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ผลงานเ่น และิจกรรม 
ี 2561



Department store – Terminal21 Pattaya

สถานท่ี – จ.ชลบรีุ



Department store – Terminal21 Pattaya

สถานท่ี – จ.ชลบรีุ



Department store – Terminal21 Pattaya

สถานท่ี – จ.ชลบรีุ



Department store – Terminal21 Pattaya

สถานท่ี – จ.ชลบรีุ



Department store – ไอคอนสยาม
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



สขุสยาม-ไอคอนสยาม
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



-ไอคอนสยาม
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



-ไอคอนสยาม
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Department store – สยามพารากอน
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Department store – โซน The Living 

สถานท่ี – ศนูย์การค้าสยามพารากอน



Department store – โซน The Living 

สถานท่ี – ศนูย์การค้าสยามพารากอน



Shop – กร์ูเมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Department store – ดิเอม็โพเรียม
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Department Store – เดอะมอล สาขาบางกะปิ
สถานที่ – จ.กรุงเทพฯ



Department store – เซน็ทรัลพลาซา พระราม3
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Department store – โรบินสนั ไลฟ์สไตล์
สถานท่ี – จ.ชลบรีุ



Department store – โรบินสนั ไลฟ์สไตล์
สถานท่ี – จ.ชลบรีุ



Department store – เซน็ทรัล
สถานท่ี – จ.ภเูก็ต



Department store – เซน็ทรัล
สถานท่ี – จ.ภเูก็ต



Department store – เซน็ทรัล
สถานท่ี – จ.ภเูก็ต



Department store – เทอเทิล วิลเลจ ชอป แอนด์ คยุซีน
สถานท่ี – จ.ภเูก็ต



Department Store – เซน
สถานท่ี : จ.กรุงเทพฯ



Department Store – เซน
สถานท่ี : จ.กรุงเทพฯ



Department store – โฮมโปร สาขากลัปพฤกษ์
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Department store – โฮมโปร สาขากลัปพฤกษ์
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Shop – ซปุเปอร์ สปอร์ต สาขาเซน็ทรัลเวิลด์
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Shop – ซปุเปอร์ สปอร์ต สาขาเซน็ทรัลเวิลด์
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Shop – ฟิตเนส เฟิรส์ท สาขา เซน็ทรัลเวิลด์
สถานท่ี –จ.กรุงเทพฯ 



Shop – ฟิตเนส เฟิรส์ท สาขา เซน็ทรัลเวิลด์
สถานท่ี –จ.กรุงเทพฯ 



Shop – บีทเูอส
สถานท่ี – สาขาเซน็ทรัลป่ินเกล้า จ.กรุงเทพฯ



Shop – The North Face 

สถานท่ี พทัยา จ.ชลบรีุ



Shop – อิออน เพท็ช็อป 
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Shop – อิออน เพท็ช็อป 
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Shop – iBeat และ ดอทไลฟ์ สาขาสีลมคอมเพลก็ซ์
สถานท่ี –จ.กรุงเทพฯ



บริษัท อตุสาหกรรมแวน่ตาไทย จ ากดั สถานท่ี จ.นนทบรีุ



เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ แกลเลอร่ี
สถานที่ – จ.ชลบรีุ 



เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ แกลเลอร่ี
สถานที่ – จ.ชลบรีุ 



Office  – ไอเน็ต
สถานท่ี –อาคารไทยซมัมิท จ. กรุงเทพฯ



Office – AIS Contact Center Development & Training

สถานที่ – โคราช จ. นครราชสีมา 



Office – AIS 

สถานท่ี – โคราช จ. นครราชสีมา 



Office  – World Bank 

สถานท่ี – จ. กรุงเทพฯ



Air port – ล าปาง
สถานท่ี – จ.ล าปาง



Air port – เลย
สถานท่ี – จ.เลย



Factory – บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานท่ี – จ. พระนครศรีอยธุยา



Factory – Tipco



Factory – Tipco



Factory – บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
สถานท่ี – จ.ชลบรีุ 



Factory – บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
สถานท่ี – จ.ชลบรีุ 



Residence : Hyde 11  สถานท่ี จ.กรุงเทพฯ



Residence : Hyde 11  สถานท่ี จ.กรุงเทพฯ



Residence – 98 Wireless

สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Residence – 98 Wireless

สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Residence – คอนเนอร์ ราชเทวี
สถานท่ี -จ. กรุงเทพฯ



Residence – คอนเนอร์ ราชเทวี
สถานท่ี -จ. กรุงเทพฯ



Residence – บ้านตวัอยา่ง บ้านแสนสริิ พฒันาการ
สถานท่ี : จ.กรุงเทพฯ



Residence – บ.ศภุาลยั รัตนาธิเบศร์
สถานท่ี – จ.กรุงเทพฯ



Hotel – ศาลาสมยุ เฉวง บีช รีสอร์ท
สถานที่ – เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี



Hotel – ศาลาสมยุ เฉวง บีช รีสอร์ท
สถานที่ – เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี



School  – Shrewsbury International School

สถานท่ี –จ. กรุงเทพฯ



Building – อาคารวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฎั ภเูก็ต



Theater – SF Cinema

สถานท่ี – โคราช จ.นครราชสีมา



Theater – SF Cinema

สถานท่ี – โคราช จ.นครราชสีมา



Restaurant – Kin+Hey by Greyhound Café
สถานท่ี – ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพฯ



Rama Green Roof 

(สวนดาดฟา้ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ รพ.รามาฯ) 



สวน – ศิริราชสปัปายสถาน



งานเช่าจอ LED screen – 40 ปี สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย



Showroom – Mazda 

สถานท่ี – โคราช จ.นครราชสีมา



งาน THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND 



งานตกแตง่บทู : บริษัท D one

สถานท่ี เมืองทองธานี



สะพานภมิูพล 1 และ 2



สะพานภมิูพล 1 และ 2



Temple – วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
สถานท่ี จ.กรุงเทพฯ



Temple – วดัเกตการาม
สถานท่ี จ.เชียงใหม่



ผลงานตา่งประเทศ 
3 ผลงาน



Cambodia 

โรงแรม ไอบิส สไตล์ เสียมเรียบ



Cambodia 

โรงแรม ไอบิส สไตล์ เสียมเรียบ



Cambodia 

โรงแรม ไอบิส สไตล์ เสียมเรียบ



Malaysia 

Department Store-Digital Mall 



Myanmar @ City Mall in Yangon

Restaurant – 365 Cafe





1-6 พ.ค. 61 L&Eร่วมงานแสดงสนิค้า งานสถาปนิก61
สถานท่ี อิมแพค็ เมืองทอง



10-13 พ.ค. 61 – ร่วมงานแสดงสนิค้า L&E Vietnam Co.Ltd. ได้น าผลติภณัฑ์ไฟฟา้แสงสว่าง แบรนด์คนไทย ร่วมในงาน Top Thai 

Brands 2018 ณ นครโฮจิมนิห์ ประเทศเวียดนาม 



24-28 พ.ค. 61 – ร่วมงานแสดงสินค้า Cambodia Architect & Décor 2018 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา 



28 ม.ิย. -1 ก.ค. 61 – ร่วมงานแสดงสนิค้า ณ นครโฮจิมนิห์ ประเทศเวียดนาม 
หวัข้อ การผลติสนิค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีขัน้สงูสูก่ารพฒันายัง่ยืน 



17-18 ส.ค. 61 ร่วมงานแสดงสินค้า TEMCA Forum & Exhibition 2018 Pattaya

โรงแรม รอยลัคลิฟ โฮเตล็ กรุ๊ป พทัยา 



26 ก.ย. 61L&E ร่วมงานแสดงสินค้างานสมัมนาการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน



29 ต.ค. - 4 พ.ย. 61L&E ร่วมแสดงสินค้างานบ้านและสวนแฟร์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี



1-3 พ.ย. 61 L&E ร่วมแสดงสินค้างานวิศวกรรมแห่งชาติประจ าปี 2561



25 มิ.ย. 61 เย่ียมชมโรงงาน อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน พร้อมคณะ



25 ก.ค. 61 – เย่ียมชมโรงงาน 
ได้ให้การต้อนรับ 
- นายศิริรุจ จลุกะรัตน์ ( รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม )
- นายชยัพร มานะกิจจงกล ( นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษส านกังาน    เศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม ) 
- นายสมบรูณ์ หอตระกลู ( ผู้อ านวยการสถาบนัสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ) 
- นายสมชาย จกัร์กรีนทร์ ( รองผู้อ านวยการสถาบนัไทย-เยอรมนั ) 



25 ก.ค. 61 - เย่ียมชมโรงงาน



21 ม.ิย. 61 – ลงนามโครงการความร่วมมือกบั ส านกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบรีุ เพ่ือวิจยันาผลติภณัฑ์ไฟฟา้แสงสว่าง



13 ก.ย. 61LEM โดยคณุกฤษดา ทรัพย์ทวยชน ลงนามบนัทกึความร่วมมือ MOU สานพลงัประชารัฐ โครงการ
สร้างวฒันธรรมการมีสว่นร่วมด้านการศกึษาปี 2561



27 ม.ิย. 61 – L&E ร่วมโครงการสง่เสริมความสามารถทางนวตักรรม จดัโดยส านกันวตักรรมแหง่ชาติ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 



14 มิ.ย. 61 – L&E รับประกาศนียบตัรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC)



4 ส.ค. 61 – L&E น าโดยคณุพงศกร อู่วฒุิพงษ์ ( ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายผลติภณัฑ์ LED ) 

เข้ารับใบรับรอง Green Meeting การขึน้ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส าหรับผลติภณัฑ์อาคารลดคาร์บอน และเกียรติบตัรการใช้
เคร่ืองหมายรับลองฉลากเขียว



5 ต.ค. 61 L&E รับมอบรางวลัองค์กรนวตักรรมดีเดน่



3 พ.ค. 61 คณุสรายทุธ์ิ คงทน ผู้จดัการอาวโุสแผนกประกอบ ได้เป็นตวัแทนโรงงาน LEM L&E 

Manufacturing Co.,Ltd. รับมอบโล ่ในโครงการสวมหมวกกนัน็อค100%ในสถานท่ีท างานและ
บริเวณทัว่ไป



PR : 21-23 กมุภาพนัธ์ 2561 สนบัสนนุ งานประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2561 
ภายใต้ช่ือ SAAN (สาน) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ  อาคาร The Knowledge Exchange Centre (KX) 



CSR 12 เม.ย.61 โรงงานนพวงศ ์มอบน ้าด่ืมใหก้บัหน่วยบริการประชาชน อบต. หนา้ไม ้กบัระแหง



CSR 11 ม.ิย. 61 – L&E โครงการแสงสว่างปี 2
ถวายหลอด LED ให้กบัวดัและโรงเรียนใน จ. พระนครศรีอยธุยา



CSR 15 มิ.ย. 61 – L&E ได้ร่วมสนบัสนนุดวงโคมไฟฟ้าส าหรับอาคารเรียน



CSR 1 ก.ค. 61 – บริจาคหลอดไฟ emergency จ านวน 200 หลอด 
สนบัสนนุภารกิจช่วยเหลือ ทีมหมปู่า อคาเดม่ี



CSR 17 ก.ค. 61 – บริจาคหลอดไฟ LED ให้กบั ยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูภมัภ์



CSR  19 ก.ค. 61 L&E Vietnam Co., Ltd มอบหลอดไฟ LUMAX และไฟฉายช่วยงานจิตอาสา ให้กบัทางสถานกงสลุไทย ณ นครโฮ
จิมนิห์ เน่ืองในวนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10



CSR 2 พ.ย. 61L&E โดยคณุพงศกร อู่วฒุิพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ LED) ได้บริจาคหลอดไฟLED T8 ให้แก่โรงเรียนบดินทร์เด
ชา (สงิห์ สงิหาเสนี)2



Lighting & Equipment (Vietnam)Co.,Ltd.

Grand Opening  
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ผลการดาเินงาน 
ไตรมาส 3 ี 2561
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2560 2561 VARIANCE 2560 VARIANCEQUARTER

ล
  ว

Q1 549     627       +14% 3.3 19.9    +503%

2561

ล  /   ว  
Q3/2561

Q2 576 684 +19% 8.4 24.7 +194%

Q1+Q2+Q3 1,799   2,038 +13% 37.6   79.4   +111%

Q3 675     727       +8% 25.9    35.1    +36%



Thank you


