INGRS โชว์ รายได้ สูง 3,200 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 10%
จ่ ายปั นผล 143% ของกาไรสุทธิ รวม 0.052 บาทต่ อหุ้น ยิลล์ สูง 7.6%
บริ ษัท อิงเกรส อินดัสเตรี ยล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) (INGRS) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยชิ ้นส่วนยำนยนต์ชนั ้ นำ
ระดับอำเซียน โชว์รำยได้ ปี 2018 เติบโต 10% เป็ น 3,199.32 ล้ ำนบำท แถมจ่ำยปั นผล 143% ของกำไรสุทธิ ให้ ยิลด์สงู ถึง
7.6% คำดปี นี ้ผลงำนเติบโตตำมเป้ำ

นายฮามิ ดี บิ น เมาลอด ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท อิ งเกรส อิ น ดั ส เตรี ย ล (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด
(มหาชน) หรื อ INGRS กล่ำวว่ำ “ ในปี 2561 บริ ษัทฯมีรำยได้ รวม 3,199.32 ล้ ำนบำทเพิ่มขึ ้น 10% จำกรำยได้ รวม 2,913
ล้ ำนบำทในปี ที่ผำ่ นมำ โดยรำยได้ รวมของบริ ษัทฯ เป็ นรำยได้ จำกบริ ษัทย่อยในประเทศไทยประมำณ 38.4% รำยได้ จำกบริ ษัท
ย่อยในประเทศมำเลเซียประมำณ 49% รำยได้ จำกบริ ษัทย่อยในประเทศอินเดียประมำณ 6.6% และรำยได้ จำกบริ ษัทย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซียประมำณ 6% โดยบริ ษัทย่อยในอินเดียมีรำยได้ เพิ่มขึ ้น 187 ล้ ำนบำท บริ ษัทย่อยในไทยมีรำยได้ เพิ่มขึ ้น 57
ล้ ำนบำท บริ ษัทย่อยในอินโดนีเซีย มีรำยได้ เพิ่มขึ ้น 49 ล้ ำนบำท บริ ษัทฯมีกำไรสุทธิ 76,363,009 บำท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ
147,198,013 บำทในปี ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกผลกระทบจำกลูกค้ ำโปรตอนในมำเลเซียและค่ำใช้ จ่ำยภำษี รำยได้ ที่เพิ่มขึ ้น 27.5
ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน”
นำยฮำมิดี บิน เมำลอด กล่ำวเสริ มว่ำ “ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิกำรจ่ ำยเงินปั นผลทังปี
้ ในอัตรำหุ้นละ
0.052 บำท เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 75,241,019.88 บำท ซึ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำ 142.6% ของกำไรสุทธิ และคิดเป็ นอัตรำ
ผลตอบแทนเงินปั นผลสูง 7.6% (คำนวนจำกรำคำปิ ดวันก่อน) โดยบริ ษัทฯได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำ
0.026 บำทต่อหุ้นเมื่ อวันที่ 11 มกรำคม 2562 และจะจ่ำยเงิ นเงิ นปั นผลในอัต รำ 0.026 บำทต่อหุ้นแก่ผ้ ูถือหุ้นในวัน ที่ 6
มิถนุ ำยน 2562 โดยกำหนดให้ วนั ที่ 18 เมษำยน 2562 เป็ นวันกำหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น

INGRS วำงแผนที่จะขยำยธุรกิจในหลำยประเทศทัง้ อินเดีย ไทย มำเลเซียและอิ นโดนีเซีย โดยเฉพำะในอินเดียโดย
บริ ษัทฯจะเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ ำสูต่ ลำด ตลอดจนขยำยฐำนลูกค้ ำผลิตรถยนต์รำยใหม่ๆเพิ่มเติม เนื่องจำกอินเดียมี
อุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ขนำดใหญ่ ที่มีกำรผลิตรถยนต์ปีละกว่ำ 5 ล้ ำนคัน และยังเติบโตสูงสุดถึง 9% จำกปี ก่อน ปั จจุบัน
ธุรกิจของบริ ษัท มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น โดยบริ ษัทฯได้ เซ็นสัญญำรับออเดอร์ ใหม่เพื่อผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ให้ กบั ผู้ผลิตรถยนต์
หลำยแห่งในหลำยประเทศอย่ำงต่อเนื่อง และ บริ ษัทฯมีกำรเริ่ มผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์

โครงกำรใหม่หลำยโครงกำรในประเทศไทย อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งคำดว่ำจะ ช่วยผลักดันผลประกอบกำรของบริ ษัทฯให้
เติบโตอย่ำงมัน่ คง และเมื่อเร็ วๆนี ้บริ ษัทฯได้ เซ็นสัญญำเพื่อเป็ นตัวแทนจำหน่ำยระบบหุ่นยนต์เทคโนโลยีระดับสูง ( COBOT)
กับ กลุม่ Neuromeka (นิวโรเมก้ ำ) จำกเกำหลีใต้ เพื่อจำหน่ำยในภูมิภำคอำเซียน อินเดียและประเทศในกลุม่ ตะวันออกกลำง
นอกจำกนี ้ยังเซ็นสัญญำพันธมิตรด้ ำนเทคนิคสำหรับโครงกำรผลิตชิ ้นส่วนให้ ฮุนได ในประเทศอินโดนีเซียอีกด้ วย

บริ ษัทฯ กำลังเสนองำนใหม่อีกหลำยโครงกำร โดยเฉพำะโครงกำรที่เป็ นโครงกำรระดับโลกซึ่งมีมลู ค่ำโครงกำรสูงกว่ำ
โครงกำรทัว่ ไป เนื่องจำกแต่ละโครงกำรจะมีกำรผลิตชิ ้นส่วนป้อนโรงงำนในหลำยประเทศ โดยบริ ษัทฯคำดว่ำจะทยอยทรำบผล
กำรประมูลภำยในปี 2019 และสำหรับประเทศมำเลเซีย บริ ษัทฯคำดว่ำ แนวโน้ มอุตสำหกรรมรถยนต์จะเริ่ มปรับตัวดีขึ ้น และ
บริ ษัทฯ คำดว่ำยอดกำรผลิตชิ ้นส่วนให้ กลุม่ โปรตอนซึง่ เป็ น 1 ในลูกค้ ำหลัก จะเพิ่มมำกขึ ้นและเข้ ำสูส่ ภำวะปกติ ซึ่งเมื่อรวมกับ
กำรผลิตชิ ้นส่วนโครงกำรใหม่ๆให้ กลุม่ เพอโรดัว จะทำให้ บริ ษัทฯย่อยในมำเลเซียมีผลประกอบกำรที่ดีขึ ้นในอนำคตอันใกล้

INGRS เป็ นผู้ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ชัน้ นำของอำเซียน โดยมีทุนจดทะเบียน 1,446,942,690 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้
1 บำท) กลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย 9 บริ ษัท แบ่งเป็ นบริ ษัทย่อย 9 แห่งซึง่ มีควำมสำมำรถด้ ำนเทคโนโลยีกำรผลิตขันสู
้ งโดยมีกำร
ดำเนินงำนใน 4 ประเทศหลัก คือ ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย บริ ษัท ได้ พฒ
ั นำควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญที่
จำเป็ น เช่น อุตสำหกรรมให้ มีเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งร่ วมกับบริ ษัทพันธมิตรจำกญี่ ปนและเกำหลี
ุ่
ใต้ เพื่อผลิตสินค้ ำที่มีคุณภำพสูง
สำหรับผู้ผลิตรถยนต์หลำยรำย เช่น ฮอนด้ ำ มิตซูบิชิ ฟอร์ ด มำสด้ ำ เจนเนอร์ รัล มอเตอร์ อีซูซุ ซูซูกิ นิสสัน โตโยตำ ไดฮัทสุ
เพอโรดัว และโปรตอน เช่น เดียวกับลูกค้ ำในประเทศอิน เดีย เช่น มำรูติ - ซูซูกิ เฟี ยต และ มหินดรำ มหินดรำ ด้ วยเทคโนโลยี
ขันสู
้ ง บวกกับควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนกำรผลิตและระบบกำรผลิตที่ได้ รับกำรรับรองจำกนำนำชำติ ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถ
แข่งขันในตลำดที่มีศกั ยภำพ ส่งผลให้ ธุรกิจมี ควำมแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน ผลิตภัณฑ์ ของเรำได้ รับกำรจัดจำหน่ำยให้ กับฐำน
ลูกค้ ำที่หลำกหลำยตังแต่
้ รถยนต์นงั่ สปอร์ ตยูทิลิตี ้ (SUV) รถบรรทุกกระบะหนึ่งตันและรถบรรทุกขนำดเล็กในทุกประเทศใน
กลุ่มอำเซียน โดยบริ ษัทฯมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี และหลังกำรจัดสรรเงินสำรองตำม
กฎหมำย
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