INGRS เผยกำไรสุทธิ 9 เดือน 104 ล้ำนบำท
พร้อมข่ำวดี ได้รบั งำนโครงกำรใหม่จำกผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่หลำยรำย
บริษทั อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยชิน้ ส่วนยำนยนต์
ชัน้ นำระดับอำเซียน เผยมีกำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก 104 ล้ำนบำท จำกรำยได้ 2,148 ล้ำนบำท
นำยอับดุล รำฮิ ม บิ น ฮำยี ฮิ ต ัม ประธำนเจ้ำหน้ ำที่ บริ หำร บริ ษัท อิ งเกรส อิ นดัสเตรีย ล
(ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน) หรือ INGRS กล่ำวว่ำ “สำหรับผลประกอบกำรในงวด 9 เดือนปี 2560 นัน้
บริษทั ฯมีรำยได้รวม 2,148 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับรำยได้รวม 2,159 ล้ำนบำทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
บริษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนระดับ Tier-1 ที่รำยได้กว่ำ 91% มำจำกกำรผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ให้กบั บริษัท
รถยนต์ชนั ้ นำระดับโลกหลำกหลำยแห่ง โดยบริษทั ฯสำมำรถรักษำอัตรำกำไรขัน้ ต้นที่ 21.4% และ มีกำไร
ขัน้ ต้น 460 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำก 474 ล้ำนบำทเมื่อเทียบจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ
104 ล้ำนบำท ลดลงจำก 168 ล้ำนบำทในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกปีน้ยี อดขำยในประเทศมำเลเซีย
ชะลอตัว และในปีก่อน บริษทั ฯ มีกำไรพิเศษจำกอัตรำแลกเปลีย่ นและรำยได้จำกกำรคืนภำษี”
นำยอับดุล รำฮิ ม กล่ำวเสริ มว่ำ “ ในปี น้ี บริษทั ฯได้เรื่มผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์อกี 4 โครงกำรใหม่
ได้แก่ ชิน้ ส่วนรถยนต์สำหรับ Honda CR-V 2017 ใหม่ ในประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย ชิน้ ส่วนรถยนต์
Mitsubishi Expander Multi-Purpose Vehicle (MPV) ในประเทศอินโดนีเซีย ชิน้ ส่วนสำหรับรถ Perodua
New Myvi ในประเทศมำเลเซีย และ ชิน้ ส่วนรถยนต์ Nissan NAVARA สำหรับส่งออกไปยังประเทศสเปน
โดยบริษทั ฯใช้เงินลงทุนสำหรับโครงกำรใหม่เหล่ำนี้ จำนวน 250 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะสร้ำงรำยได้ให้
บริษทั ฯถึง 2,000 ล้ำนบำท ในระยะเวลำ 5 ปี นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ
ได้เข้ำลงทุนกิจกำร Ingress Mayur Auto Venture Private Limited ("IMAPL") ที่เป็ นบริษทั ร่วมค้ำใน
อินเดีย เพิม่ เติมเป็น 100% เป็นมูลค่ำ 137.7 ล้ำนบำทโดยใช้เงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหุ้น IPO ในกำรเข้ำ
ลงทุนเพิม่ เติมในกิจกำร ทัง้ นี้ IMAPL สำมำรถทำกำไรได้ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ จึงคำดว่ำจะส่งผลให้รำยได้
รวมและกำไรสุทธิของ บริษทั ฯเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกัน ในกำรเข้ำลงทุนกิจกำรของ IMAPL เพิม่ เติมทัง้ หมดใน
ครัง้ นี้ จะช่วยให้บริษทั ฯสำมำรถขยำยธุรกิจได้อย่ำงเต็มทีใ่ นประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลำดรถยนต์ขนำดใหญ่ ท่ี
กำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีแผนที่จะเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กบั ผลิตภัณฑ์ในประเภท
แม่พมิ พ์ อีกทัง้ ยังมีกำรเพิม่ ฐำนลูกค้ำ OEM รำยใหม่ๆ เพื่อเพิม่ รำยได้ให้กบั บริษทั ฯจำกตลำดในประเทศ

อินเดีย ซึ่งถือเป็นตลำดใหญ่ทม่ี อี ตั รำกำรเติบโตสูงมำก ซึ่งคำดว่ำจะมีจำนวนกำรผลิตรถยนต์ถงึ 4 ล้ำน
คันในปีน้ี เพิม่ ขึน้ 14.3 % จำก 3.5 ล้ำนคันในปีก่อน”
INGRS เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ชนั ้ นำของอำเซียน โดยมีทุนจดทะเบียน 1,446,942,690
บำท (มูลค่ำทีต่ รำไว้ 1 บำท) กลุ่มบริษทั ประกอบด้วยบริษทั ย่อย 9 แห่งซึ่งมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิตขัน้ สูงโดยมีกำรดำเนินงำนใน 4 ประเทศหลัก คือ ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย
กลุ่มบริษทั ได้พฒ
ั นำควำมรู้และควำมเชีย่ วชำญที่จำเป็ น เช่น กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตขัน้ สูงร่วมกับ
บริษทั พันธมิตรจำกญี่ปนุ่ และเกำหลีใต้ เพื่อผลิตสินค้ำทีม่ คี ุณภำพสูงสำหรับผูผ้ ลิตรถยนต์รำยใหญ่หลำยรำย
เช่น ฮอนด้ำ มิตซูบชิ ิ ฟอร์ด มำสด้ำ เจนเนอร์รลั มอเตอร์ อีซูซุ ซูซูกิ นิสสัน โตโยตำ ไดฮัทสุ เพอโรดัว
และโปรตอน เช่น เดียวกับลูกค้ำในประเทศอินเดีย เช่น มำรูติ - ซูซูกิ เฟี ยต และ มหินดรำ มหินดรำ ด้วย
เทคโนโลยีกำรผลิตขัน้ สูง บวกกับควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรผลิตและระบบกำรผลิตที่ได้รบั กำร
รับ รองจำกนำนำชำติ ท ำให้ก ลุ่ ม บริษัท สำมำรถแข่ง ขัน ในตลำดที่มีศกั ยภำพ ส่ งผลให้ธุ ร กิจมีค วำม
แข็งแกร่งและยังยื
่ น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ซึ่งได้รบั กำรผลิตและจำหน่ ำยให้กบั ลูกค้ำที่ หลำกหลำยโดย
ครอบคลุม รถยนต์นงั ่ สปอร์ตยูทลิ ติ ้ี (SUV) รถยนต์อเนกประสงค์ รถบรรทุกกระบะหนึ่งตันและรถบรรทุก
ขนำดเล็กในทุกประเทศในกลุ่มอำเซียน นอกจำกนี้ บริษทั ฯมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผล 40 % ของกำไร
สุทธิหลังหักภำษีเงินได้และหลังกำรจัดสรรเงินสำรองตำมกฏหมำย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

