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IHL ม��นใจกระแสอ�ตฯยานยนต�โตโดดเด�น
หน�นผลงาน Q1/54 โตต�อเน$�องจากป&ก�อน

“องอาจ ด�ารงสก�ลวงษ�” ม��นใจการเต�บโตอย�างไม�หย�ดย� งของอ�ตสาหกรรมยานยนต� หน�น IHL โค'งแรก
เต�บโตต�อเน)�องจากปลายป+ท-�ผ�านมาได'  ส�งผลให'ท� งป+ย�งสร'างผลงานเต�บโตได'อย�างโดดเด�นตามเป/าได'  เหต�ย�งม-ออ
เดอร�เข'ามาอย�างต�อเน)�อง และค�ายรถยนต�เร�งผล�ตให'ท�นส�งมอบ ล�าส�ดโชว�ผลงานป+ 53 ก�าไรพ��งกว�า  150%  ทะล�  
272.90 ลบ. ส�งผลให'บอร�ดส��งป=นผลคร>�งป+หล�งอ-ก 0.40 บ./ห�'น รวมท� งป+จ�าย 0.65 บ./ห�'น ค�ดเปBน YIELD  ถ>ง  
8.13% เท-ยบราคาห�'นในกระดานท-� 8 บ.

นายองอาจ ด�ารงสก!ลวงษ� ประธานกรรมการบร%หารและกรรมการผ)*จ
ดการ บร%ษ
ท อ%นเตอร�ไฮด� จ�าก
ด 
(มหาชน) หร1อ IHL ผ)*ประกอบธ!รก%จผล%ตและจ
ดจ�าหน�ายเบาะหน
งส�าหร
บรถยนต�รายใหญ�(ท��ส!ด)ของไทย เป8ดเผย
ถ9ง แนวโน*มผลประกอบการในไตรมาสท�� 1/2554 ว�า ม�โอกาสเต%บโตต�อเน1�องจากไตรมาสท�� 4/2553 ได* ตาม
อ!ตสาหกรรมยานยนต�ท��ย
งเป>นช�วงขาข9?น โดยม�ค�าส
�งซ1?อเข*ามาอย�างต�อเน1�องท
?งจากร!�นรถยนต�เด%มท��ผล%ตเพ%�มข9?น และ
รถยนต�ร!�นใหม�ท��ผ)*ประกอบการค�ายรถยนต�เพ%�งจะส�งลงตลาด ซ9�งขณะน�?บร%ษ
ทฯ ได*ใช*ก�าล
งการผล%ตเตCมเก1อบ 100% 
ท!กว
น และได*ทยอยส�งมอบส%นค*าให*ก
บค�ายรถยนต�ตามค�าส
�งซ1?ออย�างต�อเน1�อง นอกจากน
?นย
งได*ขยายก�าล
งการผล%ต  
เพ1�อรองร
บค�าส
�งซ1?อท��เพ%�มข9?นด*วย

“ในไตรมาสท�� 1/2554 ย
งม�ออเดอร�เข*ามาอย�างต�อเน1�อง ซ9�งขณะน�?เราม�ออเดอร�ท��รอส�งมอบยาวไปจนถ9ง
ไตรมาส 2 และหล
งจากน�?เช1�อว�าจะย
งม�ออเดอร�เพ%�มข9?นเร1�อยๆ ตามการขยายต
วของอ!ตสาหกรรมยานยนต� จ9งท�าให*
ม
�นใจว�าในปH 2554 บร%ษ
ทฯ จะสามารถเต%บโตอย�างต�อเน1�องจากปH 2553 ได* ซ9�งในเบ1?องต*นได*ก�าหนดอ
ตราการ
เต%บโตของรายได*ไว*เท�าก
บอ!ตสาหกรรมยานยนต� ท��ประมาณ 10-15% จากปHก�อน ในขณะเด�ยวก
นได*ต
?งเปJาหมายใน
การร
กษาระด
บอ
ตราก�าไรข
?นต*น (Margin)  ให*ใกล*เค�ยงก
บปHท��ผ�านมา” 
                      นายองอาจ กล�าวต�อว�าปRจจ!บ
นล)กค*าหล
กของบร%ษ
ทฯ ประกอบด*วย โตโยต*า ฮอนด*า น%สส
น ม%ตซ)บ%ช% 
ฟอร�ด และ มาสด*า ซ9�งล*วนแต�เป>นค�ายรถยนต�ช
?นน�าของโลก ท��ม�โอกาสการเต%บโตส)ง ด
งน
?นเพ1�อรองร
บการเต%บโต
ของธ!รก%จในระยะยาว ขณะน�?บร%ษ
ทฯ ก�าล
งอย)�ระหว�างการก�อสร*างโรงงานแห�งใหม�เพ1�อขยายก�าล
งการผล%ตให*เพ%�ม
ข9?นอ�ก 100% และหากแผนการขยายก�าล
งการผล%ตแล*วเสรCจเช1�อว�าจะท�าให*การร
บค�าส
�งซ1?อของล)กค*าเป>นไปอย�าง
คล�องต
วมากข9?น เน1�องจากปRจจ!บ
นร
บค�าส
�งซ1?อได*ตามก�าล
งการผล%ตท��ม�อย)�เท�าน
?น ท�าให*หลายคร
?งต*องเส�ยโอกาสทาง
ธ!รก%จไปด
งน
?นหากโรงงานการผล%ตแห�งใหม�พร*อมเด%นเคร1�องในเช%งพาณ%ชย�ได*เช1�อว�าจะสน
บสน!นรายได*ให*ของบ
ร%ษ
ทฯ เต%บโตได*อย�างโดดเด�นอ�กคร
?ง



ท
?งน�? ก�อนหน*าน�? บร%ษ
ทฯ ลงท!นสร*างโรงงานการผล%ตแห�งท�� 7 เพ1�อเพ%�มก�าล
งการผล%ตโดยรวมของบร%ษ
ทฯ
ข9?นอ�ก 100% จากปRจจ!บ
นท��ม�ก�าล
งการผล%ตอย)�ท�� 25 ล*านตารางฟ!ต/ ปH เป>น  50 ล*านตารางฟ!ต/ปH เพ1�อรองร
บค�าส
�งซ1?อ
ท��ม�เข*ามาอย�างต�อเน1�อง ตามการขยายต
วเพ%�มข9?นของยอดขายรถยนต� ท
?งในและต�างประเทศ   ซ9�งในปH 2554 จะ
สามารถขยายก�าล
งการผล%ตได*เพ%�มข9?น 50% และคาดว�าจะผล%ตในเช%งพาณ%ชย�ได*เตCมก�าล
งในต*นปH 2555  และการ
ขยายก�าล
งการผล%ตคร
?งน�? นอกจากจะเพ1�อรองร
บออเดอร�ใหม�ท��ม�ส
ญญาณท��ด�ข9?น ย
งถ1อเป>นการเพ%�มความคล�องต
วใน
การร
บงานท��ม�ขนาดใหญ�จากต�างประเทศด*วย  ซ9�งถ1อเป>นการตอบสนองต�อนโยบายของบร%ษ
ทฯ ท��จะห
นมาร!กงาน
ต�างประเทศมากข9?น โดยปRจจ!บ
นบร%ษ
ทฯ ม�ส
ดส�วนการส�งออกอย)�ท��ระด
บ  35% ซ9�งคาดว�าในปHน�?เม1�อโรงงานใหม�เร%�ม
ผล%ตได*ส
ดส�วนการส�งออกน�าจะเพ%�มข9?นอย)�ท��ระด
บ 35-40%  เน1�องจากบร%ษ
ทฯ เตร�ยมขยายฐานการส�งออกไปย
ง
ตลาดท
?งแถบย!โรป และเอเช�ย หล
งจากประเม%นว�าย
งเป>นตลาดท��ม�ศ
กยภาพและผ)*ประกอบการในอ!ตสาหกรรมยาน
ยนต�เป>นองค�กรท��แขCงแกร�ง

ส�าหร
บผลประกอบการในปH 2553  ส%?นส!ดว
นท�� 31 ธ
นวาคม 2553 IHL รายงานว�า บร%ษ
ทม�ก�าไรส!ทธ% 
272.90 ล*านบาท เพ%�มข9?น 163.84 ล*านบาท ค%ดเป>นเป>นร*อยละ 150.22 เม1�อเปร�ยบเท�ยบก
บช�วงเด�ยวก
นของปH 2552 ซ9�ง
บร%ษ
ทฯ ม�ก�าไรส!ทธ% 109.06 ล*านบาท โดยก�าไรส!ทธ%ท��เพ%�มข9?นเป>นผลมาจากปร%มาณค�าส
�งซ1?อจากล)กค*าท��เพ%�มข9?นตาม
สภาวะเศรษฐก%จและแนวโน*มของอ!ตสาหกรรมยานยนต�ท��ม�การปร
บต
วด�ข9?นตลอดปH 2553 ด
งน
?น ในการประช!ม
คณะกรรมการบร%ษ
ทฯ คร
?งท�� 1/2554 เม1�อว
นท�� 26 ก!มภาพ
นธ� 2554 คณะกรรมการบร%ษ
ทฯ จ9งได*ม�มต%เสนอจ�าย
เง%นปRนผลในงวดคร9�งปHหล
งอ�กห!*นละ 0.40 บาท เม1�อรวมก
บจ�ายระหว�างกาลในงวดคร9�งปHแรกไปแล*วในอ
ตราห!*นละ 
0.25 บาท ท�าให*ท
?งปH 2553 บร%ษ
ทฯ จ�ายเง%นปRนผลท
?งส%?น ในอ
ตรา 0.65 บาทต�อห!*น โดยค%ดเป>นอ
ตราผลตอบแทน
จากเง%นปRนผลท��ร*อยละ 8.13  เม1�อเท�ยบก
บราคาป8ดของห!*นในกระดานเม1�อว
นท�� 8 ม�นาคม 2554 ท�� 8.00 บาท   โดย
บร%ษ
ทฯ จะเสนอมต%คณะกรรมการด
งกล�าวให*ท��ประช!มผ)*ถ1อห!*นพ%จารณาอน!ม
ต%ในว
นท�� 7 เมษายน 2554
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