INGRS โชว์ รายได้ Q1 ทะลุ 711 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 7%
ล่ าสุดคว้ า 4 ออเดอร์ ใหม่ มูลค่ ากว่ า 1,300 ล้ านบาท
โชว์ แบ็คลอคพุ่งเกิน 4,000 ล้ านบาท ดันเติบโตต่ อเนื่อง
บริ ษัท อิงเกรส อินดัสเตรี ยล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยชิ ้นส่วนยำนยนต์ชนั ้
นำระดับอำเซียน แจงผลกำรดำเนินงำน Q1 เติบโต 7% เป็ น 711 ล้ ำนบำท โชว์ฟอร์ มเทพคว้ ำ 4 ออเดอร์ ใหญ่
จำกค่ำยรถหลำยค่ำยใน 2 ประเทศ
นายอับดุล ราฮิม บิน ฮายี ฮิตัม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทย
แลนด์ ) จากัด (มหาชน) หรือ INGRS กล่ าวว่ า “สำหรับผลประกอบกำรในไตรมำส 1 ปี 2561 นัน้ บริ ษัทฯ
มีรำยได้ รวม 711 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 45.70 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 7%โดยรำยได้ เพิ่มขึ ้นจำกบริ ษัทย่อยใน
ประเทศอินเดีย คือ Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd. นอกจำกนี ้รำยได้ จำกบริ ษัทบ่อยในประเทศไทย
และอินโดนีเซียยังแข็งแกร่งในขณะที่รำยได้ จำกมำเลเซียลดลงเนื่องจำกยอดขำยของลูกค้ ำโปรตอนที่ลดลงและ
ควำมล่ำช้ ำในโครงกำรผลิตแม่พิมพ์บำงส่วน
นายอับดุล ราฮิม กล่ าวเสริมว่ า “บริ ษัทฯเพิ่งได้ รับ 4 ออเดอร์ ใหม่เพื่อผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ให้
เพอโรดัว ผู้ผลิตรถรำยใหญ่ในมำเลเซีย และ อีซูซุ ฟอร์ ด และมำสดำ รวมมูลค่ำกว่ำ 1,300 ล้ ำนบำท (ซึ่งบริ ษัท
ตังงบลงทุ
้
น 336 ล้ ำนบำท) ทำให้ ปัจจุบนั บริ ษัทฯมีมลู ค่ำงำนมำกกว่ำ 4,000 ล้ ำนบำทรอรับรู้ รำยได้ 5 ปี และ
กำลังเสนองำนใหม่อีกหลำยโครงกำร จึงคำดว่ำจะส่งผลให้ ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯดียิ่งขึ ้นด้ วย เนื่องจำก
ตลำดรถยนต์ในไทยและเอเชียกำลังเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ INGRS วำงแผนที่ จ ะขยำยธุ ร กิ จ ในประเทศอิ น เดี ย อย่ ำ งเต็ ม ที่ เ นื่ อ งจำกอิ น เดี ย มี
อุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ขนำดใหญ่ที่มีกำรผลิตรถยนต์ปีละ 4 ล้ ำนคัน และยังเติบโตสูงสุดถึง 14.3% จำกปี
ก่อนโดยบริ ษัทฯจะเพิ่มจ ำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ ำสู่ตลำด ตลอดจนขยำยฐำนลูกค้ ำผลิตรถยนต์รำยใหม่ๆ
เพิ่มเติม ซึ่งกำรควบรวมกิ จกำรบริ ษัทย่อยในอิ นเดียในปลำยปี ก่อ นจะเป็ นก้ ำวย่ำงที่สำคัญ ในกำรรุ กตลำด
อินเดียของบริ ษัทฯ

INGRS เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ชนน
ั ้ ำของอำเซียน โดยมีทุนจดทะเบียน 1,446,942,690 บำท
(มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำท) กลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย 9 บริ ษัท แบ่งเป็ นบริ ษัทย่อย 9 แห่งซึ่งมีควำมสำมำรถด้ ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตขันสู
้ งโดยมีกำรดำเนินงำนใน 4 ประเทศหลัก คือ ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และ
อินเดีย บริ ษัท ได้ พฒ
ั นำควำมรู้ และควำมเชี่ยวชำญที่จำเป็ น เช่น อุตสำหกรรมให้ มีเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งร่ วมกับ
บริ ษัทพันธมิ ตรจำกญี่ ปุ่นและเกำหลีใต้ เพื่อ ผลิตสิน ค้ ำที่มีคุณภำพสูงสำหรั บผู้ผลิตรถยนต์ หลำยรำย เช่ น
ฮอนด้ ำ มิตซูบิชิ ฟอร์ ด มำสด้ ำ เจนเนอร์ รัล มอเตอร์ อีซูซุ ซูซูกิ นิสสัน โตโยตำ ไดฮัทสุ เพอโรดัว และโปรตอน
เช่น เดียวกับลูกค้ ำในประเทศอินเดีย เช่น มำรู ติ - ซูซูกิ เฟี ยต และ มหินดรำ มหินดรำ ด้ วยเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
บวกกับควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนกำรผลิตและระบบกำรผลิตที่ได้ รับกำรรับรองจำกนำนำชำติ ทำให้ บริ ษัทฯ
สำมำรถแข่งขันในตลำดที่มีศกั ยภำพ ส่งผลให้ ธุรกิจมี ควำมแข็งแกร่งและยัง่ ยืน ผลิตภัณฑ์ของเรำได้ รับกำรจัด
จำหน่ำยให้ กับฐำนลูกค้ ำที่หลำกหลำยตังแต่
้ รถยนต์นั่ง สปอร์ ตยูทิลิตี ้ (SUV) รถบรรทุกกระบะหนึ่งตันและ
รถบรรทุกขนำดเล็กในทุกประเทศในกลุม่ อำเซียน โดยบริ ษัทฯมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล40% ของกำไรสุทธิ
หลังหักภำษีและหลังกำรจัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำย
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