
 

ข่าวประชาสัมพันธ์       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

L&E ส่งซิกปี 65 ธุรกิจสดใส ตัง้ธงรายได้โต 20%  
รุกสินค้า IoT – ชูจุดแข็ง “Total Lighting Solution Provider” บวก Innovation 

พร้อมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.085 บาท 
 
L&E ส่งซิกแนวโน้มธุรกิจปี 65 สดใส งานภาคเอกชนและรัฐเร่ิมทยอยกลับมาด าเนินการ

ปรับปรุงก่อสร้างอีกครั้งหลังจากหยุดไประยะหน่ึงจากผลของโควิด  วางเป้าหมายรายได้โต 20% 
ปัจจุบันบริษัทฯ ตุนงานในมือ (Backlog) ที่ประมาณ 1,300 ลบ. ชูจุดแข็ง “Total Lighting Solution 
Provider” การท าธุรกิจแสงสว่างแบบครบวงจร  บวก Innovation สร้างความมั่ นใจว่าลูกค้าจะได้รับ
บริการท่ีดีท่ีสุดและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ตอบรับเทรนด์ธุรกิจสินค้าท่ีเชื่อมต่อถึงกัน
ได้หรือ IoT ในยุคเทคโนโลยี 5G ล่าสุดประกาศงบปี 64 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,678 ลบ. 
ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 43.8 ลบ. เติบโต 18% จากปีก่อน ด้านบอร์ดชงจ่ายปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น  

 
นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

หรือ L&E ผู้น าธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายโคมไฟฟ้า รวมทัง้อุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและใน
ภมูิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า แผนการด าเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ยงัคงโมเดลธุรกิจ “Total Lighting Solution 
Provider” การท าธุรกิจแสงสว่างแบบครบวงจร ควบคู่ innovation สร้างความมัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รับบริการที่ดี
ที่สดุและสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้เป็นอย่างดี  เพื่อตอบรับเทรนด์ธุรกิจสินค้าที่เช่ือมต่อถึงกันได้หรือ IoT ในยคุ
เทคโนโลยี 5G โดยตัง้เป้าหมายรายได้ในปี 2565 คาดการณ์เติบโต 20% จากปีที่ผ่านมา จากงานในมือ 
(backlog) ที่เพิ่มขึน้ และงานที่เลื่อนมาจากปี 2564 และงานที่ผลิตเป็นจ านวนมากที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกามี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 20 - 25% ( คิดเป็นสดัสว่นการสง่ออก 20% ของรายได้ทัง้หมด )  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงานใหญ่ เช่น Lotus 
โครงการประหยดัพลงังานระบบแสงสว่างประจ าปี 2565  ศนูย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และอาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ ที่เ ร่ิมทยอยกลับมาด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างอีกครัง้หลังจากหยุดไประยะหนึ่งจากผลของโควิด  
นอกจากนีย้งัมงีานภาครัฐ เช่น อาคาร ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโซน C แจ้งวฒันะ ไฟสอ่งอาคาร
สถานีรถไฟฟ้าสีชมพ ูและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ศนูย์ประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นต้น  

“มองว่าปี 2565 ความต้องการสินค้า IoT SMART POLES , Horticulture Lighting และ L&E virtual 
studio ที่ตอบโจทย์ยุค metaverse คาดการณ์จะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัในปีนี ้ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโชว์รูม
รัชดาโฉมใหม่เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีความทนัสมยัยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองลกูค้าที่จะมาเลือกชมสินค้าจากหน้าร้าน 
พร้อมเปิด Virtual โชว์รูมเสมือนจริงเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุค 5G ที่สามารถชมโชว์รูมผ่านออนไลน์ได้
เช่นเดียวกนั” นายอนนัต์ กลา่ว 

ขณะที่การใช้ก าลงัการผลิตของบริษัทลกู ทัง้ LEM & LES ปัจจุบนัอยู่ที่ 75% เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว จาก
ออเดอร์ที่เพิ่มขึน้ และจุดแข็ง ประสบการณ์ที่ได้สัง่สมมาพร้อมพัฒนาระบบรวมทัง้เคร่ืองจักร โดยมีเป้าหมาย



 

เพื่อลดต้นทุนในสายการผลิต เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั และเปิดโอกาสในการหาลกูค้ารายใหม่ ดงันัน้ อานิสงส์
จากความร่วมมือสง่ผลให้ LEM และ LES สามารถสง่ออกสินค้าสูต่ลาดใหม่ๆ ทัว่โลก 

ส าหรับผลประกอบการงวดปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,678 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหน้า 266 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 11% เนื่องจากรายได้จากงานขายต่างประเทศเพิ่มขึน้ 460 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ 357% สาเหตใุหญ่มาจากรายได้จากการขายสินค้าไปให้ลกูค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกาเพิ่มขึน้ 
440 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 524% แม้รายได้จากงานขายงานโครงการลดลง 9% สาเหตใุหญ่มาจากการปิดแคมป์
คนงานก่อสร้างเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าให้ลกูค้างานโครงการ
ได้ตามปกติเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ส่วนงานขายส่ง/ขายปลีกลดลง 8% เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เช่นกนั  

บริษัทมีก าไรส าหรับงวด 43.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 6.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 18% เป็นผล
จากก าไรขัน้ต้นจากการขายรวมรายได้อื่นลดลง 26.5 ล้านบาท หรือลดลง 3% เป็นผลจากรายได้จากการขายที่
เพิ่มขึน้ 11% แต่อัตราก าไรขัน้ต้นได้ปรับตวัลดลงจาก 32.2% ในปี 2563 เป็น 27.0% ในปี 2564 และเป็นผล
จากสินค้าที่ส่งไปขายให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกาจ านวน 440 ล้านบาท มีอัตราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่า
รายการสินค้าขายปกติเพราะเป็นการขายสินค้าครัง้ละจ านวนมาก 

 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบีย้จ่ายลดลง 30.2 ล้านบาท หรือลดลง 4% สาเหตใุหญ่
เป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการด าเนินงานได้ปรับตัวลดลง และดอกเบีย้จ่ายลดลงเพราะอัตรา
ดอกเบีย้ที่ปรับตวัลดลง  มีภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลง 3.0 ล้านบาท 

“ปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าท้ายอย่างยิ่ง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การลงทุน
หรือโครงการต่างๆ ชะลอตัว ประกอบกับราคาสินค้ามีการแข่งขันรุนแรง มีผลต่อยอดขาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้
ความส าคัญกับการเติบโตที่ยัง่ยืน โดยมีนโยบายรักษาวินัยทางการเงิน และจะรักษาสดัส่วน D/E ที่เหมาะสม 
ไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงจากการลงทนุมากเกินไป” นายอนนัต์ กลา่ว 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงค านึงถึงผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั แม้ภายใต้วิกฤติโควิด แต่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.085 บาทต่อหุ้น ก าหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดย
บริษัทฯ จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 20 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณามติดงักลา่ว 
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