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“บ้านปูฯ” ผนึก “ทรัพยส์ินจุฬาฯ เดนิหน้าตดิตัง้โซลารโ์ซลูชันครบวงจร  
เสริมแกร่งแนวคิด Smart Energy มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่การเป็นสมารท์ซิตี ้ตามกลยุทธ ์“Greener & Smarter” ส่งบริษัทลูก “กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน หรือบ้านปู  
อินฟิเนอรจ์ี” ผนึก “ส านักงานจัดการทรัพยส์ินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ลงนามข้อตกลงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตยบ์นอาคารและลานจอดรถในพืน้ที่สวนหลวง-สามย่าน 2 โครงการ รวมขนาดประมาณ 672 กิโลวัตต ์ 
ซ่ึงความร่วมมือคร้ังนี้ถือเป็นอีกหน่ึงโครงการน าร่องด้านการบริหารจัดการพลังงานตามแนวคิด Smart Energy ภายใต้
โครงการ ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ ’ (CU Smart City) นอกเหนือจากการให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (On-demand Tuk Tuk  
EV sharing) บนแอปพลิเคชั่น “MuvMi”  รับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณพืน้ที่จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน และกระตุ้นให้
เกิดการใช้พลังงานสะอาดด้วยการน าเทคโนโลยีด้านพลังงานมาปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนและสังคม 
ตลอดจนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ  
  
นายเจมส ์รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอรจ์ี จ ากัด กลา่วว่า “บริษัทฯ มีความยินดี
เป็นอยา่งยิ่งทีส่  านกังานจดัการทรพัยส์นิจุฬาฯ ไวว้างใจบา้นปฯู เป็นผูใ้หบ้รกิารโซลารโ์ซลชูนัและสมารท์โซลชูนัแบบครบวงจร ในพืน้ที่
โครงการ CU SMART CITY ซึ่งถือเป็นโครงการตน้แบบดา้นการสง่เสริมการอนรุกัษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานทดแทน 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรบัใช้ โดยโครงการดังกล่าวมีแนวคิดที่สอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบา้นปูฯ  
ที่มุ่งขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมารท์ซิตี ้ตามกลยทุธ ์“Greener & Smarter” และสรา้งมลูค่าที่ยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 
ทกุฝ่ายอย่างยั่งยืน ตามหลกั ESG ที่ค  านึงถึงประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้ในฐานะผูใ้หบ้ริการดา้น
การวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และสมารท์ซิตีโ้ซลชูนัแบบครบวงจร บา้นปฯู จึงน าเสนอโซลชูนัพลงังานสะอาดและ



 
บริการที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของทรพัยส์ินจุฬาฯ อย่างครบถว้น ในราคาที่เหมาะสม มีความเสถียรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มใน
รูปแบบท่ีทนัสมยั”  
 

ส าหรบัความรว่มมือครัง้นี ้บา้นปฯู ใหท้ีมวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญเขา้ส ารวจพืน้ที่และศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เพื่อวางแผน และ
ออกแบบระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ ตลอดจนตอบขอ้จ ากดัของพืน้ท่ีที่จะติดตัง้ โดยโซลชูนั
ที่น  าเสนอ ไดแ้ก่ 1. ติดตัง้โซลารรู์ฟท็อปบนหลงัคาอาคารตลาดสามย่าน ขนาด 325 กิโลวตัต ์ 2. ออกแบบพรอ้มด าเนินการติดตัง้
โครงสรา้งที่จอดรถพรอ้มหลงัคาระบบโซลารเ์ซลล ์หรือโซลารค์ารพ์อรต์ ที่มีความคงทนแข็งแรงใหก้ับลานจอดรถ  CU Sport Zone 
ขนาด 347 กิโลวัตต ์รวมทัง้ 2 แห่งมีขนาดการผลิตไฟฟ้าทัง้สิน้ 672 กิโลวัตต ์ดว้ยแพ็คเกจแบบ Signature package  ที่ติดตัง้ฟรี  
ไม่มีค่าใชจ้่าย พรอ้มดูแลหลงัการขายฟรีตลอดอายุสญัญา ซึ่งคาดว่าจะด าเนินโครงการแลว้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 และ
ภายในตน้ปี 2563 ตามล าดบั 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิศณุ ทรัพยส์มพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพยส์ินและนวัตกรรม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
กลา่วว่า “พืน้ที่ตลาดสามย่าน เป็นสว่นหนึ่งของโครงการเมืองจุฬาฯ อจัฉริยะ หรือ CU Smart City โดยเป็นโครงการตามแผนแม่บท
เพื่อพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณสวนหลวง-สามยา่น ซึง่ถือเป็นพืน้ท่ีทีม่ีความหนาแน่นของประชากรและมีการบริโภคทรพัยากรสงูใจกลางเมือง 
และเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัของกรุงเทพฯ ใหเ้ป็นพืน้ที่ตน้แบบเมืองอจัฉริยะ รวมถึงเป็นพืน้ที่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งอนาคต โดยมี
แนวคิดในการพัฒนา  4 มิติ  (4 SMARTs)  ได้แก่  Smart Mobility, Smart Energy, Smart Environment และ Smart Living ซึ่ ง 
การด าเนินงานดงักล่าวจะผลกัดนัโครงการในทุกมิติ ทัง้การจัดการดา้นพลงังาน  ดา้นการสญัจร ดา้นชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม โดย 
การติดตัง้โซลารโ์ซลชูนัครบวงจรในพืน้ที่เขตสวนหลวง-สามยา่น จะเป็นอีกหนึง่โครงการที่จะมาช่วยเสริมศกัยภาพดา้นการบริหารจดั
การพลงังานในมิติของ Smart Energy ดว้ยการติดตัง้ระบบโซลารเ์ซลล ์เพื่อผลิตพลงังานสะอาด จัดเก็บและน าใชท้ดแทนพลงังาน
ไฟฟา้อยา่งชาญฉลาดและครบวงจร ทัง้ยงัเป็นการช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ัน้บรรยากาศไดอ้ีกดว้ย   
 

การเลอืกใชร้ะบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นแนวทางการใชพ้ลงังานทดแทนที่เหมาะกบัสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย
ที่มีแดดตลอดทัง้ปี รวมถึงปัจจุบนัระบบโซลารเ์ซลลย์งัมีการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรภาพของระบบ
มากขึน้ โดยโครงการนีไ้ดบ้รษัิทชัน้น าที่ด  าเนินธุรกิจพลงังานมายาวนานกวา่ 36 ปี อยา่งบา้นปฯู มาเป็นผูใ้หบ้รกิารติดตัง้และดแูลรกัษา
ระบบโซลารฯ์ ตลอดอายสุญัญา เราเช่ือมั่นในความเช่ียวชาญและประสบการณ ์ความใสใ่จของบา้นปฯู ที่สามารถมอบโซลชูนัท่ีสอดรบั
กบัพืน้ท่ีที่จะใชต้ิดตัง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม การน าเสนอบรกิารดา้นการวางระบบแบบครบวงจร (one stop service) ตลอดจนมีบรกิารหลงั
การขายที่ใชเ้ทคโนโลยีล  า้สมยั ที่สามารถเอือ้ตอ่การติดตามผลการผลิตไฟฟา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  อย่างไรก็ตามนอกจากโครงการน ารอ่งใน
พืน้ที่สวนหลวง-สามย่านนี ้ทางทรพัยส์ินจุฬาฯ ยงัมีแผนที่จะใชพ้ลงังานทดแทนที่ยั่งยืน จากระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ควบคูไ่ปกบัหลกัการขบัเคลือ่นเมืองอจัฉรยิะดา้นอื่นๆ ”  
 

“นอกจากความรว่มมือครัง้นี ้ บา้นปฯู ยงัน ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และแอปพลิเคชั่น “MuvMi” ซึ่งบา้นปฯู ลงทนุสดัสว่น รอ้ยละ 22 ใหบ้รกิาร
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารบั-สง่นิสิตและประชาชนทั่วไป บริเวณพืน้ที่จุฬาฯ เพื่อสนบัสนนุแนวคิด Smart Mobility ของโครงการ CU Smart City 
ส าหรบัความรว่มมือกบัทรพัยส์ินจฬุาฯ ผ่านโครงการตา่งๆ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบา้นปฯู ในฐานะเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบ



 
โซลารโ์ซลชูนัและสมารท์โซลชูนัครบวงจรที่ไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รชัน้น าในทกุกลุม่อตุสาหกรรม รวมถึงสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นส่งมอบบริการและโซลูชันที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของทุกองคก์ร พรอ้มน าเสนอเทคโนโลยีพลังงานที่
หลากหลาย อาทิ โซลาร ์แอ็กเซสซอรี่ รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (EV) ระบบการบริหารจัดการและกักเก็บพลงังาน ฯลฯ ใหเ้ป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกใหก้ับองคก์รต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสรา้ง Ecosystem ดา้นการใช้พลงังานสะอาดที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
พรอ้มรว่มขบัเคลือ่นประเทศไทยใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน” นายเจมสก์ล่าวสรุป 
 

ส าหรบัผูป้ระกอบการ หรอืเจา้ของธุรกิจที่สนใจตดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์และสมารท์ซิตีโ้ซลชูนั สามารถดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมไดท้ี่ www.banpuinfinergy.co.th หรอื ติดตอ่ลกูคา้สมัพนัธ ์โทร.02-095-6599 หรอื contact@banpuinfinergy.co.th 

 
เก่ียวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ แหล่งพลงังาน กลุ่ม
ธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และ
เวียดนาม  
 
เก่ียวกับ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอรจ์ี จ ากัด 
บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจ์ี จ  ากดั เป็นบรษัิทลกูของบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการวางระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย ์และสมารท์
ซิตีโ้ซลชูนัแบบครบวงจรที่ผสานเทคโนโลยีหลากรูปแบบและทนัสมยั โดยน าประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานของ บา้นปฯู ที่มีมายาวนานกวา่ 36 
ปี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอีกทัง้ความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจโซลารฟ์ารม์ในประเทศจีน และญ่ีปุ่ นมาต่อยอดในกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน
โดยมุง่มั่นน าเสนอนวตักรรมพลงังานสะอาดในราคาที่เหมาะสม มีความเสถียร และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มพรอ้มการใหบ้รกิารที่ดีเยี่ยม เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นพลงังานของผูบ้รโิภค ชมุชน และสงัคมอยา่งยั่งยืน 

#### 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
บริษัท บ้านปู อินฟิเนอรจ์ี จ ากัด 
กญัขจี มีเ้จรญิ โทร.02 590 4066, Brand Strategy & Communications, อีเมล ์Kankhachee_M@banpuinfinergy.co.th   

ศิรพิร รวงผึง้ โทร.02 095 6567, Brand Strategy & Communications, อีเมล ์Siriporn_R@banpuinfinergy.co.th  
เวิรฟ 
พีรนชุ โชคนาคะวโร (พรกิ) โทร. 02-204-8200, 088-914-5449 อีเมล ์peeranuch.choknakhawaro@vervethailand.com    

กมลศกัต ์เรอืนทอง (แชมป์) โทร. 02-204-8226 หรอื 081-706-9988 อีเมล Kamolsak.rueanthong@vervethailand.com 
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