ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
L&E ปรับโครงสร้ างการบริหาร ส่ งไม้ ต่อให้ คนรุ่ นใหม่
พร้ อมย้ำแผนขยายตลาดแสงสว่ างสู่ความสมาร์ ท รั บยุค IoT

“คุณยงค์ ทรัพย์ ทวยชน” และ “คุณปกรณ์ บริมาสพร” ผู้ก่อตัง้ กลุ่มบริษัท L&E ขยับนั่งเก้ าอี ้
ที่ปรึกษาให้ กบั คณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร พร้ อมแต่ งตัง้ “นัทลี ทรั พย์ ทวยชน” และ “เอกลักษณ์
บริมาสพร” เป็ นกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ บอร์ ดฯ ไฟเขียวแต่ งตัง้ ให้ “อนันต์ กิตติวิทยากุล” นั่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ “นภาพร วิมลอนุพงษ์ ” เป็ นกรรมการผู้จัดการ ผลักดัน L&E ไปสู่เป้ า
หมายที่ตัง้ ไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ย้ำการดำเนินงานทัง้ หมดยังขับเคลื่อนด้ วยทีมคณะกรรมการและผู้
บริหารชุดเดิม การปรับเปลี่ยนครั ง้ นีเ้ พื่อที่จะเติบโตในอนาคตได้ อย่ างแข็งแกร่ ง
คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ไลท์ติ ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากคุณยงค์ ทรัพย์ทวยชน และ คุณปกรณ์ บริ มาสพร ผู้ร่วมก่อตัง้ L&E Group เห็น
ว่าพวกตนมีอายุมากแล้ ว จึงอยากเห็นคนรุ่นใหม่มีสว่ นร่วมในการสานต่อเป้าหมายที่จะทำให้ L&E Group
เป็ นผู้นำธุรกิจด้ านไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน รวมทังมี
้ บทบาทสำคัญในเวทีระดับโลกต่อไป จึงได้ ลา
ออกจากการเป็ นกรรมการ และได้ สนับสนุนให้ คุณนัทลี ทรัพย์ทวยชน และคุณเอกลักษณ์ บริ มาสพร เป็ น
กรรมการบริ ษัทแทน คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังให้
้ ผม อนันต์ กิตติวิทยากุล เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และคุณนภาพร วิมลอนุพงษ์ เป็ นกรรมการผู้จดั การ เพื่อช่วยกันนำพาบริ ษัทไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั้
โดยที่คณ
ุ ยงค์ และคุณปกรณ์ จะทำหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาเพื่อให้ การบริ หารงานในช่วงเปลี่ยนผ่านดำเนินไปได้
ด้ วยความราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ รวมทังจะสนั
้
บสนุนให้ บริ ษัทขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลต่อไป
คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าวว่า บริ ษัทฯ จะยังคงโมเดลธุรกิจว่
า “Total Lighting Solution Provider” เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าลูกค้ าของเราจะได้ รับบริ การที่ดีที่สดุ และ
สามารถตอบโจทย์ของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี ภายใต้ กระแสเศรษฐกิจดิจิตอลที่เรากำลังเผชิญอยูใ่ นขณะนี ้
บริ ษัทฯ จะยังคงให้ ความสำคัญเป็ นพิเศษกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวข้ องกับ IoT ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นา
จนกล่าวได้ วา่ อยูใ่ นขันแนวหน้
้
าของประเทศ มีผลงานในด้ านนี ้จำนวนมาก เช่น สมาร์ ทซิตี ้ที่อำเภอเกาะสมุย
โคมไฟถนนอัจฉริยะที่วงั จันทน์ วัลเลย์ จังหวัดระยอง และโคมไฟฟ้าโซล่าร์ อจั ฉริ ยะรอบสนามบินจำนวน 22
แห่ง ของกรมท่าอากาศยาน เป็ นต้ น และมีแนวโน้ มว่าธุรกิจด้ านนี ้กำลังเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ไฟปลูก
พืชที่บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาหลายปี แล้ วกำลังได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราได้ มีธุรกิจ
ใหม่เพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นผลจากสงครามการค้ าระหว่างอเมริ กาและจีน ส่งผลให้ เราได้ สง่ สินค้ าไปขายให้ แก่ลกู ค้ า
หลายรายในประเทศอเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตร และปั จจุบนั ยังมีบริ ษัทอื่นจากประเทศอเมริ กาติดต่อให้
บริ ษัทผลิตสินค้ าให้ โดยตรงซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่ดี เพื่อสอดรับแนวโน้ มดังกล่าวที่เน้ นการผลิตสินค้ าครัง้ ละ
จำนวนมาก เราจึงได้ ขยายเพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ขึ ้นมา โดยใช้ ชื่อว่า “Efficient Value Chain Management”
โดยเน้ นการลดต้ นทุนและควบคุมคุณภาพสินค้ าตลอดห่วงโซ่การผลิต
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการเติบโตที่ยงั่ ยืน โดยมีนโยบายรักษาวินยั ทางการเงิน และจะรักษา
สัดส่วน D/E ที่เหมาะสม ไม่ให้ เกิดปั ญหาความเสี่ยงจากการลงทุนมากเกินไป อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้ ไม่กระทบต่อโครงสร้ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และบริ ษัทฯยังคงคำนึงถึงประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลักพร้ อมทังการขยายโอกาสทางการตลาดไปยั
้
งนานาประเทศ เชื่อว่าจะสร้ างการเติบโต
อย่างมีนยั สำคัญ” คุณอนันต์ กล่าว
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