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ป 2542 จดทะเบียนช�่อ หจก.อิทธ�ฤทธ�์ อิเลคตร�ค เร�่มผลิตสินคาประเภท สวนประกอบโคมไฟ

ใหกับโรงงานและรานคา จำหนายโคมไฟทั่วประเทศ ดวยเง�นทุนจดทะเบียนเร�่มตน 500,000 บาท

และดำเนินกิจการเร�่อยมา จนไดเปนตัวแทนการขายสินคา ใหกับหลายแบรนดชั้นนำ เชน 

Siemens, Philips ภายใตแบรนด อิทธ�ฤทธ�์ (ITTHIRIT)

ป 2545 ไดมีการขยายโรงงานไปตางประเทศ และนำเขาสินคาจากตางประเทศ เพื่อขยายศักยภาพตนทุน ราคา และพัฒนาสินคา ใหตรง

กับความตองการของตลาด และมีการเปล่ียนช�อ่แบรนด จาก อิทธ�ฤทธ� ์(ITTHIRIT) เปน ไลททร�โอ (LIGHTTRIO) ไดมีการขายเขาโครงการ

อสังหาร�มทรัพยชั้นนำในประเทศ

ป 2557 เปลี่ยนช�่อจาก หางหุนสวนจำกัด เปน บร�ษัท อิทธ�ฤทธ�์ อิเลคตร�ค จำกัด และไดมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมพวก Solar Cell

ระบบ Smart Lighting เขามาขายใหกับโครงการมากกวา 1000 โครงการในประเทศ  

ป 2559 ไดยายที่ตั้งมาอยูที่ ต.พันทายนรสิงห จ.สมุทรสาคร จนถึงปจจ�บัน ซ�่งใชเปน โรงงานคลังสินคา Showroom และสำนักงาน

บนพื้นที่ประมาณ 10,000 ตรม. 

ป 2560 ไดรับเคร�่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม <มอก.1955-2551> เปนผูผลิตและจำหนายโคมไฟ

ป 2561 ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และไดพัฒนากลุมสินคาใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและอยูในฐานลูกคาปจจ�บัน

และเจาะกลุมลูกคาใหม เปนสินคากลุม Smart Home และทำระบบ Home Automation ภายใตแบรนด Homehuk Smart ไดรับการตอบรับ

เปนอยางดีจากโครงการหมูบานและคอนโด 

ป 2562 ตลอดระยะเวลา 20 กวาปี บร�ษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจและผลิตสินคาออกมาท้ังหมด 6 กลุม ไดแก Outdoor, Indoor, Decorate,

หลอดไฟ LED, โคมไฟ Solar Cell, และระบบ Smart Home ไดมีการจำหนายมากกวา 1000 โครงการ และเรายังยึดมั่นจะพัฒนาสินคา

และบร�การตอไป และไดเพิ่มเติมการบร�การรับออกแบบ ติดตั้งแสงสวาง ระบบไฟฟา ใหกับบานพักอาศัยและโครงการอีกดวย   

ปจจ�บัน บร�ษัทฯ ไดพัฒนาระบบการทำงานใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ โดยเพิ่มชองทาง

การจำหนายสินคาบน Platform Online เพื ่อเข าถ ึงล ูกคาได อยางรวดเร ็ว และป จจ �บ ันได ม ีการเปลี ่ยนช� ่อบร�ษ ัท เป น

บร�ษัท อิทธ�ฤทธ�์ ไนซ คอรปอเรชั่น จำกัด และยึดหลักนโยบายใหม เพื่อตอบโจทยการทำงานใหกับลูกคามายิงข�้น 

COMPANY PROFILE



Our Business
การประกอบธุรกิจของบร�ษัท



Vision
“เปนผู นำธุรกิจผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง พลังงานทดแทน

อุปกรณเทคโนโลยีอัจฉร�ยะ นวัตกรรมที่อยูอาศัย เพื่ือสงมอบ

บร�การท่ีดีเยียม สรางประสบการณและความสะดวกสบายแกผูบร�โภค”

Mission
- สรางผลิตภัณฑและบร�การท่ีตอบสนองความตองการใหลูกคา

  ไดความพึงพอใจสูงสุด

- พัฒนาขยายธุรกิจใหเติบโตอยา่งย่ังยืน รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม

- สรางโครงขายธุรกิจเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสบการณความสะดวก

  รวดเร็วในการใชบร�การของลูกคา

- พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงนวัตกรรม มีบุคลากรและระบบการบร�หาร

  จัดการท่ีทันสมัยมีประสิทธ�ภาพ

Vision
Mission
ว�สัยทัศนและพันธกิจ

บร�ษัท อิทธ�ฤทธ�์ ไนซ คอรปอเรชั่น จำกัด กอตั้งข�้นเมื่อป 2542 บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ

ไฟฟาแสงสวางทุกประเภท อยางครบวงจร ภายใตแบรนด "LIGHTTRIO"  และเปนตัวแทนจำหนาย อยางเปนทางการของ

PHILIPS, OPPLE, SIMON, SIEMENS, GO Net  และในปจจ�บันไดมีการขยายธุรกิจ เพ่ิมสินคาและการใหบร�การภายใตบร�ษัทฯ อีก

2 แบรนด คือ UnionClean(แอลกอฮอล), Homehuk Smart(สมารทโฮม), 

INNOVATION
ใสใจนวัตกรรม

CUSTOMER FOCUS
ใหความสำคัญลูกคา

ENERGY
รักษาประสิทธ�ภาพเต็มกำลัง

N I C E

NEW GEN
กาวทันยุคใหม

CHARGING
STATION



โครงการจัดสรร

โรงพยาบาล

โรงงาน
อุตสาหกรรม

ไฟถนน

คอนโดมิเนียม

Our Business
การประกอบธุรกิจของบร�ษัท

ไดรับเคร�่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก.1955-2551



ARCHITECTURAL LIGHTING
ธุรกิจเกี่ยวกับโคมไฟและสวาง

INDOOR LIGHTING
โคมไฟและหลอดไฟ ที่ใหแสงสวางภายในบาน แตงเติม

เสนหใหหองน่ังเลนดวยโคมไฟเพดาน เพ่ิมเติมความสวาง

อยางท่ัวถึงดวยหลอดไฟ สามารถสรางสรรคบรรยากาศ

การอยูอาศัยใหนาผอนคลายมากข�้น จะตกแตงดวย

โคมไฟเพดาน โคมไฟตั้งโตะหร�อหลอดดาวนไลท



ARCHITECTURAL LIGHTING
ธุรกิจเกี่ยวกับโคมไฟและสวาง

OUTDOOR LIGHTING

โคมไฟภายนอก ไฟผนัง ไฟกิ่งภาย ไฟหัวเสา โคมไฟใตน้ำ

แสงไฟจากโคมไฟภายนอกจะทำใหบานพักคอนโด หร�ออาคาร

กลายเปนงานศิลปะช�้นหนึ่งที่ไมเหมือนใคร เพื่อใหดูสวยงาม

ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  



ARCHITECTURAL LIGHTING
ธุรกิจเกี่ยวกับโคมไฟและสวาง

DECORAT LIGHTING

โคมไฟตกแตงหองและตกแตงบาน เพื่อเพิ่มความสวยงาม

ตามแฟชั ่นและทำใหไมตกเทรนด โคมไฟมีหลายประเภท

ท้ังโคมไฟเพดาน โคไฟต้ังโตะ โคมไฟ LED ฯลฯ ดวยการผสมผสาน

ในรูปแบบตางๆ ท่ีชวยเพ่ิมมิติความสวยงาม และสะทอนตัวตน

ของผูพักอาศัย



ARCHITECTURAL LIGHTING
ธุรกิจเกี่ยวกับโคมไฟและสวาง

SOLAR LIGHTING



ARCHITECTURAL LIGHTING
ธุรกิจเกี่ยวกับโคมไฟและสวาง

LIGHTTING DESIGN
เรามีทีมออกแบบแสง 

✔มีทีมงานออกแบบของ Partner เจาใหญในประเทศ

✔ทำ Simulate ไดหลายๆ Option

✔สวย สวาง เดน มากข�้น

ชวยทำใหสถานท่ีในเวลากลางคืนดูสวยงามและนาอยู

มีความโรแมนติก และหรูหรา เราคัดสรรสินคาดีมี

คุณภาพใหกับโครงการและลูกคา

Lightting Design



ตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการ

Lightting Design



ตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการ



ตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการ



ตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการ



ตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการ

CHARGING STATION
เคร�่องชารจรถยนตไฟฟามาตรญานสากล

ระบบจัดการอัจฉร�ยะ

บันทึกและตรวจสอบการชารจแบบ Real Time

ควบคุมการทำงานไดในระยะไกล

ใชงานงายแคปลายนิ้ว ดวยแอปพลิเคชั่น BeCharger

บันทึกและตรวจสอบการชารจแบบ Real Time

ใชงานงายแคปลายนิ้ว ดวยแอปพลิเคชั่น BeCharger

เคร�่องชารจรถยนตไฟฟามาตรญานสากล









งานติดตั้งโคมไฟถนน SOLAR STREETLIGHT

แผงโซลาเซลลขนาด 350W 14,400lm เสาสูง 9 เมตร

งานเทศบาลเกร็ดแกว จ.ชลบุร�
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