INGRS เตรียมคว้ าออเดอร์ ใหญ่ ฮุนได ในอินโดนีเซีย
เดินหน้ า เซ็นสัญญาพันธมิตรใหม่ เจาะกลุ่มผู้ผลิตรถเกาหลีใต้
คาดโชว์ รายได้ เติบโตต่ อเนื่อง
บริ ษัท อิงเกรส อินดัสเตรี ยล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) (INGRS) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยชิ ้นส่วนยำน
ยนต์ชนน
ั ้ ำระดับอำเซียน รุกขยำยตลำดอินโดนีเซีย เตรี ยมคว้ ำออเดอร์ ใหญ่ค่ำยรถอันดับ 1 ของเกำหลีใต้ เพื่อ
สร้ ำงรำยได้ เติบโตต่อเนื่อง
นายฮามิดี บิน เมาลอด ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรี ยล (ไทยแลนด์ )
จากัด (มหาชน) หรือ INGRS กล่ำวว่ำ “บริ ษัทฯ ได้ รุกขยำยธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นตลำดรถยนต์
ขนำดใหญ่ที่มีศกั ยภำพสูง โดยคำดว่ำจะได้ รับออเดอร์ ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์จำกค่ำยฮุนได ซึ่งเป็ นผู้ผลิตรถยนต์
อันดับ 1 ของเกำหลีใต้ ซึ่งคำดว่ำโรงงำนผลิตจะมีกำลังกำรผลิตสูงถึงประมำณ 250,000-500,000 คันต่อปี
และเป็ นโรงงำนแรกของฮุน ไดในภูมิภำคอำเซี ยน พร้ อมกันนี ้ บริ ษั ทฯได้ เ ซ็นสัญญำพัน ธมิ ตรธุ รกิ จกับ
บจ.วูยงั อินดัสตรี เพิ่มเสริ มศักยภำพด้ ำนเทคโนโลยี และขยำยธุรกิจในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์ของเกำหลีใต้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีฐำนธุรกิจและฐำนกำรผลิตใน 4 ประทศในเอเชีย ได้ แก่ ไทย มำเลเซีย อินเดีย และ
อินโด โดยปี นี ้ บริ ษัทฯคำดว่ำผลประกอบกำรจะเติบโตต่อเนื่อง โดยคำดว่ำรำยได้ จะเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง เนื่องจำก
บริ ษัทฯได้ รับออเดอร์ ใหม่จำกลูกค้ ำ อีกทังจะมี
้ กำรเริ่ มผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์โครงกำรใหม่จำกกลุม่ ลูกค้ ำ อีกทัง้
จะมีกำรเริ่ มผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์โครงกำรใหม่หลำยโครงกำร ในไทย มำเลเซีย อินเดียและอินโดนีเซีย นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯกำลังเสนองำนใหม่อีกหลำยโครงกำร โดยเฉพำะโครงกำรที่เป็ นโครงกำรระดับโลกซึ่งมีมูลค่ำโครงกำร
สูงกว่ำโครงกำรทัว่ ไป เนื่องจำกแต่ละโครงกำรจะมีกำรผลิตชิ ้นส่วนป้อนโรงงำนในหลำยประเทศ โดยบริ ษัทฯ
คำดว่ำยอดกำรผลิตชิ ้นส่วนให้ กลุม่ โปรตอนซึ่งเป็ น 1 ในลูกค้ ำหลักจะเพิ่มมำกขึ ้นและเข้ ำสูส่ ภำวะปกติซึ่งเมื่อ
รวมกับกำรผลิตชิ ้นส่วนโครงกำรใหม่ๆให้ กลุม่ เพอโรดัว จะทำให้ บริ ษัทฯย่อยในมำเลเซียมีผลประกอบกำรที่ดี
ขึ ้นในอนำคตอันใกล้

โดยในปี 2561 ที่บริ ษัทฯมีรำยได้ รวม 3,199 ล้ ำนบำทเพิ่มขึ ้น 10% จำกรำยได้ รวม 2,913 ล้ ำนบำทใน
ปี ที่ผำ่ นมำ โดยรำยได้ รวมของบริ ษัทฯเป็ นรำยได้ จำกบริ ษัทย่อยในประเทศไทยประมำณ 38.40% รำยได้ จำก
บริ ษัทย่อยในประเทศมำเลเซียประมำณ 49% รำยได้ จำกบริ ษัทย่อยในประเทศอินเดียประมำณ 6.6% และ
รำยได้ และรำยได้ จำกบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียประมำณ 6% โดยบริ ษัทย่อยในอินเดียมีรำยได้ เพิ่มขึ ้น
187 ล้ ำนบำท บริ ษัทย่อยในไทยมีรำยได้ เพิ่มขึ ้น 57 ล้ ำนบำท บริ ษัทย่อยในอินโดนีเซีย มีรำยได้ เพิ่มขึ ้น 49 ล้ ำน
บำท บริ ษัทฯมีกำไรสุทธิ 76,363,009 บำท”
INGRS วำงแผนที่จะขยำยธุรกิจในหลำยประเทศทัง้ อินเดีย ไทย มำเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพำะ
ในอินเดียโดยบริ ษัทฯจะเพิ่มจ ำนวนผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เข้ ำสู่ตลำด ตลอดจนขยำยฐำนลูกค้ ำผลิตรถยนต์รำย
ใหม่ๆเพิ่มเติม เนื่องจำกอินเดียมีอุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ขนำดใหญ่ที่มีกำรผลิตรถยนต์ปีละกว่ ำ 5 ล้ ำนคัน
และยังเติบโตสูงสุดถึง 9% จำกปี ก่อน ปั จจุบนั ธุรกิจของบริ ษัท มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น โดยบริ ษัทฯได้ เซ็นสัญญำรับ
ออเดอร์ ใหม่เพื่อผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ให้ กบั ผู้ผลิตรถยนต์หลำยแห่งในหลำยประเทศอย่ำงต่อเนื่อง และ
บริ ษั ทฯมี กำรเริ่ ม ผลิต ชิ น้ ส่วนรถยนต์ โครงกำรใหม่ห ลำยโครงกำรในประเทศไทย อิ น เดีย และอิ น โดนี เซี ย
ซึง่ คำดว่ำจะ ช่วยผลักดันผลประกอบกำรของบริ ษัทฯให้ เติบโตอย่ำงมัน่ คง และเมื่อเร็ วๆนี ้บริ ษัทฯได้ เซ็นสัญญำ
เพื่อ เป็ นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบหุ่นยนต์ เทคโนโลยีระดับสูง (COBOT) กับ กลุ่ม Neuromeka (นิวโรเมก้ ำ )
จำกเกำหลีใต้ เพื่อจำหน่ำยในภูมิภำคอำเซียน อินเดียและประเทศในกลุม่ ตะวันออกกลำง นอกจำกนี ้ยังเซ็น
สัญญำพันธมิตรด้ ำนเทคนิคสำหรับโครงกำรผลิตชิ ้นส่วนให้ ฮุนได ในประเทศอินโดนีเซียอีกด้ วย
INGRS เป็ นผู้ผลิตชิ น้ ส่วนรถยนต์ชัน้ นำของอำเซียน โดยมี ทุนจดทะเบียน 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 ษัทพันธมิตรจำกญี่ ปนและเกำหลี
ุ่
ใต้ เพื่อผลิตสินค้ ำที่มีคุณภำพสูงสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ หลำยรำย เช่น
ฮอนด้ ำ มิตซูบิชิ ฟอร์ ด มำสด้ ำ เจนเนอร์ รัล มอเตอร์ อีซูซุ ซูซูกิ นิสสัน โตโยตำ ไดฮัทสุ เพอโรดัว และโปรตอน
เช่น เดียวกับลูกค้ ำในประเทศอินเดีย เช่น มำรูติ - ซูซูกิ เฟี ยต และ มหินดรำ มหินดรำ ด้ วยเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง

บวกกับควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนกำรผลิตและระบบกำรผลิตที่ได้ รับกำรรับรองจำกนำนำชำติ ทำให้ บริ ษัทฯ
สำมำรถแข่งขันในตลำดที่มีศกั ยภำพ ส่งผลให้ ธุรกิจมี ควำมแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน ผลิตภัณฑ์ของเรำได้ รับกำร
จัดจำหน่ำยให้ กบั ฐำนลูกค้ ำที่หลำกหลำยตังแต่
้ รถยนต์นงั่ สปอร์ ตยูทิลิตี ้ (SUV) รถบรรทุกกระบะหนึ่งตันและ
รถบรรทุกขนำดเล็กในทุกประเทศในกลุม่ อำเซียน โดยบริ ษัทฯมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล40% ของกำไรสุทธิ
หลังหักภำษีและหลังกำรจัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำย
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