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L&E แตกไลน์ธรุกิจใหม่ Entertainment Tech รบัการกลบัมาของธรุกิจบนัเทิง-คอนเสิรต์ โชว์
ความสาํเรจ็แสง-เสียง-ภาพ The Voice All Stars จดัเตม็งานระบบคณุภาพอลงัการ 

 

L&E ต่อยอดความสําเร็จผู้นําบริการแสงสว่างมาตรฐานสากล เปิดตัวธุรกิจใหม่ “L&E 
Beyond” บุก ตลาด Entertainment Technology จําหน่ายและให้บริการระบบแสง-เสียง-ภาพ 
สาํหรบัธุรกิจบนัเทิง งานละคร-งานรายการ-งานคอนเสิร์ต-งานนิทรรศการแบบครบวงจร หลงั
เหน็โอกาสฟ้ืนตวัของกลุ่มธรุกิจบนัเทิงช่วง Post-COVID-19 หวงัช่วยเติมเตม็อีโคซิสเทม็ ยกระดบั
มาตรฐานคณุภาพงานบนัเทิงไทยสอดคล้องทิศทางใหม่ทัว่โลก คว้างาน The Voice All Stars โชว์
ความย่ิงใหญ่และอลงัการของงาน ระบบคุณภาพผ่านรายการช่ือดงั เตรียมอวดโฉมเทคโนโลยี 
Virtual Production ลํา้ยุคนําเข้าจากต่างประเทศเรว็ๆ น้ี พร้อมเดินหน้าบุกตลาดทัง้ On-ground 
และ Online 

นางสาวอโรชา กิตติวิทยากุล ผู้จดัการแผนก Entertainment Lighting บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ 
อีควปิเมนท์ จํากดั (มหาชน) หรอื L&E ผู้นําธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมภิาคอาเซียน กล่าวว่า บรษิัทได้
เปิดตัวธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ L&E Beyond เพื่อดําเนินธุรกิจจําหน่ายและให้บริการงานโปรดักชัน่ 
(Production Solution Provider) แบบครบวงจร ใหบ้รกิารทัง้ระบบแสง เสยีง ภาพ และเทคโนโลยลีํ้าสมยั
กลุ่ม Entertainment Tech แก่ธุรกิจด้านบันเทิง อาทิ งานละคร งานถ่ายรายการโทรทศัน์ งานถ่ายทํา 
Music Video งานคอนเสริ์ต งานนิทรรศการแบบครบวงจร ต่อยอดจุดแกร่งของบรษิัทที่เป็นผู้นําบรกิาร
แสงสว่างมาตรฐานสากลครบวงจร (Total Lighting Solution Provider) ที่มีโรงงานผลิตโคมไฟและ
หลอดไฟคุณภาพสงูสาํหรบังานโครงการอยู่แลว้ 

“ธุรกจิบนัเทงิมโีอกาสฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องในช่วง Post-COVID-19 สงัเกตไดจ้ากความตอ้งการใช้
งานระบบไฟสาํหรบังานโปรดกัชัน่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ทําให้ยอดขายของแผนกเติบโตขึน้เป็น
เท่าตวัจากช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 ทีผ่่านมา L&E เองใหบ้รกิารงานดา้นภาพ ผ่านการใหบ้รกิารจอ LED 
แก่กลุ่มลูกค้ารเีทลรายใหญ่จํานวนมาก ขณะเดยีวกนั บรษิัทฯ มพีนัธมติรและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจระบบ
เสยีงคุณภาพ รวมไปถงึยงัไดร้่วมเป็นพนัธมติรเรยีนรู ้และร่วมงานกบับรษิทัเทคโนโลยสีื่อบนัเทงิที่พฒันา
อย่างกา้วกระโดดอย่างมากในช่วง COVID-19 ทีผ่่านมา เมื่อผนึกความแขง็แกร่งของทุกระบบเขา้ด้วยกนั 
เราจงึมองเหน็โอกาสอนัดทีีจ่ะเปิดตวัธุรกจิใหม่เพื่อใหบ้รกิารทุกดา้นแบบครบวงจร เพื่อช่วยเตมิเตม็ระบบ
นิเวศหรอือีโคซิสเท็มของการบรกิารงานระบบในธุรกิจบนัเทงิ พร้อมทัง้ช่วยยกระดบั มาตรฐานคุณภาพ
งานบนัเทงิไทยใหส้งูขึน้ดว้ยเทคโนโลย”ี นางสาวอโรชา กล่าว 

คอนเสริต์ทัว่โลก มแีนวโน้มพฒันาขึน้อย่างมาก จากทัง้เทคโนโลยขีองดวงโคมทีม่คีวามสามารถที่
มากขึ้นด้วยน้ําหนักและราคาที่ดีขึ้น ระบบจอภาพแบบใหม่ๆ เช่น จอภาพ 3 มิติ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ร่วมในระบบ ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าในอดีต ตลอดจนเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเล่าเรื่องที่นําเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น เทคโนโลยโีลกเสมอืน (Virtual) เขา้มาเกีย่วขอ้ง เพิม่
ความน่าสนใจใหแ้ก่อุตสาหกรรม บรษิทัฯมุ่งมัน่จะนําความโดดเด่นของคุณภาพมาตรฐาน มารองรบัตลาด



 

ทัง้ในฐานะผูใ้หบ้รกิารครบวงจร และเพิม่โอกาสใหแ้ก่ซพัพลายเออรร์ายย่อยสามารถรบังานโปรดกัชัน่ที่มี
คุณภาพสงูยิง่ขึน้ 

นางสาวอโรชา กล่าวอีกว่า บรษิัทฯ ได้รบังานบรกิารระบบแสง ส ีเสยีง และภาพ แบบครบวงจร
ให้แก่รายการ The Voice All Stars รายการประกวดร้องเพลงชื่อดงัทางช่อง ONE 31 โดยให้บรกิารไฟ
มาตรฐานสากลมากกว่า 400 ดวง ซึง่ประกอบดว้ยดวงโคมคุณภาพสงูทีผ่ลติจากโรงงานของ L&E โดยตรง
มากกว่า 100 ดวง เช่น LED PAR, LED PIXEL BAR, LED PIXEL TUBE และ LED Strip มาใช้ใน
รายการ พรอ้มทัง้ระบบจอและระบบเสยีงแบบจดัเตม็ เพื่อใหก้ารถ่ายทําตลอดซซีัน่ยิง่ใหญ่และอลงัการสม
กับการกลับมาของซีซัน่ใหม่นี้ โดยเทปแรกได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อวนัที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา และได้รบั
กระแสตอบรบัจากผูช้มเป็นอย่างด ี

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ยงัได้นําเทคโนโลยใีหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ Virtual Production มาตอบโจทย์การ
สร้างสรรค์โชว์พเิศษ ภายในรายการด้วย คาดว่าเทคโนโลยดีงักล่าวจะสามารถอวดโฉมให้แก่ผู้ชมและ
เปิดเผยรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น เรว็ๆ นี้ 

หลงัจากนี้ บรษิัทฯ จะเดนิหน้าบุกตลาดทัง้งานโปรดกัชัน่บนัเทงิและอีเวนท์ทัง้แบบ On-ground 
และแบบ Online อาท ิMusic Video, คอนเสริต์ รายการ งานประกาศรางวลั ภาพยนตร ์ซีรสี์ งานเปิดตวั
สินค้า ตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้าทุกกลุ่มและทุกสถานการณ์ และพร้อมจะนํา Entertainment 
Tech ล้ํายุคทีบ่รษิทัลงทุนนําเขา้จากต่างประเทศ มาเปิดตวัใหบ้รกิารอย่างเตม็รูปแบบ ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  
ช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมสอดรบักบัเทรนดโ์ลก 

สําหรบั บรษิัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควปิเมนท ์จํากดั (มหาชน) หรอื L&E เป็นผู้นําธุรกจิผลติและจดั
จําหน่ายโคม ไฟฟ้า รวมทัง้อุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมภิาคอาเซียน มคีวาม
มัน่ใจในการต่อยอดธุรกิจออกสู่ตลาดใหม่นี้ ด้วยความแข็งแกร่งของปัจจยัพื้นฐานที่พัฒนามาอย่าง
ยาวนานของบริษัท เช่น งานวิจัย พัฒนา การ ผลิต การขาย ตลอดจนบริการหลังการขาย ที่ได้
ประสทิธภิาพระดบัสากลล้วนเป็นการสนับสนุนให้พร้อมดําเนินการ รองรบันวตักรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีาํหรบัอนาคต 
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