนต์ IATF 
16949 ริะบบก�ริจำัดัก�ริสิ�งแวดัล้อิม ISO 14001 และ ISO 45001 ริะบบก�ริจำัดัก�ริคว�มปลอิดัภัยอิ�ชีวอิน�มัยและสิ�งแวดัล้อิม

ต�ริ�งก�ริม่ส่วนริ่วมขอิงผู้ม่ส่วนไดั้ส่วนเส่ยและก�ริจำัดัก�ริ 

เพื่ื�อิให้คว�มค�ดัหวังขึ้อิงผู้มีส่วนไดั้ริับก�ริตอิบสนอิง บริิษััทฯ ไดั้กำ�หนดัแนวท�งโดัยจำัดัให้มีช่อิงท�งก�ริสื�อิส�ริเพืื่�อิผู้มีส่วนไดั้
ส่วนเสียแสดังคว�มคิดัเห็น เพื่ื�อิก�ริปริับปริุงและก�ริเติบโตอิย่�งต่อิเน่�อิงต�มต�ริ�งดัังนี�:

ผู้มีส่วนได้เสียุุ ความคาดหวัง แนวทางการดำาเนินงาน ช้่องทางส่่อสาร

พนักงาน • ให้คว�มเชื่อิมั่น คว�มเค�ริพ  
และผลปริะโยชน์อิย่�งเท่�เที่ยม

• มีคว�มปลอิดัภัยในชีวิต
• พัฒน�คว�มริู้และโอิก�สใน

ก�ริทำ�ง�น
• สมดัุลริะหว่�งชีวิตและก�ริ

ทำ�ง�น

• โคริงก�ริพัฒน�บุคคล�กริ
• ริะบบลีนขอิงบริิษััทอิิงเกริส
• ก�ริบริิห�ริต�ม

วัตถุปริะสงค์
• กิจำกริริม Family Day และ 

Sport Day

• กิจำกริริม Town Hall
• ก�ริปริะชุมตอินเช้�
• กล่อิงแสดังข้อิคิดัเห็น และอิีเมล์

ริับข้อิริ้อิงเริียน

หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ
อุปทาน

• สื่อิส�ริข้อิมูลท�งธุริกิจำ 
ที่ถูกต้อิงและทันเวล�

• มีสัญญ�ธุริกิจำอิย่�งเป็นธริริม
• มีคว�มริ่วมมือิอิันดัีริะหว่�งกัน

• ก�ริตริวจำสอิบ Supplier
• ก�ริแบ่งปันคว�มริู้ 

เพื่อิก�ริพัฒน�
• ก�ริพัฒน� Supplier

• ก�ริปริะเมินผล Supplier
• ก�ริปริะชุมกับ Supplier
• ติดัต�มผลง�นดั้�น PQCD

ลูกค้า • บริริลุเป้�หม�ยคุณภ�พ
ผลิตภัณฑ์์

• บริริลุเป้�หม�ยก�ริส่งมอิบ
• ผลิตภัณฑ์์ที่เป็นมิตริต่อิ 

สิ่งแวดัล้อิม
• ริ�ค�สินค้�เหม�ะสม
• ให้คว�มริ่วมมือิเป็นอิย่�งดีั 

ต่อิลูกค้�

• ส�ม�ริริักษั�และพัฒน�ผล
ง�นดั้�น PQCD 

• ปฏิิบัติต�มริะบบริับริอิง
คุณภ�พและสิ่งแวดัล้อิม 
IATF 16949 และ  
ISO 14001

• พัฒน�คว�มสัมพันธ์ 
กับลูกค้�

• สำ�ริวจำคว�มพึงพอิใจำขอิงลูกค้�
• ผลก�ริปริะเมินจำ�กลูกค้�
• ติดัต�มผลง�นดั้�น PQCD

สังคมทท้องถิ่น • ดัำ�เนินธุริกิจำดั้วย 
คว�มริับผิดัชอิบ

• สนับสนุนคว�มยั่งยื่น 
ท�งเศริษัฐกิจำ

• มีส่วนริ่วมกับก�ริพัฒน�
สังคม

• มีจำริริย�บริริณท�งธุริกิจำ
• มีส่วนริ่วมและริับผิดัชอิบ 

ต่อิสังคม (CSR)
• สนับสนุนก�ริมีง�นทำ�ขอิง

คนในท้อิงถิ่น

• กำ�หนดัผู้ริับผิดัชอิบต่อิสังคม
• พบปะผู้นำ�ท้อิงถิ่น



090 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)
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บทนำ� เอิกส�ริแนบก�ริปริะกอิบธุริกิจำ
และผลก�ริดัำ�เนินง�น

ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ ข้อิมูลดั้�นก�ริเงิน
สารบััญ

ผู้มีส่วนได้เสียุุ ความคาดหวัง แนวทางการดำาเนินงาน ช้่องทางส่่อสาร

ผู้ร่วมทุนและ
พันธมิตร

• อีเมล์
• การประชุมผ่านส่ือ

อิเลคทรอนิคส์
• การประชุม
• เวบไซด์

• การปรับปรุงผลการดำาเนิน
ธุรกิจ

• มีธรรมาภิบาลพร้อมด้วย
ความโปร่งใส

• มีสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน
• การเข้าถึงข้อมูล

• การดำาเนินธุรกิจภายใต้
ธรรมาภิบาล

• ตรวจสอบภายใน
• การประเมินความเส่ียง

เจ้าหนี้/
สถาบันการเง�น

• อีเมลล์
• การประชุมผ่านส่ืออิเลคทรอ

นิคส์
• การประชุม
• เวบไซด์

• จ่ายคืนตามกำาหนด
• มีผลประกอบการที่ดี

• การจัดการเงินสด
• การบริหารจัดการภายใต้การ

กำากับกิจการท่ีดี

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

• การพัฒนาผลประกอบการ
• มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส
• ปฏิิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

• มีธรรมาภิบาลใน
การดำาเนินงาน

• การตรวจสอบภายใน
• การวิเคราะห์ความเส่ียง

• แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
• รายงานประจำาปี
• Comment Box การประชุม

สามัญประจำาปี
• เวบไซด์ของบริษัท
• ติดต่อนักลุงทุนสัมพันธ์

สื่อ • ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• รายงานประจำาปี
• ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
• เว็บไซด์

• ข้อมูลถูกต้องทันต่อเวลา • การบริหารจัดการข้อมูล

ประเทศและรัฐบาล • ปฏิิบัติตามระเบียบและ
กฎหมาย

• มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ส่วนรวม

• ปฏิิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายอย่างเต็มท่ี

• ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
ส่วนรวม

• ติดต่อฝ�ายบุคคลและธุรการ
• ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



092 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 จำานวนพนักงาน
 ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565 บริิษััทมีจำำ�นวนพื่นักง�นทั�งสิ�น 2,219 คน ดัังริ�ยละเอิียดัต่อิไปนี�

ข้อิมูลเก่�ยวพื่นักง�น

ม�เลเซีย

อิินโดันีเซีย

อิินเดัีย

ไทย

(ก) จำำ�นวนพื่นักง�นทั�งสิ�นแบ่งต�มปริะเทศ ดัังต่อิไปนี� (ขึ้) จำำ�นวนพื่นักง�นจำำ�แนกต�มเพื่ศ

892

542

250

535

ผู้บริิห�ริริะดัับสูง

หัวหน้�ง�น

ผู้จำัดัก�ริริะดัับกล�ง

รวมทั�งหมด 2,219

(ค) สัดัส่วนพื่นักง�นจำำ�แนกต�มช่วงอิ�ยุ

ช่วงอิ�ยุ 
ไม่เกิน 25 ปี

ช่วงอิ�ยุ 
ริะหว่�ง 56-65 ปี

ช่วงอิ�ยุ 
ริะหว่�ง 26-40 ปี

ช่วงอิ�ยุ 
ริะหว่�ง 41-55 ปี

31.23 1.67

44.84

21.95

ร้อยุุละ ร้อยุุละ

ร้อยุุละ

ช่วงอิ�ยุ 65 ปีข้้นไป

0.32ร้อยุุละ

ร้อยุุละ

สม�ชิกในทีม

41 5 26104

144 56 1,714 126

รวมทั�งหมด 2,006 213 หญิิง

ชาย           หญิิง

ชาย

บริิษััทฯ มีก�ริจำ้�งง�นผู้พื่ิก�ริหริือิกลุ่มดั้อิยโอิก�ศอิื�นๆ จำำ�นวน 7 คน ซี้�งเป็นไปต�มกฏิหม�ยอิย่�งคริบถ้วนเริียบริ้อิย (100:1)
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44.84

21.95

ร้อยุุละ ร้อยุุละ

ร้อยุุละ

ช่วงอิ�ยุ 65 ปีข้้นไป

0.32ร้อยุุละ

ร้อยุุละ

สม�ชิกในทีม

41 5 26104

144 56 1,714 126

รวมทั�งหมด 2,006 213 หญิิง

ชาย           หญิิง

ชาย

บริิษััทฯ มีก�ริจำ้�งง�นผู้พื่ิก�ริหริือิกลุ่มดั้อิยโอิก�ศอิื�นๆ จำำ�นวน 7 คน ซี้�งเป็นไปต�มกฏิหม�ยอิย่�งคริบถ้วนเริียบริ้อิย (100:1)

093แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบััญ

 ค่าตอบัแทนพนักงาน 

 ค่�ตอิบแทนไดั้จำ่�ยเงินค่�ตอิบแทนพื่นักง�นปริะม�ณ 515.2 ล้�นบ�ท ซี้�งริวมถ้งเงินเดัือินและค่�ล่วงเวล� 

 กองทุนสำารองเลี�ยุุงช้ีพ

ในปี 2564/2565 มีจำำ�นวนพื่นักง�นเป็นสม�ชิกสมทบกอิงทุนสำ�ริอิงเลี�ยงชีพื่ 1,994 คน คิดัเป็นสัดัส่วนริ้อิยละ 89.9 ขึ้อิง
พื่นักง�นที�มีสิทธุิ� อิัตริ�เงินสมทบริ�ยเดืัอินริ้อิยละ 2.0 ถ้ง ริ้อิยละ 15.0 ขึ้อิงค่�จำ้�งเงินเดัือินพื่ื�นฐ�นต�มกฏิเกณฑ์์และ
ริะเบียบขึ้้อิบังคับขึ้อิงแต่ละปริะเทศที�กำ�หนดัไว้ 

 ผลประโยุุช้น์ระยุุะยุุาวของพนักงาน

ก�ริจำ�่ยเงนิชดัเชยใหพ้ื่นกัง�นเกษัยีณอิ�ยุและล�อิอิกต�มกฎหม�ยแริงง�นไดัถ้กูปฏิบิตัิในปริะเทศไทย อิินโดันเีซีีย และอินิเดัยี 
ยกเว้นในปริะเทศม�เลเซีีย ทั�งนี�ก�ริจำ่�ยค่�ชดัเชยริะหว่�งพื่นักง�นช�ยและหญี่ิงไม่มีคว�มแตกต่�ง บริิษััทฯ มีก�ริจำ้�งง�น 
ผู้พื่ิก�ริหริือิกลุ่มดั้อิยโอิก�ศอิื�นๆ จำำ�นวน 7 คน ซี้�งคริบต�มที�กฏิหม�ยริะบุ (100:1) อิย่�งคริบถ้วนเริียบริ้อิยแล้ว

 นโยุุบัายุุการพัฒนาพนักงาน 

บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญี่ต่อิก�ริพื่ัฒน�ทริัพื่ย�กริบุคคลและพื่นักง�นเป็นหน้�งในปัจำจำัยสำ�คัญี่ที�ขึ้ับเคลื�อินก�ริเติบโตอิย่�งยั�งยืน
ขึ้อิง INGRS จำ้งไดั้จำัดัตั�งแผนกฝึึกอิบริมภ�ยใต้ฝึ��ยทริัพื่ย�กริบุคคล เพื่ื�อิจำัดัก�ริฝึึกอิบริมและพื่ัฒน�พื่นักง�นขึ้อิง INGRS 
อิย่�งเป็นริะบบ บริิษััทฯ ตั�งเป้�ก�ริพื่ัฒน�ทักษัะและคว�มส�ม�ริถขึ้อิงพื่นักง�นทุกริะดัับเพืื่�อิพื่ัฒน�ม�ตริฐ�นคุณภ�พื่และ 
ผลง�น บริิษััทฯ ไดั้สนับสนุนให้พื่นักง�นแสดังศักยภ�พื่อิย่�งเต็มที�และส�ม�ริถปริับตัวและตอิบสนอิงต่อิก�ริเปลี�ยนแปลง
ขึ้อิงเทคโนโลยีและคว�มต้อิงก�ริท�งธุุริกิจำและคว�มต้อิงก�ริขึ้อิงอิุตส�หกริริมไดั้อิย่�งริวดัเริ็ว

บริิษััทฯ ไดั้กำ�หนดัเป้�หม�ยก�ริฝึึกอิบริมขึ้อิงพื่นักง�นที� 24 ชั�วโมงต่อิคนต่อิปี ในปี 2564/65 พื่นักง�น INGRS ไดั้ริับก�ริ
ฝึึกอิบริมคริบ 24 ชั�วโมงหรืิอิม�กกว่� โดัยเฉลี�ยที�ริ้อิยละ 76.26 ขึ้อิงพื่นักง�นทั�งหมดั โดัยมีค่�ใช้จำ่�ยริวมทั�งสิ�น 3.5 ล้�นบ�ท

บริิษััทฯ ไดั้จำัดัทำ�โปริแกริมก�ริฝึึกอิบริมและพื่ัฒน�พื่นักง�น โดัยพื่ิจำ�ริณ�จำ�กขึ้ั�นตอินก�ริปฏิิบัติง�นที�เป็นม�ตริฐ�น คว�ม
ต้อิงก�ริขึ้อิงแต่ละแผนก และทักษัะพื่ื�นฐ�นขึ้อิงพื่นักง�น ซี้�งมีวัตถุปริะสงค์เพืื่�อิให้พื่นักง�นมีคว�มริู้คว�มเขึ้้�ใจำในก�ริทำ�ง�น 
ส�ม�ริถปฏิิบัติหน้�ที�ไดั้อิย่�งปลอิดัภัยและมีปริะสิทธุิภ�พื่ หลักสูตริก�ริฝึึกอิบริมจำัดัต�มวัตถุปริะสงค์และเป้�หม�ย โดัยมี
ก�ริทบทวนทุกปี ดัังนี�

 
 ก) การปฐมนิเทศพนักงาน

จำัดัให้มีก�ริปฐมนิเทศพื่นักง�น เพื่ื�อิให้พื่นักง�นที�เขึ้้�ม�ใหม่ เขึ้้�ใจำนโยบ�ยขึ้อิงบริิษััท ทั�งนี� ริวมถ้งวิสัยทัศน์ นโยบ�ย กฎ
และขึ้้อิบังคับ จำริริย�บริริณและขึ้ั�นตอินก�ริทำ�ง�นให้ไดั้ม�ตริฐ�น ริ�ยละเอิียดัเกี�ยวกับสวัสดัิก�ริและผลปริะโยชน์ที�บริิษััทฯ
มีให้สำ�หริับพื่นักง�น เป็นต้น

 ข)  การฝึึกอบัรมด้านเทคนิคและวิช้าช้ีพ
จำัดัให้มีก�ริฝึึกอิบริมวิช�ชีพื่ที�เกี�ยวขึ้้อิงกับก�ริทำ�ง�นและก�ริปฏิิบัติ เพื่ื�อิพื่ัฒน�และปริับปริุงทักษัะท�งเทคนิคขึ้อิงพื่นักง�น
ให้ส�ม�ริถปฏิิบัติง�นไดั้อิย่�งมีปริะสิทธุิภ�พื่ บริริลุม�ตริฐ�นคุณภ�พื่ และภ�ยใต้สภ�พื่แวดัล้อิมที�ปลอิดัภัย หลักสูตริก�ริ
ฝึึกอิบริมทักษัะท�งเทคนิคเหล่�นี�คริอิบคลุมก�ริฝึึกอิบริมเกี�ยวกับก�ริใช้เคริื�อิงจำักริปริะเภทต่�งๆ ขึ้้อิมูลพื่ื�นฐ�นที�เกี�ยวขึ้้อิง
กับง�นขึ้ั�นตอินก�ริทำ�ง�นและก�ริสื�อิส�ริกับลูกค้� เป็นต้น

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS
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094 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 ค) การฝึึกอบัรมด้านคุณภัาพ ความปลอดภััยุุ และสิ�งแวดล้อม
จำัดัให้มีก�ริฝึึกอิบริมเกี�ยวกับก�ริจัำดัก�ริคุณภ�พื่ คว�มปลอิดัภัยและก�ริจัำดัก�ริสิ�งแวดัล้อิมภ�ยในอิงค์กริเพืื่�อิสริ้�งคว�ม
ตริะหนักให้กับพื่นักง�นในเริื�อิงม�ตริฐ�นก�ริทำ�ง�นที�มีคุณภ�พื่ ก�ริใช้ทริัพื่ย�กริอิย่�งมีปริะสิทธุิภ�พื่และคว�มปลอิดัภัย
ในก�ริทำ�ง�นและสภ�พื่แวดัล้อิมในก�ริทำ�ง�น หลักสูตริเหล่�นี�คริอิบคลุมก�ริฝึึกอิบริมดั้�นคว�มปลอิดัภัย กฎหม�ยและ
ขึ้้อิบังคับที�เกี�ยวขึ้้อิงกับก�ริจำัดัก�ริคว�มปลอิดัภัยและสิ�งแวดัล้อิม ริะบบก�ริจำัดัก�ริคุณภ�พื่ IATF 16949 เป็นต้น

 ง) การฝึึกทักษะการกำากับัดูแล
จำัดัให้มีหลักสูตริก�ริฝึึกอิบริมเพื่ื�อิเพื่ิ�มคว�มริู้และพื่ัฒน�ทักษัะก�ริฝึึกสอินสำ�หริับผู้จำัดัก�ริเพืื่�อิสนับสนุนและเตริียมคว�ม
พื่ริ้อิมสำ�หริับบทบ�ทผู้นำ�ในริะดัับก�ริจำัดัก�ริ



094 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 ค) การฝึึกอบัรมด้านคุณภัาพ ความปลอดภััยุุ และสิ�งแวดล้อม
จำัดัให้มีก�ริฝึึกอิบริมเกี�ยวกับก�ริจัำดัก�ริคุณภ�พื่ คว�มปลอิดัภัยและก�ริจัำดัก�ริสิ�งแวดัล้อิมภ�ยในอิงค์กริเพืื่�อิสริ้�งคว�ม
ตริะหนักให้กับพื่นักง�นในเริื�อิงม�ตริฐ�นก�ริทำ�ง�นที�มีคุณภ�พื่ ก�ริใช้ทริัพื่ย�กริอิย่�งมีปริะสิทธุิภ�พื่และคว�มปลอิดัภัย
ในก�ริทำ�ง�นและสภ�พื่แวดัล้อิมในก�ริทำ�ง�น หลักสูตริเหล่�นี�คริอิบคลุมก�ริฝึึกอิบริมดั้�นคว�มปลอิดัภัย กฎหม�ยและ
ขึ้้อิบังคับที�เกี�ยวขึ้้อิงกับก�ริจำัดัก�ริคว�มปลอิดัภัยและสิ�งแวดัล้อิม ริะบบก�ริจำัดัก�ริคุณภ�พื่ IATF 16949 เป็นต้น

 ง) การฝึึกทักษะการกำากับัดูแล
จำัดัให้มีหลักสูตริก�ริฝึึกอิบริมเพื่ื�อิเพื่ิ�มคว�มริู้และพื่ัฒน�ทักษัะก�ริฝึึกสอินสำ�หริับผู้จำัดัก�ริเพื่ื�อิสนับสนุนและเตริียมคว�ม
พื่ริ้อิมสำ�หริับบทบ�ทผู้นำ�ในริะดัับก�ริจำัดัก�ริ

การกำากับัดูแลกิจการ
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096 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

นโยบายการกำากับดููแลกิจการของ 
บริษััท  อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) 
จำากัดู (มหาชน)

บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตรีิยล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 
(“บริิษััทฯ”) ไดั้ยึดัถืือิและปฏิิบัติต�มหลักก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริที�
ดัีในก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััท สนับสนุนก�ริจำัดัก�ริและบริิห�ริ
อิย่�งโปริ่งใส เชื�อิถืือิไดั้และเป็นที�ยอิมรัิบ และเติบโตอิย่�ง
ยั�งยืนทั�งม�ตริฐ�นในปริะเทศและริะดัับส�กล บริิษััทจำึงไดั้จำัดั
ทำ�นโยบ�ยหลักก�ริกำ�กับกิจำก�ริที�ดัี 5 ปริะก�ริ ดัังต่อิไปน้�

1. สิทธิิขอิงผูู้้ถืือิหุ้น
2. ก�ริปฏิิบัติต่อิผูู้้ถืือิหุ้นอิย่�งเท่�เทียม
3. บทบ�ทขอิงผูู้้มีส่วนไดั้เสีย
4. ก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูลและคว�มโปริ่งใส
5. คว�มริับผู้ิดัชอิบขอิงคณะกริริมก�ริ

นโยบ�ยก�ริกำ�กับดูัแลกิจำก�ริไดั้นำ�ม�ใช้ต�มปริะมวลกฎบริริษััท 
ภิิบ�ลปริะจำำ�ปี 2560 และต�ม Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies (CGR) โดัยสม�คมส่งเสริิมสถื�บัน
กริริมก�ริบริิษััทไทย มีกริะบวนก�ริกำ�กับดัูแลดัังน้�

• กำ�กับดัูแลและอินุมัติโดัยคณะกริริมก�ริบริิษััท
• กำ�หนดัให้กริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริและพนักง�นขอิงบริิษััท

และบริิษััทย่อิยปฏิิบัติต�ม
• มีก�ริทบทวนอิย่�งน้อิยปีละคริั�ง

ผูู้้ถืือิหุ้นส�ม�ริถืศึกษั�ริ�ยละเอิียดันโยบ�ยก�ริกำ�กับดัูแล
กิจำก�ริไดั้บนเว็บไซต์ขอิงบริิษััทไดั้ที� https://www.ingress.
co.th/th/sustainability/corporate-governance-policy

สรุปผลการปฏิิบัติงาน 
ดู้านกำากับดููแลกิจการ ปี 2564/2565

หมวดูท่� 1 : สิทธิิของผู้ถืือหุ้น  
(RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

บริิษััทฯ เค�ริพในสิทธิิขอิงผูู้้ถืือิหุ้นและปฏิิบัติในก�ริริักษั�
สิทธิิขอิงผูู้้ถืือิหุ้นอิย่�งเท่�เทียมกัน ริวมถืึงสิทธิิในก�ริอินุมัติ
และริับเงินปันผู้ลในอิัตริ�หุ้นละเท่�ๆ กัน สิทธิิในก�ริซื�อิ ข�ย 
โอินหลักทริัพย์โดัยไม่มีก�ริแทริกแซงธุิริกริริมในตล�ดั สิทธิิใน
ก�ริเสนอิชื�อิ แต่งตั�งและเลิกจำ้�งกริริมก�ริ สิทธิิในก�ริแต่งตั�ง 
ผูู้้สอิบบัญชีและกำ�หนดัอิัตริ�ค่�ตอิบแทนปริะจำำ�ปี สิทธิิในก�ริ

การกำากับดููแลกิจการ

แสดังคว�มคิดัเห็นในที�ปริะชุมผูู้้ถืือิหุ้น สิทธิิในก�ริตัดัสินใจำ
และอินุมัติเกี�ยวกับก�ริดัำ�เนินก�ริสำ�คัญๆ ที�มีผู้ลกริะทบต่อิ
งบก�ริเงินและผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััท นอิกจำ�กน้� บริิษััท
ไดั้จำัดัให้มีกิจำกริริมต่�งๆ เพื�อิผูู้้ถืือิหุ้นส�ม�ริถืเข้�ถืึงอิงค์กริ  
ผู้่�นกิจำกริริมต่�งๆ ดัังน้�
 

1. ก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูลสำ�คัญที� เกี�ยวข้อิงกับก�ริดัำ�เนิน
ง�น ก�ริทำ�ธิุริกริริม ผู้ลปริะกอิบก�ริริ�ยไตริม�สและ
ปริะจำำ�ปีผู้่�นเว็บไซต์ขอิงบริิษััทและผู้่�นริะบบข่�ว
ขอิงตล�ดัหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย เพื�อิให้ผูู้้ถืือิหุ้น
ส�ม�ริถืเข้�ถืึงข้อิมูลผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััทไดั้
หล�กหล�ยช่อิงท�งและทันท่วงที

2. จำัดัตั�งฝ่่�ยนักลงทุนสัมพันธิ์เพื�อิเป็นศูนย์กล�งในก�ริ
สื�อิส�ริริะหว่�งผูู้้ถืือิหุ้นกับบริิษััท เพื�อิให้ผูู้้ถืือิหุ้นริ�ย
ย่อิยและผูู้้ถืือิหุ้นสถื�บันส�ม�ริถืซักถื�มและเสนอิแนะ
เริื�อิงที�เห็นว่�เป็นปริะโยชน์ต่อิฝ่่�ยจำัดัก�ริ ตลอิดัจำน
แนะนำ�ข้อิมูลที�เป็นปริะโยชน์ต่อิ ก�ริตัดัสินใจำลงทุน  
เข�ริ่วม Opportunity Day ที�จำัดัโดัยตล�ดัหลักทริัพย์
แห่งปริะเทศไทยทุกไตริม�ส เพื�อิพบปะนักลงทุน และ
นำ�เสนอิผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััท และเข้�ริ่วม 
Road Show เพื�อิพบปะนักลงทุนสถื�บันทั�งในและต่�ง
ปริะเทศ

3. ก�ริจัำดัปริะชุมส�มัญผูู้้ถืือิหุ้นปริะจำำ�ปี



096 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

นโยบายการกำากับดููแลกิจการของ 
บริษััท  อิงเกรส อินดูัสเตรียล (ไทยแลนดู์) 
จำากัดู (มหาชน)

บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตรีิยล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 
(“บริิษััทฯ”) ไดั้ยึดัถืือิและปฏิิบัติต�มหลักก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริที�
ดัีในก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััท สนับสนุนก�ริจำัดัก�ริและบริิห�ริ
อิย่�งโปริ่งใส เชื�อิถืือิไดั้และเป็นที�ยอิมรัิบ และเติบโตอิย่�ง
ยั�งยืนทั�งม�ตริฐ�นในปริะเทศและริะดัับส�กล บริิษััทจำึงไดั้จำัดั
ทำ�นโยบ�ยหลักก�ริกำ�กับกิจำก�ริที�ดัี 5 ปริะก�ริ ดัังต่อิไปน้�

1. สิทธิิขอิงผูู้้ถืือิหุ้น
2. ก�ริปฏิิบัติต่อิผูู้้ถืือิหุ้นอิย่�งเท่�เทียม
3. บทบ�ทขอิงผูู้้มีส่วนไดั้เสีย
4. ก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูลและคว�มโปริ่งใส
5. คว�มริับผู้ิดัชอิบขอิงคณะกริริมก�ริ

นโยบ�ยก�ริกำ�กับดูัแลกิจำก�ริไดั้นำ�ม�ใช้ต�มปริะมวลกฎบริริษััท 
ภิิบ�ลปริะจำำ�ปี 2560 และต�ม Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies (CGR) โดัยสม�คมส่งเสริิมสถื�บัน
กริริมก�ริบริิษััทไทย มีกริะบวนก�ริกำ�กับดัูแลดัังน้�

• กำ�กับดัูแลและอินุมัติโดัยคณะกริริมก�ริบริิษััท
• กำ�หนดัให้กริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริและพนักง�นขอิงบริิษััท

และบริิษััทย่อิยปฏิิบัติต�ม
• มีก�ริทบทวนอิย่�งน้อิยปีละคริั�ง

ผูู้้ถืือิหุ้นส�ม�ริถืศึกษั�ริ�ยละเอิียดันโยบ�ยก�ริกำ�กับดัูแล
กิจำก�ริไดั้บนเว็บไซต์ขอิงบริิษััทไดั้ที� https://www.ingress.
co.th/th/sustainability/corporate-governance-policy

สรุปผลการปฏิิบัติงาน 
ดู้านกำากับดููแลกิจการ ปี 2564/2565

หมวดูท่� 1 : สิทธิิของผู้ถืือหุ้น  
(RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

บริิษััทฯ เค�ริพในสิทธิิขอิงผูู้้ถืือิหุ้นและปฏิิบัติในก�ริริักษั�
สิทธิิขอิงผูู้้ถืือิหุ้นอิย่�งเท่�เทียมกัน ริวมถืึงสิทธิิในก�ริอินุมัติ
และริับเงินปันผู้ลในอิัตริ�หุ้นละเท่�ๆ กัน สิทธิิในก�ริซื�อิ ข�ย 
โอินหลักทริัพย์โดัยไม่มีก�ริแทริกแซงธุิริกริริมในตล�ดั สิทธิิใน
ก�ริเสนอิชื�อิ แต่งตั�งและเลิกจำ้�งกริริมก�ริ สิทธิิในก�ริแต่งตั�ง 
ผูู้้สอิบบัญชีและกำ�หนดัอัิตริ�ค่�ตอิบแทนปริะจำำ�ปี สิทธิิในก�ริ

การกำากับดููแลกิจการ

แสดังคว�มคิดัเห็นในที�ปริะชุมผูู้้ถืือิหุ้น สิทธิิในก�ริตัดัสินใจำ
และอินุมัติเกี�ยวกับก�ริดัำ�เนินก�ริสำ�คัญๆ ที�มีผู้ลกริะทบต่อิ
งบก�ริเงินและผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััท นอิกจำ�กน้� บริิษััท
ไดั้จำัดัให้มีกิจำกริริมต่�งๆ เพื�อิผูู้้ถืือิหุ้นส�ม�ริถืเข้�ถืึงอิงค์กริ  
ผู้่�นกิจำกริริมต่�งๆ ดัังน้�
 

1. ก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูลสำ�คัญที� เกี�ยวข้อิงกับก�ริดัำ�เนิน
ง�น ก�ริทำ�ธิุริกริริม ผู้ลปริะกอิบก�ริริ�ยไตริม�สและ
ปริะจำำ�ปีผู้่�นเว็บไซต์ขอิงบริิษััทและผู้่�นริะบบข่�ว
ขอิงตล�ดัหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย เพื�อิให้ผูู้้ถืือิหุ้น
ส�ม�ริถืเข้�ถืึงข้อิมูลผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััทไดั้
หล�กหล�ยช่อิงท�งและทันท่วงที

2. จำัดัตั�งฝ่่�ยนักลงทุนสัมพันธิ์เพื�อิเป็นศูนย์กล�งในก�ริ
สื�อิส�ริริะหว่�งผูู้้ถืือิหุ้นกับบริิษััท เพื�อิให้ผูู้้ถืือิหุ้นริ�ย
ย่อิยและผูู้้ถืือิหุ้นสถื�บันส�ม�ริถืซักถื�มและเสนอิแนะ
เริื�อิงที�เห็นว่�เป็นปริะโยชน์ต่อิฝ่่�ยจำัดัก�ริ ตลอิดัจำน
แนะนำ�ข้อิมูลที�เป็นปริะโยชน์ต่อิ ก�ริตัดัสินใจำลงทุน  
เข�ริ่วม Opportunity Day ที�จำัดัโดัยตล�ดัหลักทริัพย์
แห่งปริะเทศไทยทุกไตริม�ส เพื�อิพบปะนักลงทุน และ
นำ�เสนอิผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััท และเข้�ริ่วม 
Road Show เพื�อิพบปะนักลงทุนสถื�บันทั�งในและต่�ง
ปริะเทศ

3. ก�ริจัำดัปริะชุมส�มัญผูู้้ถืือิหุ้นปริะจำำ�ปี

097แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ป� / ร�ยง�นประจำ�ป� 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำา เอกสารแนบการประกอบธิุรกิจ
และผลการดูำาเนินงาน

การกำากับดููแลกิจการ ข้อมูลดู้านการเงิน
สารบัญ

• บริิษััทฯ ไดั้จำัดัทำ�หนังสือิแจำ้งก�ริปริะชุมส�มัญผูู้้ถืือิหุ้น
และเอิกส�ริปริะกอิบทั�งฉ้บับภิ�ษั�ไทยและภิ�ษั�อิังกฤษั 
ทั�งน้�ผูู้้ถืือิหุ้นส�ม�ริถืรัิบทริ�บและเข้�ใจำข้อิมูลที�จำะ
นำ�เสนอิต่อิผูู้้ถืือิหุ้นอิย่�งถืูกต้อิงและเท่�เทียมกัน บริิษััท
ไดั้จำัดัให้มีคำ�ชี�แจำงเกี�ยวกับเอิกส�ริและหลักฐ�นที�
ผูู้้ถืือิหุ้นต้อิงนำ�ม�เข้�ริ่วมปริะชุมและลงคะแนนเสียง
ในที�ปริะชุม ริวมทั�งเอิกส�ริปริะกอิบก�ริมอิบฉั้นทะ 
คำ�อิธิิบ�ยไดั้จำัดัทำ�ขึ�นที�เข้�ใจำง่�ย โดัยจำัดัปริะเภิทก�ริ
มีส่วนริ่วมเป็นหมวดัหมู่ เช่น ก�ริเข้�ริ่วมดั้วยตนเอิง
หริือิโดัยผูู้้ริับมอิบฉั้นทะ ตลอิดัจำนบุคคลหริือินิติบุคคล 
ทั�งน้�ข้อิกำ�หนดัดัังกล่�วใช้บังคับกฎหม�ยในก�ริริะบุชื�อิ
ผูู้้ถืือิหุ้นและผูู้้ริับมอิบฉ้ันทะแต่ไม่จำำ�กัดัสิทธิิขอิงผูู้้ถืือิหุ้น
หริือิสริ้�งภิ�ริะที�ไม่จำำ�เป็น

•  บริิษััทฯ ไดั้แต่งตั�งคุณอิภิิช�ติ สุทธิิศิลธิริริม กริริมก�ริ
อิิสริะขอิงบริิษััทเป็นผูู้้ รัิบมอิบฉั้นทะให้ผูู้้ถืือิหุ้นที�ไม่
สะดัวกเข้�ริ่วมปริะชุม

•  กำ�หนดัขั�นตอินก�ริตริวจำสอิบริ�บละเอีิยดัก�ริถือืิหุน้และ
ยื�นหนังสือิมอิบฉั้นทะล่วงหน้�เพื�อิอิำ�นวยคว�มสะดัวก
ในก�ริดัูแลผูู้้ถืือิหุ้น

•  บ ริิ ษัั ท ฯ  จำั ดั ป ริ ะ ชุ มส � มัญผูู้้ ถืื อิ หุ้ น ผู้่ � น ริ ะบบ
อิิเล็กทริอินิกส์ (E-AGM) ที�จำัดัโดัย DAP e-shareholder 
meeting ซึ�งห้อิงปริะชุมหลักและก�ริถื่�ยทอิดัสดัอิยู่
ที� บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ปริะเทศไทย) จำำ�กัดั 
(มห�ชน) เลขที� 9/141 UM Tower, ชั�น 14 ยูนิต 
A, ถืนนริ�มคำ�แหง, สวนหลวง, กริุงเทพฯ และผู้่�น
จำ�ก Ingress Corporation Berhad, ชั�น 5 Lot 2778, 
ถืนนDamansara, Sg. Penchala, กัวล�ลัมเปอิริ์, 
ม�เลเซีย และจำ�ก Ingress Katayama Technical 
Centre, Lot 9, ถืนน P/7, Kawasan Perindustrain 
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, 
ม�เลเซีย 

30 มีนาคม 2564 26 เมษัายน 2564 5 พฤษัภาคม 2564 27 พฤษัภาคม 2564 9 มิถุนายน 2564

• ทำ�ก�รประก�ศ
ผ่�น ระบบ 
SETlink จะมี 
ก�รจัดประชุม
ผ่�นส่ือ ออนไลน์ 
(E-AGM)     

• เผยแพร่ให้ทร�บ
ถ่งก�รจัดประชุม 
(31 วัน) ก่อนก�ร
ประชุม

• ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ
ส่งคำ�ถ�ม
ล่วงหน้�

• จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม (22 วัน) 
ก่อนก�รประชุม

• ข้อปฏิบัติ
ม�ตรก�รป�องกัน 
ของ COVID-19 
ผ่�น SETlink

• ประชุมส�มัญ
ผู้ถือหุ้น        

• ร�ยง�นมติที่
ประชุม

• นำ�ส่งมติ
ท่ีประชุม (13 วัน) 
หลังก�รประชุม

•  ปริะธิ�นกริริมก�ริและปริะธิ�นคณะอินุกริริมก�ริทั�งหมดั 
ริวมทั�งปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�ฝ่่�ยก�ริเงินและผูู้้บริิห�ริริะดัับ
สูงไดั้เข้�ริ่วมปริะชุมเพื�อิชี�แจำงก�ริดัำ�เนินแก่ผูู้้ถืือิหุ้น

•  ปริะธิ�นที�ปริะชุมลำ�ดัับขั�นตอิน ต�มริะเบียบว�ริะก�ริ
ปริะชุมที�ริะบุไว้ในหนังสือิเชิญปริะชุม โดัยไม่มีก�ริ
เปลี�ยนแปลงลำ�ดัับว�ริะก�ริปริะชุม ไม่มีก�ริเพิ�มว�ริะ
อืิ�นๆ ที�ไม่ไดั้ริะบุไว้ในหนังสือิเชิญปริะชุม และจำัดัสริริ
เวล�อิย่�งเพียงพอิให้ผูู้้ถืือิหุ้นไดั้ซักถื�มในแต่ละว�ริะ 
ก่อินเริิ�มก�ริปริะชุม ตัวแทนขอิงบริิษััทไดั้ทำ�ก�ริชี�แจำง
ขั�นตอินก�ริปริะชุมและวิธิีก�ริอิอิกเสียงลงคะแนนให้ที�
ปริะชุมริับทริ�บ

•  ปริะธิ�นที�ปริะชุมปริะก�ศผู้ลก�ริลงคะแนนในแต่ละว�ริะ 
และไม่มีก�ริคัดัค้�นจำ�กผูู้้ถืือิหุ้น

• บริิษััทฯ จำัดัทำ�และเปิดัเผู้ยริ�ยง�นก�ริปริะชุมบน
เว็บไซต์ขอิงบริิษััทภิ�ยใน 14 วันหลังจำ�กวันปริะชุม 
ริ�ยง�นก�ริปริะชุมคริอิบคลุมเนื�อิห�ส�ริะต�มหลัก
ก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริที�ดัีขอิงตล�ดัหลักทริัพย์แห่ง
ปริะเทศไทย เช่น ริ�ยชื�อิกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริที�เข้�
ริ่วมปริะชุม มติที�ปริะชุม ปริะเดั็น คำ�ถื�มและข้อิเสนอิ
แนะขอิงผูู้้ถืือิหุ้น และคำ�ชี�แจำงขอิงกริริมก�ริ/ผูู้้บริิห�ริ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



098 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

หมวดูท่� 2 : การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่างเท่าเท่ยม  
(EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)

• บริิษััทฯ จำัดัให้มีก�ริลงคะแนนเสียงผู้่�นริะบบก�ริปริะชุมผูู้้ถืือิหุ้นอิิเล็กทริอินิกส์โดัยใช้ริะบบ DAP สำ�หริับแต่ละริ�ยก�ริใน
ริะเบียบว�ริะ สำ�หริับริ�ยก�ริแต่งตั�งกริริมก�ริ จำะมีก�ริลงคะแนนเสียงเป็นริ�ยบุคคล มีที�ปริึกษั�กฎหม�ยไดั้ริ่วมตริวจำสอิบ
กริะบวนก�รินับคะแนนเสียง เพื�อิให้มั�นใจำว่�กริะบวนก�รินับคะแนนมีคว�มถืูกต้อิงและเชื�อิถืือิไดั้

• ในส่วนขอิงม�ตริก�ริป้อิงกันก�ริใช้ข้อิมูลภิ�ยในแสวงห�ผู้ลปริะโยชน์ที�ผู้ิดักฎหม�ย บริิษััทฯ ไดั้กำ�หนดัม�ตริก�ริไว้ในหลัก
จำริริย�บริริณเพื�อิป้อิงกันไม่ให้กริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริ และพนักง�นขอิงบริิษััทนำ�ข้อิมูลภิ�ยในหริือิข้อิมูลที�เป็นคว�มลับขอิง
บริิษััทและบริิษััทย่อิย เพื�อิปริะโยชน์ขอิงตนเอิงหริือิขอิงผูู้้อืิ�น เพื�อิซื�อิข�ยหลักทริัพย์หริือิเพื�อิดัำ�เนินก�ริใดัๆ ที�อิ�จำก่อิให้
เกิดัคว�มขัดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ ม�ตริก�ริดัังกล่�วไดั้กำ�หนดัไว้ในจำริริย�บริริณ

• นอิกจำ�กน้� ยังไดั้ริับมอิบหม�ยให้เลข�นุก�ริบริิษััทเป็นผูู้้ริับผิู้ดัชอิบในก�ริริ�ยง�นข้อิริะเบียบเกี�ยวกับก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูล
และก�ริติดัต�มดัูแลให้คณะกริริมก�ริบริิษััทและผูู้้บริิห�ริ ริ�ยง�นก�ริถืือิหลักทริัพย์ขอิงตนให้ถืูกต้อิงต�มกฎหม�ย ริวม
ทั�งก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูลเกี�ยวกับ ส่วนไดั้เสียขอิงริ�ยก�ริที�เกี�ยวข้อิง และกำ�หนดัให้กริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริทุกคนที�มีหน้�ที�
ริ�ยง�นส่วนไดั้เสียต�มกฎหม�ยบัญญัติให้แจำ้งต่อิบริิษััทฯ

  INGRS จำัดัให้มีช่อิงท�งสำ�หริับผูู้้มีส่วนไดั้เสียในก�ริสอิบถื�ม เสนอิแนะ หริือิริ้อิงเริียนต่อิคณะกริริมก�ริบริิษััทผู้่�น:

สำ�นักง�นเลข�นุก�ริและนักลงทุนสัมพันธิ์จำะจำัดัส่งข้อิเสนอิแนะ ข้อิริ้อิงเริียน หริือิริ�ยง�นทั�งหมดัไปยังหน่วยง�นที�
เกี�ยวข้อิงและก�ริดัำ�เนินก�ริเริื�อิงดัังกล่�ว และริ�ยง�นไปยังฝ่่�ยบริิห�ริและคณะกริริมก�ริบริิษััท ริวมทั�งแจำ้งผู้ลให้มี 
ผูู้้มีส่วนไดั้เสียที�เกี�ยวข้อิงทริ�บ ในกริณ้ทุจำริิตและฝ่่�ฝ่ืนจำริริย�บริริณท�งธุิริกิจำ บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินก�ริสอิบสวนก�ริปริะพฤติ 
มิชอิบหริือิก�ริฉ้้อิโกงดัังกล่�วให้สอิดัคล้อิงกับก�ริริ�ยง�นและสอิบสวนก�ริปริะพฤติมิชอิบ และหริือินโยบ�ยคุ้มคริอิงก�ริ
ทุจำริิตและผูู้้แจำ้งเบ�ะแส

หมวดูท่� 3 : บทบาทของผู้ม่ส่วนไดู้เส่ย 
(ROLES OF INTERESTED PARTIES / STAKEHOLDERS)

บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อิสิทธิิขอิงผูู้้มีส่วนไดั้เสียทุกกลุ่ม มิใช่เฉ้พ�ะกลุ่มที�ต้อิงคำ�นึงถืึงต�มกฎหม�ยเท่�นั�น บริิษััทไดั้ริะบุกลุ่ม
ที�ถืือิว่�เป็นผูู้้มีส่วนไดั้เสียและกำ�หนดันโยบ�ยและม�ตริก�ริในก�ริดัำ�เนินก�ริเพื�อิผู้ลปริะโยชน์ขอิงผูู้้มีส่วนไดั้เสีย ผูู้้มีส่วนไดั้เสีย
ขอิงบริิษััทส�ม�ริถืจำำ�แนกไดั้ดัังน้�

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อพนักงานและครอบครัวของพนักงาน

ปฏิิบัติต่อิพนักง�นดั้วยคว�มสุภิ�พและให้คว�มเค�ริพต่อิคว�มเป็นปัจำเจำกชน บริิษััทจำะชดัเชยพนักง�นโดัยพิจำ�ริณ�จำ�ก
ก�ริทำ�ง�นอิย่�งเป็นธิริริมภิ�ยใต้กฏิหม�ยที�เกี�ยวข้อิง และสนับสนุนก�ริส่งเสริิมพัฒน�อิงค์คว�มริู้และคว�มส�ม�ริถืขอิง
พนักง�น โดัยผู้่�นก�ริจำัดัอิบริม สัมมน� สำ�หริับผูู้้บริิห�ริและพนักง�น โดัยบริิษััทฯ ปฏิิบัติต่อิพนักง�นดั้วยคว�มเป็นธิริริม
และเสมอิภิ�ค เช่น ก�ริเค�ริพในก�ริปริะเมินผู้ลพนักง�น และริักษั�คว�มลับปริะวัติขอิงพนักง�น และสิทธิิต่�งๆ ขอิง
พนักง�น บริิษััทฯ สริ้�งหลักปริะกันสภิ�วะแวดัล้อิมที�ปลอิดัภัิยแก่สุขภิ�พขอิงพนักง�น เพื�อิก�ริทำ�ง�นอิย่�งมีปริะสิทธิิผู้ล 
และปฏิิบัติต�มกฎหม�ยแริงง�นอิย่�งเคริ่งคริัดั

แผนก ที่อยู่

สำ�นักเลข�นุก�ร 
และนักลงทุนสัมพันธ์

บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)
เลขที่ 9/141 อิ�ค�ริยูเอิ็มท�วเวอิริ์ ชั้น 14 ยูนิตเอิ 1
ถนนริ�มคำ�แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กริุงเทพมห�นคริ

เบอิริ์ติดัต่อิ (662) 2-719-9644-46
อิีเมล์ : ir@ingress.co.th



098 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

หมวดูท่� 2 : การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่างเท่าเท่ยม  
(EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)

• บริิษััทฯ จำัดัให้มีก�ริลงคะแนนเสียงผู้่�นริะบบก�ริปริะชุมผูู้้ถืือิหุ้นอิิเล็กทริอินิกส์โดัยใช้ริะบบ DAP สำ�หริับแต่ละริ�ยก�ริใน
ริะเบียบว�ริะ สำ�หริับริ�ยก�ริแต่งตั�งกริริมก�ริ จำะมีก�ริลงคะแนนเสียงเป็นริ�ยบุคคล มีที�ปริึกษั�กฎหม�ยไดั้ริ่วมตริวจำสอิบ
กริะบวนก�รินับคะแนนเสียง เพื�อิให้มั�นใจำว่�กริะบวนก�รินับคะแนนมีคว�มถืูกต้อิงและเชื�อิถืือิไดั้

• ในส่วนขอิงม�ตริก�ริป้อิงกันก�ริใช้ข้อิมูลภิ�ยในแสวงห�ผู้ลปริะโยชน์ที�ผู้ิดักฎหม�ย บริิษััทฯ ไดั้กำ�หนดัม�ตริก�ริไว้ในหลัก
จำริริย�บริริณเพื�อิป้อิงกันไม่ให้กริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริ และพนักง�นขอิงบริิษััทนำ�ข้อิมูลภิ�ยในหริือิข้อิมูลที�เป็นคว�มลับขอิง
บริิษััทและบริิษััทย่อิย เพื�อิปริะโยชน์ขอิงตนเอิงหริือิขอิงผูู้้อืิ�น เพื�อิซื�อิข�ยหลักทริัพย์หริือิเพื�อิดัำ�เนินก�ริใดัๆ ที�อิ�จำก่อิให้
เกิดัคว�มขัดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ ม�ตริก�ริดัังกล่�วไดั้กำ�หนดัไว้ในจำริริย�บริริณ

• นอิกจำ�กน้� ยังไดั้ริับมอิบหม�ยให้เลข�นุก�ริบริิษััทเป็นผูู้้ริับผิู้ดัชอิบในก�ริริ�ยง�นข้อิริะเบียบเกี�ยวกับก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูล
และก�ริติดัต�มดัูแลให้คณะกริริมก�ริบริิษััทและผูู้้บริิห�ริ ริ�ยง�นก�ริถืือิหลักทริัพย์ขอิงตนให้ถืูกต้อิงต�มกฎหม�ย ริวม
ทั�งก�ริเปิดัเผู้ยข้อิมูลเกี�ยวกับ ส่วนไดั้เสียขอิงริ�ยก�ริที�เกี�ยวข้อิง และกำ�หนดัให้กริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริทุกคนที�มีหน้�ที�
ริ�ยง�นส่วนไดั้เสียต�มกฎหม�ยบัญญัติให้แจำ้งต่อิบริิษััทฯ

  INGRS จำัดัให้มีช่อิงท�งสำ�หริับผูู้้มีส่วนไดั้เสียในก�ริสอิบถื�ม เสนอิแนะ หริือิริ้อิงเริียนต่อิคณะกริริมก�ริบริิษััทผู้่�น:

สำ�นักง�นเลข�นุก�ริและนักลงทุนสัมพันธิ์จำะจำัดัส่งข้อิเสนอิแนะ ข้อิริ้อิงเริียน หริือิริ�ยง�นทั�งหมดัไปยังหน่วยง�นที�
เกี�ยวข้อิงและก�ริดัำ�เนินก�ริเริื�อิงดัังกล่�ว และริ�ยง�นไปยังฝ่่�ยบริิห�ริและคณะกริริมก�ริบริิษััท ริวมทั�งแจำ้งผู้ลให้มี 
ผูู้้มีส่วนไดั้เสียที�เกี�ยวข้อิงทริ�บ ในกริณ้ทุจำริิตและฝ่่�ฝ่ืนจำริริย�บริริณท�งธุิริกิจำ บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินก�ริสอิบสวนก�ริปริะพฤติ 
มิชอิบหริือิก�ริฉ้้อิโกงดัังกล่�วให้สอิดัคล้อิงกับก�ริริ�ยง�นและสอิบสวนก�ริปริะพฤติมิชอิบ และหริือินโยบ�ยคุ้มคริอิงก�ริ
ทุจำริิตและผูู้้แจำ้งเบ�ะแส

หมวดูท่� 3 : บทบาทของผู้ม่ส่วนไดู้เส่ย 
(ROLES OF INTERESTED PARTIES / STAKEHOLDERS)

บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อิสิทธิิขอิงผูู้้มีส่วนไดั้เสียทุกกลุ่ม มิใช่เฉ้พ�ะกลุ่มที�ต้อิงคำ�นึงถืึงต�มกฎหม�ยเท่�นั�น บริิษััทไดั้ริะบุกลุ่ม
ที�ถืือิว่�เป็นผูู้้มีส่วนไดั้เสียและกำ�หนดันโยบ�ยและม�ตริก�ริในก�ริดัำ�เนินก�ริเพื�อิผู้ลปริะโยชน์ขอิงผูู้้มีส่วนไดั้เสีย ผูู้้มีส่วนไดั้เสีย
ขอิงบริิษััทส�ม�ริถืจำำ�แนกไดั้ดัังน้�

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อพนักงานและครอบครัวของพนักงาน

ปฏิิบัติต่อิพนักง�นดั้วยคว�มสุภิ�พและให้คว�มเค�ริพต่อิคว�มเป็นปัจำเจำกชน บริิษััทจำะชดัเชยพนักง�นโดัยพิจำ�ริณ�จำ�ก
ก�ริทำ�ง�นอิย่�งเป็นธิริริมภิ�ยใต้กฏิหม�ยที�เกี�ยวข้อิง และสนับสนุนก�ริส่งเสริิมพัฒน�อิงค์คว�มริู้และคว�มส�ม�ริถืขอิง
พนักง�น โดัยผู้่�นก�ริจำัดัอิบริม สัมมน� สำ�หริับผูู้้บริิห�ริและพนักง�น โดัยบริิษััทฯ ปฏิิบัติต่อิพนักง�นดั้วยคว�มเป็นธิริริม
และเสมอิภิ�ค เช่น ก�ริเค�ริพในก�ริปริะเมินผู้ลพนักง�น และริักษั�คว�มลับปริะวัติขอิงพนักง�น และสิทธิิต่�งๆ ขอิง
พนักง�น บริิษััทฯ สริ้�งหลักปริะกันสภิ�วะแวดัล้อิมที�ปลอิดัภัิยแก่สุขภิ�พขอิงพนักง�น เพื�อิก�ริทำ�ง�นอิย่�งมีปริะสิทธิิผู้ล 
และปฏิิบัติต�มกฎหม�ยแริงง�นอิย่�งเคริ่งคริัดั
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อลูกค้า

บริิษััทฯ มีหน้�ที�ริักษั�คว�มสัมพันธิ์อิันดัีและริ่วมมือิกับ
ลูกค้�ในริะยะย�ว โดัยยึดัหลักคว�มซื�อิสัตย์สุจำริิต คว�ม
เชื�อิถืือิและไว้ว�งใจำซึ�งกันและกัน มีหน้�ที�สริ้�งคว�ม
พึงพอิใจำให้กับลูกค้�ในขอิบเขตที�เป็นไปไดั้ โดัยริับผู้ิดั
ชอิบ ดัำ�เนินก�ริเพื�อิผู้ลปริะโยชน์และพิจำ�ริณ�ปัญห�
และคว�มต้อิงก�ริขอิงลูกค้�เป็นสำ�คัญ โดัยผูู้้บริิห�ริ
และพนักง�นทุกคนต้อิงปฏิิบัติต�มหลักจำริิยธิริริมและ
จำะไม่เริียกริ้อิง ริับ หริือิจำ่�ยผู้ลปริะโยชน์ที�ไม่สุจำริิตให้
แก่ลูกค้�และเจำ้�หน้� นอิกจำ�กน้� บริิษััทฯ ไม่เพียงมุ่ง
มั�นที�จำะนำ�เสนอิผู้ลิตภิัณฑ์์และบริิก�ริที�มีม�ตริฐ�นสูง
ซึ�งตอิบสนอิงคว�มต้อิงก�ริขอิงลูกค้� แต่ยังมุ่งมั�นที�
จำะปฏิิบัติต�มเงื�อินไขต่�งๆ ต�มที�ตกลงกับลูกค้�อิย่�ง
สุดัคว�มส�ม�ริถื

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อเจ้้าหนี�

บริิษััทฯ ปฏิิบัติต่อิเจำ้�หน้�ต�มหลักก�ริขอิงผู้ลปริะโยชน์
ริ่วมกันและผู้ลตอิบแทนที�ยุติธิริริมโดัยหลีกเลี�ยงคว�ม
ขัดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ที�อิ�จำเกิดัขึ�น ก�ริแก้ปัญห�
อิยู่บนพื�นฐ�นขอิงคว�มสัมพันธิ์ท�งธุิริกิจำริะยะย�ว  
ดัังนั�น บริิษััทฯ จำะไม่เริียกริ้อิง ริับ หริือิจำ่�ยผู้ลปริะโยชน์
ที�ผู้ิดักฎหม�ยใดัๆ ให้กับลูกค้�และเจำ้�หน้� และจำะปฏิิบัติ
ต�มเงื�อินไขทั�งหมดัที�ตกลงกับเจำ้�หน้�อิย่�งเต็มที�เสมอิ 
ห�กบริิษััทฯ ไม่ส�ม�ริถืปฏิิบัติต�มเงื�อินไขดัังกล่�วไดั้ 
บริิษััทฯ จำะแจำ้งให้เจำ้�หน้�ทริ�บล่วงหน้�เพื�อิจำะไดั้ห�
แนวท�งแก้ไขอิย่�งเหม�ะสม

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อคู่แข่ง

บริิษััทฯ มีนโยบ�ยที�จำะปฏิิบัติต่อิคู่แข่งท�งก�ริค้�อิย่�ง
เป็นธิริริมและเหม�ะสม จำะไม่ใช้วิธิีที�ไม่เหม�ะสมหรืิอิ
ผู้ิดักฎหม�ยเพื�อิขอิข้อิมูลขอิงคู่แข่ง เพื�อิให้แน่ใจำว่�
มีก�ริปฏิิบัติต�มน้� บริิษััทจำะดัำ�เนินก�ริต�มหลักก�ริ
แข่งขันที�เป็นธิริริม จำะไม่ใช้วิธิีที�ไม่เหม�ะสมหรืิอิผิู้ดั
กฎหม�ยเพื�อิเริียกริ้อิงข้อิมลูขอิงคูแ่ขง่ และจำะไม่ทำ�ให้คู่
แข่งเสื�อิมเสียโดัยใช้วิธิีก�ริที�ไม่เหม�ะสม ปัจำจำุบันบริิษััท
มีนโยบ�ยส่งเสริิมก�ริแข่งขันอิย่�งยุติธิริริมและเสริี

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อผู้จ้ัดจ้ำาหน่ายสินค้า
และผู้ให้บริการ

บริิษััทฯ มีนโยบ�ยที�จำะสริ้�งและริักษั�คว�มสัมพันธิ์ท�ง
ธิุริกิจำอิันดัีกับผูู้้จำัดัจำำ�หน่�ยสินค้�และผูู้้ให้บริิก�ริทุกริ�ย 
ให้โอิก�สอิย่�งเท่�เทียมในก�รินำ�เสนอิสินค้�และก�ริให้

บริิก�ริ โดัยก�ริตัดัสินใจำที�จำะเลือิก/ไม่เลือิกผูู้้จำัดัจำำ�หน่�ย
สินค้�หริือิผูู้้ให้บริิก�ริริ�ยใดั ขึ�นอิยู่กับคุณภิ�พ ริ�ค�
และเงื�อินไขขอิงก�ริซื�อิข�ยสินค้�และก�ริให้บริิก�ริ โดัย
ในก�ริตัดัสินใจำที�จำะเลือิกซื�อิสินค้�และใช้บริิก�ริขอิงผูู้้
จำัดัจำำ�หน่�ยสินค้�และผูู้้ให้บริิก�ริริ�ยใดั กริริมก�ริและ
ฝ่่�ยบริิห�ริไดั้พิจำ�ริณ�และให้คว�มสำ�คัญสูงสุดักับผู้ล
ปริะโยชน์ขอิงบริิษััท

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อภาครัฐ 
และหน่วยงานกำากับดูแล

บริิษััทฯ จำะปฏิิบัติต�มกฏิหม�ยและหลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อิง
กับก�ริดัำ�เนินธิุริกิจำขอิงกลุ่มบริิษััทอิย่�งเคริ่งคริัดั และให้
ก�ริสบับสนุนต่อิกิจำกริริมต่�งๆขอิงภิ�คริัฐ

• นโยบายติ่อชุุมชุนที่บริษััทฯ 
ประกอบการเป็นสถานที่ติั�ง

บริิษััทฯ และพนักง�นยึดัมั�นก�ริปฏิิบัติตนเป็นพลเมือิงดัี 
ที�จำะสริ้�งสริริค์ปริะโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชม บริิษััท
ยินดัีจำะสริ้�งสัมพันธิ์ที�ดัีแก่ชุมชน และเอิื�อิเฟื้ื�อิแก่ชุมชน
เหล่�นั�น และพริ้อิมที�จำะมีม�ตริก�ริเยียวย�และแก้ไข
สถื�นก�ริณ์ที�เกินขึ�นจำ�กผู้ลปฏิิบัติง�นขอิงบริิษััทฯ ดั้วย
คว�มเป็นธิริริมและเท่�เทียม

บริิษััทฯ จำะสนับสนุนกิจำกริริมที�เป็นปริะโยชน์กับชุมชน 
และปริ�ริถืณ�ที�จำะริ่วมมือิกับท�งริัฐบ�ลและอิงค์กริภิ�ค
เอิกชน เพื�อิเสียสละในก�ริยกริะดัับชุมชน

หมวดท่� 4 : ก�รเปิดเผยข้อมูล 
และคว�มโปร่งใส
 
บริิษััทฯ มีนโยบ�ยที�จำะเปิดัเผู้ยข้อิมูบข่�วส�ริสนเทศท�งก�ริ
เงินและอิื�นๆ ที�เกี�ยวกับธิุริกิจำและผู้ลปริะกอิบก�ริขอิงบริิษััท
อิย่�งถูืกต้อิง คริบถื้วน ทันเวล�และโปริ่งใส่ ผู้่�นช่อิงท�งที�
เข้�ถึืงง่�ย ยุติธิริริมและเชื�อิถืือิไดั้
 

• ระบบควบคุมภายในและการเข้าทำารายการที่
อาจ้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลโยชุน์

บริิษััทฯ มีนโยบ�ยที�จำะป้อิงกันที�จำะขจัำดัคว�มขัดัแย้ง
ท�งผู้ลปริะโยชน์ที�อิ�จำเกิดัขึ�น โดัยในก�ริเข้�ทำ�ริ�ยก�ริ
ไดั้ม�/จำำ�หน่�ยไปซึ�งสินทริัพย์ ริ�ยก�ริริะหว่�งกัน ริวม
ถืึงริ�ยก�ริใดัๆที�อิ�จำก่อิให้เกิดัคว�มขัดัแย้งท�งผู้ล
ปริะโยชน์ บริิษััทจำะมีก�ริดัำ�เนินก�ริให้เป็นไปต�มหลัก
เกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อิงขอิงสำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กับ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น
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หลักทรัิพย์และตล�ดัหลักทรัิพย์ และตล�ดัหลักทรัิพย์
แห่งปริะเทศไทย บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินก�ริเพื�อิให้แน่ใจำว่�
กริริมก�ริและ/หริือิผูู้้บริิห�ริและ/หริือิ ผูู้้ถืือิหุ้นริ�ยใหญ่
จำะไม่ดัำ�เนินก�ริหริือิมีส่วนริ่วมในธิุริกิจำใดัๆ ทีคล้�ยคลึง
กันหรืิอิแข่งขันกับบริิษััทฯ และบริิษััทย่อิย หรืิอิที�อิ�จำ
ส่งผู้ลกริะทบในท�งลบต่อิคว�มส�ม�ริถืในก�ริแข่งขัน
ขอิงบริิษััทฯ และบริิษััทย่อิย หรืิอิทำ�ริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยง
กันโดัยผู้ลปริะโยชน์อิื�นๆ ที�เป็นผู้ลอิ�จำขัดัแย้งกับผู้ล
ปริะโยชน์สูงสุดัขอิงบริิษััทหริือิบริิษััทย่อิย

เพื�อิปฏิิบัติต�มปริะก�ศคณะกริริมก�ริที�ปริึกษั�ตล�ดั
ทุนและเปิดัเผู้ยข้อิมูลต�มริะเบียบขอิงตล�ดัหลักทริัพย์
แห่งปริะเทศไทยให้ถืูกต้อิงโปริ่งใส่และเป็นปริะโยชน์
สูงสุดัต่อิบริิษััทฯ เสมือินว่�บริิษััทฯ ทำ�ธิุริกริริมกับ
บุคคลภิ�ยนอิก ต�มหลักธิริริม�ภิิบ�ลและเป็นไปต�ม
หลักก�ริกำ�กับดูัแลกิจำก�ริที�ดัี คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้
อินุมัติ นโยบ�ยริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยงกันและ มอิบหม�ย
ให้ฝ่่�ยกำ�กับก�ริปฏิิบัติต�มกฏิหม�ย ริับผู้ิดัชอิบใน
ก�ริสื�อิส�ริ ดัูแล และเปิดัเผู้ยข้อิมูลเมื�อิทำ�ริ�ยก�ริต่อิ
ตล�ดัหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทยและในริ�ยง�นปริะจำำ�
ปี ริ�ยละเอิียดัดัังกล่�วแสดังในเห็นในหน้�

• การเปิดเผยข้อมูล

บริิษััทฯ จำัดัทำ�และเปิดัเผู้ยข้อิมูลเป็นไปต�มกฏิหม�ย 
ริะเบียบที�เกี�ยวข้อิงผู้่�นท�งเว็บไซต์ขอิงตล�ดัหลักทริัพย์

แห่งปริะเทศไทยและขอิงบริิษััท บริิษััทฯ ทำ�ก�ริเปิดัเผู้ย
ข้อิมูลที�ถืูกต้อิง คริบถื้วน โปริ่งใส และทันเวล� นอิกจำ�ก
ก�ริเปิดัเผู้ยแบบแสดังริ�ยก�ริข้อิมูลปริะจำำ�ปี (56-1 One 
Report) และข้อิมูลอิื�นๆ ที�ต้อิงเปิดัเผู้ยผู้่�นช่อิงท�ง
ตล�ดัหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย บริิษััทฯ จำัดัทำ�และเผู้ย
แพริ่ข้อิมูลที�เป็นปัจำจำุบัน ริ�ยง�นก�ริเปลี�ยนแปลงก�ริ
ถืือิคริอิงหุ้นกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริขอิงบริิษััทฯ ไดั้เปิดั
เผู้ยและริ�ยง�นต่อิสำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กับหลัก
ทริัพย์และตล�ดัหลักทริัพย์อิย่�งทันท่วงที

คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้ให้คว�มสำ�คัญต่อิริ�ยง�น
ท�งก�ริเงินอิย่�งถูืกต้อิง เชื�อิถืือิไดั้ เพียงพอิและสม
เหตุสมผู้ลดัังนั�นริ�ยง�นท�งก�ริเงินขอิงบริิษััทฯ จำึงจำัดั
ทำ�ขึ�นต�มหลักก�ริบัญชีที�ริับริอิงทั�วไป ฝ่่�ยบริิห�ริไดั้ใช้
นโยบ�ยก�ริบัญชีที�เหม�ะสม ริ�ยง�นท�งก�ริเงินขอิง 
บริิษััทฯ จำัดัทำ�ขึ�นดั้วยคว�มริะมัดัริะวัง โดัยมีก�ริเปิดั
เผู้ยข้อิมูลที�เพียงพอิและถืูกต้อิงในหม�ยเหตุปริะกอิบ
งบก�ริเงิน คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้จำัดัให้มีริะบบก�ริ
ควบคุมภิ�ยในที�มีปริะสิทธิิภิ�พและปริะสิทธิิผู้ล

เพื� อิ ให้มั� น ใจำว่ �ข้อิมูลท�งบัญชีและก�ริเงินขอิง
บริิษััทและบริิษััทย่อิยไดั้ริับก�ริบันทึกอิย่�งเหม�ะสม  
ก�ริดัูแลทริัพย์สินอิยู่ในสภิ�พดัี และตริวจำพบกิจำกริริม
ที�อิ�จำเป็นก�ริฉ้้อิโกงไดั้ทันท่วงที

ลำาดับ
ที่

ชุื่อ ติำาแหน่ง

จ้ำานวนหุ้น

ณ วันที่ 16 
เมษัายน 2564

เพิ่ม/(ลด)
ณ วันที่ 18 

เมษัายน 2565

1. น�ยณัฐวุฒิ ฉัตริเลิศพิพัฒน์ ปริะธ�น 2,698,600 (198,600) 2,500,000 

2. น�ยริ�เมลี บิน มูซ� ริอิงปริะธ�น 1,447,010 - 1,447,010

3. น�ยเอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล กริริมก�ริ 1,447,010 - 1,447,010

4. น�งฟ�ริ� บินตี้ ริ�เมลี กริริมก�ริ 914,000 (580,000) 334,000 

5. น�ยศริ�วุธ ศริีวริริณยศ เลข�นุก�ริ 750,000 - 750,000 

6. น�ยนอิริ์ซ�ริีซ�ดั บินซ�อิีดัีน ปริะธ�นเจำ้�หน้�ที่ฝ่�ย 
ก�ริเงิน

150,000 100,000 250,000

7. น�งส�วน�บีละ หะยีหะมะ ผู้จำัดัก�ริอิ�วุโสฝ่�ย
บริิห�ริทริัพย�กริบุคคล

60,000 - 60,000 

ก�ริเปลี�ยนแปลงก�ริถืือิคริอิงหลักทริัพย์ขอิงบริิษััทโดัยกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริมีดัังน้�

ไม่มีคู่สมริสและบุตริที�ยังไม่บริริลุนิติภิ�วะขอิงกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริที�ถืือิหุ้นในบริิษััท



100 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

หลักทรัิพย์และตล�ดัหลักทรัิพย์ และตล�ดัหลักทรัิพย์
แห่งปริะเทศไทย บริิษััทฯ จำะดัำ�เนินก�ริเพื�อิให้แน่ใจำว่�
กริริมก�ริและ/หริือิผูู้้บริิห�ริและ/หริือิ ผูู้้ถืือิหุ้นริ�ยใหญ่
จำะไม่ดัำ�เนินก�ริหริือิมีส่วนริ่วมในธิุริกิจำใดัๆ ทีคล้�ยคลึง
กันหรืิอิแข่งขันกับบริิษััทฯ และบริิษััทย่อิย หรืิอิที�อิ�จำ
ส่งผู้ลกริะทบในท�งลบต่อิคว�มส�ม�ริถืในก�ริแข่งขัน
ขอิงบริิษััทฯ และบริิษััทย่อิย หรืิอิทำ�ริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยง
กันโดัยผู้ลปริะโยชน์อิื�นๆ ที�เป็นผู้ลอิ�จำขัดัแย้งกับผู้ล
ปริะโยชน์สูงสุดัขอิงบริิษััทหริือิบริิษััทย่อิย

เพื�อิปฏิิบัติต�มปริะก�ศคณะกริริมก�ริที�ปริึกษั�ตล�ดั
ทุนและเปิดัเผู้ยข้อิมูลต�มริะเบียบขอิงตล�ดัหลักทริัพย์
แห่งปริะเทศไทยให้ถืูกต้อิงโปริ่งใส่และเป็นปริะโยชน์
สูงสุดัต่อิบริิษััทฯ เสมือินว่�บริิษััทฯ ทำ�ธิุริกริริมกับ
บุคคลภิ�ยนอิก ต�มหลักธิริริม�ภิิบ�ลและเป็นไปต�ม
หลักก�ริกำ�กับดูัแลกิจำก�ริที�ดัี คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้
อินุมัติ นโยบ�ยริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยงกันและ มอิบหม�ย
ให้ฝ่่�ยกำ�กับก�ริปฏิิบัติต�มกฏิหม�ย ริับผู้ิดัชอิบใน
ก�ริสื�อิส�ริ ดัูแล และเปิดัเผู้ยข้อิมูลเมื�อิทำ�ริ�ยก�ริต่อิ
ตล�ดัหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทยและในริ�ยง�นปริะจำำ�
ปี ริ�ยละเอิียดัดัังกล่�วแสดังในเห็นในหน้�

• การเปิดเผยข้อมูล

บริิษััทฯ จำัดัทำ�และเปิดัเผู้ยข้อิมูลเป็นไปต�มกฏิหม�ย 
ริะเบียบที�เกี�ยวข้อิงผู้่�นท�งเว็บไซต์ขอิงตล�ดัหลักทริัพย์

แห่งปริะเทศไทยและขอิงบริิษััท บริิษััทฯ ทำ�ก�ริเปิดัเผู้ย
ข้อิมูลที�ถืูกต้อิง คริบถื้วน โปริ่งใส และทันเวล� นอิกจำ�ก
ก�ริเปิดัเผู้ยแบบแสดังริ�ยก�ริข้อิมูลปริะจำำ�ปี (56-1 One 
Report) และข้อิมูลอิื�นๆ ที�ต้อิงเปิดัเผู้ยผู้่�นช่อิงท�ง
ตล�ดัหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย บริิษััทฯ จำัดัทำ�และเผู้ย
แพริ่ข้อิมูลที�เป็นปัจำจุำบัน ริ�ยง�นก�ริเปลี�ยนแปลงก�ริ
ถืือิคริอิงหุ้นกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริขอิงบริิษััทฯ ไดั้เปิดั
เผู้ยและริ�ยง�นต่อิสำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กับหลัก
ทริัพย์และตล�ดัหลักทริัพย์อิย่�งทันท่วงที

คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้ให้คว�มสำ�คัญต่อิริ�ยง�น
ท�งก�ริเงินอิย่�งถูืกต้อิง เชื�อิถืือิไดั้ เพียงพอิและสม
เหตุสมผู้ลดัังนั�นริ�ยง�นท�งก�ริเงินขอิงบริิษััทฯ จำึงจำัดั
ทำ�ขึ�นต�มหลักก�ริบัญชีที�ริับริอิงทั�วไป ฝ่่�ยบริิห�ริไดั้ใช้
นโยบ�ยก�ริบัญชีที�เหม�ะสม ริ�ยง�นท�งก�ริเงินขอิง 
บริิษััทฯ จำัดัทำ�ขึ�นดั้วยคว�มริะมัดัริะวัง โดัยมีก�ริเปิดั
เผู้ยข้อิมูลที�เพียงพอิและถืูกต้อิงในหม�ยเหตุปริะกอิบ
งบก�ริเงิน คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้จำัดัให้มีริะบบก�ริ
ควบคุมภิ�ยในที�มีปริะสิทธิิภิ�พและปริะสิทธิิผู้ล

เพื� อิ ให้มั� น ใจำว่ �ข้อิมูลท�งบัญชีและก�ริเงินขอิง
บริิษััทและบริิษััทย่อิยไดั้ริับก�ริบันทึกอิย่�งเหม�ะสม  
ก�ริดัูแลทริัพย์สินอิยู่ในสภิ�พดัี และตริวจำพบกิจำกริริม
ที�อิ�จำเป็นก�ริฉ้้อิโกงไดั้ทันท่วงที

ลำาดับ
ที่

ชุื่อ ติำาแหน่ง

จ้ำานวนหุ้น

ณ วันที่ 16 
เมษัายน 2564

เพิ่ม/(ลด)
ณ วันที่ 18 

เมษัายน 2565

1. น�ยณัฐวุฒิ ฉัตริเลิศพิพัฒน์ ปริะธ�น 2,698,600 (198,600) 2,500,000 

2. น�ยริ�เมลี บิน มูซ� ริอิงปริะธ�น 1,447,010 - 1,447,010

3. น�ยเอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล กริริมก�ริ 1,447,010 - 1,447,010

4. น�งฟ�ริ� บินตี้ ริ�เมลี กริริมก�ริ 914,000 (580,000) 334,000 

5. น�ยศริ�วุธ ศริีวริริณยศ เลข�นุก�ริ 750,000 - 750,000 

6. น�ยนอิริ์ซ�ริีซ�ดั บินซ�อิีดัีน ปริะธ�นเจำ้�หน้�ที่ฝ่�ย 
ก�ริเงิน

150,000 100,000 250,000

7. น�งส�วน�บีละ หะยีหะมะ ผู้จำัดัก�ริอิ�วุโสฝ่�ย
บริิห�ริทริัพย�กริบุคคล

60,000 - 60,000 

ก�ริเปลี�ยนแปลงก�ริถืือิคริอิงหลักทริัพย์ขอิงบริิษััทโดัยกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริมีดัังน้�

ไม่มีคู่สมริสและบุตริที�ยังไม่บริริลุนิติภิ�วะขอิงกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริที�ถืือิหุ้นในบริิษััท

101แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

หมวดท่� 5 : คว�มรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมก�รบริษััท

1. คณะกริริมก�ริบริิษััทเป็นผูู้้เชี�ยวช�ญที�มีคว�มเป็น
ผูู้้นำ�และวิสัยทัศน์ที�เข้มแข็ง โดัยมีเป้�หม�ยที�จำะนำ� 
INGRS ไปสู่ก�ริเป็นผูู้้ผู้ลิตชิ�นส่วนย�นยนต์ชั�นนำ�ใน
ตล�ดัอิ�เซียน คณะกริริมก�ริไดั้กำ�หนดัวิสัยทัศน์และ
พันธิกิจำขอิงบริิษััท เพื�อิเป็นผูู้้นำ�ฝ่่�ยบริิห�ริในก�ริจำัดั
ทำ�กลยุทธิ์และเป้�หม�ยริะยะย�ว พริ้อิมทั�งทบทวน
และติดัต�มเป็นปริะจำำ�ทุกปี คณะกริริมก�ริบริิษััท
ติดัต�มและกำ�กับดัูแลก�ริดัำ�เนินก�ริต�มกลยุทธิ์
ขอิงบริิษััท ผู้ลก�ริดัำ�เนินง�นโดัยเฉ้พ�ะเป้�หม�ย
และแผู้นท�งก�ริเงิน ที�ต้อิงริ�ยง�นต่อิที�ปริะชุมคณะ
กริริมก�ริบริิษััททุกไตริม�สเพื�อิให้เป็นไปต�มกลยุทธิ์
ที�กำ�หนดัไว้ นอิกจำ�กน้� ในปีงบปริะม�ณ 2564/2565 
คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธิกิจำ 
และกลยุทธิ์ขอิงบริิษััทให้สอิดัคล้อิงกับสถื�นก�ริณ์
ปัจำจำุบัน

2. บริิษััทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มโปริ่งใสและส�ม�ริถื
ตริวจำสอิบริะบบก�ริทำ�ง�น ดัังนั�น ปริะธิ�นกริริมก�ริ
จำึงไม่ใช่ผูู้้ดัำ�ริงตำ�แหน่งปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ 
บริิษััทมีกริริมก�ริอิิสริะและไม่ใช่ผูู้้บริิห�ริจำำ�นวน  
3 คน ซึ�งเกินกว่� 1 ใน 3 ขอิงกริริมก�ริทั�งหมดัขอิง
บริิษััท และเป็นสม�ชิกขอิงคณะกริริมก�ริตริวจำสอิบ
และคณะกริริมก�ริสริริห�และกำ�หนดัค่�ตอิบแทน
กริริมก�ริอิิสริะและกริริมก�ริที�ไม่เป็นผูู้้บริิห�ริทุกคน
มีคุณสมบัติตริงต�มข้อิกำ�หนดัที�หน่วยง�นกำ�กับดัูแล
ที�เกี�ยวข้อิงกำ�หนดั

3. บริิษััทฯ มีนโยบ�ยแต่งตั�งบุคคลที�มีสัญช�ติไทยซึ�งเป็น
คนไทยอิย่�งน้อิย 3 ท่�น ซึ�งเป็นบุคคลที�มีคว�มริู้คว�ม
ส�ม�ริถื ปริะสบก�ริณ์ และมีคุณสมบัติตริ�ต�มข้อิ
กำ�หนดัขอิงสำ�นักง�นคณะกริริมก�ริกำ�กับหลักทริัพย์
และตล�ดัหลักทริัพย์ เพื�อิทำ�หน้�ที�เป็นกริริมก�ริขอิง
บริิษััท โดัยกริริมก�ริดัังกล่�วอิย่�งน้อิย 1 ท่�นต้อิง
ทำ�หน้�ที�เป็นสม�ชิกตริวจำสอิบปัจำจำุบันกริริมก�ริบริิษััท
จำำ�นวน 3 ท่�นเป็นกริริมก�ริที�มีสัญช�ติไทยและมีถืิ�น 
ที�อิยู่ในปริะเทศไทย โดัยกริริมก�ริดัังกล่�ว 2 ท่�น เป็น
กริริมก�ริตริวจำสอิบ

4. สำ�หริับบริิ ษััทย่อิยในปริะเทศม�เลเซีย ปริะเทศ
อิินโดัน้เซีย และปริะเทศอิินเดัีย ริวมทั�งที�จำะจำัดัตั�งขึ�น
ในปริะเทศอิื�นๆ ในอิน�คต (ถื้�มี) บริิษััทฯ มีนโยบ�ยให้
กริริมก�ริขอิงบริิษััทที�มีถืิ�นที�อิยู่ในปริะเทศไทยอิย่�ง
น้อิย 1 ท่�นดัำ�ริงตำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทย่อิย
ดัังกล่�ว สำ�หริับบริิษััทย่อิยในปริะเทศอิินโดัน้เซีย 
กริริมก�ริขอิงบริิษััทซึ�งเป็นผูู้้มีถืิ�นที�อิยู่ในปริะเทศไทย
ไดั้ริับก�ริแต่งตั�งเพื�อิเป็นตัวแทนขอิงบริิษััทจำะไดั้ริับ

ก�ริแต่งตั�งเพื�อิทำ�หน้�ที�เป็นกริริมก�ริในคณะกริริมก�ริ
กำ�กับกิจำก�ริ (Board Commissioners) ปัจำจำุบัน 
กริริมก�ริที�เป็นคนไทยไดั้ดัำ�ริงตำ�แหน่งกริริมก�ริใน
บริิษััทย่อิยในปริะเทศม�เลเซียและอิินเดัีย ปริะกอิบ
ดั้วย IIM, ITSB, IATSB, IPSB, TSSB และ IAIPL 
และดัำ�ริงตำ�แหน่งเป็นกริริมก�ริในคณะกริริมก�ริกำ�กับ
กิจำก�ริ ในปริะเทศอิินโดัน้เซีย ปริะกอิบดั้วย PTIMV 
PTITI และ PTIII

5. ปัจำจำุบัน คณะกริริมก�ริบริิษััทมีทั�งหมดั 8 ท่�นเป็น
กริริมก�ริอิิสริะและไม่ใช่ผูู้้บริิห�ริ 3 ท่�น และอีิก  
5 ท่�นเป็นคณะกริริมก�ริบริิห�ริ อิงค์ปริะกอิบน้�เป็น
ไปต�มข้อิกำ�หนดัว่�อิย่�งน้อิย 1 ใน 3 ขอิงจำำ�นวน
กริริมก�ริทั�งหมดัเป็นกริริมก�ริอิิสริะและไม่ เป็น 
ผูู้้บริิห�ริ

6. อิงค์ปริะกอิบขอิงคณะกริริมก�ริมีคว�มหล�กหล�ย
จำ�กปริะสบก�ริณ์ ก�ริศึกษั� เพศ เชื�อิช�ติ ปริะเทศ
ต้นกำ�เนิดั และสัญช�ติ นอิกจำ�กน้� ม�กกว่�คริึ�งขอิง
คณะกริริมก�ริบริิษััทปริะกอิบดั้วยกริริมก�ริอิิสริะและ
กริริมก�ริที�ไม่เป็นผูู้้บริิห�ริ คณะกริริมก�ริจำึงส�ม�ริถื
ตัดัสินใจำไดั้อิย่�งอิิสริะ ในฐ�นะตัวแทนขอิงผูู้้ถืือิหุ้นและ
สริ้�งสมดัุลอิำ�น�จำก�ริจัำดัก�ริ

7. ปริะธินกริริมก�ริ น�ยณัฐวุฒิ ฉ้ัตริเลิศพิพัฒน์ ซึ�ง
เป็นกริริมก�ริอิิสริะ มิใช่บุคคลเดัียวกัน หริือิมีคว�ม
สัมพันธิ์ท�งธิุริกิจำโดัยท�งพันธิ์กริริมหริือิส่วนบุคคลกับ
ปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้มอิบ
หม�ยให้แยกบทบ�ทและคว�มริับผู้ิดัชอิบขอิบปริะธิ�น
กริริมก�ริและปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริอิย่�งชัดัเจำนใน
นโยบ�ยก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริที�ดัีอิย่�งไริก็ต�ม บริิษััทฯ 
ไดั้กำ�หนดับทบ�ทหน้�ที�คว�มริับผู้ิดัชอิบริะหว่�งคณะ
กริริมก�ริบริิษััทและฝ่่�ยจำัดัก�ริ

8. นอิกจำ�กน้� เพื�อิให้มั�นใจำว่�ก�ริดัำ�เนินง�นขอิงบริิษััทฯ
และก�ริปฏิิบัติง�นขอิงพนักง�นในอิงค์กริเป็นไปต�ม
กฎหม�ยและริะเบียบข้อิบังคับที�เป็นหัวใจำขอิงธิุริกิจำที�
ยั�งยืนโดัยสุจำริิตและมีจำริิยธิริริม คณะกริริมก�ริจำึงไดั้
จำัดัทำ� “จำริริย�บริริณธิุริกิจำ” ตั�งแต่ คว�มริับผู้ิดัชอิบต่อิ 
ผูู้้มีส่วนไดั้ เสีย ก�ริป้อิงกันคว�มขัดัแย้งท�งผู้ล
ปริะโยชน์ ตลอิดัจำนก�ริปฏิิบัติ ต�มกฎหม�ยและ
ริะเบียบข้อิบังคับผูู้้ถืือิหุ้นส�ม�ริถืศึกษั�จำริริย�บริริณ
ขอิงบริิษััท 

9. กำ�หนดัปริะชุมคณะกริริมก�ริล่วงหน้� เลข�นุก�ริ
บริิษััทจำะจำัดัส่งคำ�บอิกกล่�วและเอิกส�ริปริะกอิบให้
คณะกริริมก�ริทริ�บล่วงหน้�อิย่�งน้อิย 7 วันก่อิน
ก�ริปริะชุมแต่ละคริั�ง เพื�อิให้กริริมก�ริแต่ละคนมี
เวล�เพียงพอิในก�ริวิเคริ�ะห์ข้อิมูลล่วงหน้� ปริะธิ�น
กริริมก�ริบริิษััทเป็นปริะธิ�นในที�ปริะชุมและดัูแลให้มี
ก�ริจำัดัสริริเวล�อิย่�งเพียงพอิให้กริริมก�ริไดั้อิภิิปริ�ย

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
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และแสดังคว�มคิดัเห็นอิย่�งอิิสริะในเต่ละว�ริะ ในก�ริ
ปริะชุมคณะกริริมก�ริทุกคริั�ง ไดั้ให้ผูู้้บริิห�ริริะดัับ
สูงเข้�ริ่วมก�ริปริะชุมเพื�อิริับข้อิเสนอิแนะจำ�กคณะ
กริริมก�ริ ในส่วนที�เกี�ยวข้อิงกับก�ริตัดัสินใจำในก�ริ
ปริะชุมคณะกริริมก�ริบริิษััท กำ�หนดัให้มีอิงค์ปริะชุม
อิย่�งน้อิย 2 ใน 3 ขอิงกริริมก�ริที�ม�ปริะชุมเมื�อิมีก�ริ
ลงมติและเพื�อิป้อิงกันคว�มขัดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ 
กริริมก�ริที�อิ�จำมีคว�มขัดัแย้งในว�ริะใดัๆ จำะไม่เป็น
ส่วนหนึ�งในก�ริพิจำ�ริณ�และงดัอิอิกเสียง 

  INGRS ไดั้จำัดัทำ�ริะบบก�ริปริะชุมท�งวิดัีโอิและ
พฒัน�ชอ่ิงท�งก�ริสง่เอิกส�ริก�ริปริะชมุผู้�่น INGRS 
Board Paper (IBP) ซึ�งเป็นช่อิงท�งอิิเล็กทริอินิกส์ที�
ปลอิดัภิัย เพื�อิเพิ�มปริะสิทธิิภิ�พในก�ริปริะชุมอิำ�นวย
คว�มสะดัวกให้กริริมก�ริเข้�ริ่วมปริะชุม

  กริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริต้อิงส่งริ�ยง�นแจำ้งลักษัณะ
และขอิบเขตขอิงส่วนไดั้เสียที�เกี�ยวข้อิงกับบริิษััทฯ
และบริิ ษััทย่อิย เมื� อิ เข้ � รัิบตำ�แหน่งกริริมก�ริ
หริือิผูู้้บริิห�ริ และเมื� อิ มีก�ริเปลี� ยนแปลงใดัๆ  
ดัังนั�นบริิ ษััทฯ จำะต้อิงมีข้อิมูลเพียงพอิในก�ริ
ปฏิิบัติต�มหลักเกณฑ์์ก�ริทำ�ริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยงกัน 
เลข�นุก�ริบริิษััทจำะนำ�เสนอิริ�ยง�นก�ริมีส่วนไดั้
เสียที�เกิดัขึ�นหรืิอิเปลี�ยนแปลงพริ้อิมทั�งริ�ยง�นคว�ม
เป็นเจำ้�ขอิงหลักทริัพย์ทั�งหมดัที�อิอิกโดัยบริิษััทต่อิที�
ปริะชุมคณะกริริมก�ริบริิษััททุกไตริม�ส

10. คณะกริริมก�ริบริิ ษััทไดั้พัฒน�แผู้นก�ริสืบทอิดั
ตำ�แหน่งสำ�หริับปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริและผูู้้บริิห�ริ
ริะดัับสูงอิื�นๆ เพื�อิให้มั�นใจำว่�ก�ริดัำ�เนินธิุริกิจำขอิง
บริิษััทจำะดัำ�เนินต่อิไปโดัยอิย่�งริ�บริื�นเมื�อิตำ�แหน่ง
เหล่�น้�ว่�งลง คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้มอิบหม�ยให้
คณะกริริมก�ริสริห�และกำ�หนดัค่�ตอิบแทนจัำดัทำ�
แผู้นสืบทอิดัตำ�แหน่งซึ�งจำะมีก�ริทบทวน ปรัิบปริุงและ
ริ�ยง�นต่อิคณะกริริมก�ริบริิษััท

11. กริริมก�ริที�ไดั้ริับก�ริแต่งตั�งใหม่จำะไดั้ริับข้อิมูลท�ง
ธิุริกิจำที�จำำ�เป็นทั�งหมดัในก�ริปฏิิบัติหน้�ที�ที� ไดั้ริับ
คว�มไว้ว�งใน ในก�ริน้� ในก�ริจำัดัปฐมนิเทศกริริมก�ริ  
ไดั้เชิญฝ่่�ยจำัดัก�รินำ�เสนอิบทบ�ทและคว�มริับผู้ิดัชอิบ
โดัยสริุปขอิงแต่ละหน่วยง�น แนวปฏิิบัติให้สอิดัคล้อิง
กับกฏิหม�ยและริะเบียบที�เกี�ยวข้อิง เช่น บทบ�ทและ
คว�มริับผู้ิดัชอิบขอิบคณะกริริกก�ริบริิษััทจำะทะเบียน 
ก�ริค้�ขั�นตอินกลักทริัพย์ขอิงกริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริ 
เป็นต้น

12. บริิษััทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญต่อิก�ริฝ่ึกอิบริมและพัฒน�
แก่กริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริ และเลข�นุก�ริบริิษััททุกท่�น

นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริิษััทฯ มุ่งมันที�จำะดัำ�เนินธิุริกิจำดั้วยคว�มชื�อิสัตย์ โปริ่งใส และ
เป็นไปต�มหลักก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริที�ดัี นอิกจำ�กน้�บริิษััทยัง
ต่อิต้�นก�ริให้สินบน และก�ริทุจำริิตทุกปริะเภิท โดัยตริะหนัก
ว่�ก�ริให้สินบนและก�ริทุจำริิตเป็นภิัยคุกค�มริ้�ยแริงที�ทำ�ล�ย
ก�ริแข่งขันอิย่�งเสริีและเป็นธิริริม ริวมทั�งก่อิให้เกิดัคว�มเสีย
ห�ยต่อิก�ริพัฒน�เศริษัฐกิจำและสังคม ทั�งน้�คณะกริริมก�ริ
บริิษััทไดั้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญและพิจำ�ริณ�นโยบ�ยต่อิต้�น 
ก�ริทุจำริิต เพื�อิใช้เป็นแนวท�งในก�ริปฏิิบัติหน้�ที�ขอิงกริริมก�ริ 
ผูู้้บริิห�ริ และพนักง�น ที�จำะต้อิงปฏิิบัติต�มหลักเกณฑ์์และ
แนวท�งปฏิิบัติตลอิดัจำนป้อิงกันบริิษััทฯ และ กริริมก�ริ  
ผูู้้บริิห�ริ พนักง�น และผูู้้มีส่วนไดั้ส่วนเสียอิื�นๆ จำ�กก�ริฝ่่�ฝ่ืน
กฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริต่อิต้�นก�ริทุจำริิต
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และแสดังคว�มคิดัเห็นอิย่�งอิิสริะในเต่ละว�ริะ ในก�ริ
ปริะชุมคณะกริริมก�ริทุกคริั�ง ไดั้ให้ผูู้้บริิห�ริริะดัับ
สูงเข้�ริ่วมก�ริปริะชุมเพื�อิริับข้อิเสนอิแนะจำ�กคณะ
กริริมก�ริ ในส่วนที�เกี�ยวข้อิงกับก�ริตัดัสินใจำในก�ริ
ปริะชุมคณะกริริมก�ริบริิษััท กำ�หนดัให้มีอิงค์ปริะชุม
อิย่�งน้อิย 2 ใน 3 ขอิงกริริมก�ริที�ม�ปริะชุมเมื�อิมีก�ริ
ลงมติและเพื�อิป้อิงกันคว�มขัดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ 
กริริมก�ริที�อิ�จำมีคว�มขัดัแย้งในว�ริะใดัๆ จำะไม่เป็น
ส่วนหนึ�งในก�ริพิจำ�ริณ�และงดัอิอิกเสียง 

  INGRS ไดั้จำัดัทำ�ริะบบก�ริปริะชุมท�งวิดัีโอิและ
พฒัน�ชอ่ิงท�งก�ริสง่เอิกส�ริก�ริปริะชมุผู้�่น INGRS 
Board Paper (IBP) ซึ�งเป็นช่อิงท�งอิิเล็กทริอินิกส์ที�
ปลอิดัภิัย เพื�อิเพิ�มปริะสิทธิิภิ�พในก�ริปริะชุมอิำ�นวย
คว�มสะดัวกให้กริริมก�ริเข้�ริ่วมปริะชุม

  กริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริต้อิงส่งริ�ยง�นแจำ้งลักษัณะ
และขอิบเขตขอิงส่วนไดั้เสียที�เกี�ยวข้อิงกับบริิษััทฯ
และบริิ ษััทย่อิย เมื� อิ เข้ � รัิบตำ�แหน่งกริริมก�ริ
หริือิผูู้้บริิห�ริ และเมื� อิ มีก�ริเปลี� ยนแปลงใดัๆ  
ดัังนั�นบริิ ษััทฯ จำะต้อิงมีข้อิมูลเพียงพอิในก�ริ
ปฏิิบัติต�มหลักเกณฑ์์ก�ริทำ�ริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยงกัน 
เลข�นุก�ริบริิษััทจำะนำ�เสนอิริ�ยง�นก�ริมีส่วนไดั้
เสียที�เกิดัขึ�นหรืิอิเปลี�ยนแปลงพริ้อิมทั�งริ�ยง�นคว�ม
เป็นเจำ้�ขอิงหลักทริัพย์ทั�งหมดัที�อิอิกโดัยบริิษััทต่อิที�
ปริะชุมคณะกริริมก�ริบริิษััททุกไตริม�ส

10. คณะกริริมก�ริบริิ ษััทไดั้พัฒน�แผู้นก�ริสืบทอิดั
ตำ�แหน่งสำ�หริับปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริและผูู้้บริิห�ริ
ริะดัับสูงอิื�นๆ เพื�อิให้มั�นใจำว่�ก�ริดัำ�เนินธิุริกิจำขอิง
บริิษััทจำะดัำ�เนินต่อิไปโดัยอิย่�งริ�บริื�นเมื�อิตำ�แหน่ง
เหล่�น้�ว่�งลง คณะกริริมก�ริบริิษััทไดั้มอิบหม�ยให้
คณะกริริมก�ริสริห�และกำ�หนดัค่�ตอิบแทนจัำดัทำ�
แผู้นสืบทอิดัตำ�แหน่งซึ�งจำะมีก�ริทบทวน ปรัิบปริุงและ
ริ�ยง�นต่อิคณะกริริมก�ริบริิษััท

11. กริริมก�ริที�ไดั้ริับก�ริแต่งตั�งใหม่จำะไดั้ริับข้อิมูลท�ง
ธิุริกิจำที�จำำ�เป็นทั�งหมดัในก�ริปฏิิบัติหน้�ที�ที� ไดั้ริับ
คว�มไว้ว�งใน ในก�ริน้� ในก�ริจำัดัปฐมนิเทศกริริมก�ริ  
ไดั้เชิญฝ่่�ยจำัดัก�รินำ�เสนอิบทบ�ทและคว�มรัิบผู้ิดัชอิบ
โดัยสริุปขอิงแต่ละหน่วยง�น แนวปฏิิบัติให้สอิดัคล้อิง
กับกฏิหม�ยและริะเบียบที�เกี�ยวข้อิง เช่น บทบ�ทและ
คว�มริับผู้ิดัชอิบขอิบคณะกริริกก�ริบริิษััทจำะทะเบียน 
ก�ริค้�ขั�นตอินกลักทริัพย์ขอิงกริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริ 
เป็นต้น

12. บริิษััทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญต่อิก�ริฝ่ึกอิบริมและพัฒน�
แก่กริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริ และเลข�นุก�ริบริิษััททุกท่�น

นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริิษััทฯ มุ่งมันที�จำะดัำ�เนินธิุริกิจำดั้วยคว�มชื�อิสัตย์ โปริ่งใส และ
เป็นไปต�มหลักก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริที�ดัี นอิกจำ�กน้�บริิษััทยัง
ต่อิต้�นก�ริให้สินบน และก�ริทุจำริิตทุกปริะเภิท โดัยตริะหนัก
ว่�ก�ริให้สินบนและก�ริทุจำริิตเป็นภิัยคุกค�มริ้�ยแริงที�ทำ�ล�ย
ก�ริแข่งขันอิย่�งเสริีและเป็นธิริริม ริวมทั�งก่อิให้เกิดัคว�มเสีย
ห�ยต่อิก�ริพัฒน�เศริษัฐกิจำและสังคม ทั�งน้�คณะกริริมก�ริ
บริิษััทไดั้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญและพิจำ�ริณ�นโยบ�ยต่อิต้�น 
ก�ริทุจำริิต เพื�อิใช้เป็นแนวท�งในก�ริปฏิิบัติหน้�ที�ขอิงกริริมก�ริ 
ผูู้้บริิห�ริ และพนักง�น ที�จำะต้อิงปฏิิบัติต�มหลักเกณฑ์์และ
แนวท�งปฏิิบัติตลอิดัจำนป้อิงกันบริิษััทฯ และ กริริมก�ริ  
ผูู้้บริิห�ริ พนักง�น และผูู้้มีส่วนไดั้ส่วนเสียอิื�นๆ จำ�กก�ริฝ่่�ฝ่ืน
กฎหม�ยว่�ดั้วยก�ริต่อิต้�นก�ริทุจำริิต
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คณะกรรมการติรวจ้สอบ
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และคำ�จำำ�กัดัคว�มขอิงคณะกริริมก�ริกำ�กับหลักทริัพย์และตล�ดัหลักทริัพย์, และตล�ดัหลักทริัพย์ ปริะกอิบดั้วยริ�ยชื�อิดัังน้�

ลำาดับที่ ชุื่อ ติำาแหน่ง
จ้ำานวนเข้าร่วมประชุุมในปี 
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104 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบมีหน้�ที�ช่วยเหลือิคณะกริริมก�ริบริิษััท 
(“คณะกริริมก�ริ”) โดัยมีหน้�ที�และคว�มริับผู้ิดัชอิบดัังน้�

1. งบการเงิน

ทวนสอิบงบก�ริเงิน ปริะเดั็นท�งบัญชีและก�ริริ�ยง�นที�สำ�คัญ 
ริวมถืึงธิุริกริริมที�ซับซ้อิน ผู้ิดัปกติ และปริะเดั็นที�มีคว�มสำ�คัญ
อิย่�งม�ก

ห�รืิอิกับฝ่่�ยบริิห�ริขอิงบริิษััทฯ และผูู้้ตริวจำสอิบภิ�ยนอิกเกี�ยว
กับผู้ลก�ริตริวจำสอิบ คว�มเสี�ยงที�เกี�ยวข้อิง และก�ริดัำ�เนินก�ริ
ขอิงฝ่่�ยบริิห�ริ เพื�อิลดัผู้ลกริะทบจำ�กคว�มเสี�ยงที�ริะบุให้เหลือิ
น้อิยที�สุดั และทบทวนปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริควบคุมภิ�ยในใน
กริะบวนก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงิน

2. การควบคุมภายใน

ตริวจำสอิบให้มั�นใจำว่�ก�ริดัำ�เนินกิจำกริริมขอิงบริิษััทเป็นไป
ต�มกฎหม�ยหลักทริัพย์และตล�ดัหลักทริัพย์ ข้อิกำ�หนดัขอิง
ตล�ดัหลักทรัิพย์ กฎหม�ย ข้อิบังคับ ขั�นตอิน และมติคณะ
ริัฐมนตริีที�เกี�ยวข้อิงกับธิุริกิจำ ริวมถืึงกฎริะเบียบและข้อิบังคับ
ขอิงบริิษััท

ทวนสอิบปริะสิทธิิภิ�พและคว�มเพียงพอิขอิงริะบบก�ริควบคุม
ภิ�ยใน ริวมถืึงก�ริควบคุมริะบบเทคโนโลยีส�ริสนเทศ และ
ก�รินำ�ข้อิเสนอิแนะในปริะเด็ันก�ริตริวจำสอิบขอิงผูู้้ตริวจำสอิบ
ภิ�ยในและภิ�ยนอิกไปใช้

ทวนสอิบปริะสิทธิิภิ�พและปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริควบคุมภิ�ยใน 
ก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง และกริะบวนก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ

3. ผู้ติรวจ้สอบภายใน

กำ�กับดัูแลและติดัต�มกริะบวนก�ริตริวจำสอิบภิ�ยในขอิงกลุ่ม
เพื�อิให้มั�นใจำว่�กริะบวนก�รินั�นเหม�ะสมและมีปริะสิทธิิภิ�พ 
ริวมทั�งสริ้�งคว�มมั�นใจำในคว�มเป็นอิิสริะขอิงผูู้้ตริวจำสอิบ
ภิ�ยในเพื�อิเพิ�มปริะสิทธิิภิ�พผู้ลก�ริตริวจำสอิบ

ทวนสอิบและอินุมัติกฎบัตริก�ริตริวจำสอิบภิ�ยใน แผู้นก�ริตริวจำ
สอิบปริะจำำ�ปี บุคล�กริ และทรัิพย�กริที�จำำ�เป็นสำ�หรัิบก�ริตริวจำ
สอิบภิ�ยใน และทบทวนปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริตริวจำสอิบภิ�ยในที�
สอิดัคล้อิงกับแนวปฏิิบัติดั้�นวิช�ชีพขอิงก�ริตริวจำสอิบภิ�ยใน

อินุมัติแผู้นก�ริตริวจำสอิบภิ�ยในต�มคว�มเสี�ยงและแนะนำ�ให ้
ผูู้้ตริวจำสอิบภิ�ยในปฏิิบัติหน้�ที�อิื�นต�มคว�มเหม�ะสม โดัย
คำ�นึงถืึงปริะโยชน์ขอิงบริิษััท ตลอิดัจำนผู้ลกริะทบต่อิคว�มเป็น
อิิสริะและวัตถืุปริะสงค์ขอิงก�ริตริวจำสอิบ

4. การกำากับดูแลกิจ้การ นโยบาย และขั�นติอนปฏิิบัติิ

ทำ�ให้มั�นใจำว่�จำริริย�บริริณและนโยบ�ยป้อิงกันคว�มขัดัแย้ง
ท�งผู้ลปริะโยชน์ถืูกริะบุเป็นล�ยลักษัณ์อิักษัริและจำัดัให้มีก�ริ
จำัดัก�ริเพื�อิให้ผูู้้บริิห�ริและพนักง�นทุกคนริับทริ�บและส่งเสริิม
ก�ริปฏิิบัติต�มจำริริย�บริริณและนโยบ�ยป้อิงกันคว�มขัดัแย้ง
ท�งผู้ลปริะโยชน์

5. การจ้ัดการความเส่ียง

ทวนสอิบคว�มเพียงพอิขอิงกริะบวนก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง 
นโยบ�ย และปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริดัำ�เนินก�ริต�มริะบบก�ริ
บริิห�ริคว�มเสี�ยงขอิงบริิษััท

6. ธุรกรรมของบุคคลท่ีสาม

ทวนสอิบริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยงกันหริือิริ�ยก�ริที�อิ�จำมีคว�มขัดั
แย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ เพื�อิให้มั�นใจำว่�ริ�ยก�ริเหล่�น้�เป็นไปต�ม
กฎหม�ยและริะเบียบขอิงตล�ดัหลักทริัพย์ฯและมีคว�มสมเหตุ
สมผู้ลโดัยคำ�นึงถืึงผู้ลปริะโยชน์สูงสุดัขอิงบริิษััท และทวนสอิบ
ริ�ยก�ริที�อิ�จำมีก�ริทุจำริิตที�อิ�จำมีผู้ลกริะทบต่อิก�ริดัำ�เนินง�น
ขอิงบริิษััท 

7. ผู้ติรวจ้สอบภายนอก

พิจำ�ริณ� คัดัเลือิก และเสนอิแต่งตั�ง ริวมทั�งถือิดัถือินผูู้้ตริวจำ
สอิบบัญชีภิ�ยนอิก และเสนอิค่�ตอิบแทนผูู้้สอิบบัญชีต่อิ
คณะกริริมก�ริบริิษััท ตลอิดัจำนเข้�ริ่วมปริะชุมกับผูู้้ตริวจำสอิบ
ภิ�ยนอิกในกริณ้ที�ไม่มีฝ่่�ยบริิห�ริ เพื�อิทบทวนผู้ลก�ริตริวจำ
สอิบและปริะเดั็นอิื�นๆ พริ้อิมเสนอิแนะ ทบทวนหริือิตริวจำสอิบ
ริ�ยก�ริใดั ๆ ห�กจำำ�เป็น
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ขอิงฝ่่�ยบริิห�ริ เพื�อิลดัผู้ลกริะทบจำ�กคว�มเสี�ยงที�ริะบุให้เหลือิ
น้อิยที�สุดั และทบทวนปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริควบคุมภิ�ยในใน
กริะบวนก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงิน

2. การควบคุมภายใน

ตริวจำสอิบให้มั�นใจำว่�ก�ริดัำ�เนินกิจำกริริมขอิงบริิษััทเป็นไป
ต�มกฎหม�ยหลักทริัพย์และตล�ดัหลักทริัพย์ ข้อิกำ�หนดัขอิง
ตล�ดัหลักทรัิพย์ กฎหม�ย ข้อิบังคับ ขั�นตอิน และมติคณะ
ริัฐมนตริีที�เกี�ยวข้อิงกับธิุริกิจำ ริวมถืึงกฎริะเบียบและข้อิบังคับ
ขอิงบริิษััท

ทวนสอิบปริะสิทธิิภิ�พและคว�มเพียงพอิขอิงริะบบก�ริควบคุม
ภิ�ยใน ริวมถืึงก�ริควบคุมริะบบเทคโนโลยีส�ริสนเทศ และ
ก�รินำ�ข้อิเสนอิแนะในปริะเด็ันก�ริตริวจำสอิบขอิงผูู้้ตริวจำสอิบ
ภิ�ยในและภิ�ยนอิกไปใช้

ทวนสอิบปริะสิทธิิภิ�พและปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริควบคุมภิ�ยใน 
ก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง และกริะบวนก�ริกำ�กับดัูแลกิจำก�ริ

3. ผู้ติรวจ้สอบภายใน

กำ�กับดัูแลและติดัต�มกริะบวนก�ริตริวจำสอิบภิ�ยในขอิงกลุ่ม
เพื�อิให้มั�นใจำว่�กริะบวนก�รินั�นเหม�ะสมและมีปริะสิทธิิภิ�พ 
ริวมทั�งสริ้�งคว�มมั�นใจำในคว�มเป็นอิิสริะขอิงผูู้้ตริวจำสอิบ
ภิ�ยในเพื�อิเพิ�มปริะสิทธิิภิ�พผู้ลก�ริตริวจำสอิบ

ทวนสอิบและอินุมัติกฎบัตริก�ริตริวจำสอิบภิ�ยใน แผู้นก�ริตริวจำ
สอิบปริะจำำ�ปี บุคล�กริ และทรัิพย�กริที�จำำ�เป็นสำ�หรัิบก�ริตริวจำ
สอิบภิ�ยใน และทบทวนปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริตริวจำสอิบภิ�ยในที�
สอิดัคล้อิงกับแนวปฏิิบัติดั้�นวิช�ชีพขอิงก�ริตริวจำสอิบภิ�ยใน

อินุมัติแผู้นก�ริตริวจำสอิบภิ�ยในต�มคว�มเสี�ยงและแนะนำ�ให ้
ผูู้้ตริวจำสอิบภิ�ยในปฏิิบัติหน้�ที�อิื�นต�มคว�มเหม�ะสม โดัย
คำ�นึงถืึงปริะโยชน์ขอิงบริิษััท ตลอิดัจำนผู้ลกริะทบต่อิคว�มเป็น
อิิสริะและวัตถืุปริะสงค์ขอิงก�ริตริวจำสอิบ

4. การกำากับดูแลกิจ้การ นโยบาย และขั�นติอนปฏิิบัติิ

ทำ�ให้มั�นใจำว่�จำริริย�บริริณและนโยบ�ยป้อิงกันคว�มขัดัแย้ง
ท�งผู้ลปริะโยชน์ถืูกริะบุเป็นล�ยลักษัณ์อิักษัริและจำัดัให้มีก�ริ
จำัดัก�ริเพื�อิให้ผูู้้บริิห�ริและพนักง�นทุกคนริับทริ�บและส่งเสริิม
ก�ริปฏิิบัติต�มจำริริย�บริริณและนโยบ�ยป้อิงกันคว�มขัดัแย้ง
ท�งผู้ลปริะโยชน์

5. การจ้ัดการความเส่ียง

ทวนสอิบคว�มเพียงพอิขอิงกริะบวนก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง 
นโยบ�ย และปริะสิทธิิผู้ลขอิงก�ริดัำ�เนินก�ริต�มริะบบก�ริ
บริิห�ริคว�มเสี�ยงขอิงบริิษััท

6. ธุรกรรมของบุคคลท่ีสาม

ทวนสอิบริ�ยก�ริที�เกี�ยวโยงกันหริือิริ�ยก�ริที�อิ�จำมีคว�มขัดั
แย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ เพื�อิให้มั�นใจำว่�ริ�ยก�ริเหล่�น้�เป็นไปต�ม
กฎหม�ยและริะเบียบขอิงตล�ดัหลักทริัพย์ฯและมีคว�มสมเหตุ
สมผู้ลโดัยคำ�นึงถืึงผู้ลปริะโยชน์สูงสุดัขอิงบริิษััท และทวนสอิบ
ริ�ยก�ริที�อิ�จำมีก�ริทุจำริิตที�อิ�จำมีผู้ลกริะทบต่อิก�ริดัำ�เนินง�น
ขอิงบริิษััท 

7. ผู้ติรวจ้สอบภายนอก

พิจำ�ริณ� คัดัเลือิก และเสนอิแต่งตั�ง ริวมทั�งถือิดัถือินผูู้้ตริวจำ
สอิบบัญชีภิ�ยนอิก และเสนอิค่�ตอิบแทนผูู้้สอิบบัญชีต่อิ
คณะกริริมก�ริบริิษััท ตลอิดัจำนเข้�ริ่วมปริะชุมกับผูู้้ตริวจำสอิบ
ภิ�ยนอิกในกริณ้ที�ไม่มีฝ่่�ยบริิห�ริ เพื�อิทบทวนผู้ลก�ริตริวจำ
สอิบและปริะเดั็นอิื�นๆ พริ้อิมเสนอิแนะ ทบทวนหริือิตริวจำสอิบ
ริ�ยก�ริใดั ๆ ห�กจำำ�เป็น

105แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

คณะกรรมก�รสรรห�และพัิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกริริมก�ริสริริห�และพิจำ�ริณ�ค่�ตอิบแทน (“NRC”) จำัดัตั�งขึ�นเมื�อิวันที� 28 ตุล�คม พ.ศ. 2557 ปัจำจำุบันมีคณะกริริมก�ริ 5คน 
โดัยมี 3 คน จำ�กคณะกริริมก�ริอิิสริะ และอิีก 2 คน ม�จำ�กคณะกริริมก�ริบริิห�ริ ดัังน้�

ลำาดับที่ ชุื่อ ติำาแหน่ง
จ้ำานวนเข้าร่วมประชุุมในปี 
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1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ประธาน 3/3

2. นายราเมูลี บิน มููซา^^ รองประธาน 3/3

3. นายเอบี วาฮับ บิน อิสมูาอีล^^ สมูาชิก 3/3

4. นายอับดุล คุดุส โหมูด นาอิมู^ สมูาชิก 3/3

5. นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรมู^ สมูาชิก 3/3

เฉลี่ยร้อยละ 100

หม�ยเหตุ:
^กริริมก�ริอิิสริะ
^^กริริมก�ริบริิห�ริ

เช่นเดีัยวกันกับก�ริจัำดัตั�ง คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบ (AC) และคณะกริริมก�ริบริิห�ริ (EXCO) คณะกริริมก�ริบริิห�ริขอิงบริิษััท 
(BOD) ไดั้กำ�หนดับทบ�ทและหน้�ที�ขอิงคณะกริริมก�ริสริริห� และพิจำ�ริณ�ค่�ตอิบแทน ดัังน้�
 
บทบ�ทและหน้�ท่�
บทบาทโดยทั่วไป : คณะกรรมการชุุดนี�มีภาระหน้าที่ดังนี�

1. ช่วยคณะกริริมก�ริในก�ริคัดัสริริ ริวบริวมชื�อิคณะกริริมก�ริ และผูู้้บริิห�ริอิ�วุโส
2. แนะนำ�ผูู้้สมัคริที�มีคุณสมบัติและคว�มส�ม�ริถืให้กับคณะกริริมก�ริบริิษััท เพื�อิพิจำ�ริณ�ก่อินเสนอิชื�อิต่อิผูู้้ปริะชุมผูู้้ถืือิหุ้น 

เพื�อิก�ริอินุมัติและแต่งตั�ง
3. พิจำ�ริณ�ค่�ตอิบแทนให้กับคณะกริริมก�ริบริิษััท ริวมถืึงปริะธิ�นกริริมก�ริบริิห�ริ และแนะนำ�ให้แก่คณะกริริมก�ริบริิษััท

หน้าที่โดยเฉพาะ

1. พิจำ�ริณ�ธิุริกิจำขอิงบริิษััทฯ ที�ต้อิงก�ริคว�มสันทัดัจำ�กหล�กหล�ยปริะสบก�ริณ์ คว�มเชี�ยวช�ญและคุณสมบัติขอิงคณะ
กริริมก�ริ และปริะธิ�นเจำ้�หน้�ทีผูู้้บริิห�ริต�มธิุริกิจำที�บริิษััทต้อิงก�ริและแนะนำ�ในก�ริตัดัสินขอิงคณะกริริมก�ริ

2. เสนอิชื�อิและแนะนำ�ผูู้้เหม�ะสมเป็นกริริมก�ริบริิษััทฯ ต�มคุณสมบัติ เพื�อิคณะกริริมก�ริจำะไดั้พิจำ�ริณ�แต่งตั�งในที�ปริะชุม
ผูู้้ถืือิหุ้นขอิงบริิษััท

3. ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกริริมก�ริบริิษััท เกี�ยวกับผูู้้สืบทอิดัปริะธิ�นเจำ้�หน้�ที�ผูู้้บริิห�ริ
4. เพื�อิสริ้�งคว�มเชื�อิมั�นว่� ก�ริพิจำ�ริณ�ค่�ตอิบแทนเป็นไปอิย่�งเหม�ะสมและเพียงพอิต่อิก�ริแข่งขันในอุิตส�หกริริม

เดัียวกัน และ
5. ทำ�หน้�ที�ต่�งๆ ต�มบทบ�ทที�ไดั้ริับก�ริอินุมัติ และมอิบหม�ยต�มก�ริกำ�กับขอิงคณะกริริมก�ริบริิษััท

อำานาจ้
เพื�อิให้บทบ�ทหน้�ที�และคว�มริับผู้ิดัชอิบดัังกล่�ว คณะกริริมก�ริสริริห�และพิจำ�ริณ�ค่�ตอิบแทน มีสิทธิิดัังน้�

1. มีอิำ�น�จำเต็ม และก�ริเข้�ถืึงข้อิมูลข่�วส�ริ และปริึกษั�ต่อิพนักง�นใดัๆ ขอิงบริิษััทฯ ในก�ริที�จำะสอิบสวน หริือิริับทริ�บ
ข้อิมูลในกลุ่มบริิษััทฯ

2. เชิญพนักง�นคนหนึ�งคนใดั หริือิปัจำเจำกชนอิื�นเข้�ริ่วมก�ริปริะชุมในคณะกริริมก�ริชุดัน้�
3. ให้ไดั้ริับคำ�เสนอิแนะจำ�กผูู้้ปริะกอิบอิ�ชีพอิิสริะ หริือิก�ริให้คำ�ปริึกษั�เพื�อิช่วย คณะกริริมก�ริสริริห�และพิจำ�ริณ�ค่�ตอิบแทน 

ในก�ริปฏิิบัติต�มบทบ�ทและหน้�ที�ดัังกล่�ว

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



106 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

คณะกรรมการฝ่่ายบริหาร (“EXCO”)

บริิษััทไดั้ตั�งคณะกริริมก�ริบริิห�ริ (EXCO) ปริะกอิบดั้วยฝ่่�ยบริิห�ริจำำ�นวน 4 ท่�น และตัวแทนฝ่่�ยบริิห�ริริะดัับปฎิบัติก�ริ  
4 ท่�น ดัังน้�

ลำาดับที่ ชุื่อ ติำาแหน่ง
จ้ำานวนเข้าร่วมประชุุมในปี 

2564/65

1. น�ยริ�เมลี บิน มูซ�^ ปริะธ�น 8/8

2. น�ยเอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล^ ริอิงปริะธ�น 8/8

3. น�ยฮ�มิดัี บิน เม�ลอิดั^ สม�ชิก 8/8

4. น�งฟ�ริ� บินตี้ ริ�เมลี^ สม�ชิก 8/8

5. น�ยชัมซุดัดัีน บิน อิีซ� สม�ชิก 8/8

6. น�ยโหมดั ซัฟริี่ บิน ฮ�ยี ซับตู สม�ชิก 8/8

7. น�ยโหมดั ซีริ�จำูดัดัีน บิน อิับดัุลริ�ฮิม สม�ชิก 8/8

8. น�ยอิัมริีซ�ล บินอิับดัุลม�จำิดั สม�ชิก 8/8

เฉลี่ยร้อยละ 100

หม�ยเหตุ: 
^ กริริมก�ริบริิห�ริ

คณะกริริมก�ริบริิห�ริไดั้ก่อิตั�งขึ�นเมื�อิวันที� 28 ตุล�คม 2557 โดัยคณะกริริมก�ริบริิษััท โดัยมีวัตถืุปริะสงค์ที�ชัดัเจำน เพื�อิสนับสนุน
กริริมก�ริบริิษััทในบทบ�ทและหน้�ที�กำ�กับทิศท�งขอิงอิงค์กริ ในน�มกริริมก�ริบริิษััท เพื�อิก�ริตัดัสินใจำท�งธิุริกิจำและทิศท�งในริะยะ
เวล�ที�สมควริ และสิ�งที�สำ�คัญคือิ ก�ริแนะนำ�กริริมก�ริบริิษััทในก�ริตัดัสินใจำ จำ�กขั�นตอินท�งยุทธิศ�สตริ์ ก�ริว�งแผู้น นโยบ�ย 
ก�ริลงทุน และคว�มเสี�ยง เพื�อิที�จำะไดั้บริริลุวัตถืุปริะสงค์ คณะกริริมก�ริเป็นผูู้้กำ�หนดั ข้อิกำ�หนดัและกริะบวนก�ริ และจำริริย�บริริณ
ต่อิคณะกริริมก�ริบริิห�ริ

ข้อพัิพัาททางกฎหมาย

ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565 บริิษััทฯ และบริิษััทในเคริือิในปริะเทศไทย ม�เลเซีย อิินโดัน้เซีย และอิินเดัียไม่มีข้อิพิพ�ทท�ง
กฎหม�ย (ม�กกว่�ริ้อิยละ 5 ขอิงส่วนผูู้้ถืือิหุ้นต�มงบก�ริเงินริวมขอิงกลุ่มบริิษััท) ซึ�งอิ�จำจำะก่อิให้เกิดัคว�มเสียห�ยต่อิบริิษััทฯ 
และบริิษััทในเคริือิไดั้

ข้อมูลสำาคัญอื�นๆ

นอิกเหน่อิจำ�กที�ไดั้เปิดัเผู้ยไว้ในแบบแสดังริ�ยก�ริข้อิมูลปริะจำำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) และงบก�ริเงินที�ตริวจำสอิบแล้วขอิง
กลุ่มบริิษััทและบริิษััทฯ สำ�หริับริอิบริะยะเวล�บัญชีสิ�นสุดัวันที� 31 มกริ�คม 2565 นั�น บริิษััทฯ ไม่มีข้อิมูลที�สำ�คัญอิื�นใดัที�จำะเปิดั
เผู้ย ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565



106 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

คณะกรรมการฝ่่ายบริหาร (“EXCO”)

บริิษััทไดั้ตั�งคณะกริริมก�ริบริิห�ริ (EXCO) ปริะกอิบดั้วยฝ่่�ยบริิห�ริจำำ�นวน 4 ท่�น และตัวแทนฝ่่�ยบริิห�ริริะดัับปฎิบัติก�ริ  
4 ท่�น ดัังน้�

ลำาดับที่ ชุื่อ ติำาแหน่ง
จ้ำานวนเข้าร่วมประชุุมในปี 

2564/65

1. น�ยริ�เมลี บิน มูซ�^ ปริะธ�น 8/8

2. น�ยเอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล^ ริอิงปริะธ�น 8/8

3. น�ยฮ�มิดัี บิน เม�ลอิดั^ สม�ชิก 8/8

4. น�งฟ�ริ� บินตี้ ริ�เมลี^ สม�ชิก 8/8

5. น�ยชัมซุดัดัีน บิน อิีซ� สม�ชิก 8/8

6. น�ยโหมดั ซัฟริี่ บิน ฮ�ยี ซับตู สม�ชิก 8/8

7. น�ยโหมดั ซีริ�จำูดัดัีน บิน อิับดัุลริ�ฮิม สม�ชิก 8/8

8. น�ยอิัมริีซ�ล บินอิับดัุลม�จำิดั สม�ชิก 8/8

เฉลี่ยร้อยละ 100

หม�ยเหตุ: 
^ กริริมก�ริบริิห�ริ

คณะกริริมก�ริบริิห�ริไดั้ก่อิตั�งขึ�นเมื�อิวันที� 28 ตุล�คม 2557 โดัยคณะกริริมก�ริบริิษััท โดัยมีวัตถืุปริะสงค์ที�ชัดัเจำน เพื�อิสนับสนุน
กริริมก�ริบริิษััทในบทบ�ทและหน้�ที�กำ�กับทิศท�งขอิงอิงค์กริ ในน�มกริริมก�ริบริิษััท เพื�อิก�ริตัดัสินใจำท�งธิุริกิจำและทิศท�งในริะยะ
เวล�ที�สมควริ และสิ�งที�สำ�คัญคือิ ก�ริแนะนำ�กริริมก�ริบริิษััทในก�ริตัดัสินใจำ จำ�กขั�นตอินท�งยุทธิศ�สตริ์ ก�ริว�งแผู้น นโยบ�ย 
ก�ริลงทุน และคว�มเสี�ยง เพื�อิที�จำะไดั้บริริลุวัตถืุปริะสงค์ คณะกริริมก�ริเป็นผูู้้กำ�หนดั ข้อิกำ�หนดัและกริะบวนก�ริ และจำริริย�บริริณ
ต่อิคณะกริริมก�ริบริิห�ริ

ข้อพัิพัาททางกฎหมาย

ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565 บริิษััทฯ และบริิษััทในเคริือิในปริะเทศไทย ม�เลเซีย อิินโดัน้เซีย และอิินเดัียไม่มีข้อิพิพ�ทท�ง
กฎหม�ย (ม�กกว่�ริ้อิยละ 5 ขอิงส่วนผูู้้ถืือิหุ้นต�มงบก�ริเงินริวมขอิงกลุ่มบริิษััท) ซึ�งอิ�จำจำะก่อิให้เกิดัคว�มเสียห�ยต่อิบริิษััทฯ 
และบริิษััทในเคริือิไดั้

ข้อมูลสำาคัญอื�นๆ

นอิกเหน่อิจำ�กที�ไดั้เปิดัเผู้ยไว้ในแบบแสดังริ�ยก�ริข้อิมูลปริะจำำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) และงบก�ริเงินที�ตริวจำสอิบแล้วขอิง
กลุ่มบริิษััทและบริิษััทฯ สำ�หริับริอิบริะยะเวล�บัญชีสิ�นสุดัวันที� 31 มกริ�คม 2565 นั�น บริิษััทฯ ไม่มีข้อิมูลที�สำ�คัญอิื�นใดัที�จำะเปิดั
เผู้ย ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565

107แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

ร�ยก�รท่�เก่�ยวข้องกัน

ในริะหว่�งปีงบก�ริเงินริวมสิ�นสุดัวันที� 31 มกริ�คม 2565 และ (ปี 2564/65) และ 31 มกริ�คม 2564 (ปี 2563/64) บริิษััทฯ และ
บริิษััทย่อิย (“กลุ่มบริิษััท”) มีริ�ยก�ริท�งบัญชีที�สำ�คัญกับกิจำก�ริที�เกี�ยวข้อิงกัน เป็นไปต�มเงื�อินไขท�งก�ริค้�และเกณฑ์์ต�มที�
ตกลงกันริะหว่�งกลุ่มบริิษััทและบริิษััทที�เกี�ยวข้อิงกัน

บุคคลหรือกิจก�รท่�อ�จม่คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อย่

ธุรกิจ้กับบุคคลอื่นและบริษััทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจ้การ

1. Katayama Kogyo Co., Ltd. (“KK”)
ก่อตั้งข้ึ้นในประเทศญี่ปุ่นและดำาเนินธุรกิจำด้านการผลิต
และจำำาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจำักรกลการเกษตร
และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้้องกับการก่อสร้าง

• KK ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 31.43 และอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งตัวแทน
กรรมูการในIAV

• KK ถือหุ้นใน IPSB ร้อยละ 10.00 และแต่งตั้งตัวแทนหน่่งคนให้ทำาหน้าที่
เป็นกรรมูการใน IPSB คือ Mr. Takayuki Nakazato.

• KK ถือหุ้นใน PT IMV ร้อยละ 25.00 และแต่งตั้งตัวแทนหน่่งคนให้ทำา
หน้าที่เป็นกรรมูการใน PT IMV คือ Mr. Tamio Sota

2. Yonei  & Co., Ltd. (“Yonei”)
ก่อตั้งข้ึ้นในประเทศญี่ปุ่นและประกอบธุรกิจำการค้า
โดยทั่วไปซ่่งมูีฐานการดำาเนินงานมูากกว่า 200 แห่งใน
ประมูาณ 80 ประเทศทั่วโลก

•   Yonei ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 6.07 ใน IAV และแต่งตั้งตัวแทนหน่่งคนให้ทำา
หน้าที่เป็นกรรมูการใน IAV คือ Mr. Hiroshi Miyazeki.

•   Yonei ถือหุ้นใน PT IMV ร้อยละ 10.00 และแต่งตั้งตัวแทนหน่่งคนให้ทำา
หน้าที่เป็นกรรมูการใน PT IMV คือ Mr. Hiroshi Miyazeki  
(หน่่งในคณะกรรมูาธิการ)

3. Iwamoto Co., Ltd. (“Iwamoto”)
ก่อตั้งข้ึ้นในประเทศญี่ปุ่นและมูีส่วนร่วมูในการออกแบบ
การพัฒนาการผลิตและจำำาหน่ายเครื่องมูือสำาหรับปั๊มู
ข้ึ้นรูป.

Iwamoto ถือหุ้นร้อยละ 15 ข้องหุ้นที่มูีสิทธิออกเสียงทั้งหมูดข้อง 
FCT และแต่งตั้งตัวแทนหน่่งคนให้ทำาหน้าที่เป็นกรรมูการใน FCT คือ 
Mr. Noboru Iwasaki

4. D-ACT Co., Ltd. (“D-ACT”) 
(ชื่อเดิมู AOI Machine Company Ltd “AOI”)  
ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นและเป็นธุรกิจำผลิตและจำำาหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ

D-ACT ถือหุ้นอยู่ใน IATSB ร้อยละ 34 และแต่งตั้งตัวแทนสองคนให้
ทำาหน้าที่เป็นกรรมูการใน IATSB คือ (1) Mr. Noboru Doi และ  
(2) Mr. Katsumi Nishida

5. TS Automotive Co.,Ltd. (“TSA”)
ก่อตั้งข้ึ้นในประเทศเกาหลีและดำาเนินธุรกิจำด้านการ
ผลิตและข้ายชิ้นส่วนยานยนต์

TSA ถือหุ้นอยู่ใน PTIII ร้อยละ 30 และและอยู่ในระหว่างการแต่งตั้ง
ตัวแทนสองคนให้ทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมูาธิการใน PTIII คือ  
(1) Mr. Min Kyu Hyun และ (2) Mr. Oh Dongsu และตัวแทนหน่่งคน
ให้ทำาหน้าที่เป็นกรรมูการใน PTIII คือ Mr. Park Myung Hyun

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



108 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

บริิษััทย่่อย่ของผู้้�ถืือหุ้้�นของ บริิษััทย่่อย่

ธุรกิจ้กับบุคคลอื่นและบริษััทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจ้การ

1. Perodua Manufacturing Sdn. Bhd. (“PMSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและปริะกอิบธุริกิจำผลิตและ
ปริะกอิบริถ Perodua

PMSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd. 
(“PERODUA”) ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 และ PERODUA แต่งตั้ง
ตัวแทนสอิงคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน ITSB ปริะกอิบดั้วย (1) Datuk 
Zainal Abidin Bin Ahmad และ (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan

2. Perodua Sales Sdn. Bhd.(“PSSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและดัำ�เนินธุริกิจำดั้�นก�ริข�ย 
ก�ริตล�ดัและก�ริจำัดัจำำ�หน่�ยริถยนต์ Perodua ริวมถ่ง
ก�ริดัำ�เนินง�นหลังก�ริข�ยและอิะไหล่

PSSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง PERODUA ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 
และ PERODUA แต่งตั้งตัวแทนสอิงคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน ITSB 
ปริะกอิบดั้วย (1) Datuk Zainal Abidin Bin Ahmad และ  
(2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan

3. Perodua Global Manufacturing Sdn. Bhd. 
(“PGSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและปริะกอิบธุริกิจำผลิตและ
ปริะกอิบริถ Perodua

PGSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง PERODUA ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 
และ PERODUA แต่งตั้งตัวแทนสอิงคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริในITSB 
ปริะกอิบดั้วย (1) Datuk Zainal Abidin Bin Ahmad และ (2) Ms. Noor 
Zakiyah Binti Hasan

4. Perodua Auto Corporation Sdn. Bhd. 
(“PCSB’)

PCSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง Perodua ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 และถือิ
หุ้นใน Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB”) ริ้อิยละ 15  
PCSB แต่งตั้งตัวแทนหน่่งคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน IATSB คือิ  
Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan

ธุรกิจ้กับบุคคลอื่นและบริษััทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจ้การ

1. Ingress Katayama Technical Centre Sdn. 
Bhd. (“IKTC”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและมีส่วนริ่วมในก�ริอิอิกแบบ
และผลิตเคริื่อิงมือิขึ้นริูปและริีดัขึ้นริูปแม่พิมพ์และแม่พิมพ์
สำ�หริับผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์

IKTC เป็นบริิษััทย่อิยขอิง ICB ซ่่ง ICB ถือิหุ้นใน IKTC ริ้อิยละ 60  
และอิีกริ้อิยละ 40 เปอิริ์เซ็นต์ขอิง IKTC ถือิโดัย KK

2. Organic Gain Sdn. Bhd. (“OGSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและปริะกอิบธุริกิจำผลิตและ
จำำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์์จำ�กพืชและผลิตภัณฑ์์อิ�ห�ริฮ�ล�ล

OGSB ถือิหุ้นทั้งหมดัโดัยกริริมก�ริบริิษััท และมีกริริมก�ริริ่วมกันคือิ  
ดั�โต๊ะ ดัริ. เอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล

ธุรกิจ้กับบุคคลอื่นและบริษััทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจ้การ

1. Ingress Corporation Berhad (“ICB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและมีส่วนริ่วมในฐ�นะ  
บริิษััท ผู้ถือิหุ้นเพื่อิก�ริลงทุน ปัจำจำุบัน ICB มี บริิษััท ย่อิยที่
ดัำ�เนินธุริกิจำ ACM ตัวแทนจำำ�หน่�ยริถยนต์ริวมถ่งบริิก�ริ
ดั้�นวิศวกริริมสำ�หริับอิุตส�หกริริมพลังง�นและท�งริถไฟ

ICB เป็นผู้ถือิหุ้นริ�ยใหญ่เพียงริ�ยเดัียวและเป็นผู้มีอิำ�น�จำควบคุมขอิง
บริิษััท ICB เป็นบริิษััทแม่ขอิง IIT ซ่่งถือิหุ้นใน IIT ริ้อิยละ 60.02 ICB แต่งตั้ง
ตัวแทนสี่คนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน IITปริะกอิบดั้วย
(1) ดั�โต๊ะ ริ�เมลี บิน มูซ� (2) ดั�โต๊ะ ดัริ. เอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล  
(3) ดั�ติน ศริี ฟ�ริ� บินตี้ ดั�โต๊ะ ริ�เมลี และ (4) ฮ�มิดัี บิน เม�ลอิดั

บริิษััทแม่่

บริิษััทท่�เกี่่�ย่วข�องกี่ัน
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บริิษััทย่่อย่ของผู้้�ถืือหุ้้�นของ บริิษััทย่่อย่

ธุรกิจ้กับบุคคลอื่นและบริษััทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจ้การ

1. Perodua Manufacturing Sdn. Bhd. (“PMSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและปริะกอิบธุริกิจำผลิตและ
ปริะกอิบริถ Perodua

PMSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd. 
(“PERODUA”) ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 และ PERODUA แต่งตั้ง
ตัวแทนสอิงคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน ITSB ปริะกอิบดั้วย (1) Datuk 
Zainal Abidin Bin Ahmad และ (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan

2. Perodua Sales Sdn. Bhd.(“PSSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและดัำ�เนินธุริกิจำดั้�นก�ริข�ย 
ก�ริตล�ดัและก�ริจำัดัจำำ�หน่�ยริถยนต์ Perodua ริวมถ่ง
ก�ริดัำ�เนินง�นหลังก�ริข�ยและอิะไหล่

PSSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง PERODUA ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 
และ PERODUA แต่งตั้งตัวแทนสอิงคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน ITSB 
ปริะกอิบดั้วย (1) Datuk Zainal Abidin Bin Ahmad และ  
(2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan

3. Perodua Global Manufacturing Sdn. Bhd. 
(“PGSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและปริะกอิบธุริกิจำผลิตและ
ปริะกอิบริถ Perodua

PGSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง PERODUA ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 
และ PERODUA แต่งตั้งตัวแทนสอิงคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริในITSB 
ปริะกอิบดั้วย (1) Datuk Zainal Abidin Bin Ahmad และ (2) Ms. Noor 
Zakiyah Binti Hasan

4. Perodua Auto Corporation Sdn. Bhd. 
(“PCSB’)

PCSB เป็นบริิษััทย่อิยขอิง Perodua ซ่่งถือิหุ้นใน ITSB ริ้อิยละ 30 และถือิ
หุ้นใน Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB”) ริ้อิยละ 15  
PCSB แต่งตั้งตัวแทนหน่่งคนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน IATSB คือิ  
Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan

ธุรกิจ้กับบุคคลอื่นและบริษััทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจ้การ

1. Ingress Katayama Technical Centre Sdn. 
Bhd. (“IKTC”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและมีส่วนริ่วมในก�ริอิอิกแบบ
และผลิตเคริื่อิงมือิขึ้นริูปและริีดัขึ้นริูปแม่พิมพ์และแม่พิมพ์
สำ�หริับผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์

IKTC เป็นบริิษััทย่อิยขอิง ICB ซ่่ง ICB ถือิหุ้นใน IKTC ริ้อิยละ 60  
และอิีกริ้อิยละ 40 เปอิริ์เซ็นต์ขอิง IKTC ถือิโดัย KK

2. Organic Gain Sdn. Bhd. (“OGSB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและปริะกอิบธุริกิจำผลิตและ
จำำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์์จำ�กพืชและผลิตภัณฑ์์อิ�ห�ริฮ�ล�ล

OGSB ถือิหุ้นทั้งหมดัโดัยกริริมก�ริบริิษััท และมีกริริมก�ริริ่วมกันคือิ  
ดั�โต๊ะ ดัริ. เอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล

ธุรกิจ้กับบุคคลอื่นและบริษััทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจ้การ

1. Ingress Corporation Berhad (“ICB”)
ก่อิตั้งขึ้นในปริะเทศม�เลเซียและมีส่วนริ่วมในฐ�นะ  
บริิษััท ผู้ถือิหุ้นเพื่อิก�ริลงทุน ปัจำจำุบัน ICB มี บริิษััท ย่อิยที่
ดัำ�เนินธุริกิจำ ACM ตัวแทนจำำ�หน่�ยริถยนต์ริวมถ่งบริิก�ริ
ดั้�นวิศวกริริมสำ�หริับอิุตส�หกริริมพลังง�นและท�งริถไฟ

ICB เป็นผู้ถือิหุ้นริ�ยใหญ่เพียงริ�ยเดัียวและเป็นผู้มีอิำ�น�จำควบคุมขอิง
บริิษััท ICB เป็นบริิษััทแม่ขอิง IIT ซ่่งถือิหุ้นใน IIT ริ้อิยละ 60.02 ICB แต่งตั้ง
ตัวแทนสี่คนให้ทำ�หน้�ที่เป็นกริริมก�ริใน IITปริะกอิบดั้วย
(1) ดั�โต๊ะ ริ�เมลี บิน มูซ� (2) ดั�โต๊ะ ดัริ. เอิบี ว�ฮับ บิน อิิสม�อิีล  
(3) ดั�ติน ศริี ฟ�ริ� บินตี้ ดั�โต๊ะ ริ�เมลี และ (4) ฮ�มิดัี บิน เม�ลอิดั

บริิษััทแม่่

บริิษััทท่�เกี่่�ย่วข�องกี่ัน
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ริ�ยก�ริธิุริกิจำที�สำ�คัญกับกิจำก�ริที�เกี�ยวข้อิงกันสำ�หริับปี 2564/65 และปี 2563/64 มีดัังต่อิไปน้�

 
มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท) นโยบายการกำาหนด

ราคาปี 2564/65 ปี 2563/64

รายการธุรกิจ้กับบริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท    

ค่าธรรมูเนียมูการคำ้าประกัน 7.53 4.33 อัตราตามูสัญญา

รายการธุรกิจ้กับผู้ถือหุ้นของบริษััทย่อย    

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 19.03 12.04 ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

ซื้อเครื่องจำักรและอุปกรณ์ 83.19 37.34 ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

เงินจำ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแมู่พิมูพ์ 199.73 - ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

ค่าสิทธิ 20.03 11.26 อัตราตามูสัญญา

ค่าช่วยเหลือทางเทคนิค 5.61 4.12 ราคาตามูสัญญา

เงินปันผลจำ่าย 22.50 30.85 อัตราตามูที่ประกาศจำ่าย

รายการธุรกิจ้กับบริษััทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษััทย่อย   

ข้ายสินค้า 957.99 1,078.77 ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

รายการธุรกิจ้กับกิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน   

ข้ายสินค้า 3.03 2.68 ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 0.69 - ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

ซื้อเครื่องจำักรและอุปกรณ์ 1.81 1.14 ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

เงินจำ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแมู่พิมูพ์ 23.13 2.97 ราคาที่ตกลงร่วมูกัน

ดอกเบี้ยรับ 88.02 29.56 อัตราตามูสัญญา

ค่าเช่ารับ 1.21 - อัตราตามูสัญญา

ค่าเช่าจำ่าย 2.00 1.92 อัตราตามูสัญญา

สำ�หริับปี 2564/65 และปี 2563/6 ยอิดัคงเหลือิริะหว่�งกลุ่มบริิษััท และกิจำก�ริที�เกี�ยวข้อิงกันมีดัังน้�

 
มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)

ปี 2564/65 ปี 2563/64

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน   

ลูกหนี�การค้า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษัทย่อยข้องผู้ถือหุ้นข้องบริษัทย่อย 88.48 45.32

ผู้ถือหุ้นข้องบริษัทย่อย 2.60 -

บริษัทที่เกี่ยวข้้องกัน 4.04 0.92

รวมลูกหนี�การค้า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 95.12 46.24

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



110 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

 
มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)

ปี 2564/65 ปี 2563/64

ลูกหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน   

บริิษััทใหญ่ 41.41 51.13

บริิษััทย่อิยขอิงผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย - 32.73

บริิษััทที่เกี่ยวข้อิงกัน 10.58 7.96

รวมลูกหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 51.99 91.82

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 147.11 138.06

เจ้้าหนี�การค้าและเจ้้าหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน   

เจ้้าหนี�การค้า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน  

ผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย 12.24 1.43

บริิษััทที่เกี่ยวข้อิงกัน 2.14 0.19

รวมเจ้้าหนี�การค้า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 14.38 1.62

เจ้้าหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน

บริิษััทใหญ่ 0.50 0.74

ผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย 704.28  164.73

บริิษััทย่อิยขอิงผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย - -

บริิษััทที่เกี่ยวข้อิงกัน 31.97 28.28

รวมเจ้้าหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 736.75 193.75

รวมเจ้้าหนี�การค้าและเจ้้าหนี�อื่นกิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 751.13 195.37

เงินปันผลค้างจ้่ายแก่กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย 0.04 0.04

รวมเงินปันผลค้างจ้่ายแก่กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 0.04 0.04

หนี�สินติามสัญญาเชุ่า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน

บริิษััทที่เกี่ยวข้อิงกัน 3.91 5.33

รวมหนี�สินติามสัญญาเชุ่า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 3.91 5.33
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มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)
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รวมลูกหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 51.99 91.82

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 147.11 138.06
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ผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย 12.24 1.43

บริิษััทที่เกี่ยวข้อิงกัน 2.14 0.19

รวมเจ้้าหนี�การค้า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 14.38 1.62

เจ้้าหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน

บริิษััทใหญ่ 0.50 0.74

ผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย 704.28  164.73

บริิษััทย่อิยขอิงผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย - -

บริิษััทที่เกี่ยวข้อิงกัน 31.97 28.28

รวมเจ้้าหนี�อื่น - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 736.75 193.75

รวมเจ้้าหนี�การค้าและเจ้้าหนี�อื่นกิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 751.13 195.37

เงินปันผลค้างจ้่ายแก่กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือิหุ้นขอิงบริิษััทย่อิย 0.04 0.04

รวมเงินปันผลค้างจ้่ายแก่กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 0.04 0.04

หนี�สินติามสัญญาเชุ่า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน

บริิษััทที่เกี่ยวข้อิงกัน 3.91 5.33

รวมหนี�สินติามสัญญาเชุ่า - กิจ้การที่เกี่ยวข้องกัน 3.91 5.33
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ก�รคำ��ประกันก�รกู้ยืมของกลุ่มบริษััทโดย ICB

ก�ริกู้ยืมขอิงกลุ่มบริิษััทกับสถื�บันก�ริเงินที� ICB เป็น บริิษััทปริะกัน ณ วันที� 31 มกริ�คม 2565  และ 31 มกริ�คม 2564 ดัังน้�

ลำาดับ
ที่ ผู้ยืม

งบการเงินรวม
รายละเอียดของสินทรัพย์

เพ่่อความปลอดภัย /  
การจ้ดจ้ำานอง

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ประเภท จ้ำานวนเงิน 
(ล้านบาท) ประเภท จ้ำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

1. Ingress Industrial (Malaysia) 
Sdn. Bhd.

TL 345.43 TL 142.25
คำ้าประกันโดย ICB

2. Ingress Precision Sdn. Bhd. TL 5.80 TL 17.78

คำ้าประกันโดย ICBBA 18.08 BA 16.92

RC 83.87 RC 74.04

3. Ingress Technologies  
Sdn. Bhd.

TL 40.96 TL 171.05

คำ้าประกันโดย ICBBA 82.17 BA 65.15

RC 108.51 RC 66.63

4. PT Ingress Malindo Ventures RC 46.48 RC 42.65 คำ้าประกันโดย ICB

5.
Ingress AOI Technologies 
Sdn. Bhd.

TL 533.71 TL 396.99
คำ้าประกันโดย ICB

OD - OD 103.62

หม�ยเหตุ:  OD = เงินเบิกเกินบัญชีธิน�ค�ริ; PN = ตั�วสัญญ�; BA = เจำ้�หน้�ตั�วเงินและทริัสต์ริีซีทส์; BG = หนังสือิคำ��ปริะกันขอิงธิน�ค�ริ; RC = เงินกู้หมุนเวียน; TL = เงินกู้ริะยะย�ว

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของ
ร�ยก�รระหว่�งกัน

คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบไดั้พิจำ�ริณ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกันขอิง
กลุ่มบริิษััท กับบุคคลหริือิกิจำก�ริที�เกี�ยวข้อิงกันในริะหว่�ง
ปีบัญชีสิ�นสุดัวันที� 31 มกริ�คม 2565 และ 31 มกริ�คม 
2564 เป็นริ�ยก�ริค้�ต�มปกติและเป็นไปต�มปกติธิุริกิจำใน
อิุตส�หกริริมย�นยนต์และไดั้ดัำ�เนินก�ริอิย่�งถืูกต้อิงและเป็น
ไปต�มริ�ค�ยุติธิริริมในท้อิงตล�ดั และไม่ทำ�ให้กลุ่มบริิษััทเสีย
ผู้ลปริะโยชน์จำ�กก�ริเข้�ทำ�ริ�ยก�ริ

นโยบ�ยหรือแนวโน้มเก่�ยวกับก�รทำ�
ธุรกรรมของบุคคลท่�เก่�ยวโยงกันในอน�คต

ก�ริทำ�ริ�ยก�ริที�เกี�ยวข้อิงกันหริือิริ�ยก�ริริะหว่�งกันขอิง
กลุ่มบริิษััทกับบุคคลหริือิกิจำก�ริที�มีส่วนไดั้เสีย หริือิอิ�จำมี
คว�มขัดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ในอิน�คตจำะเป็นไปต�มหลัก
เกณฑ์์ที�กำ�หนดัโดัยกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อิงขอิงตล�ดัหลักทริัพย์
แห่งปริะเทศไทย (ก.ล.ต.) และ / หรืิอิตล�ดัหลักทริัพย์แห่ง
ปริะเทศไทย ห�กกลุ่มบริิษััทมีคว�มปริะสงค์จำะทำ�ริ�ยก�ริที�

เกี�ยวข้อิงกันหรืิอิริ�ยก�ริริะหว่�งกันกับคู่สัญญ�ที�อิ�จำมีคว�ม
ขัดัแย้งมีส่วนไดั้เสียหริือิอิ�จำมีคว�มขัดัแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์
ในอิน�คต กลุ่มบริิษััทจำะปฏิิบัติต�มนโยบ�ยและขั�นตอินต่�งๆ
อิย่�งเคริ่งคริัดั คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบไดั้ให้แนวท�งในก�ริ
พิจำ�ริณ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกัน ซึ�งริวมถืึงก�ริพิจำ�ริณ�ถืึงคว�ม
จำำ�เป็นในก�ริทำ�ธิุริกริริมเพื�อิก�ริดัำ�เนินธิุริกิจำขอิงกลุ่มบริิษััท 
ก�ริเปริียบเทียบกับริ�ค�ที�เสนอิโดัยบุคคลที�ส�ม(ถื้�มี) และ
พิจำ�ริณ�ถึืงส�ริะสำ�คัญขอิงขน�ดัริ�ยก�ริ

ห�กมีริ�ยก�ริริะหว่�งกัน บริิษััทจำะแจำ้งคณะกริริมก�ริตริวจำ
สอิบเพื�อิให้คว�มเห็นต่อิคว�มเหม�ะสมขอิงริ�ยก�ริดัังกล่�ว 
ในกริณ้ที�คณะกริริมก�ริตริวจำสอิบไม่มีคว�มชำ�น�ญในก�ริ
พิจำ�ริณ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกัน บริิษััทจำะจำัดัห�ผูู้้เชี�ยวช�ญ เช่น 
ผูู้้สอิบบัญชีหริือิผูู้้ปริะเมินริ�ค�อิิสริะ เพื�อิให้คว�มเห็นเกี�ยว
กับริ�ยก�ริที�เกี�ยวข้อิงกันเหล่�น้� คว�มเห็นขอิงคณะกริริมก�ริ
ตริวจำสอิบหริือิผูู้้เชี�ยวช�ญจำะใช้เพื�อิสนับสนุนก�ริตัดัสินใจำขอิง
คณะกริริมก�ริหริือิผูู้้ถืือิหุ้นแล้วแต่กริณ้ โดัยมีวัตถืุปริะสงค์
เพื�อิให้ก�ริทำ�ธิุริกริริมดัังกล่�วคำ�นึงถึืงปริะโยชน์สูงสุดัขอิง 
ผูู้้ถืือิหุ้นทุกริ�ย
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บทนำา เอิกสำารแนบการปัระกอิบธิุรกิจ
และผลการดำำาเนินงาน

การกำากับดำูแลกิจการ ข้อิมีูลดำ้านการเงิน
สารบัญ

คำาอิธิิบายและการวิิเคราะห์์ขอิงฝ�ายจัดำการ

1.	 เกณฑ์การวิิเคราะห์์ผลการดำำาเนินงานและฐานะทางการเงินขอิงกลุ่มีบริษัท

บริษััท อิงเกรส อินี้ด้ัสเต่รียล (ประเทศไทย) จำากัด้ (มหาชื้นี้) (“บริษััทฯ”) หร่อ (“กล่่มบริษััท”) เป็นี้บริษััทมหาชื้นี้จำากัด้
ด้ำาเนี้ินี้งานี้และจัด้ต่ั�งอย่่ในี้ประเทศไทย บริษััทด้ำาเนี้ินี้ธั่รกิจการลงท่นี้ในี้กล่่มบริษััทย่อย ซึี�งด้ำาเนี้ินี้ธั่รกิจหลักในี้การผลิต่และ
จำาหนี้่ายชื้ิ�นี้ส่วนี้ยานี้ยนี้ต่์ ที�อย่่จด้ทะเบียนี้ของบริษััท ค่อ 9/141 ชัื้�นี้ 14 หนี้่วย A1 อาคาร ย่เอ็ม ทาวเวอร์ ถึนี้นี้รามคำาแหง 
แขวงสวนี้หลวง เขต่สวนี้หลวง กร่งเทพื่มหานี้คร 10250 ประเทศไทย กล่่มบริษััทมีโรงงานี้ต่ั�งอย่่ในี้สี�ประเทศ ได้้แก่ ประเทศไทย 
มาเลเซีีย อินี้โด้นี้้เซีีย และอินี้เด้ีย

การวิเคราะห์ถึึงผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ สถึานี้ะทางการเงินี้และกระแสเงินี้สด้ของกล่่มบริษััท ใชื้้ฐานี้การคำานี้วณจากงบการเงินี้ที�
สิ�นี้ส่ด้ ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565

2.	 ผลการดำำาเนินงานโดำยรวิมี

สำาหรับปีงบการเงินี้ที�สิ�นี้ส่ด้วันี้ที� 31 มกราคม 2565 (“ปี 2564/65”) และวันี้ที� 31 มกราคม 2564 (ปี 2563/64) กล่่มบริษััทมี
รายได้้จากการขายอย่่ที�  2,689.3 ล้านี้บาทและ 2,153.3  ล้านี้บาทต่ามลำาด้ับ เพื่ิ�มขึ�นี้จำานี้วนี้ 536.0 ล้านี้บาทหร่อคิด้เป็นี้
ร้อยละ 24.9 จากปี 2563/64 การเพื่ิ�มขึ�นี้ของรายได้้จากการขายส่วนี้ใหญ่่เป็นี้ผลมาจากการเพื่ิ�มขึ�นี้ของการผลิต่อ่ต่สาหกรรม
รวม (“TIP”) ในี้ประเทศไทยที�ร้อยละ 18.9 ประเทศมาเลเซีียที�ร้อยละ 2.9 ประเทศอินี้โด้นี้้เซีียที�ร้อยละ 77.4 และประเทศอินี้เด้ีย
ที�ร้อยละ 24.3 นี้อกจากนี้้�กล่่มบริษััทมีการด้ำาเนี้ินี้โครงการใหม่ของบริษััทย่อยในี้ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย ได้้แก่ PT Ingress Industrial 
Indonesia (“PT III”) และ PT Ingress Malindo Ventures (“PT IMV”)

การเพิื่�มขึ�นี้ของรายได้้ในี้รอบปี 2564/65 กล่่มบริษััทมีอัต่รากำาไรขั�นี้ต่้นี้ปรับต่ัวส่งขึ�นี้อย่่ที� 367.0 ล้านี้บาทหร่อร้อยละ 13.6 
เม่�อเทียบกับ 243.4 ล้านี้บาทหร่อร้อยละ 11.3 ในี้ปี 2563/64 นี้อกจากนี้้�กล่่มบริษััทมีขาด้ท่นี้ก่อนี้หักภัาษีัเงินี้ได้้จำานี้วนี้ 
266.8 ล้านี้บาท ในี้ปี 2564/65 เม่�อเทียบกับขาด้ท่นี้ก่อนี้หักภัาษีัเงินี้ได้้จำานี้วนี้ 249.8  ล้านี้บาท ในี้ปี 2563/64

กล่่มบริษััทมีผลขาด้ท่นี้ส่วนี้ที�เป็นี้ส่วนี้ของผ่้ถึ่อห่้นี้ของบริษััท (“LATMI”) จำานี้วนี้ 208.7 ล้านี้บาทในี้ปี 2564/65 เม่�อเทียบกับ
ขาด้ท่นี้ 221.9 ล้านี้บาทในี้ปี 2563/64 ซีึ�งนี้ับว่าเป็นี้ผลต่่างที�นี้่าพื่อใจอย่่ที� 13.2 ล้านี้บาท

สำาหรับปี 2564/65 อัต่รา LATMI ต่่อรายได้้ ของกล่่มบริษััทอย่่ที�ร้อยละ (7.8) เม่�อเทียบกับอัต่รา LATMI ต่่อรายได้้ 
ที�ร้อยละ (10.3) ในี้ปีงบประมาณ 2563/64

3.	 การวิิเคราะห์์ผลการดำำาเนินงาน

3.1 รายได้้จากการขาย

กล่่มบริษััทด้ำาเนี้ินี้ธั่รกิจหลักในี้การขายและผลิต่ชิื้�นี้ส่วนี้ยานี้ยนี้ต่์อย่่สองประเภัท ได้้แก่ ผลิต่ภััณฑ์์ม้วนี้ขึ�นี้ร่ปและผลิต่ภััณฑ์์
ป้มขึ�นี้ร่ป รวมถึึงการผลิต่แม่พื่ิมพื่์ และการให้บริการด้้านี้ระบบอัต่โนี้มัต่ิแก่อ่ต่สาหกรรมยานี้ยนี้ต่์ บริษััทย่อยส่วนี้ใหญ่่ในี้แต่่ละ
ประเทศผลิต่และจำาหนี้่ายผลิต่ภััณฑ์์ให้กับโรงงานี้รับจ้างผลิต่ต่ามมาต่รฐานี้ (“OEMs”) ในี้ร่ปแบบของสก่ลเงินี้ท้องถิึ�นี้ (เว้นี้แต่่
จะได้้รับคำาแนี้ะนี้ำาจาก OEM ในี้สก่ลเงินี้อ่�นี้ๆ)
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โครงสร้างรายได้้จากการขายแต่่ละกล่่มประเทศและผลิต่ภััณฑ์์มีด้ังต่่อไปนี้้�

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้้จากการขายโด้ยแยกตามประเทศ

ปริะเทศไทย  978.8  36.4  704.4  32.7 

ปริะเทศม�เลเซีย  1,275.6  47.4  1,187.5  55.2

ปริะเทศอิินโดันีเซีย  211.7  7.9  100.8  4.7 

ปริะเทศอิินเดัีย  223.2  8.3  160.6  7.4 

รายได้้รวม  2,689.3  100.0 2,153.3 100.0

รายได้้จากการขายโด้ยแยกตามผลิตภััณฑ์์

ผลิตภัณฑ์ริีดัขึ้นริูป  1,407.9  52.4  1,126.2  52.3 

ผลิตภัณฑ์ปั้มขึ้นริูป  1,270.6  47.2  1,020.5  47.4 

ผู้ให้บริิก�ริดั้�นริะบบอิัตโนมัติ  10.8  0.4  6.6  0.3

รายได้้รวม  2,689.3  100.0 2,153.3 100.0

จากต่ารางข้างต่้นี้ ประเทศมาเลเซีียเป็นี้ประเทศที�เป็นี้แหล่งรายได้้หลักจากการขายในี้ปี 2564/65 คิด้เป็นี้ร้อยละ 47.4  
(ปี 2563/64 คิด้เป็นี้ร้อยละ 55.2) จากรายได้้ยอด้ขายรวมของกล่่มบริษััท ต่ามด้้วยประเทศไทย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และ
ประเทศอินี้เด้ียร้อยละ 36.4 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 7.9 ต่ามลำาด้ับ อย่างไรก็ต่าม ผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ในี้ประเทศมาเลเซีีย
ได้้รับผลกระทบจากคำาสั�งห้ามการเด้ินี้ทางและเคล่�อนี้ย้ายของรัฐบาลมาเลเซีีย 3.0 (“MCO 3.0”) เพ่ื่�อควบค่มการแพื่ร่ระบาด้
ของโรคต่ิด้เชื้่�อโควิด้-19 ในี้ประเทศมาเลเซีีย MCO 3.0 ส่งผลให้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ในี้ประเทศมาเลเซีียต่้องหย่ด้ต่ัวลงเป็นี้เวลา  
2.5 เด้่อนี้ จึงส่งผลให้รายได้้จากประเทศมาเลเซีียเต่ิบโต่จากปี2563/64 ในี้อัต่ราที�นี้้อยกว่าประเทศอ่�นี้ๆ

นี้อกจากนี้้� นี้ำ�าท่วมฉัับพื่ลันี้ในี้ชื้่วงเด้่อนี้ธัันี้วาคม 2564 ที�เขต่แกลง ประเทศมาเลเซีีย ส่งผลให้ TIP โด้ยรวมในี้ประเทศมาเลเซีีย
ลด้ลงเนี้่�องจากค่่ค้าของ OEMs ได้้รับผลกระทบด้ังกล่าว ถึึงแม้กล่่มบริษััทไม่ได้้รับผลกระทบโด้ยต่รงจากเหต่่การณ์นี้ำ�าท่วม แต่่
ได้้รับผลกระทบทางอ้อมจากค่่ค้าในี้ห่วงโซี่อ่ปทานี้ซีึ�งต่้องหย่ด้การผลิต่ชื้ั�วคราว

ผลิต่ภััณฑ์์รีด้ขึ�นี้ร่ปเป็นี้ผลิต่ภััณฑ์์หลักที�ทำาให้เกิด้รายได้้จากการขายในี้ชื้่วงปี 2564/65 ของกล่่มบริษััท หร่อคิด้เป็นี้ร้อยละ 52.4 
จากรายได้้จากการขายทั�งหมด้ของกล่่มบริษััท ขณะที�ผลิต่ภััณฑ์์ป้�มขึ�นี้ร่ปและการให้บริการด้้านี้ระบบอัต่โนี้มัต่ินี้ั�นี้มีสัด้ส่วนี้ 
รายได้้อย่่ที�ร้อยละ 47.2 และร้อยละ 0.4 ต่ามลำาด้ับ



114 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

โครงสร้างรายได้้จากการขายแต่่ละกล่่มประเทศและผลิต่ภััณฑ์์มีด้ังต่่อไปนี้้�

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้้จากการขายโด้ยแยกตามประเทศ

ปริะเทศไทย  978.8  36.4  704.4  32.7 

ปริะเทศม�เลเซีย  1,275.6  47.4  1,187.5  55.2

ปริะเทศอิินโดันีเซีย  211.7  7.9  100.8  4.7 

ปริะเทศอิินเดัีย  223.2  8.3  160.6  7.4 

รายได้้รวม  2,689.3  100.0 2,153.3 100.0

รายได้้จากการขายโด้ยแยกตามผลิตภััณฑ์์

ผลิตภัณฑ์ริีดัขึ้นริูป  1,407.9  52.4  1,126.2  52.3 

ผลิตภัณฑ์ปั้มขึ้นริูป  1,270.6  47.2  1,020.5  47.4 

ผู้ให้บริิก�ริดั้�นริะบบอิัตโนมัติ  10.8  0.4  6.6  0.3

รายได้้รวม  2,689.3  100.0 2,153.3 100.0

จากต่ารางข้างต่้นี้ ประเทศมาเลเซีียเป็นี้ประเทศที�เป็นี้แหล่งรายได้้หลักจากการขายในี้ปี 2564/65 คิด้เป็นี้ร้อยละ 47.4  
(ปี 2563/64 คิด้เป็นี้ร้อยละ 55.2) จากรายได้้ยอด้ขายรวมของกล่่มบริษััท ต่ามด้้วยประเทศไทย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และ
ประเทศอินี้เด้ียร้อยละ 36.4 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 7.9 ต่ามลำาด้ับ อย่างไรก็ต่าม ผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ในี้ประเทศมาเลเซีีย
ได้้รับผลกระทบจากคำาสั�งห้ามการเด้ินี้ทางและเคล่�อนี้ย้ายของรัฐบาลมาเลเซีีย 3.0 (“MCO 3.0”) เพ่ื่�อควบค่มการแพื่ร่ระบาด้
ของโรคต่ิด้เชื้่�อโควิด้-19 ในี้ประเทศมาเลเซีีย MCO 3.0 ส่งผลให้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ในี้ประเทศมาเลเซีียต่้องหย่ด้ต่ัวลงเป็นี้เวลา  
2.5 เด้่อนี้ จึงส่งผลให้รายได้้จากประเทศมาเลเซีียเต่ิบโต่จากปี2563/64 ในี้อัต่ราที�นี้้อยกว่าประเทศอ่�นี้ๆ

นี้อกจากนี้้� นี้ำ�าท่วมฉัับพื่ลันี้ในี้ชื้่วงเด้่อนี้ธัันี้วาคม 2564 ที�เขต่แกลง ประเทศมาเลเซีีย ส่งผลให้ TIP โด้ยรวมในี้ประเทศมาเลเซีีย
ลด้ลงเนี้่�องจากค่่ค้าของ OEMs ได้้รับผลกระทบด้ังกล่าว ถึึงแม้กล่่มบริษััทไม่ได้้รับผลกระทบโด้ยต่รงจากเหต่่การณ์นี้ำ�าท่วม แต่่
ได้้รับผลกระทบทางอ้อมจากค่่ค้าในี้ห่วงโซี่อ่ปทานี้ซีึ�งต่้องหย่ด้การผลิต่ชื้ั�วคราว

ผลิต่ภััณฑ์์รีด้ขึ�นี้ร่ปเป็นี้ผลิต่ภััณฑ์์หลักที�ทำาให้เกิด้รายได้้จากการขายในี้ชื้่วงปี 2564/65 ของกล่่มบริษััท หร่อคิด้เป็นี้ร้อยละ 52.4 
จากรายได้้จากการขายทั�งหมด้ของกล่่มบริษััท ขณะที�ผลิต่ภััณฑ์์ป้�มขึ�นี้ร่ปและการให้บริการด้้านี้ระบบอัต่โนี้มัต่ินี้ั�นี้มีสัด้ส่วนี้ 
รายได้้อย่่ที�ร้อยละ 47.2 และร้อยละ 0.4 ต่ามลำาด้ับ
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บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กำาไรจำากอัตราแลกเปลี่ยน  43.5  32.6 (25.8) (56.2)

ข้ายเศษซาก  63.2  47.4 53.2 115.9

รายได้เบ็ดเตล็ด  26.7  20.0 18.5 40.3

รวมรายได้้อ่�น  133.4  100.0 45.9 100.00

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนผันแปรทางตรง  1,752.4  75.5 1,407.3  73.68 

ค่าใช้จำ่ายคงที่  315.2  13.6 265.1  13.88 

ค่าเสื่อมูราคาและตัดจำำาหน่าย  254.6  11.0 237.5  12.44 

รวมต้นทุนขาย  2,322.2  100.0 1,909.9 100.0

3.2 รายได้้อ่�น

รายได้้อ่�นี้ๆประกอบด้้วยกำาไรจากการจำาหนี้่ายเศษัซีาก กำาไร(ส่ทธัิจากขาด้ท่นี้)จากอัต่ราแลกเปลี�ยนี้ รายได้้ด้อกเบี�ย กำาไรจาก
การจำาหนี้่าย ฯลฯ รายละเอียด้ของรายได้้อ่�นี้มีด้ังต่่อไปนี้้�

สำาหรับปี 2564/65 และปี 2563/64 กล่่มบริษััทมีรายได้้อ่�นี้รวม 133.4 ล้านี้บาทและ 45.9 ล้านี้บาทต่ามลำาด้ับคิด้เป็นี้ร้อยละ 5.0 
และร้อยละ 2.1 ต่ามลำาด้ับของรายได้้รวมของกล่่มบริษััท รายได้้อ่�นี้ส่วนี้ใหญ่่ประกอบด้้วยรายได้้จากเศษัซีากการผลิต่ชื้ิ�นี้ส่วนี้ยานี้
ยนี้ต่์คิด้เป็นี้ร้อยละ 47.4 และร้อยละ 115.9 ของรายได้้อ่�นี้รวมในี้ปีงบประมาณ 2564/65  และ 2563/64 ต่ามลำาด้ับ

กล่่มบริษััทฯ รับร่้กำาไรจากอัต่ราแลกเปลี�ยนี้จำานี้วนี้ 43.5 ล้านี้บาทในี้ปี 2564/65  ซีึ�งเกิด้ขึ�นี้จากกำาไรที�บันี้ทึกจากการต่ัด้ยอด้
คงเหล่อระหว่างกันี้ภัายในี้กล่่มบริษััทเกิด้จากความผันี้ผวนี้ของอัต่ราแลกเปลี�ยนี้ระหว่างสก่ลเงินี้ท้องถึิ�นี้และสก่ลเงินี้ต่่างประเทศ 
เม่�อเทียบ ณ สิ�นี้ปีงบการเงินี้กับวันี้ที�ทำาธั่รกรรม นี้อกจากกำาไรที�เกิด้จากอัต่ราแลกเปลี�ยนี้แล้ว กล่่มบริษััทยังรับร่้รายได้้อ่�นี้ๆที�
เกี�ยวข้องกับธั่รกิจ เชื้่นี้รายได้้ด้อกเบี�ยที�กล่่มบริษััทได้้รับจากการลงท่นี้ระยะสั�นี้ กำาไรจากการจำาหนี้่ายจ่ายโอนี้ทรัพื่ย์ เชื้่นี้ อาคาร 
เคร่�องจักร และอ่ปกรณ์ เป็นี้ต่้นี้

3.3 ต้นทุนการขาย

ต่้นี้ท่นี้การขายส่วนี้ใหญ่่ประกอบด้้วย:

1. ต่้นี้ท่นี้ผันี้แปรโด้ยต่รง - ค่าวัสด้่ ค่าซี่�อชื้ิ�นี้ส่วนี้ ค่าวัสด้่ทางอ้อม ค่าผ่้รับเหมา ค่าวัสด้่สิ�นี้เปล่อง ต่้นี้ท่นี้ขายและจำาหนี้่าย
ในี้โรงงานี้ ค่าสิทธัิ  ค่าแรงทางต่รง และค่าใชื้้จ่ายสาธัารณ่ปโภัคในี้โรงงานี้

2. ค่าใชื้้จ่ายคงที� - ค่าแรงงานี้ทางอ้อม ค่าบำาร่งรักษัาโรงงานี้ ค่าเชื้่าโรงงานี้ ค่าประกันี้ภััยและค่าใชื้้จ่ายอ่�นี้ๆเกี�ยวกับโรงงานี้ 
3. ค่าเส่�อมราคาและค่าต่ัด้จำาหนี้่าย ของโรงงานี้ อาคาร และเคร่�องจักร

ส่วนี้ประกอบของต่้นี้ท่นี้การขายของกล่่มมีด้ังนี้้�

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



116 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ต่้นี้ท่นี้ขายของกล่่มบริษััทโด้ยจำาแนี้กต่ามประเทศและผลิต่ภััณฑ์์มีด้ังนี้้�

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนขายแยกตามประเทศ

ปริะเทศไทย 760.1  32.7 696.0 36.5

ปริะเทศม�เลเซีย  1,113.7  48.0 938.4 49.1

ปริะเทศอิินโดันีเซีย  229.6  9.9 118.3 6.2

ปริะเทศอิินเดัีย  218.9  9.4 157.2 8.2

รวมต้นทุนขาย  2,322.3  100.0 1,909.9 100.0

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

กำาไรสุทธิ  
(ล้าน/บาท)

กำาไรขั้นต้น  
(ร้อยละ)

กำาไรสุทธิ  
(ล้าน/บาท)

กำาไรขั้นต้น  
(ร้อยละ)

กำาไรขั้นต้น/อัตรากำาไรขั้นต้นแยกตามประเทศ

ปริะเทศไทย  218.7  22.3  123.1 17.5

ปริะเทศม�เลเซีย  161.9  12.7  144.2 12.1

ปริะเทศอิินโดันีเซีย  (17.9)  (8.5)  (41.4) (41.1)

ปริะเทศอิินเดัีย  4.3  1.9  17.5 10.9

รวมกำาไรขั้นต้น/อัตรากำาไรขั้นต้น  367.0  13.6  243.4 11.3

ในี้ชื้่วงเวลาหลายปีที�ผ่านี้มา กล่่มบริษััทยังคงด้ำารงซีึ�งนี้โยบายควบค่มต่้นี้ท่นี้และค่าใชื้้จ่ายอย่างเข้มงวด้ พื่ร้อมทั�งปรับให้เข้ากับ
สภัาพื่แวด้ล้อมทางธั่รกิจที�ท้าทายและปรับต่ามความต่้องการของ OEMs ทั�งนี้้�เพ่ื่�อให้บรรล่เป้าหมายการสร้างรายได้้และเพื่่�อให้
สามารถึลงแข่งขันี้ทางธั่รกิจได้้ กล่่มบริษััทได้้เจรจากับผ่้ผลิต่และผ่้จัด้จำาหนี้่ายวัต่ถึ่ด้ิบรวมถึึง OEM บางรายเพื่่�อเปลี�ยนี้ประเภัท
ของวัต่ถึ่ดิ้บ แต่่ยังคงค่ณภัาพื่ของผลิต่ภััณฑ์์เด้ิมต่ามเทคนี้ิคการวิเคราะห์ค่ณค่าและวิศวกรรมค่ณค่า (“VA/VE”) ซีึ�งทำาให้ต่้นี้ท่นี้
การผลิต่ลด้ลงและล่กค้าก็ได้้รับชื้ิ�นี้ส่วนี้ยานี้ยนี้ต่์ในี้ราคาที�สมเหต่่สมผล กล่่มบริษััทยังบริหารจัด้การเพื่่�อเพื่ิ�มกระบวนี้การผลิต่ 
ที�มีประสิทธัิภัาพื่ และลด้ต่้นี้ท่นี้การผลิต่โด้ยรวม โด้ยลด้การทิ�งชื้ิ�นี้งานี้ให้นี้้อยลง ลด้ของเสีย และลด้การทำางานี้ล่วงเวลา

สำาหรับต่้นี้ท่นี้วัต่ถ่ึด้ิบและต่้นี้ท่นี้การซี่�อชื้ิ�นี้ส่วนี้การผลิต่ที�มาราคาผันี้ผวนี้ ทางบริษััทฯ ได้้ลด้ความเสี�ยงดั้งกล่าวโด้ยเข้าร่วม
ระบบการจัด้ซี่�อจากส่วนี้กลาง (“CPS”) กับ OEMs ที�ให้ทางบริษััทฯ สามารถึปรับราคาสินี้ค้าได้้ในี้ท่กๆ 3 ถึึง 6 เด้่อนี้ ขึ�นี้กับ
การเปลี�ยนี้แปลงของต่้นี้ท่นี้วัต่ถึ่ด้ิบ

3.4 กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

กำาไรขั�นี้ต่้นี้และอัต่รากำาไรขั�นี้ต่้นี้ของกล่่มบริษััท จำาแนี้กต่ามประเทศมีด้ังนี้้�



116 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

ต่้นี้ท่นี้ขายของกล่่มบริษััทโด้ยจำาแนี้กต่ามประเทศและผลิต่ภััณฑ์์มีด้ังนี้้�

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนขายแยกตามประเทศ

ปริะเทศไทย 760.1  32.7 696.0 36.5

ปริะเทศม�เลเซีย  1,113.7  48.0 938.4 49.1

ปริะเทศอิินโดันีเซีย  229.6  9.9 118.3 6.2

ปริะเทศอิินเดัีย  218.9  9.4 157.2 8.2

รวมต้นทุนขาย  2,322.3  100.0 1,909.9 100.0

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

กำาไรสุทธิ  
(ล้าน/บาท)

กำาไรขั้นต้น  
(ร้อยละ)

กำาไรสุทธิ  
(ล้าน/บาท)

กำาไรขั้นต้น  
(ร้อยละ)

กำาไรขั้นต้น/อัตรากำาไรขั้นต้นแยกตามประเทศ

ปริะเทศไทย  218.7  22.3  123.1 17.5

ปริะเทศม�เลเซีย  161.9  12.7  144.2 12.1

ปริะเทศอิินโดันีเซีย  (17.9)  (8.5)  (41.4) (41.1)

ปริะเทศอิินเดัีย  4.3  1.9  17.5 10.9

รวมกำาไรขั้นต้น/อัตรากำาไรขั้นต้น  367.0  13.6  243.4 11.3

ในี้ชื้่วงเวลาหลายปีที�ผ่านี้มา กล่่มบริษััทยังคงด้ำารงซีึ�งนี้โยบายควบค่มต่้นี้ท่นี้และค่าใชื้้จ่ายอย่างเข้มงวด้ พื่ร้อมทั�งปรับให้เข้ากับ
สภัาพื่แวด้ล้อมทางธั่รกิจที�ท้าทายและปรับต่ามความต่้องการของ OEMs ทั�งนี้้�เพ่ื่�อให้บรรล่เป้าหมายการสร้างรายได้้และเพื่่�อให้
สามารถึลงแข่งขันี้ทางธั่รกิจได้้ กล่่มบริษััทได้้เจรจากับผ่้ผลิต่และผ่้จัด้จำาหนี้่ายวัต่ถึ่ด้ิบรวมถึึง OEM บางรายเพื่่�อเปลี�ยนี้ประเภัท
ของวัต่ถึ่ด้ิบ แต่่ยังคงค่ณภัาพื่ของผลิต่ภััณฑ์์เด้ิมต่ามเทคนี้ิคการวิเคราะห์ค่ณค่าและวิศวกรรมค่ณค่า (“VA/VE”) ซีึ�งทำาให้ต่้นี้ท่นี้
การผลิต่ลด้ลงและล่กค้าก็ได้้รับชื้ิ�นี้ส่วนี้ยานี้ยนี้ต่์ในี้ราคาที�สมเหต่่สมผล กล่่มบริษััทยังบริหารจัด้การเพื่่�อเพื่ิ�มกระบวนี้การผลิต่ 
ที�มีประสิทธัิภัาพื่ และลด้ต่้นี้ท่นี้การผลิต่โด้ยรวม โด้ยลด้การทิ�งชื้ิ�นี้งานี้ให้นี้้อยลง ลด้ของเสีย และลด้การทำางานี้ล่วงเวลา

สำาหรับต่้นี้ท่นี้วัต่ถึ่ดิ้บและต่้นี้ท่นี้การซี่�อชื้ิ�นี้ส่วนี้การผลิต่ที�มาราคาผันี้ผวนี้ ทางบริษััทฯ ได้้ลด้ความเสี�ยงดั้งกล่าวโด้ยเข้าร่วม
ระบบการจัด้ซี่�อจากส่วนี้กลาง (“CPS”) กับ OEMs ที�ให้ทางบริษััทฯ สามารถึปรับราคาสินี้ค้าได้้ในี้ท่กๆ 3 ถึึง 6 เด้่อนี้ ขึ�นี้กับ
การเปลี�ยนี้แปลงของต่้นี้ท่นี้วัต่ถึ่ด้ิบ

3.4 กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

กำาไรขั�นี้ต่้นี้และอัต่รากำาไรขั�นี้ต่้นี้ของกล่่มบริษััท จำาแนี้กต่ามประเทศมีด้ังนี้้�
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

สำาหรับปี 2564/65 และปี 2563/64 กำาไรขั�นี้ต่้นี้ของกล่่มบริษััทอย่่ที� 367.0  ล้านี้บาทและ 243.4 ล้านี้บาท ซีึ�งคิด้เป็นี้อัต่รากำาไร
ขั�นี้ต่้นี้ที�คิด้เป็นี้ร้อยละ 13.6 และร้อยละ 11.3 ต่ามลำาด้ับ  การเพื่ิ�มขึ�นี้โด้ยรวมของกำาไรส่ทธัิมาจากผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ที�ด้ีขึ�นี้ของ
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีีย ในี้ขณะที�ประเทศอินี้โด้นี้้เซีียมีการฟื้้�นี้ตั่วจากปี 2563/64 อย่างไรก็ต่าม กำาไรขั�นี้ต่้นี้ในี้ประเทศ
อินี้เด้ียลด้ลงจากปี 2563/64 เนี้่�องจากมีต่้นี้ท่นี้การพื่ัฒนี้าที�เพื่ิ�มขึ�นี้สำาหรับโครงการใหม่ที� Gujarat

การเพื่ิ�มขึ�นี้โด้ยรวมของกำาไรขั�นี้ต่้นี้จากปี 2563/64 เป็นี้ผลมากจากการฟื้้�นี้ต่ัวจากผลกระทบจากโรคระบาด้โควิด้-19 และทางกล่่ม
บริษััทเชื้่�อมั�นี้ว่าในี้ปี 2565/66 ผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของกล่่มบริษััทฯ จะสามารถึกลับมาปกต่ิก่อนี้ที�จะเกิด้การแพื่ร่ระบาด้ดั้งกล่าว

3.5 ค่าใช้้จ่ายท่�เก่�ยวข้องกับการขาย
ค่าใชื้้จ่ายในี้การขายของกล่่มบริษััทประกอบด้้วยค่ากระจายสินี้ค้า ค่าพื่นี้ักงานี้ และค่าใชื้้จ่ายอ่�นี้ๆซีึ�งจำาแนี้กได้้ด้ังนี้้�

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่ากระจำายสินค้า 38.3 86.5 27.2 73.9

ค่าพนักงาน 5.5 12.3 8.0 21.7

ค่าใช้จำ่ายอื่นๆ 0.5 1.1 1.6 4.4

รวมค่าใช้้จ่ายในการขาย 44.3 100.0 36.8 100.0

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าพนักงาน 295.8 45.9  180.0  41.2 

ค่าใช้จำ่ายในการบริหารทั่วไป 188.6 29.3  204.0  46.7 

ค่าเสื่อมูราคาและค่าตัดจำำาหน่ายสินทรัพย์สำานักงาน 42.5 6.6  27.0  6.2 

ต้นทุนคงที่ที่แสดงรวมูอยู่ในค่าใช้จำ่ายในการบริหาร 117.5 18.2  25.6  5.9 

รวมค่าใช้้จ่ายในการบริหาร 644.4 100.0  436.6  100.0 

ค่าใชื้้จ่ายในี้การขายโด้ยรวม โด้ยเฉัพื่าะค่ากระจายสินี้ค้าเพื่ิ�มขึ�นี้ในี้ปี 2564/65 เม่�อเทียบกับปี 2563/64 ซีึ�งสอด้คล้องกับ 
รายได้้ที�เพื่ิ�มขึ�นี้ในี้ปี 2564/65

3.6 ค่าใช้้จ่ายในการบริหารงาน

ค่าใชื้้จ่ายในี้การบริหารงานี้ของกล่่มบริษััทประกอบด้้วยค่าใชื้้จ่ายที�เกี�ยวกับพื่นัี้กงานี้ ค่าเส่�อมราคาและค่าต่ัด้จำาหนี้่ายสินี้ทรัพื่ย์
สำานี้ักงานี้ ค่าบริหารจัด้การและค่าใชื้้จ่ายบริหารทั�วไป เชื้่นี้ ค่าที�ปรึกษัา ค่าใชื้้จ่ายสำานี้ักงานี้ ค่าเชื้่าสำานี้ักงานี้ และค่าบำาร่งรักษัา
สำานี้ักงานี้ ค่าใชื้้จ่ายในี้การบริหารงานี้ส่วนี้ใหญ่่เป็นี้ค่าใชื้้จ่ายด้้านี้บ่คลากร ซีึ�ง ต่ารางด้้านี้ล่างนี้้�แสด้งถึึงค่าใชื้้จ่ายในี้การบริหาร
งานี้ของกล่่มบริษััทฯ โด้ยจำาแนี้กต่ามประเภัทค่าใชื้้จ่าย

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



118 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

สำาหรับปี 2564/65 กล่่มบริษััทมีค่าใชื้้จ่ายในี้การบริหารเพื่ิ�มขึ�นี้เป็นี้ 644.4 ล้านี้บาท หร่อเพื่ิ�มขึ�นี้จำานี้วนี้ 207.8 ล้านี้บาท  
คิด้เป็นี้ ร้อยละ 47.5 จาก ปี 2563/64 โด้ยการเพื่ิ�มขึ�นี้ส่วนี้ใหญ่่มากจากค่าพื่นี้ักงานี้และต่้นี้ท่นี้คงที�ที�จัด้ประเภัทมาจากต่้นี้ท่นี้
ขายเนี้่�องจากการปิด้ด้ำาเนี้ินี้งานี้ชื้ั�วคราวจาก MCO 3.0 ต่้นี้ท่นี้คงที�ด้ังกล่าวที�จัด้ประเภัทใหม่มีจำานี้วนี้ 117.5 ล้านี้บาท

สำาหรับค่าใชื้้จ่ายในี้การบริหารทั�วไปลด้ลงเล็กนี้้อยจาก ปี 2563/64 เป็นี้จำานี้วนี้ 15.4 ล้านี้บาท เป็นี้ผลมาจากนี้โยบาย 
การควบค่มต่้นี้ท่นี้และค่าใชื้้จ่าย

3.7 ต้นทุนทางการเงิน

ต่้นี้ท่นี้ทางการเงินี้ของกล่่มบริษััทประกอบด้้วยด้อกเบี�ยจ่ายจากเงินี้เบิกเกินี้บัญ่ชีื้และเงินี้ก่้ย่มระยะสั�นี้จากสถึาบันี้การเงินี้ 
ด้อกเบี�ยจ่ายจากสัญ่ญ่าเชื้่าซี่�อ สัญ่ญ่าเชื้่าเงินี้และเงินี้ก่้ย่มระยะยาวจากสถึาบันี้การเงินี้ ต่้นี้ท่นี้ทางการเงินี้ของกล่่มบริษััทฯ
สำาหรับปี 2564/65 และปี 2563/64 มีจำานี้วนี้ 83.9 ล้านี้บาทและ 65.7 ล้านี้บาทต่ามลำาด้ับ ต่้นี้ท่นี้ทางการเงินี้ที�เพื่ิ�มขึ�นี้ส่วนี้
ใหญ่่เป็นี้ผลมาจากเงินี้ก่้ย่มระยะยาวที�เพื่ิ�มขึ�นี้จำานี้วนี้ 249.6 ล้านี้บาทในี้ปี 2564/65 เงินี้ก่้ย่มที�เพื่ิ�มขึ�นี้ด้ังกล่าวในี้ระหว่างปีใชื้้ 
สำาหรับเป็นี้ต่้นี้ท่นี้ค่าสินี้ทรัพื่ย์และต่้นี้ท่นี้การพื่ัฒนี้าโครงการใหม่ในี้ IATSB ที�ประเทศมาเลเซีีย และ PT IMV ที�ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย

3.8 ค่าใช้้จ่ายภัาษี่เงินได้้

ค่าใชื้้จ่ายภัาษัีเงินี้ได้้ของกล่่มบริษััทในี้รอบงบปีบัญ่ชื้ี 2563/64 อย่่ที� 10.0 ล้านี้บาทลด้ลง 117.5 ล้านี้บาทเม่�อเทียบกับ 127.5 
ล้านี้บาทในี้ปี 2562/63 เนี้่�องจากการปรับแก้ไขการคำานี้วณภัาษัี ค่าใชื้้จ่ายภัาษัีเงินี้ได้้ที�แสด้งในี้งบกำาไรขาด้ท่นี้เบ็ด้เสร็จจะ 
แต่กต่่างจากกำาไรก่อนี้ภัาษัีซีึ�งค่ณด้้วยอัต่ราภัาษัีที�ใชื้้ ประกอบด้้วย

ก) การปรับค่าใชื้้จ่ายภัาษัีเงินี้ได้้นี้ิต่ิบ่คคลของปีก่อนี้
ข) ความแต่กต่่างของอัต่ราภัาษัีเงินี้ได้้ที�แต่กต่่างกันี้ในี้กล่่มบริษััท
ค) สิทธัิประโยชื้นี้์จากการส่งเสริมการลงท่นี้ที� IAV ได้้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงท่นี้ (BOI) เพื่่�อผลิต่ชื้ิ�นี้ส่วนี้ 
 ยานี้ยนี้ต่์ภัายใต่้บัต่รส่งเสริมการลงท่นี้โด้ยได้้รับยกเว้นี้ภัาษัีเงินี้ได้้นี้ิต่ิบ่คคลสำาหรับธั่รกิจที�ได้้รับการส่งเสริมเป็นี้ระยะเวลา  
 8 ปีนี้ับจากวันี้ที�เริ�มมีรายได้้จากการด้ำาเนี้ินี้งานี้
ง) ผลขาด้ท่นี้ทางภัาษัีที�ไม่ได้้ใชื้้จากปีป้จจ่บันี้ซีึ�งไม่ได้้รับร่้เป็นี้สินี้ทรัพื่ย์ภัาษัีเงินี้ได้้รอการต่ัด้บัญ่ชื้ี
จ) การปรับปร่งค่าใชื้้จ่ายที�ไม่ถึ่อเป็นี้ค่าใชื้้จ่ายทางภัาษัีและรายได้้ที�ได้้รับการยกเว้นี้ภัาษัี
ฉั) รายการรับร่้และกลับรายการผลต่่างชื้ั�วคราวทางภัาษัี และรายการปรับปร่งภัาษัีเงินี้ได้้รอต่ัด้บัญ่ชื้ีของปีก่อนี้ และ
ชื้) รายการอ่�นี้ๆ
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สำาหรับปี 2564/65 กล่่มบริษััทมีค่าใชื้้จ่ายในี้การบริหารเพื่ิ�มขึ�นี้เป็นี้ 644.4 ล้านี้บาท หร่อเพื่ิ�มขึ�นี้จำานี้วนี้ 207.8 ล้านี้บาท  
คิด้เป็นี้ ร้อยละ 47.5 จาก ปี 2563/64 โด้ยการเพื่ิ�มขึ�นี้ส่วนี้ใหญ่่มากจากค่าพื่นัี้กงานี้และต่้นี้ท่นี้คงที�ที�จัด้ประเภัทมาจากต่้นี้ท่นี้
ขายเนี้่�องจากการปิด้ด้ำาเนี้ินี้งานี้ชื้ั�วคราวจาก MCO 3.0 ต่้นี้ท่นี้คงที�ด้ังกล่าวที�จัด้ประเภัทใหม่มีจำานี้วนี้ 117.5 ล้านี้บาท

สำาหรับค่าใชื้้จ่ายในี้การบริหารทั�วไปลด้ลงเล็กนี้้อยจาก ปี 2563/64 เป็นี้จำานี้วนี้ 15.4 ล้านี้บาท เป็นี้ผลมาจากนี้โยบาย 
การควบค่มต่้นี้ท่นี้และค่าใชื้้จ่าย

3.7 ต้นทุนทางการเงิน

ต่้นี้ท่นี้ทางการเงินี้ของกล่่มบริษััทประกอบด้้วยด้อกเบี�ยจ่ายจากเงินี้เบิกเกินี้บัญ่ชีื้และเงินี้ก่้ย่มระยะสั�นี้จากสถึาบันี้การเงินี้ 
ด้อกเบี�ยจ่ายจากสัญ่ญ่าเชื้่าซี่�อ สัญ่ญ่าเชื้่าเงินี้และเงินี้ก่้ย่มระยะยาวจากสถึาบันี้การเงินี้ ต่้นี้ท่นี้ทางการเงินี้ของกล่่มบริษััทฯ
สำาหรับปี 2564/65 และปี 2563/64 มีจำานี้วนี้ 83.9 ล้านี้บาทและ 65.7 ล้านี้บาทต่ามลำาด้ับ ต่้นี้ท่นี้ทางการเงินี้ที�เพื่ิ�มขึ�นี้ส่วนี้
ใหญ่่เป็นี้ผลมาจากเงินี้ก่้ย่มระยะยาวที�เพื่ิ�มขึ�นี้จำานี้วนี้ 249.6 ล้านี้บาทในี้ปี 2564/65 เงินี้ก่้ย่มที�เพื่ิ�มขึ�นี้ด้ังกล่าวในี้ระหว่างปีใชื้้ 
สำาหรับเป็นี้ต่้นี้ท่นี้ค่าสินี้ทรัพื่ย์และต่้นี้ท่นี้การพื่ัฒนี้าโครงการใหม่ในี้ IATSB ที�ประเทศมาเลเซีีย และ PT IMV ที�ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย

3.8 ค่าใช้้จ่ายภัาษี่เงินได้้

ค่าใชื้้จ่ายภัาษัีเงินี้ได้้ของกล่่มบริษััทในี้รอบงบปีบัญ่ชื้ี 2563/64 อย่่ที� 10.0 ล้านี้บาทลด้ลง 117.5 ล้านี้บาทเม่�อเทียบกับ 127.5 
ล้านี้บาทในี้ปี 2562/63 เนี้่�องจากการปรับแก้ไขการคำานี้วณภัาษัี ค่าใชื้้จ่ายภัาษัีเงินี้ได้้ที�แสด้งในี้งบกำาไรขาด้ท่นี้เบ็ด้เสร็จจะ 
แต่กต่่างจากกำาไรก่อนี้ภัาษัีซีึ�งค่ณด้้วยอัต่ราภัาษัีที�ใชื้้ ประกอบด้้วย

ก) การปรับค่าใชื้้จ่ายภัาษัีเงินี้ได้้นี้ิต่ิบ่คคลของปีก่อนี้
ข) ความแต่กต่่างของอัต่ราภัาษัีเงินี้ได้้ที�แต่กต่่างกันี้ในี้กล่่มบริษััท
ค) สิทธัิประโยชื้นี้์จากการส่งเสริมการลงท่นี้ที� IAV ได้้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงท่นี้ (BOI) เพื่่�อผลิต่ชื้ิ�นี้ส่วนี้ 
 ยานี้ยนี้ต่์ภัายใต่้บัต่รส่งเสริมการลงท่นี้โด้ยได้้รับยกเว้นี้ภัาษัีเงินี้ได้้นี้ิต่ิบ่คคลสำาหรับธั่รกิจที�ได้้รับการส่งเสริมเป็นี้ระยะเวลา  
 8 ปีนี้ับจากวันี้ที�เริ�มมีรายได้้จากการด้ำาเนี้ินี้งานี้
ง) ผลขาด้ท่นี้ทางภัาษัีที�ไม่ได้้ใชื้้จากปีป้จจ่บันี้ซีึ�งไม่ได้้รับร่้เป็นี้สินี้ทรัพื่ย์ภัาษัีเงินี้ได้้รอการต่ัด้บัญ่ชื้ี
จ) การปรับปร่งค่าใชื้้จ่ายที�ไม่ถึ่อเป็นี้ค่าใชื้้จ่ายทางภัาษัีและรายได้้ที�ได้้รับการยกเว้นี้ภัาษัี
ฉั) รายการรับร่้และกลับรายการผลต่่างชื้ั�วคราวทางภัาษัี และรายการปรับปร่งภัาษัีเงินี้ได้้รอต่ัด้บัญ่ชื้ีของปีก่อนี้ และ
ชื้) รายการอ่�นี้ๆ

119แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

ปีงบการเงิน

31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ภัาษี่เงินได้้ปีปัจจุบัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 12.6 63.8 1.6 30.2

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลข้องปีก่อน 7.1 36.2 3.7 69.8

รวมภัาษี่เงินได้้ปัจจุบัน 19.7 100.0 5.3 100.0

ภัาษี่เงินได้้รอการตัด้บัญช้่

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

7.3 82.6 4.9 104.3

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้องปีก่อน 1.5 17.4 (0.2) (4.3)

รวมภัาษี่รอตัด้บัญช้่ 8.8 100.0 4.7 100.0

ค่าใช้้จ่ายภัาษี่ท่�รายงานในงบกำาไรขาด้ทุน 28.5 100.0 10.0 100.0

ค่าใชื้้จ่าย(รายได้้)ภัาษัีเงินี้ได้้ ของกล่่มบริษััทสำาหรับปีงบประมาณ 2564/65 และปีงบประมาณ 2563/64 มีด้ังนี้้�

หมายเหตุุ:
-	 รายการท่ี่�พิิจารณาเพิ่�อวััตุถุุประสงค์์ด้้านภาษี่ของกลุุ่�มบริษีัที่ส�วันใหญ่�เก่�ยวัข้องกับการลุ่ด้หย�อนทีุ่น	(“	CA”)	ซึ่่�งเป็นการหักภาษี่ที่่�เก่�ยวัข้องกับการใช้้จ�ายด้้านทีุ่นตุามกฎหมาย 
	 ของประเที่ศมาเลุ่เซึ่่ย
-	 บริษีัที่ในมาเลุ่เซึ่่ยท่ี่�ใช้้การหักเงิน	CA	จะตุ้องลุ่งทีุ่นในรายจ�ายฝ่่ายทีุ่นเพิ่�อวััตุถุุประสงค์์ที่างธุุรกิจ	ประเภที่สินที่รัพิย์ถุาวัรที่่�บริษีัที่มาเลุ่เซึ่่ยลุ่งทีุ่นแลุ่ะได้้รับสิที่ธุิประโยช้น์ที่าง 
	 ภาษี่ของ	CA	ตุ้องเป็นสินที่รัพิย์ที่่�ปฏิิบัตุิตุามการใช้้จ�ายด้้านทีุ่นโด้ยค์ุณสมบัตุิตุามกฎหมายการค์ัด้เลุ่่อกของมาเลุ่เซึ่่ย	ซึ่่�งการลุ่ด้หย�อนภาษ่ีจาก	CA	นั�น	อย่�ภายใตุ้กฎหมาย 
	 ของประเที่ศมาเลุ่เซึ่่ย	แลุ่ะ	CA	ที่่�ไม�ได้้ใช้้เพิ่�อวััตุถุุประสงค์์ของ	CA	ที่่�ยังไม�ได้้ใช้้	จะรับร่้เป็นสินที่รัพิย์ภาษ่ีเงินได้้รอตุัด้บัญ่ช้่ในงบแสด้งฐานะการเงิน	เน่�องจาก	CA	ที่่�ไม�ได้้ 
	 ใช้้นั�นสามารถุลุ่ด้ภาระภาษ่ีของบริษีัที่ย�อยในมาเลุ่เซึ่่ยได้้ในอนาค์ตุ	ซึ่่�งที่ั�งหมด้น่�เป็นไปตุามข้อกำาหนด้แลุ่ะเง่�อนไขของการใช้้	CA	ของกฎหมายภาษ่ีประเที่ศมาเลุ่เซึ่่ย
-	 เพิ่�อจุด้ประสงค์์ที่างบัญ่ช้่	CA	ที่่�ไม�ได้้ใช้้จะแสด้งให้เห็นถุ่งการม่กำาไรที่างภาษ่ีในอนาค์ตุเพิ่�อรับประโยช้น์ที่างภาษ่ี

3.9 ขาด้ทุนสุทธิและอัตราขาด้ทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

31 มกราคม 
2565

31 มกราคม 
2564 ล้านบาท ร้อยละ

กำาไรสุทธิในรอบปีบัญชี  (295.3)  (259.9)  (35.4) 13.6%

ส่วนได้เสียที่ไมู่มูีอำานาจำควบคุมู  (86.6)  (38.0)  (48.6) 127.9%

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นข้องผู้ถือหุ้นข้องบริษัท  (208.7)  (221.9)  13.2 (5.9)%

(ขาด้ทุน) / กำาไรต่อหุ้น (บาท) (0.14)  (0.15)  0.01 (6.7)%

สำาหรับปี 2564/65 กล่่มบริษััทมีผลขาด้ท่นี้ส่ทธัิสำาหรับปี 295.3 ล้านี้บาท เม่�อเทียบกับกำาไรส่ทธัิปี 2563/64 จำานี้วนี้  
259.9 ล้านี้บาท การเพื่ิ�มขึ�นี้ของขาด้ท่นี้ส่ทธิัมีสาเหต่่หลักมาจากต่้นี้ท่นี้คงที�เกิด้ขึ�นี้เนี้่�องจากการปิด้ด้ำาเนี้ินี้งานี้ชื้ั�วคราวจาก MCO 
3.0 รวมถึึงบริษััทย่อย IATSB และ PTIII ที�เริ�มด้ำาเนี้ินี้งานี้ในี้ปี 2564 และ 2565 ต่ามลำาด้ับ และยังไม่ถึึงจ่ด้ค่้มท่นี้ทางรายได้้ 
ส่งผลให้ทั�งสองบริษััทยังมีผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ที�ขาด้ท่นี้อย่่ และทำาให้กล่่มบริษััทมีผลขาด้ท่นี้ในี้ปี 2564/65

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



120 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

4.	 การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิน

ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 กล่่มบริษััทมีสินี้ทรัพื่ย์รวมจำานี้วนี้ 6,767.0 ล้านี้บาท หนี้้�สินี้รวม 4,522.7 ล้านี้บาท และส่วนี้ของผ่้
ถึ่อห่้นี้รวม 2,244.3 ล้านี้บาท 

4.1 สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

31 มกราคม 
2565

31 มกราคม 
2564 ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้ก�ริค้�และลูกหนี้อิื่น  627.1  491.5  135.6 27.6%

สินค้�คงเหลือิ  320.0  242.9  77.1 31.7%

เงินสดัและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสดั  568.1  534.7  33.4 6.2%

ที่ดัิน อิ�ค�ริและอิุปกริณ์  3,625.1  2,719.4  905.7 33.3%

สินทริัพย์ภ�ษัีเงินไดั้ริอิตัดับัญชี  63.9  73.2  (9.3) (12.7)%

สินทริัพย์สิทธิก�ริใช้ 698.8 337.0 361.8 107.4%

สินทริัพย์อิื่น 864.0 492.4 371.6 75.5%

รวมสินทรัพย์  6,767.0  4,891.1  1,875.9 38.4%

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

31 มกราคม 
2565

31 มกราคม 
2564 ล้านบาท ร้อยละ

เจำ้�หนี้ก�ริค้�และเจำ้�หนี้อิื่น  2,027.8  692.4  1,335.4 192.9%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมริะยะสั้น  
จำ�กสถ�บันก�ริเงิน

 718.5  653.6  64.9 9.9%

เงินกู้ยืมริะยะย�ว  1,077.1  827.5  249.6 30.2%

หนี้สินภ�ษัีเงินไดั้ริอิตัดับัญชี  74.2  61.4  12.8 20.8%

หนี้สินอิื่น  625.1  484.0  141.1 29.2%

รวมหน่้สิน  4,522.7  2,718.9  1,803.8 66.3%

ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 สินี้ทรัพื่ย์รวมเพื่ิ�มขึ�นี้ 1,875.9 ล้านี้บาทหร่อคิด้เป็นี้ร้อยละ 38.4 เม่�อเทียบกับสินี้ทรัพื่ย์รวม ณ  
วันี้ที� 31 มกราคม 2564 การเพื่ิ�มขึ�นี้อย่างมีนี้ัยสำาคัญ่เป็นี้ผลมาจากการลงท่นี้ในี้โรงงานี้และส่วนี้ปรับปร่งโรงงานี้และอาคารก่อสร้าง 
เคร่�องจักร และอ่ปกรณ์สำาหรับโครงการใหม่ โด้ยเฉัพื่าะของ PT III และ PT IMV ในี้ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย ล่กหนี้้�การค้าและ 
ล่กหนี้้�อ่�นี้รวมถึึงสินี้ค้าคงเหล่อเพื่่�มขึ�นี้อย่างมีสาระสำาคัญ่ถึึงร้อยละ 27.6 และ 31.7 เป็นี้ผลมาจากการเริ�มด้ำาเนี้ินี้งานี้การผลิต่ของ 
PTIII รวมถึึงรายได้้ที�เพื่ิ�มขึ�นี้ในี้ปี 2564/65 เม่�อเปรียบเทียบกับปี 2563/64 สำาหรับสินี้ทรัพื่ย์อ่�นี้แสด้งถึึงต่้นี้ท่นี้การพื่ัฒนี้า ค่าใชื้้
จ่ายจ่ายล่วงหนี้้า และเงินี้สด้รับล่วงหนี้้าค่าเคร่�องม่อการผลิต่(Tooiling)

4.2 หน่้สิน
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4.	 การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิน

ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 กล่่มบริษััทมีสินี้ทรัพื่ย์รวมจำานี้วนี้ 6,767.0 ล้านี้บาท หนี้้�สินี้รวม 4,522.7 ล้านี้บาท และส่วนี้ของผ่้
ถึ่อห่้นี้รวม 2,244.3 ล้านี้บาท 

4.1 สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

31 มกราคม 
2565

31 มกราคม 
2564 ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้ก�ริค้�และลูกหนี้อิื่น  627.1  491.5  135.6 27.6%

สินค้�คงเหลือิ  320.0  242.9  77.1 31.7%

เงินสดัและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสดั  568.1  534.7  33.4 6.2%

ที่ดัิน อิ�ค�ริและอิุปกริณ์  3,625.1  2,719.4  905.7 33.3%

สินทริัพย์ภ�ษัีเงินไดั้ริอิตัดับัญชี  63.9  73.2  (9.3) (12.7)%

สินทริัพย์สิทธิก�ริใช้ 698.8 337.0 361.8 107.4%

สินทริัพย์อิื่น 864.0 492.4 371.6 75.5%

รวมสินทรัพย์  6,767.0  4,891.1  1,875.9 38.4%

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

31 มกราคม 
2565

31 มกราคม 
2564 ล้านบาท ร้อยละ

เจำ้�หนี้ก�ริค้�และเจำ้�หนี้อิื่น  2,027.8  692.4  1,335.4 192.9%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมริะยะสั้น  
จำ�กสถ�บันก�ริเงิน

 718.5  653.6  64.9 9.9%

เงินกู้ยืมริะยะย�ว  1,077.1  827.5  249.6 30.2%

หนี้สินภ�ษัีเงินไดั้ริอิตัดับัญชี  74.2  61.4  12.8 20.8%

หนี้สินอิื่น  625.1  484.0  141.1 29.2%

รวมหน่้สิน  4,522.7  2,718.9  1,803.8 66.3%

ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 สินี้ทรัพื่ย์รวมเพื่ิ�มขึ�นี้ 1,875.9 ล้านี้บาทหร่อคิด้เป็นี้ร้อยละ 38.4 เม่�อเทียบกับสินี้ทรัพื่ย์รวม ณ  
วันี้ที� 31 มกราคม 2564 การเพื่ิ�มขึ�นี้อย่างมีนี้ัยสำาคัญ่เป็นี้ผลมาจากการลงท่นี้ในี้โรงงานี้และส่วนี้ปรับปร่งโรงงานี้และอาคารก่อสร้าง 
เคร่�องจักร และอ่ปกรณ์สำาหรับโครงการใหม่ โด้ยเฉัพื่าะของ PT III และ PT IMV ในี้ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย ล่กหนี้้�การค้าและ 
ล่กหนี้้�อ่�นี้รวมถึึงสินี้ค้าคงเหล่อเพ่ื่�มขึ�นี้อย่างมีสาระสำาคัญ่ถึึงร้อยละ 27.6 และ 31.7 เป็นี้ผลมาจากการเริ�มด้ำาเนี้ินี้งานี้การผลิต่ของ 
PTIII รวมถึึงรายได้้ที�เพื่ิ�มขึ�นี้ในี้ปี 2564/65 เม่�อเปรียบเทียบกับปี 2563/64 สำาหรับสินี้ทรัพื่ย์อ่�นี้แสด้งถึึงต่้นี้ท่นี้การพื่ัฒนี้า ค่าใชื้้
จ่ายจ่ายล่วงหนี้้า และเงินี้สด้รับล่วงหนี้้าค่าเคร่�องม่อการผลิต่(Tooiling)

4.2 หน่้สิน
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บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 หนี้้�สินี้รวมเพื่ิ�มขึ�นี้  1,803.8 ล้านี้บาทหร่อคิด้เป็นี้ร้อยละ 66.3 เม่�อเทียบกับหนี้้�สินี้รวม  
ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2564 สาเหต่่หลักมาจากการเพื่ิ�มขึ�นี้ของเจ้าหนี้้�การค้าและเจ้าหนี้้�อ่�นี้ และเงินี้ก่้ย่มระยะยาวก้อนี้ใหม่ 
สำาหรับเจ้าหนี้้�การค้าและเจ้าหนี้้�อ่�นี้เพื่ิ�มขึ�นี้ร้อยละ 192.9 เนี้่�องจากระยะเวลาการจ่ายเงินี้คาบเกี�ยวระหว่างปี โด้ยบริษััทฯ ได้้รับ
เงินี้ก่้ย่มจากธันี้าคารในี้ชื้่วงปลายเด้่อนี้มกราคม 2565 และทำาการจ่ายเงินี้ในี้เด้่อนี้ก่มภัาพื่ันี้ธั์ 2565 ซีึ�งสอด้คล้องกับการเพื่ิ�มขึ�นี้ 
ของสินี้ทรัพื่ย์รวม และหนี้้�สินี้รวมที�ได้้เบิกถึอนี้มาในี้ระหว่างปี 2564/65 เพ่ื่�อใชื้้เป็นี้รายจ่ายสำาหรับต่้นี้ท่นี้ค่าสินี้ทรัพื่ย์ 
การด้ำาเนี้ินี้งานี้ 

4.3 ส่วนของผ้้ถื่อหุ้น

ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 ส่วนี้ของผ่้ถึ่อห่้นี้รวมเพื่ิ�มขึ�นี้ 72.1 ล้านี้บาทจาก 2,244.3 ล้านี้บาท เป็นี้ 2,462.3 ล้านี้บาท ณ  
วันี้ที� 31 มกราคม 2564 กล่่มบริษััทมีผลขาด้ท่นี้ส่ทธัิสำาหรับปี 295.3 ล้านี้บาท แต่่อย่างไรก็ต่าม ส่วนี้ของผ่้ถึ่อห่้นี้รวมเพื่ิ�มขึ�นี้
จากการประเมินี้ราคาใหม่ของ ที�ด้ินี้และอาคารที�เกิด้ขึ�นี้ในี้ปี 2564/65 และการผันี้แปรของสก่ลเงินี้ต่่างประเทศโด้ยเฉัพื่าะริงกิต่ 
มาเลเซีีย ทำาให้สำารองการแปลงค่าเงินี้ต่ราต่่างประเทศของกล่่มบริษััทเพื่ิ�มขึ�นี้ ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565

5.	 ผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงินท่�สำ�คัญ

5.1 อัตราส่วนความสามารถืในการทำากำาไร

2564/65 2563/64 เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

ผลตอบแทนจำากสินทรัพย์ (“ ROA”) (%) (3.1)% (4.5)% 1.4%

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (“ ROE”) (%) (9.3)% (10.2)% 0.9%

2564/65 2563/64 เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

ระยะเวลาเก็บหนี้  55.2  64.5  (9.3)

ระยะเวลาข้ายสินค้า  43.6  48.6  (5.0)

ระยะเวลาชำาระหนี้  95.0  75.5  19.5 

วงจรเงินสด้ (วัน)  3.8  37.6  (33.8)

เนี้่�องจากผลขาด้ท่นี้ส่ทธัิที�บันี้ทึกไว้ในี้ปีงบประมาณ 2564/65 ส่งผลให้ ROA และ ROE อย่่ที�ต่ิด้ลบร้อยละ 3.1 และร้อยละ 9.3 
เพื่ิ�มขึ�นี้ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 0.9 ต่ามลำาด้ับเม่�อเทียบกับ 2563/64

5.2 อัตราส่วนสภัาพคล่อง

ระยะเวลาเก็บหนี้้�เฉัลี�ย ระยะเวลาขายสินี้ค้าและระยะเวลาชื้ำาระหนี้้�มีแนี้วโนี้้มที�เพื่ิ�มขึ�นี้จาก 64.5, 48.6 และ 75.5 วันี้  
ในี้ ปี2563/64 เป็นี้ 55.2, 43.6 และ 95.0 วันี้ ในี้ปี 2564/65 ต่ามลำาด้ับ โด้ยรวมแล้ววงจรเงินี้สด้ด้ีขึ�นี้ 33.8 วันี้ จาก  
37.6 วันี้ ในี้ปีง 2563/64 เป็นี้ 3.8 วันี้ ในี้ปี 2564/65 เป็นี้ผลมาจากการเรียกเก็บเงินี้ที�รัด้ก่มจากล่กหนี้้�การค้า เพื่่�อสนี้ับสนี้่นี้เงินี้
ท่นี้หม่นี้เวียนี้ที�เพื่ิ�มขึ�นี้จากการผลิต่ที�เพื่ิ�มขึ�นี้ในี้ปี 2564/65 รวมถึึงระยะเวลาที�ชื้ำาระหนี้้�แก่เจ้าหนี้้�การค้าที�ทางกล่่มบริษััทได้้รับ
ความชื้่วยเหล่ออย่างมากจาก OEMs ที�วางแผนี้งานี้และกำาหนี้ด้เวลาการจ่ายเงินี้ค่าวัต่ถึ่ด้ิบล่วงหนี้้าเป็นี้เวลา 6 เด้่อนี้ ซีึ�งเป็นี้
ผลกระทบมาจาก MCO 3.0

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ
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5.3 อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

2564/65 2563/64 เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

อิัตริ�ส่วนหนี้สินต่อิทุน (เท่�ตัว) 2.02 1.25 0.77

อิัตริ�ส่วนสภ�พคล่อิง (เท่�ตัว) 0.58 0.83 (0.25)

อัต่ราส่วนี้หนี้้�สินี้ที�มีภัาระด้อกเบี�ยต่่อส่วนี้ของผ่้ถึ่อห่้นี้มีแนี้วโนี้้มเพื่ิ�มขึ�นี้เป็นี้ 2.02 เท่าจาก 1.25 เท่าในี้ปี 2563/64 จากเงินี้ก่้ย่ม
ที�ส่งขึ�นี้ โด้ยอัต่ราส่วนี้สภัาพื่คล่องยังแสด้งผลต่่างที�ไม่นี้่าพื่อใจที� 0.25 เท่า เป็นี้ 0.53 เท่า ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 เป็นี้ผล
มากจากความล่าชื้้าในี้การได้้รับเงินี้ก่้ระยะยาวที�ใชื้้เป็นี้รายจ่ายสำาหรับสินี้ทรัพื่ย์ด้ำาเนี้ินี้งานี้ในี้ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย

6.	 การวิิเคราะห์์กระแสำเงินสำดำ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

31 มกราคม 
2565

31 มกราคม 
2564 ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดัสุทธิจำ�กกิจำกริริมดัำ�เนินง�น  266.1  274.6  (8.5) (3.1)%

เงินสดัสุทธิใช้ไปในกิจำกริริมลงทุน  (495.1)  (641.8)  146.7 (22.9)%

เงินสดัสุทธิใช้ไปในกิจำกริริมจำัดัห�ง�น  351.5  364.3  (12.8) (3.5)%

ริ�ยก�ริปริับปริุงอิัตริ�แลกเปลี่ยน  (15.7)  7.0  (22.7) (324.3)%

เงินสดัและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสดัเพิ่มขึ้น  106.8  4.1  102.7 2,504.9%

เงินสดัและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสดั ณ วันต้นปีบัญชี  391.1  387.0  4.1 1.1%

เงินสด้และรายการเท่ยบเท่าเงินสด้ ณ วันสิ้นปีบัญช้่  497.9  391.1  106.8 27.3%

เงินี้สด้และรายการเทียบเท่าเงินี้สด้ ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 เพื่ิ�มขึ�นี้ 106.8 ล้านี้บาท เม่�อเทียบกับปี 2563/64 เป็นี้  
497.9 ล้านี้บาท สภัาพื่ความคล่องต่ัวเพื่ิ�มขึ�นี้ ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 เป็นี้ผลมาจากการได้้รับเงินี้ก่้ย่มระยะยาวในี้ชื้่วงสิ�นี้ปี

7.	 ปััจจัยและอิิทธิิพลห์ลักท่�อิาจม่ีผลต่่อิการดำำาเนินงานห์รือิฐานะการเงินในอินาคต่

ผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของกล่่มบริษััทขึ�นี้อย่่กับการพื่ัฒนี้าของอ่ต่สาหกรรมยานี้ยนี้ต่์และเศรษัฐกิจในี้ประเทศที�ด้ำาเนี้ินี้ธั่รกิจอย่่ ค่อ 
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีีย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และประเทศอินี้เด้ีย ปริมาณการผลิต่รถึยนี้ต่์เป็นี้ต่ัวขับเคล่�อนี้ที�สำาคัญ่สำาหรับ
การผลิต่ชื้ิ�นี้ส่วนี้ยานี้ยนี้ต่์ในี้ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีีย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และประเทศอินี้เด้ีย ซีึ�งรายได้้ของกล่่มบริษััทฯ 
จะเคล่�อนี้ไหวในี้ทิศทางเด้ียวกับผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของอ่ต่สาหกรรม อย่างไรก็ต่ามนี้อกจากผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของอ่ต่สาหกรรม
แล้ว ยังมีป้จจัยอ่�นี้ๆ ที�จะส่งผลกระทบต่่อผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของกล่่มบริษััท ด้ังนี้้�

7.1 อัตราแลกเปล่�ยน

ถึึงแม้ว่านี้โยบายของกล่่มบริษััทฯ ในี้ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีีย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และประเทศอินี้เด้ีย ค่อการผลิต่และ
จำาหนี้่ายให้กับ OEMs ในี้แบบร่ปสก่ลเงินี้ท้องถึิ�นี้ แต่่ในี้ระหว่างปีบริษััทย่อยในี้กล่่มอาจมีธั่รกรรมระหว่างบริษััทเกิด้ขึ�นี้ได้้ และ
มีการซี่�อในี้สก่ลเงินี้ต่ราต่่างประเทศ งบกำาไรขาด้ท่นี้ของกล่่มบริษััท ในี้ปีที�ผ่านี้มารับร่้กำาไรและขาด้ท่นี้ที�เกิด้ขึ�นี้จากอัต่รา 
แลกเปลี�ยนี้โด้ยส่วนี้ใหญ่่เกิด้จากการต่ัด้รายการระหว่างกันี้ในี้สก่ลเงินี้ท้องถึิ�นี้และสก่ลเงินี้ต่่างประเทศ ณ วันี้สิ�นี้ปี และรายการที�
เกิด้ขึ�นี้ในี้ระหว่างปี หากอัต่ราแลกเปลี�ยนี้มีความผันี้ผวนี้ กำาไรส่ทธัิของกล่่มบริษััทอาจจะได้้รับผลกระทบจากการรับร่้กำาไรขาด้ท่นี้
จากอัต่ราแลกเปลี�ยนี้ที�เกิด้ขึ�นี้จากการต่ัด้รายการระหว่างกันี้ด้ังกล่าว ในี้บางกรณ้กล่่มบริษััทอาจต่้องซี่�อวัต่ถึ่ด้ิบและอ่ปกรณ์เพ่ื่�อ
การผลิต่จากประเทศอ่�นี้ ซีึ�งอาจส่งผลกระทบต่่ออัต่ราแลกเปลี�ยนี้ของกล่่มบริษััทเชื้่นี้กันี้
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5.3 อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

2564/65 2563/64 เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

อิัตริ�ส่วนหนี้สินต่อิทุน (เท่�ตัว) 2.02 1.25 0.77

อิัตริ�ส่วนสภ�พคล่อิง (เท่�ตัว) 0.58 0.83 (0.25)

อัต่ราส่วนี้หนี้้�สินี้ที�มีภัาระด้อกเบี�ยต่่อส่วนี้ของผ่้ถึ่อห่้นี้มีแนี้วโนี้้มเพื่ิ�มขึ�นี้เป็นี้ 2.02 เท่าจาก 1.25 เท่าในี้ปี 2563/64 จากเงินี้ก่้ย่ม
ที�ส่งขึ�นี้ โด้ยอัต่ราส่วนี้สภัาพื่คล่องยังแสด้งผลต่่างที�ไม่นี้่าพื่อใจที� 0.25 เท่า เป็นี้ 0.53 เท่า ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 เป็นี้ผล
มากจากความล่าชื้้าในี้การได้้รับเงินี้ก่้ระยะยาวที�ใชื้้เป็นี้รายจ่ายสำาหรับสินี้ทรัพื่ย์ด้ำาเนี้ินี้งานี้ในี้ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย

6.	 การวิิเคราะห์์กระแสำเงินสำดำ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบการเงิน เพิ่มขึ้น / (ลด้ลง)

31 มกราคม 
2565

31 มกราคม 
2564 ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดัสุทธิจำ�กกิจำกริริมดัำ�เนินง�น  266.1  274.6  (8.5) (3.1)%

เงินสดัสุทธิใช้ไปในกิจำกริริมลงทุน  (495.1)  (641.8)  146.7 (22.9)%

เงินสดัสุทธิใช้ไปในกิจำกริริมจำัดัห�ง�น  351.5  364.3  (12.8) (3.5)%

ริ�ยก�ริปริับปริุงอิัตริ�แลกเปลี่ยน  (15.7)  7.0  (22.7) (324.3)%

เงินสดัและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสดัเพิ่มขึ้น  106.8  4.1  102.7 2,504.9%

เงินสดัและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสดั ณ วันต้นปีบัญชี  391.1  387.0  4.1 1.1%

เงินสด้และรายการเท่ยบเท่าเงินสด้ ณ วันสิ้นปีบัญช้่  497.9  391.1  106.8 27.3%

เงินี้สด้และรายการเทียบเท่าเงินี้สด้ ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 เพื่ิ�มขึ�นี้ 106.8 ล้านี้บาท เม่�อเทียบกับปี 2563/64 เป็นี้  
497.9 ล้านี้บาท สภัาพื่ความคล่องต่ัวเพื่ิ�มขึ�นี้ ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 เป็นี้ผลมาจากการได้้รับเงินี้ก่้ย่มระยะยาวในี้ชื้่วงสิ�นี้ปี

7.	 ปััจจัยและอิิทธิิพลห์ลักท่�อิาจม่ีผลต่่อิการดำำาเนินงานห์รือิฐานะการเงินในอินาคต่

ผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของกล่่มบริษััทขึ�นี้อย่่กับการพื่ัฒนี้าของอ่ต่สาหกรรมยานี้ยนี้ต่์และเศรษัฐกิจในี้ประเทศที�ด้ำาเนี้ินี้ธั่รกิจอย่่ ค่อ 
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีีย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และประเทศอินี้เด้ีย ปริมาณการผลิต่รถึยนี้ต่์เป็นี้ต่ัวขับเคล่�อนี้ที�สำาคัญ่สำาหรับ
การผลิต่ชื้ิ�นี้ส่วนี้ยานี้ยนี้ต่์ในี้ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีีย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และประเทศอินี้เด้ีย ซีึ�งรายได้้ของกล่่มบริษััทฯ 
จะเคล่�อนี้ไหวในี้ทิศทางเด้ียวกับผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของอ่ต่สาหกรรม อย่างไรก็ต่ามนี้อกจากผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของอ่ต่สาหกรรม
แล้ว ยังมีป้จจัยอ่�นี้ๆ ที�จะส่งผลกระทบต่่อผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้ของกล่่มบริษััท ด้ังนี้้�

7.1 อัตราแลกเปล่�ยน

ถึึงแม้ว่านี้โยบายของกล่่มบริษััทฯ ในี้ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีีย ประเทศอินี้โด้นี้้เซีีย และประเทศอินี้เด้ีย ค่อการผลิต่และ
จำาหนี้่ายให้กับ OEMs ในี้แบบร่ปสก่ลเงินี้ท้องถึิ�นี้ แต่่ในี้ระหว่างปีบริษััทย่อยในี้กล่่มอาจมีธั่รกรรมระหว่างบริษััทเกิด้ขึ�นี้ได้้ และ
มีการซี่�อในี้สก่ลเงินี้ต่ราต่่างประเทศ งบกำาไรขาด้ท่นี้ของกล่่มบริษััท ในี้ปีที�ผ่านี้มารับร่้กำาไรและขาด้ท่นี้ที�เกิด้ขึ�นี้จากอัต่รา 
แลกเปลี�ยนี้โด้ยส่วนี้ใหญ่่เกิด้จากการต่ัด้รายการระหว่างกันี้ในี้สก่ลเงินี้ท้องถึิ�นี้และสก่ลเงินี้ต่่างประเทศ ณ วันี้สิ�นี้ปี และรายการที�
เกิด้ขึ�นี้ในี้ระหว่างปี หากอัต่ราแลกเปลี�ยนี้มีความผันี้ผวนี้ กำาไรส่ทธัิของกล่่มบริษััทอาจจะได้้รับผลกระทบจากการรับร่้กำาไรขาด้ท่นี้
จากอัต่ราแลกเปลี�ยนี้ที�เกิด้ขึ�นี้จากการต่ัด้รายการระหว่างกันี้ด้ังกล่าว ในี้บางกรณ้กล่่มบริษััทอาจต่้องซี่�อวัต่ถึ่ด้ิบและอ่ปกรณ์เพื่่�อ
การผลิต่จากประเทศอ่�นี้ ซีึ�งอาจส่งผลกระทบต่่ออัต่ราแลกเปลี�ยนี้ของกล่่มบริษััทเชื้่นี้กันี้
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7.2 อัตราด้อกเบ่้ย

ความเสี�ยงจากอัต่ราด้อกเบี�ยของกล่่มบริษััทเกี�ยวเนี้่�องกับเงินี้สด้ เงินี้ฝากธันี้าคาร เงินี้ลงท่นี้ชื้ั�วคราว เงินี้ให้ก่้ย่มระยะสั�นี้และ
เงินี้ให้ก่้ย่มระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง เงินี้เบิกเกินี้บัญ่ชื้ีธันี้าคาร และเงินี้ก่้ย่มระยะสั�นี้และเงินี้ก่้ย่มระยะยาวจากกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกันี้ หนี้้�สินี้ภัายใต่้สัญ่ญ่าเชื้่าซี่�อ และสัญ่ญ่าเชื้่าการเงินี้และเงินี้ก่้ย่มระยะยาว สินี้ทรัพื่ย์และหนี้้�สินี้ทางการเงินี้ 
ส่วนี้ใหญ่่ของกล่่มบริษััทฯ มีอัต่ราด้อกเบี�ยลอยต่ัวหร่ออัต่ราด้อกเบี�ยคงที� ซีึ�งใกล้เคียงกับอัต่ราต่ลาด้

ณ วันี้ที� 31 มกราคม 2565 กล่่มบริษััทมีเงินี้ก่้ย่มระยะยาวจากสถึาบันี้การเงินี้จำานี้วนี้ 1,077.1 ล้านี้บาท สัญ่ญ่าเงินี้ก่้ย่มมีอัต่รา
ด้อกเบี�ยคงที�ระหว่างร้อยละ 2.00 ถึึงร้อยละ 9.77 ด้อกเบี�ยลอยต่ัว COF + 1.50% และ COF + 1.75%

7.3 สภัาพคล่อง

กล่่มบริษััทฯ มีการต่ิด้ต่ามความเสี�ยงจากการขาด้สภัาพื่คล่องโด้ยการใชื้้เงินี้เบิกเกินี้บัญ่ชื้ีธันี้าคาร เงินี้ก่้ย่มจากธันี้าคาร และสัญ่ญ่า
เชื้่า กล่่มบริษััทมีสินี้ทรัพื่ย์ปลอด้ภัาระคำ�าประกันี้ที�สามารถึจด้จำานี้องเป็นี้หลักประกันี้เงินี้ก่้ย่มได้้เพื่ิ�มเต่ิม อีกทั�งยังมีความสามารถึ
ในี้การเข้าถึึงแหล่งของเงินี้ท่นี้ที�หลากหลายเพื่่�อให้มั�นี้ใจว่ากล่่มบริษััทจะมีเงินี้สด้เพื่ียงพื่อต่่อความต่้องการในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้

7.4 สถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคติด้เช้่้อไวรัสโควิด้-19 

สถึานี้การณ์การแพื่ร่ระบาด้ของโรคต่ิด้เชื้่�อไวรัสโควิด้-19 ที�ป้จจ่บันี้ยังมีผลกระทบต่่อธั่รกิจและอ่ต่สาหกรรมส่วนี้ใหญ่่  
รวมถึึงกิจกรรมทางธั่รกิจของกล่่มบริษััท สถึานี้การณ์ด้ังกล่าวอาจนี้ำามาซีึ�ง ความไม่แนี้่นี้อนี้และผลกระทบต่่อสภัาพื่แวด้ล้อมของ
การด้ำาเนิี้นี้ธั่รกิจ ฝ่ายบริหารของกล่่มบริษััทต่ิด้ต่ามความค่บหนี้้าของสถึานี้การณ์ด้ังกล่าวและประเมินี้ผลกระทบทางการเงินี้เกี�ยว
กับม่ลค่าของสินี้ทรัพื่ย์ ประมาณการหนี้้�สินี้และหนี้้�สินี้ที�อาจเกิด้ขึ�นี้อย่างต่่อเนี้่�อง ทั�งนี้้�ฝ่ายบริหารได้้ใชื้้ประมาณการและด้่ลยพื่ินี้ิจ
ในี้ประเด้็นี้ต่่างๆ เม่�อสถึานี้การณ์มีการเปลี�ยนี้แปลง

ในี้แง่ของความผันี้ผวนี้และความไม่แนี้่นี้อนี้ทางเศรษัฐกิจที�เพื่ิ�มขึ�นี้ทั�วโลก กล่่มบริษััทยังคงต่ิด้ต่ามการพื่ัฒนี้าอ่ต่สาหกรรม
ยานี้ยนี้ต่์ในี้ต่ลาด้สำาคัญ่ๆ อย่างต่่อเนี้่�อง เพื่่�อเป็นี้การเต่รียมรับม่อกับความท้าทายในี้อนี้าคต่ข้างหนี้้า กล่่มบริษััทยังคง 
ม่่งเนี้้นี้การควบค่มต่้นี้ท่นี้และมาต่รการการลด้ต่้นี้ท่นี้อย่างต่่อเนี้่�อง รวมถึึงการปรับปร่งประสิทธัิภัาพื่ในี้การใชื้้ทรัพื่ยากรเพ่ื่�อ
ประโยชื้นี้์ส่งส่ด้ ในี้ขณะเด้ียวกันี้กล่่มบริษััทกำาลังค้นี้หาโอกาส และต่ลาด้ใหม่ๆ เพื่่�อขยายการเติ่บโต่ยิ�งขึ�นี้ อีกทั�งกล่่มบริษััทยัง 
ม่่งเนี้้นี้ค่ณภัาพื่ ราคา ระบบการจัด้ส่ง การให้ความเชื้่�อมั�นี้ และความปลอด้ภััย เพื่่�อต่อบสนี้องความต่้องการที�ส่งส่ด้ของล่กค้า 
รวมถึึงมีการปรับปร่งและพื่ัฒนี้าอย่างต่่อเนี้่�องในี้ด้้านี้ต่่างๆ ทั�วทั�งองค์กร
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รายงานควิามีรับผิดำชอิบขอิงคณะกรรมีการ
ต่่อิการรายงานทางการเงิน

                                                                                                 บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)
แบบรำยงำนประจ ำปี 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงนิ

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) (“INGRS”)
และงบกำรเงินรวมของINGRS และบริษัทย่อย รวมถึงขอ้มลูสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักลำ่ว
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำน กำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตัิ อย่ำงสม ่ำเสมอ และใชด้ลุยพินิจ
อย่ำงระมดัระวงั และประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำร จดัท ำรวมทัง้ใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบ งบ
กำรเงิน เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุทั่วไปอยำ่งโปรง่ใส

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบบริหำรควำมเสี่ยง และใหม้ีและด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งระบบควบคมุภำยในที่ เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่ำงมีเหตุผลว่ำขอ้มูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งทรัพย์สิน 
ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดกำรทุจริต หรือ กำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เพ่ือท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลสอบทำนคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำร
ควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเรือ่งนีป้รำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้

งบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของINGRS และบรษัิทยอ่ย ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของINGRS คือ บรษัิท ส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกัด ในกำรตรวจสอบนัน้ทำงคณะกรรมกำรบริษัทไดส้นบัสนนุขอ้มลูและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสำมำรถตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นไดต้ำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี โดยควำมเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รำกฏในรำยงำนของผูส้อบบญัชีซึ่งแสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีแลว้

คณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของINGRS โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเป็นท่ีนำ่พอใจและสำมำรถสรำ้ง
ควำมเช่ือมั่นอยำ่งมีเหตผุล ไดว้่ำงบกำรเงิน และ งบกำรเงินรวมของINGRS และบริษัทย่อย ส ำหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 มกรำคม 2565 มี
ควำมเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และปฏิบตัิถกูตอ้งตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

(นายณัฐวุฒ ิฉัตรเลิศพพิัฒน)์ (นายฮามีดิ บนิ เมาลอด)
    ประธานกรรมการบริษัท                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ต่่อิการรายงานทางการเงิน

                                                                                                 บริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)
แบบรำยงำนประจ ำปี 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงนิ

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) (“INGRS”)
และงบกำรเงินรวมของINGRS และบริษัทย่อย รวมถึงขอ้มลูสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักลำ่ว
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำน กำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตัิ อย่ำงสม ่ำเสมอ และใชด้ลุยพินิจ
อย่ำงระมดัระวงั และประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำร จดัท ำรวมทัง้ใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบ งบ
กำรเงิน เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุทั่วไปอยำ่งโปรง่ใส

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบบริหำรควำมเสี่ยง และใหม้ีและด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งระบบควบคมุภำยในที่ เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่ำงมีเหตุผลว่ำขอ้มูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งทรัพย์สิน 
ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดกำรทุจริต หรือ กำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลสอบทำนคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำร
ควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเรือ่งนีป้รำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้

งบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของINGRS และบรษัิทยอ่ย ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของINGRS คือ บรษัิท ส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกัด ในกำรตรวจสอบนัน้ทำงคณะกรรมกำรบริษัทไดส้นบัสนนุขอ้มลูและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีสำมำรถตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นไดต้ำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี โดยควำมเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รำกฏในรำยงำนของผูส้อบบญัชีซึ่งแสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีแลว้

คณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของINGRS โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเป็นท่ีนำ่พอใจและสำมำรถสรำ้ง
ควำมเช่ือมั่นอยำ่งมีเหตผุล ไดว้่ำงบกำรเงิน และ งบกำรเงินรวมของINGRS และบริษัทย่อย ส ำหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 มกรำคม 2565 มี
ควำมเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และปฏิบตัิถกูตอ้งตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

(นายณัฐวุฒ ิฉัตรเลิศพพิัฒน)์ (นายฮามีดิ บนิ เมาลอด)
    ประธานกรรมการบริษัท                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

125แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญช่รับอนุญ�ต่

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



126 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



126 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 127แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



128 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



128 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 129แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



130 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบแสำดำงฐานะทางการเงิน



130 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบแสำดำงฐานะทางการเงิน

131แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำา เอิกสำารแนบการปัระกอิบธิุรกิจ
และผลการดำำาเนินงาน

การกำากับดำูแลกิจการ ข้อิมีูลดำ้านการเงิน
สารบัญ

งบแสำดำงฐานะทางการเงิน	(ต่่อิ)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



132 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบแสำดำงฐานะทางการเงิน	(ต่่อิ)



132 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบแสำดำงฐานะทางการเงิน	(ต่่อิ)

133แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำา เอิกสำารแนบการปัระกอิบธิุรกิจ
และผลการดำำาเนินงาน

การกำากับดำูแลกิจการ ข้อิมีูลดำ้านการเงิน
สารบัญ

งบกำาไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จ

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



134 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบกำาไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จ	(ต่่อิ)



134 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบกำาไรขาดำทุนเบ็ดำเสำร็จ	(ต่่อิ)

135แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำา เอิกสำารแนบการปัระกอิบธิุรกิจ
และผลการดำำาเนินงาน

การกำากับดำูแลกิจการ ข้อิมีูลดำ้านการเงิน
สารบัญ
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บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



136 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบแสำดำงการเปัล่�ยนแปัลงสำ่วินขอิงผู้ถือิห์ุ้น	(ต่่อิ)



136 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบแสำดำงการเปัล่�ยนแปัลงสำ่วินขอิงผู้ถือิห์ุ้น	(ต่่อิ)

137แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำา เอิกสำารแนบการปัระกอิบธิุรกิจ
และผลการดำำาเนินงาน

การกำากับดำูแลกิจการ ข้อิมีูลดำ้านการเงิน
สารบัญ

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบกระแสำเงินสำดำ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



138 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบกระแสำเงินสำดำ	(ต่่อิ)



138 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบกระแสำเงินสำดำ	(ต่่อิ)

139แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำา เอิกสำารแนบการปัระกอิบธิุรกิจ
และผลการดำำาเนินงาน

การกำากับดำูแลกิจการ ข้อิมีูลดำ้านการเงิน
สารบัญ

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำาหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบกระแสำเงินสำดำ	(ต่่อิ)

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



140 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำ�หริับปีนี้สิ้นสุดัวันที่ 31 มกริ�คม 2565

ห์มีายเห์ตุ่ปัระกอิบงบการเงินรวิมี



140 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)

บริษัท	อิิงเกรสำ	อิินดำัสำเต่รียล	(ไทยแลนดำ์)	จำากัดำ	(มีห์าชน)	และบริษัทย่อิย
สำ�หริับปีนี้สิ้นสุดัวันที่ 31 มกริ�คม 2565

ห์มีายเห์ตุ่ปัระกอิบงบการเงินรวิมี

141แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



142 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



142 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 143แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



144 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



144 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 145แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



146 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



146 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 147แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



148 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



148 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 149แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



150 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



150 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 151แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



152 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



152 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 153แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



154 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



154 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 155แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



156 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



156 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 157แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



158 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



158 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 159แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



160 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



160 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 161แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



162 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



162 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 163แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



164 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



164 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 165แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



166 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



166 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 167แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



168 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



168 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 169แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



170 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



170 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 171แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



172 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



172 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 173แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



174 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



174 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 175แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



176 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



176 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 177แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



178 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



178 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 179แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



180 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



180 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 181แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



182 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



182 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 183แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



184 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



184 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 185แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



186 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



186 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 187แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



188 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



188 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 189แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



190 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



190 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 191แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



192 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



192 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 193แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



194 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



194 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 195แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



196 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



196 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 197แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



198 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



198 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 199แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



200 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



200 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 201แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



202 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



202 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 203แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



204 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



204 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 205แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



206 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



206 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 207แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



208 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



208 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 209แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
CONTENTS

เอกสารแนบ



210 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน)



210 บริิษััท อิิงเกริส อิินดััสเตริียล (ไทยแลนดั์) จำำ�กัดั (มห�ชน) 211แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บทนำ� เอกส�รแนบก�รประกอบธุรกิจ 
และผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อมูลด้�นก�รเงิน
สารบัญ

บทนำ�
ก�รประกอบธุรกิจและ
ผลก�รดำ�เนินง�น
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INTRODUCTION เอกสารแนบการประกอบธุรกิจ 
และผลการดำาเนินงาน

การกำากับดูแลกิจการ ข้อมูลด้านการเงิน
สารบััญ

เอกสารแนบท่ี่� 1:  
รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ม่อำานาจควบคุม ผู้ที่่� ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช่และการเงิน ผู้ท่ี่� ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการที่ำาบัญช่และ เลขานุการบริษััที่

เอกสารแนบท่ี่� 2: 
รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการของบริษััที่ย่อย

เอกสารแนบท่ี่� 3:
รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำากับดูแล
การปฏิิบัติงานของบริษััที่ (COMPLIANCE)

เอกสารแนบท่ี่� 4: 
สรุปรายงานการประเมินผล

เอกสารแนบท่ี่� 5: 
แนวที่างและนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษััที่ฯ

เอกสารแนบท่ี่� 6: 
รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ 

รายละเอ่ยดเอกสารแนบ 1-6 สามารถดาวน์ โหลดได้จาก URL และ QR CODE 
ดังน่� 

https://www.ingress.co.th/th/investor-relations/downloads/yearly-reports
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เลขที่่� 9/141 อาคารยููเอ็ม ที่าวเวอร์ ชั้้�น 14 ห้้อง ยููนิต เอ
ถนนรามคำาแห้ง แขวงสวนห้ลวง เขตสวนห้ลวง
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