INGRS รายได้ Q2 แข็งแรง 755 ล้ านบาท
โชว์ แบ็คลอคมากกว่ า 4,000 ล้ านบาท
คาดครึ่ งปี หลังเติบโตแรง
บริ ษัท อิงเกรส อิ นดัสเตรี ยล (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน) หรื อ (INGRS) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำย
ชิ ้นส่วนยำนยนต์ชนน
ั ้ ำระดับอำเซียน โชว์ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2 เติบโต 13 % เป็ น 755 ล้ ำนบำท เผยยัง
มีปริ มำณงำนที่เซ็นสัญญำแล้ วกว่ำ 4,000 ล้ ำนบำท จำกค่ำยรถใหญ่หลำยรำย คำดผลักดันผลงำนครึ่ งปี หลัง
เติบโตตำมเป้ำ
นายฮามิดี บิน เมาลอด ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์ )
จากัด (มหาชน) หรือ INGRS กล่ าวว่ า “ บริ ษัทฯมีรำยได้ รวม ในไตรมำส 2 ปี 2561 จำนวน 755 ล้ ำนบำท
โดยเป็ นรำยได้ จำกบริ ษัทย่อยในประเทศไทยประมำณ 39.1% จำกบริ ษัทย่อยในประเทศมำเลเซียประมำณ
46.5% จำกบริ ษัทย่อยในประเทศอินเดียประมำณ 7.5% และจำกบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียประมำณ
6.9% บริ ษัทย่อยในประเทศอิ นเดีย และไทย ยังมี แนวโน้ มรำยได้ ที่ดีสม่ำเสมอ ถึงแม้ นจะลดลงตำมปั จจัย
ฤดูกำล และบริ ษัทฯมีกำไรสุทธิในงวดนี ้จำนวน 1.35 ล้ ำนบำทลดลงจำกกำไรสุทธิ จำนวน 35 ล้ ำนบำทในงวด
เดียวกันของปี ก่อนเนื่องจำกรำยได้ ที่ลดลงจำกบริ ษัทฯย่อยในมำเลเซียและ ผลขำดทุนอัตรำแลกเปลีย่ น”
นายฮามิดี บิน เมาลอด กล่ าวเสริ มว่ า “บริ ษัทฯได้ เซ็นสัญญำรั บ ออเดอร์ ใหม่เพื่อผลิตชิ ้นส่วน
รถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่อง ให้ กบั ผู้ผลิตรถยนต์หลำยแห่งในหลำยประเทศ โดยล่ำสุดบริ ษัทฯมีปริ มำณงำนที่
รอรับรู้ รำยได้ ประมำณ 4,000 ล้ ำนบำท รอรับรู้ รำยได้ 5 ปี ซึ่งในครึ่ งปี หลังนี ้ บริ ษัทฯมีกำรเริ่ มผลิตชิ น้ ส่วน
รถยนต์โครงกำรใหม่หลำยโครงกำรในประเทศไทย อินเดีย และอินโดนีเซียอย่ำงเป็ นทำงกำร ซึ่งคำดว่ำจะ ช่วย
ผลักดันผลประกอบกำรของบริ ษัทฯให้ เติบโตอย่ำงมัน่ คง โดยบริ ษัทใช้ งบลงทุนทังสิ
้ ้นกว่ำ 530 ล้ ำนบำท

“ปั จจุบนั บริ ษัทฯ กำลังเสนองำนใหม่อีกหลำยโครงกำร โดยเฉพาะโครงการทีเ่ ป็ นโครงการระดับโลกซึ่ ง
มี มูลค่าโครงการสูงกว่าโครงการทัว่ ไป เนื ่อ งจากแต่ละโครงการจะมี การผลิ ตชิ้ นส่วนป้ อนโรงงานในหลาย
ประเทศ โดยบริ ษัทฯคาดว่าจะทยอยทราบผลการเสนองานช่วงปลายปี นีแ้ ละในปี หน้า

สำหรับประเทศมำเลเซีย บริ ษัทฯคำดว่ำ แนวโน้ มอุตสำหกรรมรถยนต์เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น และ มีแนวทำง
กำรพัฒนำที่ชดั เจนขึ ้นหลังจำกกำรควบรวมกิจกำรของกลุม่ โปรตอน และกำรสนับสนุนจำกภำครัฐที่น่ำจะมำก
ขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯคำดว่ำยอดกำรผลิตชิ ้นส่วนให้ กลุม่ โปรตอนซึ่งเป็ น 1 ในลูกค้ ำหลัก จะเพิ่มมำกขึ ้นและเข้ ำสู่
สภำะวะปกติ ซึง่ เมื่อรวมกับกำรผลิตชิ ้นส่วนโครงกำรใหม่ๆให้ กลุม่ เพอโรดัว จะทำให้ บริ ษัทฯย่อยในมำเลเซียมี
รำยได้ ที่ดีขึ ้นอย่ำงชัดเจนในอนำคตอันใกล้
นอกจำกนี ้ INGRS วำงแผนที่จะขยำยธุรกิจในประเทศอินเดียอย่ำงเต็มที่โดยบริ ษัทฯจะเพิ่มจำนวน
ผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เข้ ำสู่ตลำด ตลอดจนขยำยฐำนลูก ค้ ำ ผลิตรถยนต์ รำยใหม่ ๆเพิ่ม เติ ม เนื่ อ งจำกอิ นเดีย มี
อุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ขนำดใหญ่ที่มีกำรผลิตรถยนต์ปีละ 4 ล้ ำนคัน และยังเติบโตสูงสุดถึง 14.3% จำกปี
ก่อน
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 และ
โปรตอน เช่น เดียวกับลูกค้ ำในประเทศอินเดีย เช่น มำรูติ - ซูซูกิ เฟี ยต และ มหินดรำ มหินดรำ ด้ วยเทคโนโลยี
ขันสู
้ ง บวกกับควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนกำรผลิตและระบบกำรผลิตที่ได้ รับกำรรับรองจำกนำนำชำติ ทำให้
บริ ษัทฯสำมำรถแข่งขันในตลำดที่มีศกั ยภำพ ส่งผลให้ ธุรกิจมี ควำมแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน ผลิตภัณฑ์ของเรำ
ได้ รับกำรจัดจำหน่ำยให้ กับฐำนลูกค้ ำที่หลำกหลำยตังแต่
้ รถยนต์นงั่ สปอร์ ตยูทิลิตี ้ (SUV) รถบรรทุกกระบะ
หนึ่งตันและรถบรรทุกขนำดเล็กในทุกประเทศในกลุม่ อำเซียน โดยบริ ษัทฯมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล40%
ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีและหลังกำรจัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำย
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