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L&E ชู 3 กลยุทธ์หลักบริหารธุรกจิหลังรัฐเปิดประเทศ
ประกาศงบ Q3/64 รายได้อยู่ที่ 664 ลบ.มีกำาไร 8.3 ลบ.

L&E ชู 3 กลยุทธ์หลักบริหารธุรกจิ หลังรัฐทยอยเปิดประเทศ ชีเ้ทคโนโลยีเช่ือมต่อภายใต้
5G digital economy เพิ่มโอกาสให้ธุรกจิฟ้ืนตัว และเตบิโตในยุคหลังโควิด สถานการณ์ทั่วโลก
ปรับตัวดีขึน้ และเช่ือทศิทางรายได้ใน Q4/64 จะปรับเพิ่มขึน้เช่นกัน ล่าสุดประกาศผลงาน Q3/64
ท่ามกลางผลกระทบจากไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 664 ล้าน
บาท มีกำาไรสุทธิกว่า 8 ลบ. 

นายอนันต์ กติตวิิทยากุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากดั (มหา
ชน) หรือ L&E ผู้นำาธุรกิจไฟฟา้แสงสวา่งในภมิูภาคอาเซียน เปิดเผยวา่ จากการท่ีรัฐบาลประกาศเร่ิมเปิด
ประเทศ หลงัจากลอ็กดาวน์มาเกือบ 2 ปี จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 เทคโนโลยีเช่ือมตอ่
ภายใต้ 5G digital economy เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจฟืน้ตวั และเติบโตในยคุหลงัโควิด  โดยเฉพาะแนวโน้ม
ความต้องการสินค้า รวมถึงการลงทนุท่ีเก่ียวกบั loT solution สงูขึน้ เป็นการเพิ่มเครือข่าย network ขยาย
การเช่ือมตอ่ถึงกนัได้อยา่งปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการใกล้ชิดกนั เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในยคุ New Normal 

สำาหรับ L&E ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมานี ้ได้สัง่สมประสบการณ์เก่ียวกบัสินค้า loT ดงักลา่ว รวมทัง้ 
horticultural ไฟสำาหรับปลกูต้นไม้ Entertainment Lighting ไฟสำาหรับอีเว้นท์ การแสดงตา่งๆ สินค้า
นวตักรรม รวมทัง้ Made in Thailand ซึง่ทัง้หมดท่ีกลา่วมานีเ้ป็นกลุม่สินค้าท่ีเข้ายคุสมยัอินเทรนด์เพ่ือ
รองรับกบั IT Digital Economy 5G ท่ีทกุธุรกิจต้องปรับตวัมุง่ไปสูท่ิศทางนี ้

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นฝ่ายบริหารของ L&E จงึได้กำาหนดทิศทางธุรกิจในยคุหลงัโควิด 3 สว่น คือ 
สว่นแรก ภายในประเทศ L&E คงความจดุแข็งเป็น Total Lighting Solution Provider บวก Innovation 
เน้นพฒันาสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ราคาแข่งขนัได้ รวดเร็ว รวมทัง้บริการและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตอบรับ
ความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะสินค้า loT  ทัง้นี ้เพ่ือรองรับและสอดคล้องเปา้หมายของประเทศไทย
เอง ท่ีเน้นพฒันาเทคโนโลยี 5G เพ่ือสนบัสนนุกบักลุม่ธุรกิจ 5 Sectors ได้แก่ Smart City, Healthcare, 
Farming, Tourism, Services

สว่นท่ี 2 ในตา่งประเทศ ธุรกิจใหมท่ี่ผลิตสินค้าจำานวนมากๆ เพ่ือการสง่ออกไปอเมริกา แม้ใน
ปัจจบุนัจะมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำาหรับการสง่ออก แตม่องแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวมี
ทิศทางท่ีดี 

นอกจากนี ้LEM และ LES  ซึง่เป็นบริษัทลกู จากประสบการณ์ท่ีได้สัง่สมมาพร้อมพฒันาระบบ
รวมทัง้เคร่ืองจกัร โดยมีเปา้หมายเพ่ือปรับปรุงลดต้นทนุในสายการผลิต เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั และเปิด
โอกาสในการหาลกูค้ารายใหม ่ดงันัน้ อานิสงส์จากความร่วมมือสง่ผลให้ LEM และ LES สามารถสง่ออก
สนิค้าสูต่ลาดใหม่ๆ  ทัว่โลก

สว่นท่ี 3 การปรับโครงสร้างการสง่ออกของ L&E มาเป็นสว่นธุรกิจตา่งประเทศ หรือ Oversea 



Business Division โดยเพิ่มสินค้าท่ีแข่งขนัได้ในตลาดตา่งประเทศ สนบัสนนุยอดขายให้เติบโตมากขึน้ 
และอานิสงส์สถานการณ์โควิดผอ่นคลาย ภาพรวมตลาดทัว่โลกปรับตวัดีขึน้ คาดจะสนบัสนนุผลการ
ดำาเนินงานในไตรมาส 4/2564 

สำาหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้
บริการ 664 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 48 ล้านบาท หรือลดลง 7% เป็นผลจากรายได้จากงานขาย
โครงการลดลง 28% สาเหตใุหญ่มาจากการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-
19 สง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถสง่สินค้าให้ลกูค้างานโครงการได้ตามปกติเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน งาน
ขายสง่/ขายปลีกลดลง 12% เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 เช่นกนั สว่นรายได้จากงาน
ขายตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 750% เป็นผลจากรายได้จากการขายสนิค้าไปให้ลกูค้า
ปลายทางท่ีประเทศอเมริกาเพิ่มขึน้ 118 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1,475%

มีกำาไรสำาหรับงวด 8.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 11.2 ล้านบาท หรือลดลง 57% เป็นผลจาก 
กำาไรขัน้ต้นจากการขายรวมรายได้อ่ืนลดลง 24.6 ล้านบาท หรือลดลง 11% เป็นผลจากรายได้จากการขาย
ท่ีลดลง 7% แตอ่ตัรากำาไรขัน้ต้นได้ปรับตวัลดลงจาก 29.5% ในปี 2563 เป็น 26.8% ในปี 2564 และเป็น
ผลจากสินค้าท่ีสง่ไปขายให้ลกูค้าปลายทางท่ีประเทศอเมริกา จำานวน 118 ล้านบาท มีอตัรากำาไรขัน้ต้นตำ่า
กวา่รายการสินค้าขายปกติเพราะเป็นการขายสนิค้าครัง้ละจำานวนมาก

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบีย้จ่ายลดลง 9.9 ล้านบาท หรือลดลง 5% สาเหตใุหญ่
เป็นผลจากคา่ใช้จ่ายท่ีแปรผนัตามผลการดำาเนินงานได้ปรับตวัลดลง และดอกเบีย้จ่ายลดลงเพราะอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีปรับตวัลดลง ขณะท่ีภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลง 3.5 ล้านบาท
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