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วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
L&E ประกาศผลงาน Q1/62 โกยรายได้ เกือบ 600 ล้านบาท
เผย แนวโน้ ม Q2 งานโครงการเดินหน้ า – ส่ งออกโตเด่ น

L&E ประกาศผลงานไตรมาส 1/62 มีรายได้ จากการขายและให้ บริการ 598 ล้านบาท กาไรสาหรับงวด 15.7
ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อนหน้ า จากงานโครงการเลื่อนส่ งมอบไปในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี นี้
ขณะที่ จัด ทัพ ลุ ยตลาดส่ งออกเพิ่ม หลังเห็ น แววสดใส คาดทั้งปี ธุ รกิจ แสงสว่ างขยายตัวทั้งในและต่ างประเทศ
ปัจจุบันตุนงานในมือแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท ยืนยันเป้ าหมายทั้งปี รายได้ โต 15%
นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) หรื อ
L&E ผูน้ าธุ รกิจผลิ ตและจัดจาหน่ ายโคมไฟฟ้ ารวมทั้งอุปกรณ์ แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภู มิภาค
อาเซี ยน เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 มีรายได้จากการขายและให้บริ การ 598 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 29 ล้านบาท หรื อลดลง 5% เป็ นผลจากงานโครงการได้ปรับตัวลดลง 5% งานค้าส่ ง ค้าปลีกลดลง 6%
และงานส่ งออกเพิ่มขึ้น 7%
โดยงานโครงการเป็ นสั ด ส่ ว นรายได้ห ลัก ของบริ ษ ัท ฯ และมี แ นวโน้ม เติ บ โตสู ง จากการลงทุ น ของ
ภาครัฐบาลและเอกชนอย่างต่อเนื่อง แม้จะปรับลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี นี้ เป็ นผลจากการเลื่อนส่ งมอบสิ นค้า
ของงานทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนบางโครงการไปเป็ นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ส่ วนการลดลงของงาน
ขายส่ ง ขายปลีกเป็ นผลจากการแข่งขันที่เข้มข้นและกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่อ่อนตัวลง ขณะที่ การเพิ่มขึ้นของงาน
ส่ ง ออกนั้น เป็ นผลจากการปรั บ ตัวดี ข้ ึ น ของตลาดในประเทศเมี ย นมาร์ ประเทศกัม พู ชา ประเทศลาว ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเชีย
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรสาหรับงวด 15.7 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า 4.2 ล้านบาท หรื อลดลง 21%
ส่ วนกาไรขั้นต้นรวมรายได้อื่น ปรับเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 2% แม้รายได้จากการขายและให้บริ การจะ
ลดลง 5% เป็ นผลจากอัตรากาไรขั้นต้นได้ปรับตัวดีข้ ึนจาก 33.5% ในปี 2561 เป็ น 36.1% ในปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั
ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 9.0 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 5% สาเหตุใหญ่เป็ นผล
จากการปรับเงินเดือนประจาปี รวมถึง มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรงงานของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามได้
เริ่ มดาเนินการผลิตแล้ว และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 1.5 ล้านบาท เป็ นผลจากกาไรที่ลดลง
“L&E เราเป็ นผูน้ าในธุ รกิ จแสงสว่าง โดยเฉพาะงานโครงการจากภาครัฐบาลและเอกชน ที่เร่ งขยายการ
ลงทุน แม้จะเลื่อนการส่ งมอบออกไปจากแผนเดิม แต่มองว่า ในช่วงต่อจากนี้จะสามารถเดินหน้าต่อและเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ได้ ขณะที่ ภาพรวมกาลังซื้ อในประเทศสาหรับลูกค้ารายย่อยทรงตัว ประกอบกับการแข่งขันที่สูง
บริ ษ ัท ฯ ได้ข ยายโอกาสการเติ บ โตมายัง ตลาดส่ งออก และประสบความส าเร็ จอย่างดี เยี่ย ม เห็ น ทิ ศ ทางตั้งแต่

ไตรมาสแรกของปี นี้ ตั้งเป้ าสัดส่ วนรายได้จากการส่ งออกจะเพิ่มขึ้นแตะ 9% จากตลาดหลักในต่างประเทศเติบโต
และแผนการรุ กตลาดเวียดนามผ่านการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแล้วเสร็ จในช่ วงปลายปี ที่ผ่านมาเริ่ มเห็นผล และเตรี ยมนา
โมเดลนี้ลุยตลาดที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย” นายปกรณ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม จากแผนการเลื่อนส่ งมอบงานโครงการ ประกอบกับทิศทางธุ รกิจเริ่ มฉายแววสดใสต่อเนื่ อง
ทาให้คาดว่า ภาพรวมธุ รกิจไตรมาส 2/2562 จะมีแนวโน้มการเติบเติบโตที่ดี ปั จจุบนั มีงานในมือ (Backlog) มูลค่า
ทั้งสิ้ นประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยรับรู ้รายได้ท้ งั หมดในปี นี้ อีกทั้ง อยู่ระหว่างเดิ นหน้าประมูลงาน
โครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก จึงมัน่ ใจเป้าหมายรายได้ท้ งั ปี ที่วางไว้จะเติบโตต่อเนื่ อง 15% จากปี ก่อนมีรายได้จากการ
ขายและให้บริ การอยูท่ ี่ 2,923 ล้านบาท
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