ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

L&E คาดครึ่งปี หลังผลงานสวยหลังตุนงานในมือ 1,300 ล้ านบาท
รับ Q2 พลาดเป้ าเหตุงานโครงการล่ าช้ าบวกค่ าใช้ จ่ายตาม กม. แรงงานใหม่
L&E เดินหน้ าสร้ างผลงานครึ่ งปี หลัง 2562 เติบโตโดดเด่ นทัง้ รายได้ และกาไรสุทธิ สาเหตุหลัก
จากการรั บ รู้ รายได้ งานในมื อ 1,300 ล้ านบาท ทัง้ 100% ภายในไตรมาส 3-4 ปี นี ้ หลั งช่ วงครึ่ งปี แรก
รายได้ กาไร ต่ากว่ าเป้ าหมาย ชีไ้ ตรมาส 2/2562 กระทบหนักจากการเลื่อนรั บรู้ รายได้ และการชะลอตัว
ของงานโครงการ จากปั จจัยการเมือง ผนวกกับค่ าใช้ จ่ายตั ง้ สารองผลประโยชน์ พนักงานจากกฎหมาย
แรงงานใหม่ แต่ คาดทัง้ ปี รายได้ โต 5% ขณะที่กาไรสุทธิเติบโตในทิศทางเดียวกัน
นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริ ษัท ไลท์ติ ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) หรื อ
L&E ผู้นาธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายโคมไฟฟ้ารวมทังอุ
้ ปกรณ์ แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาค
อาเซียน เปิ ดเผยถึง แนวโน้ มผลประกอบการครึ่งปี หลัง 2562 ฟื น้ ตัวจากครึ่งปี แรกอย่างมีนยั สาคัญจากการรับรู้
รายได้ จากมูลค่างานคงค้ างในมือมูลค่ากว่า 1,300 ล้ านบาท ทังหมดภายในครึ
้
่งปี หลัง และคาดว่าทังปี
้ รายได้ จะ
เติบโตประมาณ 5% จากปี ก่อนที่มีรายได้ 2,923 ล้ านบาท และกาไรสุทธิเติบโตในทิศทางเดียวกัน
สาหรับงวดครึ่ งปี แรก (มกราคม - มิถุนายน 2562) บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การจานวน
1,146 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 165 ล้ านบาท หรื อลดลง 13% ขณะที่กาไรสาหรับงวด อยูท่ ี่ 0.6
ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนหน้ าที่มีกาไร 44.4 ล้ านบาท โดยการลดลงเกิดจากการเลื่อนรับรู้รายได้ งานโครงการต่าง
ๆ และการชะลอตัวของโครงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากของเดิมเป็ นผลิตภัณฑ์ LED เพื่อประหยัดพลังงานของทัง้
ภาครัฐและเอกชน
ทังนี
้ ้ในไตรมาส 2/2562 (เมษายน - มิถนุ ายน ) บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและให้ บริการ 548 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 136 ล้ านบาท หรื อลดลง 20% จากการเลื่อนส่งมอบงานมูลค่าประมาณ 160 ล้ านบาท จาก
โครงการงานรัฐ สภา งานสนามบิน สุวรรรณภูมิ อ าคารเที ย บเครื่ องบิน รอง งานโรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ งาน
โรงพยาบาลศิริราช งานการทางพิเศษ เป็ นต้ น นอกจากนี ้การแข่งขันของสินค้ า consumers จากประเทศจีนซึง่ เป็ น
ผลจากสงครามการค้ าจีน - อเมริ กา ก็มีผลกระทบต่อรายได้ จากการขายของงานขายส่ง/ขายปลีกด้ วย ส่วนงาน
ส่งออกนันลดลง
้
16% เป็ นผลจากการเลื่อนส่งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ าในประเทศเวียดนาม ขณะที่กาไรสุทธิสาหรับ
งวดไตรมาส 2/2562 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 16.2 ล้ านบาทเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 24.5
ล้ านบาท (หากไม่รวมการตังส
้ ารองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมายแรงงานใหม่จานวน 23.7 ล้ านบาท บริ ษัทฯ
มีกาไรจากการดาเนินงาน 7.4 ล้ านบาท)

“ต้ องยอมรับว่า L&E ในฐานะผู้นาในธุรกิจแสงสว่าง รับงานโครงการจากภาครัฐบาลและเอกชนทาให้
ได้ รับผลกระทบค่อนข้ างมากจากเหตุการณ์ทางการเมือง การจัดตังรั้ ฐบาลที่เพิ่งมีความชัดเจนทาให้ การรับรู้รายได้
จากงานโครงการล่ า ช้ า รวมทั ง้ การชะลองานโครงการต่ า งๆ ออกไปเพื่ อรอนโยบายรั ฐ บาล ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ทาให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยครัง้ เดียวจาก
การตังส
้ ารองผลประโยชน์พนักงาน ส่งผลในไตรมาส 2/2562 โดยตรงจานวน 23.7 ล้ านบาท แต่ทงปี
ั ้ ฝ่ายบริ หาร
คาดว่ารายได้ จากการขายและให้ บริ การจะเติบโตได้ ประมาณ 5% ขณะที่มีกาไรสุทธิเติบโตในทิศทางเดียวกัน ”
นายปกรณ์ กล่าว
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