


วิสัยทัศน
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะกาวสูการเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณ

ไฟฟาสําหรับธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ดวยสินคาที่มีคุณภาพ

สูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความใสใจในบริการ เพื่อใหลูกคา

ไดรับความพึงพอใจสูงที่สุด

พันธกิจ 
• มีสินคาแสงสวางตาง ๆ ที่หลากหลายและครบครัน เพื่อที่

จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมของงาน

โครงการทั้งภาครัฐและเอกชน

• ใหบริการดานไฟฟาแสงสวางอยางครบวงจร เพื่อใหลูกคาได

รับประโยชนสูงสุด

• มีโรงงานผลิตและมีพันธมิตรที่มีหองปฏิบัติการสําหรับการ

ทดสอบ เพื่อพัฒนาและผลิตสินคาใหม เพื่อนํามาตอบสนอง

ความตองการใหม ๆ ของลูกคาอยางตอเนื่อง

การบริการ
• บรกิารสนบัสนนุทางดานระบบสองสวางเฉพาะดาน และสามารถ

รวมบรกิารตางๆ ตามความตองการของโครงการน้ันๆ  

• การจัดการระบบสองสวางสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ

ใหคําปรึกษาสนับสนุนอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนบรรลุตาม

เปาหมาย 

• สามารถแจกแจงขอมูลถึงสถานการณระบบไฟสองสวางที่ใช

งานกันอยู ซึ่งจะโยงไปถึงความเปนไป และประโยชนที่ไดรับ

จากการทดแทนดวยระบบสองสวางใหม ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึง

การใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บริการตรวจสอบการใช

พลังงานในระดับความสวางที่แตกตางกันพรอมทั้งออกแบบให

เหมาะสมที่สุด เพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่ทํางาน มุงเนนการ

ประหยัดพลังงาน

• บริการอัพเกรดหลอดไฟและโคมไฟ

• ใหคําแนะนํา การขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ

• การบรกิารดแูลและซอมบาํรงุใหระบบสองสวาง คงประสทิธภิาพ

การสองสวางและการขยายระยะเวลารับประกนั

• ยกระดับความปลอดภัย แสงสวางจะสงผลตอประสิทธิภาพ

การทาํงานของผูปฏบิตังิาน ระดบัความสวางทีเ่หมาะสมมองเห็น

ไดชัดเจน ไมทําใหเกิดการเมื่อลาของดวงตา ทํางานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ และปลอดภัยเพราะเมือ่ผูปฏิบตังิานสามารถมอง

เห็นสิ่งตางๆ ไดอยางชัดเจน

Vision
To be the leading of electrical components distribu-
tor for government & private section with high quality 
product, advance technology and good services in or-
der to the customer feel most satisfi ed.
Mission
• Off er full range of lighting products to meet govern-
ment & private sector’s requirement.
• Provide fully integrated services for customers’ ad-
vantage.
• Establish high standard manufacturing facilities & 
partner who have laboratory to facilitate new products 
development and innovation.

SERVICE
• The support services on specialist lighting system 
and can include services acording to the needs of the 
project. 
• Management of lighting systems for industrial plants, 
and counseling and ongoing support from the start to 
achieve the goals.
• Capable of data distribution on the lighting system 
situation in use which can be linked to the possibilities 
and benefi ts received from replacement with a new 
lighting system which will demonstrates the effi  ciency 
of energy used, services on checking of the energy 
consumption in diff erent brightness levels and optimal 
design to comply with conditions of work place, and 
focus on energy savings.
• Service on upgrading lamps and lanterns. 
• Provide advice to obtain fi nancial grants from the 
government. 
• Service on administering and maintenance of the 
lighting system, provide constant luminous effi  ciency 
and extended warranty.
• Enhance safety; lighting will aff ect the performance 
of the workers. Appropriate brightness level will cre-
ate clear visibility, not cause strain on the eyes, and 
work more effi  cient and safe, because workers can 
see things clearly.



โรงงานผลิต    
VICTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED

บรษิทัมโีรงงานผลติโคมไฟฟา และเสาไฟฟาชนดิตางๆ รวมถงึอปุกรณไฟฟาตางๆ ทเีก่ียวกับโคมไฟฟาและนาํเขาสนิคาคณุภาพ

ดีจากตางประเทศ ในชื่อบริษัท วิคเตอร แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 188 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร 74110  บนพ้ืนที่ 5,000 ตารางเมตร เปนโรงงานท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2008  รวมถึงมาตรฐาน 

สากลอื่นๆ

MANUFACTURING PLANT
VICTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED

The company has manufacturing plant for various types of electric lamps and electric posts including electrical 
equipment associated with electric lanerns, and import the good quality products from abroad in the name of Victor 
Manufacturing Co Ltd, located at 188 Moo 1, Donkaidee Sub-district, Kratumban District, Samutsakorn . Province 74110, 
on a 5,000 square meters. The plant is certifi ed to the ISO 9001:2008 and other international standards.



MANUFACTURING PLANT
VICTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED



LOUVER TYPE DIFFUSER TYPE   

PENDANT TYPE

ผลิตภัณฑ

PRODUCT
WINLIGHT

PRODUCT

DOWNLIGHT TYPE

WINLIGHT



BOLLARD LIGHT

WALL MOUNT LIGHT

DOWNLIGHT

HIGHBAY/LOWBAY

RECESSED

FLOODLIGHT

FLOOD LIGHT

SURFACE

STREET LIGHT

BORDER LIGHTPOST TOP LIGHT

SPOT LIGHT

LED LAMP

PHILIPS
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โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
(Bitec)
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRM)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด (โรงงานบางเลน)
บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเมนท จํากัด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ชางอารีนา (บุรีรัมย ยูไนเต็ด)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน หอประชุม หอศิลป จ.นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สามารถทเลคอม จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
บริษัทพรอคเตอร แอนด แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโก จ.ชลบุรี 
อาคาร ดิเอ็มโพเรียม ทาวเวอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจเมนท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
บริษัท จอหนสัน คอนโทรล เวิลด เซอรวิส (ประเทศไทย) 
กรุงเทพมหานคร 
บริษัท แกรดโฮมมารท จํากัด กรุงเทพมหานคร 
ธนาคารสแตนดาดชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 
The Shell Company (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จ.ชลุบรี
บริษัท โตโยตา โบชูกุ (ประเทศไทย) จํากัด จ.ชลบุรี 
บริษัท ไทยโตโย เดนโซ (ประเทศไทย) จํากัด จ.ปราจีนบุรี 
บริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด จ.สมุทรปราการ 
บริษัท โคราช เดนกิ จํากัด 1,2 จ.นครราชสีมา 
วาย เอ็ม ซี เอ จ.เชียงใหม 

















REFERENCESTREET LIGHT SOLAR CELL



ศูนย์ราชการจังหวัดเพรชบรุี

ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

ศูนยยยยยย์ร์ าชการจังหวัดน่าน

ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสิน

ศาศาลปลปกคกคก รอรอรองจงจังังงหวหวหวัดัดอุอุอดรดรธาธานีน



WINNER LIGHT CORPORATION CO.,LTD. 
37,39 Soi Ekachai 72, Klongbangpran, Bangbon, Bangkok, 10150 Thailand.

Tel: 0-2415-7576-7  Fax: 0-2415-7578 Line ID: winnerlight

Email: sale.wlc@hotmail.com, sale_wlc@winnerlight.co.th

www.winnerlight.co.th


