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Company  Profile
ข้อมูลบริษทั    

บริษทั โซล่าฮับ จํากดั   ต้ังอยู่เลขที ่ 90/64 หมู่ที ่4 ตําบลไทรน้อย  

อําเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 11150   e-mail : solarhub.co.th@gmail.com

โทรศัพท์  086 387 9888,   062 604 2999,   086 780 2662

ประวัติการก่อต้ัง    

พ.ศ. 2552 จดทะเบียนก่อต้ัง บริษทั เจ เอ็ม พ ีเอ็นจีเนียริง จํากดั 

ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบังานระบบไฟฟ้าทุกชนิด

พ.ศ. 2556 จดทะเบียนก่อต้ัง บริษทั ไอ วี เอ โซลช่ัูน จํากดั 

ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบักล้องวงจรปิด ระบบอินเทอร์เน็ต 

พ.ศ. 2559   จดทะเบียนก่อต้ัง บริษทั โซล่าฮับ จํากดั 

ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบัระบบพลงังานทดแทน โซล่าเซลล์11/23/2018 2



เกีย่วกบั โซล่าฮับ

บริษทั โซล่าฮับ จํากดั ก่อต้ังขึ้นมาจากการส่ังสมประสบการณ์

ตรงของผู้บริหาร และทมีงานทุกคน ซ่ึงได้รับการถ่ายทอดความรู้

เร่ืองระบบโซล่าเซลล์ จากการติดต้ังให้กบั  การไฟฟ้านครหลวง 

โรงงาน สํานักงาน สถานศึกษา ร้านสะดวกซ้ือ และบ้านพกัอาศัย 

มาแล้วมากกว่า 70 ไซด์งาน รวมขนาดกาํลงัผลติมากกว่า 20 MW

และดูแลบริหารจัดการระบบ จนเกดิความรู้ ความเช่ียวชาญ ทาํให้

ลกูค้าม่ันใจได้ว่า เรามีความเป็นมืออาชีพ และสามารถดูแลระบบ

โซล่าเซลล์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คาํขวัญ    

“ พลงังานแสงอาทติย์ คุ้มค่า มาตรฐาน  ปลอดภัย ม่ันใจ โซล่าฮับ”
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แผนทีสํ่านักงานใหญ่



 Design 

 Engineering Design 

 Site Survey, Selection 

 Mile Stone Plan 

 Prepare Material,  

Machine, 

Subcontractor 

 Electrical

 Low Voltage 

 Medium Voltage 

 DC, Solar Wiring 

 Grounding 

 Surge Arrester 

 Commissioning 

 Civil 

 Site Preparation, Soil Test 

 Underground, Trench 

 Hand hole, Manhole 

 Footing 

 PV Structure Assemble 

 PV Module Mounting 

 Power House 

 Gutter, Fence, Gate 

 CCTV, Monitoring 

 Cleaning System 

 Street Lighting 

 Road and Service Rod 



วัตถุประสงค์วันน้ี >>>> เคยมีความรู้สึกแบบน้ีหรือไม่ ???

ตอนทาํข้อสอบอัตนัย 

เร่ืองทีม่รึงถาม >> กรูไม่รู้ >> เร่ืองทีก่รูรู้ มีดงัน้ี.........

ตอนอบรม / สัมมนา 

เร่ืองทีก่รูอยากรู้ >> มรึงไม่บอก >> เร่ืองทีม่รึงบอก มีดงัน้ี.........
11/23/2018 7



เขตราษฎร์บูรณะ

@ 61.20 kWp

เขตบางกะปิ

@ 61.20 kWp

เขตบางพูด

@ 61.20 kWp

เขตคลองเตย

@ 122.40 kWp

เขตธนบุรี

@ 20.40 kWp

เขตนนทบุรี

@ 102.00 kWp
Total 692.40 kWp

เขตบางใหญ่

@ 84.32 kWp

เขตมนีบุรี

@ 117.12 kWp

เขตบางพลี

@ 21.08 kWp

เขตสมุทรปราการ

@ 41.48 kWp



ยงสวสัด์ิพืชผล วงัสะพงุ

จ. เลย @ 20.20 kWp

บมจ.โอเช่ียน คอมเมิรซ

จ.สิงห์บุรี @ 108.00 kWp

กนักลุพาวเวอร์ ( GKA )

กรุงเทพฯ @ 95.20 kWp

ซีเอน็ โปรเกรส อินเตอร์กรุ๊ป

กรุงเทพฯ @ 48.80 kWp

ฮอนดา้ อาร์แอนดดี์ เอเชีย แปซิฟิค

กรุงเทพฯ @ 38.40 kWp

กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 (GKA)

กรุงเทพฯ @ 241.92 kWp

กนักลุ โซลาร์ รูฟ 2 (CPAC)

กรุงเทพฯ @ 89.25 kWp

Big C สาขาสุวรรณภูมิ

ร้อยเอด็ @ 576.00 kWp

กรุงเทพ @ 997.56 kWp



ECF Precision โรจนะ

อยธุยาฯ @ 400.05 kWp

MEGA Home

นครพนม @ 994.50 kWp

MLT Solar Energy Products 

ฉะเชิงเทรา@ 999.81kWp

ICHITAN  โรจนะ

อยธุยาฯ @ 999.81 kWp

THAI  Kodama

ฉะเชิงเทรา @ 583.05 kWp

กาํแพงเพชร @ 994.50 kWp

สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่

นวนคร @ 30.24 kWp

พี.ซี.เอส.พรีซิชัน่ เวร์ิค

จ.นครราชสีมา @ 3/5 MWp



7 ELEVEN สาขาคลองลาํเจียก 13 

@ 10.20 kWp
7 ELEVEN สาขาลาดปลาเคา้ 63

@ 23.985 kWp

7 ELEVEN สาขาเสรีไทย 41

@ 20.29 kWp

ร้านอาหาร Zugar Hut

ชลบุรี @ 10.56 kWp

เดอะไลน์ ราชเทว ีกรุงเทพฯ 

@ 2.97 kWp

7 ELEVEN สาขานวมินทร์ 111

@ 21.60 kWp

โอ เอน็ จี มีเดีย กรุงเทพฯ

@ 1.80 kWp

บริษทั ดีไซน์ พลสั บิวด์ จาํกดั

กรุงเทพฯ @ 10.20 kWp

บา้นพกัอาศยัในนาม GROOF

กรุงเทพฯ @ 3.20 kWp



ม.ราชมงคลพระนคร

นนทบุรี@ 78.90 kWp
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี @ 52.70 kWp

ม. เทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ @ 30.00 kWp

มหาวทิยาลยัพายพั

เชียงใหม่ @ 300.00 kWp

ม. สวนดุสิต

นครนายก @ 31.00 kWp



โซล่าฟาร์ม โรงงานเขาวง

สระบุรี @ 3/10 MWp

ฮอนดา้ อาร์แอนดดี์ เอเชีย แปซิฟิค

กรุงเทพฯ P_2 @ 38.40 kWp



สวนเกษตรคุณอรรถสิทธ์ิ

โซล่าป๊ัมนํ้า 2 @ 3 HP

สุพรรณบุรี

โรงเรียนบา้นโป่งหวาย

โซล่าป๊ัมนํ้า @ 3 HP

กาญจนบุรี

โรงเรียนเทศบาล 1

ระบบออฟกริด @ 1.08 kWp

กาญจนบุรี

บา้นพกัอาศยัคุณวฒิุ

ระบบออฟกริด @ 1.50 kWp

กาญจนบุรี

สวนเกษตรคุณอรรถสิทธ์ิ

โซล่าป๊ัมนํ้า 1 @ 7 HP

สุพรรณบุรี

สวนเกษตรคุณอรรถสิทธ์ิ

โซล่าป๊ัมนํ้า 3 @ 3 HP

สุพรรณบุรี

Off Grid 4 kW

CSR เกาะขาม ชลบุรี



PSL INTERCOOL

ชลบุรี @ 530.40 kWp

NGI HOME OFFICE

กรุงเทพฯ @ 3.90 kWp

ฮีดากาโยโก เอน็เตอร์ไพรส์

บ่อวนิ ชลบุรี @ 264.96 kWp

Thai Mitsui Specialty Chemicals

ฉะเชิงเทรา @ 200.64 kWp

Summit Chukoku Stairway

ชลบุรี @ 807.38 kWp

โรงเรียนประสาทวทิยานนทบุรี

นนทบุรี @ 33.12 kWp

Complete Auto Rubber

ชลบุรี @ 546.78 kWp

โตโยตา้ ไดฮทัสุ เอน็จิเนียร่ิง

สมุทรปราการ @ 660.00 kWp

รอวนัน้ี คร๊าบบบบบบ



ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของโซล่าฮับและผองเพือ่น 



ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของโซล่าฮับและผองเพือ่น 



ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของโซล่าฮับและผองเพือ่น 
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