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บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด
ผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดชั้นนำาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

บ้านปู เน็กซ์ เป็นบริษััทลูกของบริษััท บ้านปู จำำากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการพลังงานสะอาดช้ันนำาในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟกิ ที�ตอบโจำทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมความรู้ความเชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ระดับมาตรฐานสากล เพ่�อเติมเต็มการใช้ชีวิตที�ดียิ�งข้้นอย่างยั�งย่น

ดำาเนินธุรกิจำด้านพลังงานใน 10 ประเทศทั�วโลก

ประสบการณ์มากกว่า 37 ปี ในธุรกิจำด้านพลังงาน

เชี�ยวชาญในธุรกิจำโซลาร์มากว่า 6 ปี

เชี�ยวชาญในธุรกิจำแบตเตอรี�มากว่า 9 ปี

OUR BUSINESS PARTNERS

ถ่ือหุ้นร้อยละ 48.6 ในซันซีป กรุ�ป  
(Sunseap Group Pte. Ltd.) ผู้นำาด้าน
การให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ราย
ใหญ่ของสิงคโปร์

ถ่ือหุ้นร้อยละ 47.7 ใน Durapower 
Holdings Pte Ltd. บริษััทสัญชาติ
สิงค โป ร์ ที� มี ปร ะส บการณ์ ใน ธุร กิจำ 
แบตเตอร�มีากกว่า 9 ปี

ถ่ือหุ้นร้อยละ 21.5 ในบริษััท FOMM 
Corporation (FOMM) ผู้นำาด้านการ
พัฒนารถืยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กของ
ญี�ปุ�น และร้อยละ 30.7 ในบริษััท
Urban Mobility Tech



6 กลุ่มธุรกิจภายใต้

ธุรกิจำโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ขนาดใหญ่

(Renewable Energy Plant)

ธุรกิจำระบบผลิตไฟฟ้าจำากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา

(Solar Rooftop)

ธุรกิจำระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage and System 

หร่อ ES&S)

ธุรกิจำยานพาหนะไฟฟ้า
(Electric Vehicle หร่อ EV)

ธุรกิจำพัฒนาชุมชนอัจำฉริยะ
(Smart Community)

ธุรกิจำบริหารจำัดการระบบ
การใช้พลังงาน

(Energy Management System 
หร่อ EMS)



ดำาเนินธุรกิจำผลิต และจำำาหน่ายไฟฟ้าจำากพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ มายาวนานกว่า 6 ปี มีการเติบโต 
และขยายพอร์ตไปยังตลาดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีำน ญี�ปุ�น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไต้หวัน และประเทศอ่�นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ 

Renewable Energy Plant



บริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป

ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ประสบการณ์ติดต้ังระบบโซลาร์รูฟท็อปท้ังในประเทศและต่างประเทครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม ท้ัง
โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถืานีบริการนำ้ามัน

บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจำากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจำขนาด
ใหญ่แบบครบวงจำร ออกแบบและติดต้ังด้วยเทคโนโลยีที�ทันสมัย โดยทีมวิศวกรม่ออาชีพ พร้อมบริการหลัง 
การขายตลอด 24 ชั�วโมง

Solar Rooftop



ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

บ้านปู เน็กซ์ ต่อยอดประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจำด้านพลังงานสะอาดสู่ธุรกิจำระบบกักเก็บพลังงาน 
ในฐานะผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบแบตเตอรี�จัำดเก็บพลังงานสำาหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้า
สำารองตา่งๆ ซ้�งขณะน้ีอยู่ระหวา่งศ้กษัาและพฒันาระบบกกัเก็บพลังงานแสงอาทติย์ ที�สามารถืรองรบัการใช้
พลังงานที�หลากหลาย โดยครอบคลุมท้ังสำาหรับกลุ่มที�ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มที�ใช้เพ่�อการอยู่อาศัย

Energy Storage and System หรือ ES&S



บริการยานพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจำรรายแรกของ
ประเทศไทย ที�นำาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาใช้เพ่�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการทำางาน เพ่�อมอบโซลูชันและบริการแบบ 
One Stop Service ต้ังแตใ่ห้คำาปร้กษัา จัำดหาพาหนะไฟฟา้ที�ตาม
ความต้องการใช้งานของแต่ละองค์กร พร้อมดูแลบริการ 
หลังการขายอย่างม่ออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ�ม 
ให้แก่ธุรกิจำของลูกค้า สังคม และสิ�งแวดล้อม

ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า

Electric Vehicle หรือ EV



บริการเสริมด้านเทคโนโลยีพลังงานเพ่�อเป็นทางเล่อกในการสร้าง Ecosystem ด้านการใช้พลังงานสะอาดที�

ครบวงจำรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธภาพสูง ท้ังด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และระบบซอฟต์แวร์ ที�สามารถืแก้ไข

 pain points และตอบโจำทยค์วามต้องการของลกูค้าแต่ละองค์กรได้อย่างตรงจำดุ พร้อมสร้างคุณค่าและมูลค่า

เพิ�มให้แก่ธุรกิจำของลูกค้า  อาทิ สมาร์ทโพล (Smart Pole) และโซลาร์คีออสอัจำฉริยะ (Smart Solar Kiosk) 

ที�ออกแบบเฉพาะให้ทำางานร่วมกันกับสมาร์ทแพลตฟอร์ม (Smart Platform) เพ่�อพัฒนาความเป็นอยู่ที�ดีข้้น

ของคนในชุมชนและสังคม

สมาร์ทโพลที�มีฟังก์
ชั�นหลากหลาย

เช่น CCTV,Sensor,
Charging stationSMART SOLAR KIOSK

SOLAR
FURNITURE

ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ระบบออนกริดและออฟกริด
ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟฟ้าจำากแสงอาทิตย์

Smart Community



บริการให้คำาปร้กษัาด้านการจัำดการระบบการใช้พลังงาน ตรวจำสอบและวิเคราะห์แนวทางในการลดต้นทุน

และเพิ�มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานที�เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยทีมผู้เชี�ยวชาญด้านพลังงานและ

เทคโนโลยี เพ่�อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจำของลูกค้าอย่างยั�งย่น

ธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน

Energy Management System หรือ EMS



ให้คำาปร้กษัาและแนะนำาบริการให้เหมาะสมตามความ

ต้องการของลูกค้าฟรี จำากทีมงานผู้เชี�ยวชาญ 

ใช้เทคโนโลยีที�ทันสมัยและอุปกรณ์การติดตั้ง 

ที�ได้มาตรฐานสากล

ตรวจำสอบคุณภาพการทำางานของระบบได ้

แบบเรียลไทม์

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานสะอาดในราคาที�เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีที�ล้ำาสมัย

รวมถื้งความเชี�ยวชาญและคุณภาพของทีมงาน เพ่�อมอบบริการที�ดีที�สุดสำาหรับลูกค้า

•  ตรวจำสอบการทำางานได้ถื้งระดับการทำางาน ของ

   อินเวอร์เตอร์

•  แจำ้งเต่อนปัญหาอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ 

•  รายละเอียดข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจำากระบบโซลาร์

•  ข้อมูลเกี�ยวกับการติดตั้งระบบโซลาร์ของทุก

   ไซต์งาน

•  CCTV

การตรวจสอบการทำางานของระบบโซลาร์
แบบเรียลไทมจ์ากห้องคอนโทรลรูมของบริษัทฯ 



Banpu
Application

•  ข้อมูลการประหยัดค่าไฟฟ้า
•  ข้อมูลการลดปริมาณก�าซ    
   คาร์บอนไดออกไซด์
•  ใบแจำ้งยอดค่าบริการ
•  ช่องทางการติดต่อบริษััทฯ ผ่านเมนู    
   WeConnect
•  ระบบแจำ้งเต่อนปัญหาแบบเรียลไทม์
•  รายงานการบำารุงรักษัาระบบโซลาร์
•  พยากรณ์สภาพอากาศ

เช็คข้อมูลการผลิตโซลาร์ 
แบบเรียลไทม์ ผ่าน
แอปพลิเคชันบนมือถือ

รับแจำ้งปัญหาและให้ความช่วยเหล่อลูกค้า

เม่�อระบบการผลิตไฟฟ้าจำากโซลาร ์

เกิดความผิดปกติ ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

เจ้าหน้าที่ Call Center



บริษััท บ้านปู เน็กซ์ จำำากัด

เลขที� 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 24 ถืนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 095 6599  |  contact@banpunext.co.th  |  www.banpunext.co.th


