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Lighting & Equipment Public Company Limited 



Department Store 
โครงการ: เดอะมอลล ์งามวงศว์าน สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ  



Department Store 
โครงการ: เดอะมอลล ์งามวงศว์าน สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ  



site photo site photo 

perspective perspective 

Department Store 
โครงการ: เดอะมอลล ์งามวงศว์าน สถานที ่: กรงุเทพฯ  



Department Store 
โครงการ: เดอะมอลล ์งามวงศว์าน สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ  



Supermarket  
โครงการ: กรูเ์มต ์มารเ์ก็ต สถานที ่: คอมมนูติีม้อล People Park ออ่นนุช จ.กรงุเทพฯ 



ท่ีมา : https://www.facebook.com/GourmetMarketThailand 

Supermarket  
โครงการ: กรูเ์มต ์มารเ์ก็ต สาขา Design Village สถานที ่: บญุถาวร ป่ินเกลา้  



Supermarket  
โครงการ: กรูเ์มต ์มารเ์ก็ต สาขา Design Village สถานที ่: บญุถาวร ป่ินเกลา้  



Supermarket  
โครงการ: กรูเ์มต ์ไทย สถานที ่: ศนูยก์ารคา้ แอม ไชน่าทาวน ์จ.กรงุเทพฯ 



Supermarket  
โครงการ: เดยีรท์ัมมี ่(Dear Tummy) สถานที ่: ศนูยก์ารคา้ ไอคอนสยาม จ.กรงุเทพฯ  



Department Store 
โครงการ: สยามพารากอน สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ  



Shop 
โครงการ: The Could : Sansiri X The Coffee Club สถานที ่: ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

จ.กรงุเทพฯ 



site photo 

site photo 

site photo 

site photo 

Department Store 
โครงการ: ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ 



site photo simulation 

site photo simulation 

Department Store 
โครงการ: ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ 



ทีม่า : ภาพจาก CMG 

simulation site photo ทีม่า : ภาพจาก CMG 

simulation site photo 

Shop 
โครงการ: Calvin Klein สถานที ่: ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์จ.กรงุเทพฯ 



simulation site picture 

site photo 

site photo 

ทีม่า : ภาพจาก CMG 

simulation site picture 

ทีม่า : ภาพจาก CMG 

Shop 
โครงการ: Calvin Klein สถานที ่: ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์จ.กรงุเทพฯ 



Department Store 
โครงการ: Landscape สถานที ่: Porto de phuket (ปอรโ์ต เดอ ภเูก็ต) จ.ภเูก็ต 



Shop 
โครงการ: B2S สถานที ่: Porto de phuket (ปอรโ์ต เดอ ภเูก็ต) จ.ภเูก็ต 



Shop 
โครงการ: Super Sports สถานที ่: Porto de phuket (ปอรโ์ต เดอ ภเูก็ต) จ.ภเูก็ต 



Department Store 
โครงการ: Food Hall สถานที ่: Porto de phuket (ปอรโ์ต เดอ ภเูก็ต) จ.ภเูก็ต 



Department Store 
โครงการ: Central Food Hall สถานที ่: Central Festival Pattaya จ.ชลบรุ ี

Lighting & Equipment Public Company Limited 



Shop 
โครงการ: Guess  สถานที ่: Terminal 21 อโศก จ.กรงุเทพฯ 



Shop 
โครงการ: รา้นโกลเดน้ เพลซ สถานที ่: สาขาทา่ชา้ง จ.กรงุเทพฯ 



Showroom  
โครงการ: เอสบ ีดไีซนส์แควร ์สถานที:่ รัชดา-สทุธสิาร จ.กรงุเทพฯ 



Showroom 
โครงการ:ไพรมมั์ส ออโตเ้ฮาส ์สถานที ่: ถ.ประดษิฐม์นูญธรรม จ. กรงุเทพฯ 



Showroom 
โครงการ: Audi Center Thailand สถานที ่: ถ.เทยีนรว่มมติร-รัชดา จ.กรงุเทพฯ 



Hospital 
โครงการ: ทพีพี ีเฮลทแ์คร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั สถานที ่: ถ.พระราม4 จ.กรงุเทพฯ 



Hotel 
โครงการ:โรงแรมรชิมอนด-์สไตลล์ชิ คอนเวนชัน่   

สถานที ่: ถ.รัตนาธเิบศร ์จ.นนทบรุ ี



Beach Club 
โครงการ: SEEN Beach Club Samui สถานที ่: จ.สรุาษฎรธ์าน ี



Residence 
โครงการ: KHUN by Yoo inspired by Starck  สถานที ่: ซอยทองหลอ่ จ.กรงุเทพฯ 



Residence 
โครงการ: เพอรเ์ฟค มาสเตอรพ์ชี  สถานที ่: พระราม9 - กรงุเทพกรฑีา 



Residence 
โครงการ: เลค รเีจน้ท ์แจง้วฒันะ : จ.นนทบรุ ี



Office 
โครงการ: บรษัิททางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM  

สถานที ่: พระราม 9  อโศกดนิแดง 



Office 
โครงการ: หอ้งท างานคณุสนัต ิภริมยภ์ักด ีสถานที:่ อาคารด ิเอส แอท สงิห ์คอมเพล็กซ ์ 

ถ.อโศกมนตร ีจ.กรงุเทพฯ 



Office 
โครงการ: บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์(BJC)  สถานที:่ ถ.สขุมุวทิ จ.กรงุเทพฯ 



Task 4 

Bank 
โครงการ: บมจ. กสกิรไทย สถานที ่: คอมมนูติีม้อล ซยั วอลค์ (Zy Walk) จ.กรงุเทพฯ 



Bank 
โครงการ: บจ. หลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จเูลยีส แบร ์  สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ 



Bank 
โครงการ: บจ. หลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จเูลยีส แบร ์สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ 



Warehouse 
โครงการ: Kerry Bangna Logistics Center สถานที ่: อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 



Task 4 

Warehouse 
โครงการ: บจ. ซเีกท เทคโนโลย ี สถานที ่: จ.นครราชสมีา 



Museum 
โครงการ: โรงเรอืบา้นปารค์นายเลศิ สถานที ่: ถ.วทิย ุจ.กรงุเทพฯ 



Park 
โครงการ: อทุยานการเรยีนรู ้ป๋วย 100 ปี สถานที ่: มหาวทิยาลยัธรรมศาตร ์ศนูยรั์งสติ  จ.ปทมุธานี 



Park 
โครงการ: อทุยานการเรยีนรู ้ป๋วย 100 ปี สถานที ่: มหาวทิยาลยัธรรมศาตร ์ศนูยรั์งสติ  จ.ปทมุธานี 



Park 
โครงการ: ปรับปรงุสวนสขุภาพลดัโพธ ์(Pylon) สถานที ่: จ.สมทุรปราการ 



สนามกฬีา 
โครงการ: พรหุนา้เมอืง สถานที ่: เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี



Restaurant 
โครงการ: Pipa (รา้นอาหารพปิป้า)  สถานที:่ Mytt Beach Hotel จ.ชลบรุ ี



Restaurant 
โครงการ: วงัหิง่หอ้ย สถานที ่: ถ.ก าแพงเพชร7 จ.กรงุเทพฯ 



Building 
โครงการ: หอเฉลมิพระเกยีรต ิ สถานที ่: อา่งเก็บน ้าดอกกราย จ. ระยอง 

Video 



งานเทศบาลนครเกาะสมยุ 
ถนนสายรอง  ใชโ้คมไฟขนาด 40W (3000K) จ านวน 3,800ชดุ  
ถนนสายหลัก  ใชโ้คมไฟขนาด 130W (3000K) จ านวน 970ชดุ 

 



 Entertainment Lighting  
โครงการ: คอนเสริต์ ฟรายเดย ์22 ปี สถานที ่: โรงละครเคแบงกส์ยามพฆิเนศ สยามสแควรว์นั จ.กรงุเทพฯ  



Entertainment Lighting 
โครงการ: Wonderfruit 2019 สถานที ่: สยามคนัทีค่ลบั จ.ชลบรุ ี



Entertainment Lighting | ศนูยศ์ลิปาชพีเกาะเกดิ จ. พระนครศรอียธุยา 
ALL ABOUT KHON 
 



Activity 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



กจิกรรม – วันที ่31 ม.ค. 2563 
รว่มงานแถลงขา่ว-งานวันนักประดษิฐ ์ผลติภัณฑโ์คมไฟปลกูพชืของ L&E  
ทีไ่ดข้ ึน้บญัชนีวัตกรรมไทย จัดแสดงวันที ่2-6 ก.พ. 63 ทีไ่บเทคบางนา 

 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



กจิกรรม – วนัที ่9 ม.ค. 2563 
บรรยายหวัขอ้ lighting design innovation with LED รว่มกบั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มทร.ศรวีชิยั 
 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



CSR – วนัที ่5 ก.พ. 2563 
สนับสนุนโคมไฟฟ้าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (หอ้งซอ้มกฬีาเทเบลิเทนนสิ) 

 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



CSR – วนัที ่14 ก.พ. 2563 
สนับสนุนเงนิ ดแูลตวัอยา่งสตัวท์ะเล และบ ารุงรักษาตูจั้ดแสดง ม.บรูพา  ปี 2563 

 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



ผลการด าเนินงาน   
ประจ าปี 2562 



   รายไดจ้ากการขาย  
  ปี 2562 
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Lighting & Equipment Public Company Limited 

 2561  2562 เปลีย่นแปลง 

จ าแนกตามชอ่งทางการขาย   

รวม 2,709 -7% 2,923 

2,015 1,928 -4% ขายโครงการ 

91 -41%         ขายตา่งประเทศ 155 

753  690 - 8% ขายสง่/ขายปลกี 

 2561  2562 

สดัสว่น 
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  ก าไรข ัน้ตน้จากการขาย  

ปี 2562 
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Lighting & Equipment Public Company Limited 
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-2% 



รายไดอ้ืน่  
ปี 2562 
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Lighting & Equipment Public Company Limited 

-13% 



0 

Million (B.) 

200 

400 

600 

CONSOL. 

775.4 

806.7 

คา่ใชจ้า่ย 
ยอดขาย 

26.5% 29.8% 

800 

2561 

2562 

1,000 

Lighting & Equipment Public Company Limited 

4% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่  
ปี 2562 

789.3 

2% 



 ดอกเบีย้จา่ย  

ปี 2562 
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Lighting & Equipment Public Company Limited 
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   ก าไรส าหรบัปี  
  ปี 2562 
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Lighting & Equipment Public Company Limited 

95.9 

-18% 



2561 2562 VARIANCE 2561 VARIANCE QUARTER 

รายไดจ้ากการขาย 
และใหบ้รกิาร ก าไรส าหรบังวด / ปี 

        Q1            627     598        -5% 19.9      15.7                 -21% 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร /ก าไรส าหรบัปี  

ปี 2562 

2562 

  24.7     -16.2 (7.5)         -166% (-70%)          Q2            684     548       -20% 

   116.9    72.2 (95.9)          -38% (-18%)  Total Year      2,923   2,709       -7%   

  35.1      23.2                 -34%        Q3             727     716        -2% 

   37.5      49.4                 +32%        Q4             885     847        -4% 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



 

แผนงานและเป้าหมาย 

ในปี 2563 



ผลติภณัฑ ์ สทิธปิระโยชน ์ ภาษ ี            

นติบิคุคล 

อากรขาเขา้ VAT 

1. SMART LIGHTING  
PRODUCTS 

A3  
กจิการผลติ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีอ่ยูใ่น
ระดบัเทคโนโลยขี ัน้สงู 

5 ปี ยกเวน้เครือ่งจกัร 
และวตัถดุบิ 

ยกเวน้ใหก้บัเครือ่งจกัร      
และวตัถดุบิทีใ่ชใ้น

โครงการ 

2. SMART TELECOM 
PRODUCTS 

A4 4 ปี ยกเวน้เครือ่งจกัร 
และวตัถดุบิ 

 

ยกเวน้ใหก้บัเครือ่งจกัร      
และวตัถดุบิทีใ่ชใ้น

โครงการ 
 

3. หลอดไฟแบบ LED  
 

A4  3 ปี ยกเวน้เครือ่งจกัร
และวตัถดุบิ 
ทีผ่ลติเพือ่การ

สง่ออก 

ยกเวน้ใหก้บัเครือ่งจกัร
และวตัถดุบิ 

ทีผ่ลติเพือ่การสง่ออก 

สทิธปิระโยชนก์ารสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 





วาระที ่6 : พจิารณาการจา่ยเงนิปนัผล 

ขอ้มลูการจา่ยเงนิปนัผล 

รายละเอยีด ปี 2559 ปี 2560 

 
 

ปี 2561 

 

1. จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 455,851,021 492,040,074 492,040,074 

2. ก าไรส าหรบัปี งบเฉพาะฯ (บาท) 95,660,162  68,635,257 115,609,145 

3. ก าไรส าหรบัปี งบรวม(บาท) 74,109,003  61,075,385 116,909,894 

4. รวมเงนิปนัผลทีจ่า่ย (บาท)  68,377,653.15 59,044,808.88 78,726,411.84 

5. สดัสว่นเงนิปนัผล/ก าไรของงบรวม 92.3%  96.7% 67.3% 

6. อตัราก าไรตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 0.1625 0.1241 0.2376 

6. อตัราเงนิปนัผลจา่ย (บาท : หุน้)  0.15 0.12 0.16 

7. ราคาหุน้ ณ วนัประชุม BOD.(บาท) 3.24 2.96 2.87 

8. Dividend Yield 4.63% 4.10% 5.58% 

หมายเหต ุ

1. ปีทีแ่สดงในตารางขา้งตน้เป็นปีผลการด าเนนิงาน สว่นปี
ทีจ่า่ยเงนิปนัผลเป็นปีถดัไป 

2. * ราคาปิด ณ วนัที ่18/2/2563  

 
ปี 2562 

 

492,040,074 

77,215,501 

72,256,274 

68,885,610.36 

95.34% 

0.1469 

0.14 

  2.02 * 

6.93% 



 เสนอจา่ยเงนิปนัผล                       0.14    บาท / หุน้ 

• รวมเงนิปนัผลจา่ย     68,885,610.360    บาท 

• ก าไรส าหรบัปีของงบการเงนิรวม                    72,256,274    บาท 

• เงนิปนัผล / ก าไรสทุธขิองงบรวม    95.34% 

• ก าหนด วนัประชุมผูถ้อืหุน้   28  เมษายน  2563 

• ก าหนด Record Date                   5 พฤษภาคม 2563 

• ก าหนดจา่ยเงนิปนัผล               22 พฤษภาคม 2563 

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผล 

ไมน่อ้ยกวา่ 40% ของก าไรสทุธปิระจ าปีของงบการเงนิรวมหลังหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล     

อยา่งไรก็ตามบรษัิทอาจจา่ยเงนิปันผลในอตัราทีน่อ้ยกวา่ก าหนดขา้งตน้ได ้ หากบรษัิทมคีวามจ าเป็น 

ตอ้งน าเงนิก าไรสทุธดิงักลา่วมาใชเ้พือ่ขยายธรุกจิของบรษัิทตอ่ไป  

Lighting & Equipment Public Company Limited 

พจิารณาการจา่ยเงนิปนัผล 



ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

  

วนัองัคารที ่28 เมษายน 2563 
เวลา 10.00 น.  

………………………………………… 
ณ ห้องประชุมใหญ่  

บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควปิเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

วาระที ่1 : รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562 

วาระที ่2 : พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2562 

วาระที ่3 : พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานรอบปีบญัชสี ิน้สดุ 

  วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

วาระที ่4 : พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ       

  ประจ าปี 2563 

วาระที ่5 : พจิารณาอนุมตักิ าหนดอ านาจกรรมการ ประจ าปี 2563 

วาระที ่6 : พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยชดุตา่งๆ ประจ าปี 2563 

วาระที ่7 : พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2563 

วาระที ่8 : พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ  ขอ้ 3 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ข

  เพิม่เตมิวัตถปุระสงคข์องบรษัิท 

วาระที ่9 : เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

Lighting & Equipment Public Company Limited 



พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ 

วตัถปุระสงคข์องบรษิทั 

แกไ้ขวตัถปุระสงคเ์ดมิ 5 ขอ้ 
  
34) ประกอบกจิการคา้ วจิยั พฒันา ออกแบบ ทดสอบ ผลติ ประกอบ การน าเขา้ การน าออก ตดิต ัง้ และดแูลรกัษา
 ซอ่มบ ารงุ ผลติภณัฑส์นิคา้ทกุชนดิในระบบอจัฉรยิะ และผลติภณัฑส์นิคา้อนิเตอรเ์น็ตออฟตงิส ์ (ไอโอท)ี  เชน่ 
 ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่ง ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่งแอลอดี ี อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง เสาไฟฟ้า ล าโพง กลอ้ง 
 อปุกรณ์ตรวจจบัการเคลือ่นไหว และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัอนิเตอรเ์น็ต 
 
35) ประกอบกจิการคา้ วจิยั พฒันา ออกแบบ ทดสอบ ผลติ ประกอบ การน าเขา้ การน าออก ตดิต ัง้ และดแูลรกัษา
 ซอ่มบ ารงุ ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสสวา่งทกุชนดิ ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่งแอลอดีทีกุชนดิ  และอปุกรณ์อ ืน่ๆ ที่
 เก ีย่วขอ้งส าหรบัการเพาะปลกูพชืตา่งๆ รวมถงึการเลีย้งสตัว ์การประมง และการป่าไม ้เป็นตน้ 
 
36)               ประกอบกจิการคา้ วจิยั พฒันา ออกแบบ ทดสอบ ผลติ ประกอบ การน าเขา้ การน าออก ตดิต ัง้ และดแูลรกัษา

 ซอ่มบ ารงุ ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่งทกุชนดิ ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่งแอลอดีทีกุชนดิ  และอปุกรณ์อืน่ๆ ที่
 เกีย่วขอ้ง  ส าหรบัการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ ทีใ่ชใ้นกจิการเกีย่วกบัการป้องกนั การบ าบดัโรค การรกัษา และ
 สง่เสรมิสขุภาพของประชาชน เป็นตน้ 

 
37)               ประกอบกจิการคา้ วจิยั พฒันา ออกแบบ ทดสอบ ผลติ ประกอบ การน าเขา้ การน าออก ตดิต ัง้ และดแูลรกัษา

 ซอ่มบ ารงุ  ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่งทกุชนดิ ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่งแอลอดีทีกุชนดิ และอปุกรณ์อ ืน่ๆ ที่
 เกีย่วขอ้ง ส าหรบัยานพาหนะทกุประเภท เชน่ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน เรอื แพ และ อากาศยาน 
 ส าหรบัการมองเห็นเพือ่ความปลอดภยั หรอืเพือ่ประดบัตกแตง่ เป็นตน้ 

 
38)               ประกอบกจิการคา้ วจิยั พฒันา ออกแบบ ทดสอบ ผลติ ประกอบ การน าเขา้ การน าออก ตดิต ัง้ และดแูลรกัษา
 ซอ่มบ ารงุ ส าหรบัผลติภณัฑต์า่งๆทีเ่ก ีย่วกบัระบบสมารท์ออโตเมช ัน่ทกุชนดิ เชน่ อปุกรณ์ทีใ่ชค้วบคมุ     
 ส ัง่การ การท างานของผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสวา่ง เครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่งๆ ภายในบา้นทีอ่ยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์        
 โรงแรม รวมถงึอปุกรณ์ทีใ่ชค้วบคมุ ส ัง่การ การท างานของเครือ่งจกัร ระบบการผลติ และระบบการจดัการ
 คลงัสนิคา้ ภายในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ 



พจิารณาอนุมตัแิกไ้ข เพิม่เตมิ 

วตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
เพิม่เตมิวตัถปุระสงคใ์หม ่2 ขอ้ 

  

1) ประกอบกจิการคา้ วจิยั พฒันา ออกแบบ ทดสอบ ผลติ ประกอบ การน าเขา้ การน าออก ตดิต ัง้ และดแูลรกัษาซอ่ม

บ ารงุ อปุกรณ์โทรคมนาคมทกุชนดิ เครือ่งวทิยโุทรคมนาคม เครือ่งวทิยโุทรคมนาคมทีใ่ชก้บัอากาศยาน และ เครือ่ง

วทิยคุมนาคมส าหรบัอากาศยานซึง่ไมม่นีกับนิ 

2) ประกอบกจิการใหบ้รกิาร และใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรอาคาร ดา้นการจดัการพลงังาน                  

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  

 



 

THANK  YOU 


