


































 













บริษทั ปฏิวตั ิฟิล์ม จํากดั  

Revolution Films Co.,Ltd. 
 เร่ิมก่อตัง้ในปี 2549 โดยมีคณุ ปิยโชติ ศรีจนัทร์ ซึง่เป็นกรรมการผู้จดัการ และเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท 

ปฎิวตัิ จํากดั ซึง่ดําเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยดําเนินการในการผลติภาพยนตร์โฆษณา ครอบคลมุทัง้ตวั
สนิค้า ผลติภณัฑ์ บริการ รวมถึงภาพลกัษณ์ขององค์กร ภาพยนตร์โฆษณาท่ีผลติล้วนแต่เป็นแบรนด์ชัน้นําระดบัชาติทกุ

ประเภท ตัง้แต่เคร่ืองสําอาง อาหาร รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เคร่ืองด่ืม ผ้าอ้อมสําเร็จรูป แชมพ ูกาแฟ ขนมเด็ก ยา โทรศพัท์ นมผง 

ครีมเทียม เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ พร้อมทัง้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลติภาพยนตร์โฆษณาคณุภาพจากเอเจนซ่ี ชัน้นําทัง้

ไทยและต่างประเทศ  
                     
 ดงันี ้บริษัท เดนท์ส ุไทยแลนด์ จํากดั, บริษัท เดนท์ส ุสงิคโปร์, บริษัท เดนท์ส ุพลสั จํากดั, บริษัท ลีโอ เบอร์

เนทท์ ประเทศไทย จํากดั, บริษัท เจ วอลเทอร์ทอมสนั (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท โอกิลวี แอนด์ มาเธอร์ (ประเทศไทย) 
จํากดั, บริษัท ครีเอทีฟ จซู จี วนั จํากดั, บริษัท โลว์ จํากดั , บริษัท ชาชิแอนด์ชาชิ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท บีบีดีโด 

บางกอก จํากดั, บริษัท เฟมไลน์ จํากดั,บริษัท อาซาตซุ (ประเทศไทย) จํากดั,บริษัท เดลฟิส ฮาคโูฮโด (ประเทศไทย) จํากดั

,บริษัท ฮาคโูฮโด (ประเทศไทย)จํากดั ,บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จํากดั,บริษัท ทีบีดบับลวิเอ (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 
 



ผลงานทีผ่่านมา…ปี พ.ศ. 2549 
 -  แชมพแูละครีมนวดผม Pantene ออกอากาศในประเทศ Thailand, Philippines, Malaysia 

-  แชมพ ูHead & Shoulder ออกอากาศในประเทศ Thailand, Philippines, Vietnamese 

-  แคลเซียมบาํรุงกระดูก Sandoz ออกอากาศในประเทศ Thailand, Philippines, Vietnamese 

-  รถยนตT์oyota Altis, Camry, Hilux Vigo Fortuner 

-  โฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รโตโยตา้ 

-  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี, องคก์รของ รัฐบาลกระทรวงพลงังาน 

-  รถมอเตอร์ไซด ์Yamaha 

-  ครีมเทียม Coffeemate ถ่ายทาํท่ีประเทศ Czech Republic ใน Prague city 

-  Vitamin A1, A2, Vaccination โฆษณาผลิตภณัฑข์องประเทศญ่ีปุ่น 



ผลงานทีผ่่านมา…ปี พ.ศ. 2550 
 - สี Dulux ICI ของประเทศจีน       

-    ผงซกัฟอก Attack O2 Plus 

-     รถยนต ์Toyota Hilux Vigo 4 เร่ือง Vios, Fortuner Cinema AD. 

- นมผงอแลค็ตา้ 3 เร่ือง             

-     นํ้าขิง Hotta 

- รถยนต ์Chevrolet Thailand & Malaysia             

-    รถยนต ์Mitsubishi Triton 

- รถยนต ์Honda               

-     เคร่ืองสาํอาง Pan Cosmetic 

- แชมพ ูFree&Free        

-     แชมพ ูClinic 

- ภาพลกัษณ์องคก์ร SCG      

-    แคลเซียม CDR 



ผลงานทีผ่่านมา…ปี พ.ศ. 2551 
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon    

- กาแฟสาํเร็จรูป Birdy 2 เร่ือง 

-    รถมอเตอร์ไซด ์Suzuki ออกอากาศใน Thailand, Combodia 2 เร่ือง 

-     รถยนตT์oyota Hilux Vigo 2 เร่ือง, Yaris , Fortuner 

- รถยนตT์oyota Vios ประเทศอินเดีย   

-     เคร่ืองซกัผา้ Hitachi 

- Cockpit   

-     โทรศพัท ์TOT 

-     รถยนต ์Proton Persona    

-     ผา้ออ้มสาํเร็จรูป Pampers ประเทศญ่ีปุ่น 



ผลงานทีผ่่านมา…ปี พ.ศ. 2552 
 - รถยนตT์oyota Innova ประเทศอินเดีย 2 เร่ือง  

-    รถมอเตอร์ไซด ์Honda 

- รถยนตT์oyota Altis 3 เร่ือง, Yaris 2 เร่ือง  

- รถยนต ์Mitsubishi Triton 2 เร่ือง 

- รถยนต ์Mitsubishi Pajero spot 2 เร่ือง  

- รถยนต ์Mitsubishi Space Wagon 

- กาแฟปรุงสาํเร็จรูป Birdy 2 เร่ือง   

- Voltaren Emulgel  

- บางจาก     

- แคลเซียมบาํรุงกระดูก CDR  

-     เจเล่ บิวต้ีไลท ์



ผลงานที่ผ่านมา…ปี พ.ศ. 2553 - 2554 

 - รถยนต์ Toyota Innova  

- ภาพยนตร์โฆษณาสง่เสริมภาพลกัษณ์ “กองทนุหมู่บ้าน” 

- ภาพยนตร์โฆษณาสง่เสริมภาพลกัษณ์ “อสค.(นมโรงเรียน)” 

- รถยนต์ Mitsubishi Space Wagon 2 เร่ือง 

- รถจกัรยานยนต์ Honda 2 เร่ือง “Ask / Million” 

- รถยนต์ Toyota Yaris “New Found Love” 

- รถยนต์ Toyota Avanza “As I Like” 

- รถยนต์ Toyota Prius “Wonderful” 

- เคร่ืองปรับอากาศ Daikin “Residence / Commercial” 

- รถยนต์ Mitsubishi Lancer EX 

- กล้องถ่ายรูป Canon 



ผลงานที่ผ่านมา…ปี พ.ศ. 2555 - 2557 

 - Modernform 

- รถยนต์Toyota fotuner  

- ททท. 
- Kubota “โตขึน้ผมอยากเป็นอะไร” 

- Honda step wagon “Life disign” 
- Nissan Palsar 

- Nissan tritan 

- Samsung Hero 

- Honda scoopyi “why so commond” 

- Toyota Avenza 

- Honda Wave 

- Centrum “ก้อง สหรัฐ 
- Canation 

- Honda step wagon “My sky” 

 



Contact information 

 

 

ที่อยู่สาํหรับออกใบกาํกับภาษี 

บริษัท ปฏิวติั ฟิล์ม จํากดั   

160/33 หมู่ท่ี5 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 11000 

ที่อยู่สาํหรับส่งเอกสาร 

บริษัท ปฏิวติั ฟิล์ม จํากดั     

878 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800 

   Tel: (662) 9105553 Fax: (662) 9105554 

Website  : http://www.revo.co.th 

Email : piyachart@revo.co.th 

  :  piyachote@revo.co.th 

    :  phung@revo.co.th 
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