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Department store
โครงการ: สยาม พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต สถานที ่: ใกลท้า่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ



Department store
โครงการ: สยาม พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต สถานที ่: ใกลท้า่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ



Department store
โครงการ: เทสโก ้โลตสั สถานที ่: สาขากระทุม่แบน, ก าแพงแสน, จามจุร ีสแควร ์และ ไชนา่ทาวน์



Department store
โครงการ: เทสโก้ โลตสั สถานที ่: สาขากระทุม่แบน, ก าแพงแสน, จามจุร ีสแควร ์และ ไชนา่ทาวน์



Department Store
โครงการ: เทสโก ้โลตัส สถานที ่: จ.นครพนม



Department Store
โครงการ: เทสโก ้โลตัส สาขารามอนิทรา 109        สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Department Store
โครงการ: เดอะมอลลง์ามวงศว์าน สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Department Store
โครงการ:เดอะมอลลง์ามวงศว์าน  สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Department Store
โครงการ: เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สถานที ่: สาขาเซ็นทรัลเฟสตวิลั สมยุ จ. สรุาษฎรธ์านี



Department Store
โครงการ: โฮมโปร สถานที ่: สาขารังสติคลอง 4 จ.ปทมุธานี

Slot light



Department Store
โครงการ: มารเ์ก็ต วลิเลจ รังสติ สถานที ่: คลอง4 จ.ปทมุธานี



Department Store
โครงการ:มารเ์ก็ต วลิเลจ รังสติ สถานที ่: คลอง4 จ.ปทมุธานี



Shop
โครงการ: Power Buy x B2S สถานที ่: ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิดิ ์จ.กรงุเทพฯ



Shop
โครงการ: Tommy สถานที ่: เซ็นทรลัวลิเลจ



Shop
โครงการ: Calven Klien สถานที ่: เซ็นทรลั วลิเลจ จ.สมทุรปราการ



Shop
โครงการ: ALDO สถานที ่: จ.เชยีงใหม่



Shop
โครงการ: ALDO สถานที ่: จ.เชยีงใหม่



Shop
โครงการ: Kipling สถานที ่: สยามพรเีมีย่มเอาทเ์ล็ต  จ. สมทุรปราการ



Shop
โครงการ: Let's Relax Spa : ลเีชอร ์สเปซ เซ็นทรัลเวลิด ์      สถานที ่: ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์จ.กรงุเทพฯ



Shop
โครงการ: เฮลธฟิลู เดอะ ครสิตัล (Healthiful The Crystal) สถานที ่: เอกมัย-รามอนิทรา จ. กรงุเทพฯ



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



Supermarket
โครงการ: Gourmet Market สถานที ่: สาขาDesign Village บญุถาวรป่ินเกลา้



Supermarket
โครงการ: ท็อปส์ สถานที ่: โรบนิสนั บอ่วนิ จ.ชลบุรี



Supermarket 
โครงการ: TOPS Healthi.ful Zone สถานที ่: ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล แจง้วฒันะ จ.กรงุเทพฯ



Supermarket 
โครงการ: TOPS สถานที ่: ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา่ เวสเกต จ.นนทบรุี



Supermarket
โครงการ: ท็อปส์ มารเ์ก็ต สถานที ่:สาขานวมนิทร์ จ.กรงุเทพฯ



Supermarket
โครงการ: ซพี ีเฟรช (CP Fresh)  สถานที ่: ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา



Hospital
โครงการ: รพ. เมดพารค์ สถานที ่: ถ.พระราม4 จ. กรงุเทพฯ

Cr. รปูภาพจาก https://healthserv.net/



Hospital
โครงการ: รพ. จอมเทยีน สถานที ่: จ.ชลบุรี



Hospital
โครงการ: รพ. จอมเทยีน สถานที ่: จ. ชลบุรี



Hospital
โครงการ: สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Hospital
โครงการ:อาคารเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถ โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้ สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Hospital
โครงการ: รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ

จอ LED



Hospital
โครงการ: ปรับปรงุป้ายสญัลักษณ์ รพ. จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Hospital
โครงการ: ปรับปรงุป้ายสญัลักษณ์ รพ. จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Bank
โครงการ: ปรับปรงุ TMB ส านักงานใหญ่ สถานที ่: ถ.พหลโยธนิ จ.กรงุเทพฯ



Bank
โครงการ: ส านักงาน Kasikorn Business Technology Group (KBTG) สถานที ่: เมอืงทองธาน ีจ. นนทบรุี



Bank
โครงการ: ธนาคารกสกิรไทย งานเปลีย่นหลอด Cold Cathode เป็น LED

สถานที ่: สาขาราษฎรบ์รูณะ จ.กรงุเทพฯ



Bank
โครงการ: ธนาคารกสกิรไทย งานเปลีย่นหลอด Cold Cathode เป็น LED 

สถานที ่: สาขาราษฎรบ์ูรณะ จ.กรงุเทพฯ



Bank
โครงการ: ไฟโลโก ้ธนาคารกสกิรไทย สถานที ่: สาขาราษฎรบ์รูณะ จ.กรงุเทพฯ

Video



Bank
โครงการ: ธนาคารกสกิรไทย สถานที ่: สาขาพหลโยธนิ จ.กรงุเทพฯ



Bank
โครงการ: ธนาคารกสกิรไทย(พืน้ที ่Telesale) สถานที ่: อาคารชนิวตัร ทาวเวอร3์ ชัน้ 11



Bank
โครงการ: ธนาคารกสกิรไทย สถานที ่: Zy Walk ซ.จฬุา 16 ปทมุวนั จ.กรงุเทพฯ



Bank
โครงการ: บจ. หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร์ สถานที ่: ซ.สขุุมวทิ 45 จ.กรงุเทพฯ



Residence
โครงการ: Whizdom 101 สถานที ่: ถ.สขุมุวทิ จ.กรงุเทพฯ

ไฟเลีย้งตน้ไม ้



Residence
โครงการ: Life สถานที ่: ลาดพรา้ว จ.กรงุเทพฯ 

โคมไฟ Decorative 



Residence
โครงการ: Life สถานที ่: ถ.วทิย ุจ.กรงุเทพฯ 

ไฟ Landscape



Residence
โครงการ: The Lofts Silom สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Residence
โครงการ: มอลตัน ไพรเวท เรสซเิดนซ ์(Malton Private Residence) สถานที ่: สขุมุวทิ 31 จ.กรงุเทพฯ



Residence
โครงการ: ศภุาลัย โอเรยีนทัล สขุมุวทิ39 สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Residence
โครงการ: เดอะ เบส สะพานใหม่ สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Residence
โครงการ: เดอะพารค์แลนด ์เพชรเกษม56 สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Residence
โครงการ: LA HABANA หัวหนิ สถานที ่: จ. ประจวบครีขีันธ ์



Hotel
โครงการ: โรงแรมดสุติธาน ีสถานที ่: จ.กรงุเทพฯ 

ปรับปรงุทางเขา้



Hotel
โครงการ: Maven Stylish  สถานที ่: หัวหนิ จ. ประจวบครีขีันธ์



Hotel
โครงการ: เชงิมน เกาะสมยุ สถานที ่: จ.สรุาษฎรธ์านี



Hotel
โครงการ: เชงิมน เกาะสมยุ สถานที ่: จ. สรุาษฎรธ์านี



Hotel
โครงการ: โรงแรม บา้นป้อมเพชร สถานที ่: จ.พระนครศรอียธุยา



Hotel
โครงการ: โรงแรมมนิเลนเนยีม ฮลิตัน (อยูร่ะหวา่งตดิตัง้) สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Hotel
โครงการ: โรงแรมมนิเลนเนยีม ฮลิตัน (อยูร่ะหวา่งการตดิตัง้) สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Hotel
โครงการ: VALA Hua Hin Nu Chapter Hotel สถานที ่: จ. เพชรบรุี



Hotel
โครงการ: VALA Hua Hin Nu Chapter Hotel สถานที ่: จ. เพชรบรุี



Office 
โครงการ: Berli Jucker (BJC) สถานที ่: สขุมุวทิ จ.กรงุเทพฯ 



Office
โครงการ: Firetrade Engineering PLC  สถานที ่: ถ.พระราม9 จ.กรงุเทพฯ



Office
โครงการ: Victor Club สถานที ่: สามยา่นมติรทาวน ์จ.กรงุเทพฯ 



Office
โครงการ: ทีท่ าการไปรษณีย ์เดน่ชยั สถานที ่: จ.แพร่



Office
โครงการ: บ.อลอิันซ์ อยธุยา สถานที ่: พระราม3 จ.กรงุเทพฯ



Office
โครงการ: ศนูยน์วตักรรมอาหาร เครอืเบทาโกร (Food innovation Center) สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Office
โครงการ: Singha Complex building ชัน้39 สถานที ่: แยกอโศก-เพชรบรุี จ.กรงุเทพฯ



Office
โครงการ: กาแฟพันธุไ์ทย สถานที ่: ถ.รัชดาภเิษก จ.กรงุเทพฯ



Office
โครงการ: บรษัิท แอรโ์รว์ ซนิดเิคท จ ากัด(มหาชน) (arrow syndicate) สถานที ่: จ.สมทุรปราการSlot light



Office
โครงการ:บรษัิท แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ากัด(มหาชน) (arrow syndicate) สถานที ่: จ.สมทุรปราการ

Slot light



Office 
โครงการ: บรษัิท วริยิะประกัน ชัน้ 13-15 สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Office 
โครงการ: บรษัิท วริยิะประกัน ชัน้ 13-15  สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Office 
โครงการ: อาคารทปิโก ้ทาวเวอร ์2 สถานที ่: ถ.พระราม6



Office 
โครงการ: บรษัิท ชลบรุอีซีซูเุซลส์ สาขาบางทราย สถานที ่: จ.ชลบรุี



Office 
โครงการ:Here Technology Thailand  สถานที ่: ถ. สาทรเหนอื จ.กรงุเทพฯ



Showroom
โครงการ: บ. ธญับรุฮีอนดา้คารส์ ์จ ากัด สถานที ่: อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี



Showroom
โครงการ: บ. แสงฟ้าอซีซูเุซลส ์จ ากัด สถานที ่: สาขาสามโคก จ.ปทมุธานี



Institute
โครงการ: สถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตศรสีะเกษ สถานที ่: จ.ศรษีะเกษ



Institute
โครงการ: สนามกฬีารร. เซนตด์อมนิกิ สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Institute
โครงการ: King’s College International School Bangkok สถานที ่: ถ.พระราม3 จ. กรงุเทพฯ



Institute
โครงการ: King’s Collage International School Bangkok สถานที ่: ถ. พระราม3 จ.กรงุเทพฯ



Institute
โครงการ: Shrewbury International School Bangkok Riverside สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ

เคยพรเีซนตไ์ปแลว้ BOD4-2561 เป็นสาขา พระราม9



Institute
โครงการ: สนามฟตุบอล มหาวยิาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีสถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Airport
โครงการ: อาคารพักผูโ้ดยสาร ทา่อากาศยานดอนเมอืง สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



Airport
โครงการ: อาคารเทยีบเครือ่งบนิรองหลังที ่1 สถานบนิสวุรรณภมู ิสถานที ่: จ. สมทุรปราการ



Airport
โครงการ: อาคารเทยีบเครือ่งบนิรองหลังที ่1 สถานบนิสวุรรณภมู ิสถานที ่: จ.สมทุรปราการ



Restaurant 
โครงการ: ชงเจรญิ สถานที ่: สวนเพลนิ มารเ์ก็ต ถ.พระราม4 จ.กรงุเทพฯ



Restaurant
โครงการ: ชาบแูลป สาขาเกษตร สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Studio
โครงการ: Nation TV Town สถานที ่: The Coast Bangkok บางนา



Club
โครงการ: The PIMP Bangkok สถานที ่: จ. กรงุเทพฯ



Petrol station
โครงการ: Shell Hua Hin-One สถานที ่: โครงการทวิทะเลเอสเตท จ.ประจวบครีขีันธ์



Museum
โครงการ: พพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูเ้มอืงล าปาง สถานที ่: จ.ล าปาง



Landmark
โครงการ: ศาลหลักเมอืง สถานที ่: จ.ล าปาง



Temple
โครงการ: วดัราชบรูณระราชวรวหิาร (วดัเลยีบ)   สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



โครงการ: เมอืงไทยประกันชวีติ ศนูยก์ารเรยีนรูส้รรคส์าระ     สถานที ่: จ.ราชบรุี



Building
โครงการ: โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื สถานที ่: จ.นนทบรุี

Video



Building
โครงการ: โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื สถานที ่: จ.นนทบรุี



โครงการ: หอ้งประชมุรัฐสภา “หอ้งพระสรุยิัน” สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ

* ภาพ update แสดงไปแลว้ใน BOD3/4



Smart pole
โครงการ: The PARQ (เดอะ ปารค์) ตดิตัง้ เสา smart pole สถานที ่: ถ.พระราม4 จ.กรงุเทพฯ

- โคมไฟแสงสวา่ง
- กลอ้ง CCTV
- Wi-Fi access point
- ล าโพง
- ปุ่ ม SOS



Smart pole 
โครงการ: smart urban pole จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



IoT-Smart lighting
โครงการ: สมารท์ สมยุ สถานที ่:  สมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี



IoT-Smart lighting
โครงการ: สมารท์ สมยุ สถานที ่:  สมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

Video



Smart Street lighting
โครงการ: Wang Chan Valley PTT Group Research and Education Park สถานที ่: จ. ระยอง

เชือ่มตอ่ระบบ Wise Pro ควบคมุไฟถนน led เขา้กับระบบ scada ของโครงการ

14/10/2563



Smart Street lighting
โครงการ: Wang Chan Valley PTT Group Research and Education Park สถานที ่:  จ.ระยอง



Solar LED-smart lighting
โครงการ: งานจัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ระบบไฟสอ่งสวา่งแนวรัว้พืน้ทีเ่ขตการบนิ 22 ทา่อากาศยาน

Video



Solar LED-smart lighting
โครงการ: งานจัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ระบบไฟสอ่งสวา่งแนวรัว้พืน้ทีเ่ขตการบนิ 22 ทา่อากาศยาน

Video



Entertainment Lighting
โครงการ: Bangkok Design Week 2020      สถานที ่: จ.กรงุเทพฯ



S L I D E  

1 1 2

Bangkok 
Design 
Week 2020 

(VDO.)

Entertainment Lighting



Entertainment Lighting
โครงการ: นทิรรศการ Solar Land ลา่ ทา้ แสง สูอ้นาคต



Entertainment Lighting
โครงการ: งานกะตะ กะรน ชวนชมิรมิทะเล 23-27 ก.ย. 63 สถานที ่: จ.ภเูก็ต



Entertainment Lighting
โครงการ: งานคอนเสริต์ ATOM HOUSE OF HEART CONCERT 19-23 ก.ย. 2563

สถานที ่: ยเูนีย่น ฮฮลล,์ ศนูยก์ารคา้ยเูนีย่น มอลล ์จ.กรงุเทพฯ



Entertainment Lighting
โครงการ: งานคอนเสริต์ ATOM HOUSE OF HEART CONCERT 19-23 ก.ย. 2563

สถานที ่: ยเูนีย่น ฮฮลล,์ ศนูยก์ารคา้ยเูนีย่น มอลล ์จ.กรงุเทพฯ



Entertainment Lighting
โครงการ: งานเชา่โคมไฟถา่ยท ามวิสคิวดีโีอ

Video



Entertainment Lighting
โครงการ: งาน Khao San Hide and seek | เขา้ซอย ขา้วสาร วันที ่วันที ่6-15 พฤศจกิายน 2563

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ม.ศลิปากร (Arch SU) x ประชาคมบางล าพ ูx สมาคมผูป้ระกอบ ธรุกจิ ถนน ขา้วสาร  x ชมรมเกสรล าพ ูx ไกดเ์ด็ก
บางล าพ ูx คณะดรุยิางคศาสตร ์

ม.ศลิปากร x L&E



Entertainment Lighting
โครงการ: งาน Khao San Hide and seek | เขา้ซอย ขา้วสาร วนัที ่วนัที ่6-15 พฤศจกิายน 2563

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ม.ศลิปากร (Arch SU) x ประชาคมบางล าพ ูx สมาคมผูป้ระกอบ ธรุกจิ ถนน ขา้วสาร  x ชมรม
เกสรล าพ ูx ไกดเ์ด็กบางล าพ ูx คณะดรุยิางคศาสตร ์

ม.ศลิปากร x L&E



ผลงานตา่งประเทศ 



ภาพออกแบบ Building
โครงการ:World Expo 2020 Dubai



Vietnam
โครงการ: MM 16 store energy replacement



Vietnam
โครงการ: MM 16 store energy replacement



Vietnam
โครงการ: MM 16 Store energy replacement



Brunei
โครงการ: Baiduri Bank



Laos
โครงการ: (private residence)



Cambodia
โครงการ: Princess Hotel



Cambodia
โครงการ: (Private Residence)



Cambodia
โครงการ: Showroom Than’s Bros (ทาน โบ)



Cambodia
โครงการ: Kompong Hotel Casino



Myanmar
โครงการ: (Private residence)



Myanmar
โครงการ: (Private residence) 



Myanmar
โครงการ: (Private residence)



ธุรกจิ ODM/OEM
Project : Japan



ธุรกจิ ODM/OEM
Project : USA. 



กจิกรรม



กจิกรรม – วนัที ่24 เมษายน 2563
รับมอบหนา้กากอนามัยจาก บ. Leedarson จ านวน 10,000 ชิน้



กจิกรรม – 1 มถินุายน 2563
นายชาธปิ รจุนเสร ีรองผูว้า่ราชการจังหวดัปทมุธานแีละคณะ เขา้ตรวจตดิตามสถานประกอบกจิการโรงงาน 

เพือ่ป้องกันการแพรเ่ชือ่ไวรัส COVID-19 



เยีย่มชมโรงงาน – 16 มถินุายน 2563
บรษัิท บญุถาวร ไลทต์ิง้ เซ็นเตอร ์จ ากัด



PR : วนัที ่11 ก.ย. 2563
อบรมใหค้วามรูแ้ละการใชง้านระบบควบคมุไฟอัจฉรยิะ (L&E Smart Lighting System) แกเ่จา้หนา้ทีส่ านักพัฒนาทรัพยากร

บคุคลดา้นพลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลมิพระเกยีรต ิกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และศนูย์
ฝึกอบรมปฏบิัตกิารดา้นการจัดการพลังงาน (Mini Plant)



PR : วนัที ่20-21 ตค 2563
รว่มแสดงสนิคา้กลุม่ไฟปลกูพชื งานสมันาเรือ่ง horticulture lighting จัดโดยสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแหง่ประเทศไทย



CSR – พฤษภาคม 2563

รว่มสนบัสนุนหนา้กากอนามยัแก่
บุคคลากรทางการแพทย ์โรงพยาบาล 9 
แหง่ดงันี้

1. โรงพยาบาลกงหรา
2. โรงพยาบาลปัตตานี
3. คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยั
นเรศวร
4. โรงพยาบาลสระบุรี
5. โรงพยาบาลมายอ
6. โรงพยาบาลสไุหงโกลก
7. โรงพยาบาลยะลา
8. โรงพยาบาลโคกโพธิ์
9. โรงพยาบาลสงขลา



CSR – วนัที ่14 เมษายน 2563
มอบชดุหลอดไฟ UV-C ฆา่เชือ้แบบเคลือ่นทีใ่หก้ับโรงพยาบาลเด็ก ส าหรับหอ้งตรวจโควดิ 19,โรงพยาบาลราชวถิี

กลุม่งานอายรุศาสตร ์และ สถาบันประสาทวทิยา กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ



ผลการด าเนินงาน 
ประจ าไตรมาส 3 ปี 2563



2562 2563 เปลีย่นแปลง

จ าแนกตามชอ่งทางการขาย  
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ค่าใช้จ่าย Q3/2563
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รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร /ก าไรส าหรบังวด 

Q1 – Q3 ปี 2563

2562 2563 VARIANCE 2562 VARIANCEQUARTER

รายไดจ้ากการขาย
และใหบ้รกิาร

ก าไรส าหรบังวด

Q1 598      568       -5% 15.7     8.8       -44%

2563

Q2 548      485      -11% -16.2    -6.3      +61%

Q1+Q2+Q3 1,861   1,765     -5% 22.7     22.0      -3%

Q3 715       712      -0.4% 23.2     19.5     -16%



Thank You


