
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ์          21 ตลุาคม 2562 
 

“บ้านปูฯ” เปิดโรงงานแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน ในจีน เดนิหน้าขยายก าลังผลิตสูงสุดในอาเซียน 
รองรับการผลิตได้ถงึ 1 กิกะวัตตช่ั์วโมง เพือ่รองรับแผนขยายตลาดและดมีานดจ์ากท่ัวโลก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยายใตภ้าพ: นางสมฤด ีชยัมงคล (ที ่4 จากซา้ย) ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) และ มร.เคลวนิ ลมิ (ที ่3 จากซา้ย) ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารกลุ่ม บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิง้ส ์จ ากดั พรอ้มดว้ยผูบ้ริหารระดบัสงูของบา้นปฯู ร่วมเปิดโรงงานแบตเตอรี่ลเิธียมไอออนขนาด 1 กิกะวตัตช์ั่วโมง ในจีน 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก สยายปีกกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
พลังงาน เปิดเกมรุกธุรกิจจัดเก็บพลังงานเต็มสูบ ผนึกพันธมิตรระดับโลก บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบแบตเตอร่ีจัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน (LiB) ส าหรับรถยนต์
และระบบไฟฟ้าส ารอง ร่วมเปิดโรงงานผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนมาตรฐานโลก ในเมืองซูโจว (Suzhou) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ขยายก าลังผลิตให้สูงสุดในอาเซียน โดยสามารถรองรับการผลิตได้ถึง 1 กิกะวัตต์
ชั่วโมง ชูจุดแข็งเป็นโรงงานที่ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง พร้อมมีเคร่ืองหมายการันตรีใบรับรองคุณภาพและสิทธิบัตรต่างๆ ใน
ระดับสากลทั่วโลกกว่า 40 ใบ ม่ันใจสามารถรองรับแผนเชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึน้ในยุโรป จีน ญ่ีปุ่น อินเดยี 
ไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันกว่า 20 ประเทศ ตอบโจทยท์ิศทางตลาดแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนที่
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึน้จากแนวโน้มตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) รถบัส รถบรรทุก 
ระบบการกักเก็บพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกัก
เก็บพลังงาน (Energy Storage System) นับเป็นการแสดงศักยภาพของบา้นปูฯ ตามแผนการพัฒนาพลังงานอยา่งม่ันคง
และยั่งยืน (Sustainable Energy) ให้ 1. มีความม่ันคงต่อเน่ืองของพลังงานสะอาด 2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. ด้วย
ราคาที่เหมาะสม ประกอบกับการยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environment, Social and Governance) หรือหลัก ESG ดังที่บ้านปูฯ ได้รับการรับรองการจัดอันดับดัชนีความยั่งยนืใน 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2557 
 



 

 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “บา้นปฯู มุง่มั่นขยายธุรกิจที่ตอบ
โจทยเ์ทรนดค์วามยั่งยืน หรอื ESG และสรา้งการเติบโตใหก้บักลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานอยา่งต่อเนื่อง ตามกลยทุธ ์Greener & 
Smarter โดยเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 47 ของบริษัท ดูราเพาเวอร  ์โฮลดิง้ส ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจกักเก็บพลงังานชัน้น าใน
หลายประเทศทั่วโลกมาประมาณ 10 ปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่สอดรบักบัเทรนดเ์ทคโนโลยีพลงังานในอนาคตและ
เสริมแกร่งระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบา้นปูฯ ซึ่งการไดล้งทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานระดบัโลกเช่นนี ้ถือเป็นอีกหนึ่ง
ฟันเฟืองในการเสริมศกัยภาพ สรา้งความแข็งแกร่ง และสรา้งการเติบโตอย่างกา้วกระโดดใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน 
ตลอดจนขบัเคลือ่นการใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศไทยและในระดบัสากลใหเ้ติบโตอยา่งตอ่เนื่อง” 
 

บา้นปูฯ และดูราเพาเวอร ์มุ่งพฒันาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเมืองซูโจว (Suzhou) สาธารณรฐัประชาชนจีน ใหม้ี
ระบบการด าเนินงานและการผลิตที่ศกัยภาพมากขึน้ โดยน าเทคโนโลยีขัน้สงูในระบบออโตเมชันมาใช้ภายในโรงงาน มุ่งเนน้
คุณภาพ ความปลอดภยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพฒันาวิจยัเพื่ออนาคต พรอ้มขยายก าลงัการผลิตจากเมื่อปี 2561 มี
ก าลงัผลติรวมสงูสดุตอ่ปีอยูท่ี่ 80 เมกะวตัตช์ั่วโมง โดยเพิ่มใหส้ามารถรองรบัแผนการผลติไดถ้ึง 1 กิกะวตัตช์ั่วโมง สง่ผลใหโ้รงงาน
แห่งนีม้ีก าลงัผลิตสงูสดุในภมูิภาคอาเซียน ลา่สดุ เมื่อวนัที่ 18 ต.ค. ผ่านมา ไดม้ีการเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเดินเครือ่ง
ไลนก์ารผลิต และเปิดเกมรุกตลาดธุรกิจจดัเก็บพลงังานอยา่งเต็มรูปแบบ โดยตัง้เป้าหมายจะเดินหนา้ขยายฐานลกูคา้ในภมูิภาค
ยโุรป อเมรกิา และเอเชีย เพิ่มขึน้ตอ่ไป 
 

มร.เคลวิน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดูราเพาเวอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากัด กลา่ววา่ “การเปิดโรงงานแหง่ใหมแ่ละมี
เทคโนโลยีขัน้สงู นบัเป็นอีกหนึง่กา้วส าคญัที่สะทอ้นถึงความมุง่มั่นของดรูาเพาเวอร ์ในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อสง่มอบสนิคา้
และกระจายบรกิารที่มีคณุภาพไปยงัลกูคา้ในทกุเซกเมนตแ์ละทกุภมูิภาค และการมีองคก์รชัน้น าดา้นพลงังานระดบัภมูิภาคเอเชีย
อย่างบา้นปฯู มาเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ไดช้่วยสรา้งความเช่ือมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัทัง้สององคก์ร
เติบโตควบคูก่นัตอ่ไป เพื่อใหพ้รอ้มแขง่ขนัในตลาดที่มีการแขง่ขนัสงู” 

 

“ส าหรบัความคืบหนา้ของความรว่มมือในครัง้นี ้นบัเป็นการขยายขีดความสามารถดา้นการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส าหรบั
รถยนตแ์ละระบบจัดเก็บพลงังาน เพื่อตอบโจทยเ์ทรนดต์ลาดในอนาคต ทัง้นี ้นอกจากการเพิ่มก าลงัผลิตในปีนีเ้พื่อรองรับ  
ความตอ้งการของลกูคา้ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องแลว้ เรายงัมีแผนที่จะขยายก าลงัการผลิตของโรงงานซูโจวให้
เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัแผนการบกุตลาดระบบกกัเก็บพลงังานแบบติดตัง้อยู่กบัที่ (Stationary Energy Storage System) ของบา้นปฯู 
ในปี 2563 ซึง่โรงงานแหง่นีส้ามารถรองรบัการขยายไลนก์ารผลติไดส้งูสดุถึง 3 กิกะวตัตช์ั่วโมง” นางสมฤดี กล่าวทิง้ทาย 
 

เก่ียวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ แหล่งพลงังาน 
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น 
สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม  
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ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
บริษัท บ้านปู อินฟิเนอรจ์ี จ ากัด 
กญัขจี มีเ้จรญิ โทร.02 095 6544, Brand Strategy & Communications, อีเมล ์Kankhachee_M@banpuinfinergy.co.th   
เวิรฟ 
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