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บ้านปู อินฟิเนอร์จี เปิดตัวบริษัทสู่ผู้ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทติย์แบบครบวงจร  

ต่อยอดผูน้ าดา้นพลงังานของบา้นปฯู ผลกัดนัพลงังานสะอาด รับยทุธศาสตร์พลงังาน 4.0  
 

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) เปิดตวั
อย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้ ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 
One Stop Service ด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในระยะแรกจะให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ท่ีติดตัง้บนหลงัคา ระบบไฟถนน และอปุกรณ์ไฟส่องสว่างจากพลงังานแสงอาทิตย์ บริการครอบคลมุตัง้แต่ 
การให้ค าปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ ไปจนถึงซ่อมบ ารุง เจาะตลาดลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคดิ “Go Green Together” สง่เสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเป็นสว่นหนึ่ง
ของการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายยิ่งขึน้ โดยไม่ต้องลงทุนค่าติดตัง้หรือค่าอุปกรณ์ ( zero 
investment) และชว่ยลดต้นทนุธุรกิจจากคา่ไฟท่ีลดลง พร้อมตอบรับนโยบายและแผนพลงังานทดแทนของ
รัฐบาล 

 

นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้น าด้าน
พลงังานแหง่เอเชีย กบักลยทุธ์ลา่สดุ Greener & Smarter บ้านปฯู มุง่ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
และใช้เทคโนโลยีด้านพลงังานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดคา่ใช้จ่าย บ้านปฯู ไม่เพียงพฒันาธุรกิจเหมืองถ่าน
หินและธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีด าเนินการมามากกว่า 30 ปี แต่ยงัมุ่งพฒันาพลงังานทดแทนโดยน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั เข้ามาผนวกกบัการผลิตพลงังานเพ่ือตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะ
เป็นความต้องการด้านพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ สะอาดขึน้ สดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนท่ีสงูขึน้ และการเช่ือมตอ่
สงัคมยคุดิจิตอล หลงัจากเตรียมความพร้อมและระบบสนบัสนนุท่ีแข็งแกร่งทัง้ด้านเทคโนโลยีและด้านการ
บริการลูกค้าแบบครบวงจร จึงได้เปิดตวับ้านป ูอินฟิเนอร์จีฯ อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการต่อยอดความ
เช่ียวชาญจากการด าเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของบ้านปฯู ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ น มาสู่ธุรกิจวางระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ อีกทัง้ยงัเป็นการร่วมขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศด้านพลงังาน หรือนโยบาย
พลงังาน 4.0 ท่ีมุ่งเน้นผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมด้านพลงังานใหม่ๆ ส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน เพ่ือสร้าง
ความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศ”  



 

 

ในระยะแรก บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ จะให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บน
หลงัคา (Rooftop Solar) ระบบไฟถนน และอปุกรณ์ไฟสอ่งสวา่งจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Streetlight 
and Accessories) ด้วยอุปกรณ์ชัน้น าท่ีมีคณุภาพสูง เน้นแพ็คเกจ Signature Infinergy ท่ีคุ้มค่ามากท่ีสดุ 
ลกูค้าไมต้่องลงทนุคา่ตดิตัง้หรือคา่อปุกรณ์เลยแม้แตบ่าทเดียว (zero investment) และจา่ยคา่ไฟจากระบบ
โซลาร์ในราคาท่ีถกูลง พร้อมบริการดแูลรักษาระบบ และฟรีอปุกรณ์ตลอดอายสุญัญา 20-25 ปี นอกจากนี ้
ยงัมีอีก 2 แพ็คเกจให้ลกูค้าเลือกตามความต้องการ ซึง่ผลประโยชน์ท่ีได้รับจะแตกตา่งกนั 

 

บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ มีทีมวิศวกรท่ีมีความช านาญ ตัง้แต่การออกแบบระบบ คัดเลือกอุปกรณ์
คณุภาพจากแบรนด์ชัน้น า และวางระบบท่ีได้มาตรฐาน พร้อมตรวจสอบไซด์งานลูกค้าผ่านระบบ Control 
Room ท่ีวางระบบมอนิเตอร์ และรายงานผลการท างานของอปุกรณ์ตลอดอายสุญัญา เพ่ือตอบสนองลกูค้า
อย่างทนัท่วงทีหากต้องการความช่วยเหลือด้านระบบ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการบริการ
ภายใต้แนวคดิ Smart Service โดยลกูค้าท่ีใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการผลิตไฟฟ้า ยอดประหยดัค่า
ไฟ แจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตุขัดข้องแบบเรียลไทม์ และมีช่องทางการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ Banpu Infinergy ลูกค้าในปัจจุบนัประกอบไปด้วยหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น โรงงานขนาดใหญ่ 
โรงแรม โรงเรียน และสถานีบริการน า้มนั  

 

ส าหรับแผนกลยุทธ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ตัง้เป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้ได้รวม 300 เมกะวตัต์ เพ่ือตอบรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการ
ร่วมสนบัสนุนแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy 
Development plan : AEDP 2015) ของกระทรวงพลงังาน ท่ีตัง้เป้าเพิ่มการใช้พลงังานทดแทนโดยรวมของ
ประเทศจาก 13.9% ในปัจจบุนั เป็น 30 % ภายในปี 2579 นอกจากนี ้ยงัมุง่มัน่ท่ีจะศกึษาและน าระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage System: ESS) มาใช้ในการควบคมุการผลิต การสง่ และการกกัเก็บพลงังาน เพ่ือให้การใช้พลงังาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ (Electric Vehicle)  

 

“บริษัทฯ เช่ือว่าแนวโน้มพลงังานทดแทนในไทยจะชดัเจนมากขึน้ อย่างในตา่งประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่ น 
จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาท่ีมีการใช้พลงังานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย และวนันีธุ้รกิจของบ้านป ู
อินฟิเนอร์จีฯ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมาเติมเต็มแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และ
ปลายน า้ของบ้านปูฯ ท่ีจะช่วยให้กลุ่มบ้านปูฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึน้  และพร้อมท่ีจะเป็นผู้



 

 

ให้บริการด้านพลังงานชัน้น าแก่ภาคส่วนต่างๆ ด้วยจุดแข็งคือ การบริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีมงานท่ีมีความช านาญและประสบการณ์ช่วยลูก ค้าลด
ต้นทนุโดยไม่มีความเส่ียง และ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืนและมัน่คงด้วยพลงังานทางเลือก
ท่ีสะอาด สอดคล้องกับหลกัการด าเนินธุรกิจของบ้านปูฯ ท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือส่งเสริมพลังงาน
สะอาดกบัสงัคมไทยให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการเพ่ือสงัคม “โครงการพลงังานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเรียนรู้” โดยติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ให้แก่ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัตาก ท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 13 แห่ง พร้อมตัง้เป้าติดตัง้ให้ครบ 24 โรงเรียนภายในปีนี ”้  นางสมฤดี 
ชัยมงคล กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด กล่าวปิดท้าย 
 

ส า ห รั บ ผู้ ท่ี ส น ใ จ ติ ด ตั ้ง โ ซ ล า ร์ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.banpuinfinergy.co.th หรือตดิตอ่ลกูค้าสมัพนัธ์ 02-095-6599 

# # # # 
 
เกี่ยวกับบ้านปู อนิฟิเนอร์จีฯ 
บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั เป็นบริษัทในเครือของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ผู้น าด้านพลงังานแหง่เอเชีย ในฐานะ
ผู้ ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตัง้แต่การให้ค าปรึกษา 
ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุง ส าหรับลกูค้าภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทนุ
การบริหารจดัการจากการประหยดัคา่ไฟฟ้า โดยน าประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจด้านพลงังานของบ้านปฯู มากกวา่ 30 
ปี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และความช านาญจากธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ น มาต่อยอดเป็นธุรกิจ
พลงังานสะอาดส าหรับประเทศไทยในอนาคต 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
 

Brand Strategy & Communications 
บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด 
กญัขจี มีเ้จริญ    02.095.6544 
Kankhachee_M@banpu.co.th  
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