
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ์          
 

“บ้านปูฯ” เดนิหน้าขยายพอรต์ลูกค้าโซลารรู์ฟท่ัวประเทศ โชวผ์ลงานส่งท้ายปีคว้า 2 แบรนดช้ั์นน า  
อิมแพค็ฯ และกลุ่มระยองสตาร ์พร้อมน าเทคโนโลยี IoT  

มาผสานเข้ากับระบบควบคุมและประมวลผลการท างานของระบบฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด     
 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานที่
หลากหลาย เดินหน้าสร้างการเติบโตให้ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานอย่างต่อเน่ือง ตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ที่มุ่ง
น าเทคโนโลยพีลังงานสะอาดเข้าไปมีส่วนสนับสนุนองคก์รชั้นน าของไทยให้มีการด าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยนืและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โชวผ์ลงานส่งท้ายปี 2562 จับมือ 2 บริษัทชั้นน า ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท ์จ ากัด 
หรือศูนยแ์สดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี และบริษัท ระยองสตาร ์จ ากัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตยบ์นอาคาร และหลังคาลานจอดรถแบบครบวงจร รวมก าลังการผลิตกว่า 2.6 เมกกะวัตต ์ 
 

นายเจมส ์รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอรจ์ี จ ากัด เปิดเผยวา่ “บา้นปฯู ในฐานะ
ผูน้  าธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มุ่งมั่นสรา้งการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรบักบัเทรนดพ์ลงังานสะอาด 
โดยยดึหลกัความยั่งยืนที่ค  านงึถึงประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ หรอืหลกั ESG พรอ้มขบัเคลือ่นองคก์ร
ใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน ควบคูไ่ปกบัการน านวตักรรมและเทคโนโลยีพลงังานสะอาดเขา้ไปเสรมิความแข็งแกรง่ในการด าเนินงานดา้น
ความยั่งยืนใหก้บัองคก์รทกุภาคสว่น ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter บา้นปฯู จึงน าความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจพลงังาน
ที่มีประสบการณย์าวนานกวา่ 36 ปี มาตอ่ยอดเพื่อน าเสนอเป็นโซลารโ์ซลชูนัที่ตอบโจทยก์ารด าเนินธุรกิจใหแ้ก่องคก์รตา่งๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง ชูความโดดเด่นของการเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีพลงังานล า้สมยัและมอบบริการที่ครบวงจร (one stop service) ซึ่ง
ครอบคลมุตัง้แต่บริการติดตัง้โซลารรู์ฟดว้ยอปุกรณท์ี่ไดม้าตรฐาน มีทีมผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพคอยดแูลในทกุขัน้ตอน โดยสามารถ
วางระบบที่ตอบข้อจ ากัดของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดจนน าเสนอบริการเสริมด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่
หลากหลาย อาทิ รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (EV) ระบบการบริหารจัดการและกักเก็บพลงังาน และโซลาร ์แอ็กเซสซอรี่ เป็นตน้  
นอกจากนีย้งัน าเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการหลงัการขายที่ตอบโจทยใ์นการด าเนิน
ธุรกิจยคุดิจิทลั โดยพฒันาโมบายแอพพลิเคชนั เพื่อใหล้กูคา้สามารถตรวจสอบการท างานของแผงโซลารเ์ซลลไ์ดแ้บบเรียลไทม ์
รวมถึงใชร้่วมกบัระบบควบคุมการท างานของระบบฯ เพื่อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์และประมวลผลการใชพ้ลงังาน
สะอาดอย่างแม่นย า ท าใหส้ามารถน าขอ้มลูดงักลา่วมาใชใ้นวางแผนการบริหารจดัการพลงังานเชิงรุก เช่น น าเสนอโซลชูนัอื่นๆ 
เพื่อเป็นทางเลือกในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจของลกูคา้ พรอ้มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของแต่ละไซตง์านได้
อย่างคุม้ค่า ควบคมุคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานในระยะยาว เป็นตน้ นอกจากนีย้งัน าเสนอแพ็คเกจราคาที่เหมาะสม ซึ่งผูป้ระกอบการ
สามารถติดตัง้ระบบฯ ไดโ้ดยไมต่อ้งลงทนุเอง”  
 



 

 

โดยตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา บา้นปูฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากบริษัทชั้นน ามากมายใหเ้ป็นผูต้ิดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา และบนหลงัคาลานจอดรถไม่ว่าจะเป็น โครงการซมัเมอร ์ลาซาล ออฟฟิศแคมปัสแห่งแรกในย่านสขุมุวิท 
บางนา ของบริษัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั โครงการกบัทรพัยส์ินจุฬาฯ ในพืน้ที่สวนหลวง-สามย่าน โรงพยาบาลซีจีเอชสะพาน
ใหม่ และโครงการกบับริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากัด (มหาชน) ในทุกสาขา รวมถึงล่าสดุประกาศความรว่มมือติดตัง้
โซลารรู์ฟท็อปใหก้บั บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท ์จ ากัด หรือศนูยแ์สดงสินคา้และการประชมุ อิมแพค เมืองทอง
ธานี จ.นนทบรุี และบริษัท ระยองสตาร ์จ ากัด ผูป้ระกอบการชัน้น าที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรม ที่พกั และตลาดเชิงพาณิชย ์
ในจังหวดัระยอง ซึ่งทัง้สององคก์รเลือกติดตัง้ดว้ยแพ็คเกจแบบ Signature package ที่มีการติดตัง้และดูแลหลงัการขายใหฟ้รี
ตลอดอายสุญัญา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 บรษัิท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดล้งนามขอ้ตกลงติดตัง้โซลารรู์ฟท็อปบนหลงัคาอาคาร 3 แหง่ รวมขนาด
ก าลงัผลติไฟฟา้ทัง้สิน้ 1,061 กิโลวตัต ์ประกอบดว้ย อาคารชาเลนเจอร ์ขนาดก าลงัผลติ 594 กิโลวตัต ์อาคารจอดรถ P2 
ขนาดก าลงัผลิต 316 กิโลวตัต ์ซึ่งทัง้สองอาคารไดม้ีการติดตัง้แลว้เสร็จไปเมื่อเดือนตลุาคมในปีนี ้ส  าหรบัอาคารจอดรถ 
P3 ขนาดก าลงัผลติ 151  กิโลวตัต ์คาดวา่จะแลว้เสรจ็และพรอ้มใชง้านภายในเดือนสงิหาคมปี 2563  

 บริษัท ระยองสตาร ์จ ากัด ลงนามขอ้ตกลงติดตัง้โซลารรู์ฟบนหลงัคาอาคาร 3 แห่ง รวมขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าทัง้สิน้ 
1,609 กิโลวตัต ์ประกอบดว้ย ตลาดสตาร ์ระยอง ขนาดก าลงัผลิต 964 กิโลวตัต ์โรงแรม สตาร ์คอนเวนชั่น ขนาดก าลงั
ผลติ 261 กิโลวตัต ์และสตาร ์ไอที เซ็นเตอร ์ขนาดก าลงัผลติ 384 กิโลวตัต ์ซึง่ทัง้สามอาคารมีการติดตัง้แลว้เสรจ็และเริม่
ใชพ้ลงังานสะอาดเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

“ปัจจุบนั บา้นปฯู มีลกูคา้ที่ติดตัง้โซลารโ์ซลชูนัในพอรต์ฟอลิโอหลากหลายอตุสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมโรงแรม โรงพยาบาล 
โรงงาน อสงัหาริมทรพัยเ์ชิงพาณิชย ์ธุรกิจรีเทล สถานีน า้มนั สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการใน
ประเทศไทยเริ่มใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยหนัมาใช้พลงังานสะอาดกันมากขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ร่วมกันอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังาน และช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่องคก์รอย่างชาญฉลาด ทัง้นีจ้ากการติดตัง้โซลารโ์ซลชูนั
ใหแ้ก่ลูกคา้จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บา้นปูฯ และลูกคา้สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล ์รวมทัง้สิน้กว่า 7 ลา้น
กิโลวัตตช์ั่วโมง เทียบเท่ากับการปลูกตน้ไม้กว่า 200,000 ตน้ ช่วยลดการใช้น า้ประมาณ 7 ลา้นลิตร และลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดก้วา่ 3,600 ตนั” นายเจมส ์กล่าวทิง้ทาย 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพประกอบขา่ว 
1. นายเจมส ์รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั 

 

 

2. บรษัิท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมน้ท ์จ ากดั หรอืศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบรุ ี

 

 

3. บรษัิท ระยองสตาร ์จ ากดั ผูป้ระกอบการชัน้น าที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรม ที่พกั และตลาดเชิงพาณิชย ์ในจงัหวดัระยอง 

 
 
 
 
 
 

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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