
การติดตัง้โซล่าเซลลบ์นหลงัคา
Roof Top Solar Station

เนื่องจาก Core Value ของ TGE Group 
คอื นวตักรรมน ำนวตักรรมมำท ำจริง 
ขำยจริง ได้ผลจริง ในรำคำท่ีจบัต้องได้ 
เราจงึไดน้ านวตักรรมที่มมีานานแล้วอย่าง
โซล่าเซลลม์าปรบัปรุงในรปูแบบบรกิาร
และเทคนิคเพื่อใหร้าคาจบัตอ้งได้

ความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่คอื โซล่าเซลล์
มรีาคาทีส่งูมาก และมกีารตดิตัง้ที่ยุ่งยาก
ตอ้งใชว้ศิวกรและชา่งช านาญการพเิศษ ซึง่
จรงิๆ กเ็ป็นเชน่นัน้ แต่ทวา่เราเชื่อวา่ทกัษะ
หรอืความช านาญใดๆ ย่อมเรยีนรูไ้ด้ จงึได้
ผลติบุคคลากรทีม่ทีัง้ความรู้และวชิาชพีที่
เพรยีบพรอ้มต่อการประกอบอาชพีทางด้าน
ไฟฟ้าและพลงังานชัน้สงูอย่างโซล่าเซลล ์
โดยทีก่ารตัง้ศนูยฝึ์กอบรมขึน้มา เพื่อผลติ
บุลคลากรดา้นนี้อย่างจรงิจงั

ส่วนทางดา้นของราคา ทาง TGE Group 
เป็นผูก้ระจายแผงโซล่าเซลล ์และอยู่ใน
ธุรกจินี้มานาน และตน้ทุนทางดา้นการ
บรหิารจดัการ (Operation Cost) กไ็ม่ไดส้งู
อย่างเชน่ในปีแรกๆ ทีต่ ัง้บรษิทั เนื่องทัง้
ทมีงานและอุปกรณ์เกดิขึน้เป็นระบบแลว้ 
ท าใหก้ารตดิตัง้โซล่าเซลลม์รีาคาที่ถกูลง
อย่างมาก

โดยกรณีโรงงานทีไ่ม่ไดใ้ชไ้ฟฟ้าเวลา
กลางคนื จะไม่มรีาคาของแบตเตอรีเ่ขา้มา
เกีย่วขอ้ง ท าใหร้าคาต ่ามาก และมรีะยะคุม้
ทุนเพยีง 5 ปีเท่านัน้ ซึง่หมายความวา่
โรงงานนัน้จะไดใ้ชไ้ฟฟ้าฟรเีป็นเวลาถงึ 20 
ปี จากอายุของโซล่าเซลลท์ี ่25 ปี เลย
ทเีดยีว

Our core value of TGE Group is to 
provide true innovations and 
applicable products at reasonable 
price. We brought the existing 
innovations, solar energy, and develop it 
with the most updated technology to 
ensure the best efficiency, but still within 
the concept of reasonable price.

Most of people understand that solar 
rooftop is expensive and unreachable, 
due to the complexity of the system that 
need very handful engineer to operate, 
which is actually correct, but we have 
knowhow to develop our team capability
and able to set up learning centre for 
solar cell in order to share the 
knowledge and knowhow that we have, 
and expand them to serve the market.

In term of pricing, our TGE Group is the 
distributor for solar panels and operate 
in solar energy business for very long 
time, plus the business operating cost is 
not high compare to the past years, so 
we are able to provide the best 
profitable solar system to our customers.
For industrial factory that operates only 
daytime, there will be no battery cost in 
the system, this make the return on 
investment happens within only 5 years, 
which mean that they can get no cost of 
electricity for another 20 years as the 
warranty lifetime of solar is 25 years.

ความรูพ้ืน้ฐานด้านโซล่าเซลล์

Knowing off-grid, on-grid, and hybrid solar system

Off-grid : the word “Grid” stands for electricity provided by the Electrical 
authority, so off-grid means that no electricity needed from them, in 
another word, the building will operate all electrical activity only by using 
electricity produced from solar system only. This system will require very 
precise calculation of the system and need a huge roof space to install the 
system, to ensure that it can produce sufficient energy to supply the 
demand even on the cloudy day.

On-grid และ Hybrid : Both On-grid and Hybrid need electricity from 
electrical authority to support, which is the most famous system due to 
more stability than off-grid system. The difference between On-grid and 
hybrid is the battery component, which hybrid system has battery system 
integrated to back-up excess energy produced from solar system and 
supply back during night time.

Off-grid : คา่วา่ grid หมายถงึไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ดงันัน้ off-grid จงึหมายถงึ
การไมใ่ชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย กลา่วคอือาคารนัน้ๆจะใชไ้ฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์เพยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ ซึง่ระบบจะตอ้งถูกออกแบบมาอย่างดมีากๆ 
และตอ้งมพีืน้ทีก่ารตดิตัง้โซลา่เซลลข์นาดใหญ่ เนื่องจากการกนัความเสีย่งของ
การกระชากไฟฟ้า จากกรณไีฟฟ้าไมเ่พยีงพอนัน่เอง

On-grid และ Hybrid : ทัง้ระบบ On-grid และ Hybrid ต่างตอ้งมกีารใชไ้ฟฟ้า
จากการไฟฟ้าเขา้มาต่อดว้ยทัง้สิน้ ซึง่เป็นระบบคนสว่นใหญ่เลอืกใช ้เนื่องจากมี
ความเสถยีรกวา่ระบบ Off-grid สว่นความแตกต่างของระบบ On-grid และ 
Hybrid กค็อื ระบบ Hybrid จะมแีบตเตอรีเ่พือ่เกบ็ไฟฟ้าไวใ้ชต้อนกลางคนื หรอื
ชว่งทีม่แีสงสวา่งไมเ่พยีงพอนัน่เอง
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แผงโซล่าเซลล ์: มภีาษาองักฤษวา่ Photovoltaic Panel คอืแผน่
ทีม่ลีกัษณะเป็นกระจก "ท าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานแสงใหเ้ป็น
พลงังานไฟฟ้านัน่เอง"

ย่ีห้อท่ีทำง TGE Group เลือกใช้คือ Toshiba ซึง่มรีาคาไม่
แพงอย่างทีค่ดิ โดยแผง Toshiba มีควำมพิเศษแยกเป็น
ประเดน็ ดงัน้ี

(1) แผง Toshiba เป็นชนิด โพลี คริสตลัไลน์ (Poly-Si) : ซึง่
เป็นประเภททีเ่หมาะกบัประเทศไทยทีสุ่ด และมรีาคาถกู ซึง่โดย
ปกตแิลว้แผงโซล่าเซลลจ์ะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
แบบ Mono และแบบ Poly

*แผงโซล่าเซลลแ์บบ Mono : เป็นแผงทีแ่ต่ละหน่วยของแผง
เรยีงตวักนัเป็นระเบยีบ ขอ้ดขีองแผงประเภทนี้คอืกกัเกบ็
พลงังานแสงไดม้าก แต่กม็ขีอ้เสยีคอืไม่ยดืหยุ่นต่อการเกบ็แสงที่
กระทบเขา้มาหลายมุมอนัเนื่องจากการทศิของแสงที่
เปลีย่นแปลงในแต่ละวนั

ดงันัน้แผงประเภท Mono จงึเหมาะกบัประเทศทีก่ลางวนัสัน้ 
เชน่ ยุโรปและอเมรกิาเหนือ ทีแ่สงมาไม่กีช่ ัว่โมงต่อวนั แต่
ตอ้งการเกบ็พลงังานไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยแผงแบบ Mono มี
ราคาแพงกวา่แผงแบบ Poly แต่มคีวามสามารถในการเกบ็
พลงังานสงูกวา่

**แผงโซล่าเซลลแ์บบ Poly : เป็นแผงทีเ่รยีงตวัแบบกระจดั
กระจายต่างมุมกนั มขีอ้ดคีอืสามารถกกัเกบ็แสงที่มาต่างมุมกนั
ไดด้ ีจงึเหมาะกบัการใชใ้นประเทศทีเ่วลากลางวนันาน ดวง
อาทติยม์กีารเคลื่อนตวัในทศิต่างๆ ท าใหม้มีุมตกกระทบทีม่ี
ความหลากหลาย แต่มคีวามสามารถในการเกบ็พลงังานแสง
น้อยกวา่แบบ Mono อย่างไรกต็ามขอ้ดทีี่สุดของแผงแบบ Poly 
คอื มรีาคาถกูกวา่ Mono อย่างมาก

แผงโซล่ำย่ีห้อ Toshiba ท่ีเป็นชนิด Poly Crystal Line ซ่ึง
เป็นแผงท่ีมีรำคำถกูและเหมำะกบักำรใช้ในประเทศไทย
ท่ีสุด

(2) แผงย่ีห้อ Toshiba เป็นกำรผลิตแบบ Mass Production 
หรอืมกีารผลติจ านวนมาก และเป็นประจ าในตลาด ไม่ใชก่าร 
Customize ผลติเมื่อมลีกูคา้สัง่

โดยสาเหตุหลกัๆ ทีท่าง Toshiba ผลติแผงโซล่าแบบเป็น Mass 
Production เนื่องจาก Toshiba ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากรฐับาล
ญี่ปุ่ นในการผลติแผงโซล่าในการสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ทีร่ะเบดิไปเมื่อปี 
2011 และยงัคงจะตอ้งผลติโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยอ์กีหลาย
แห่งในญี่ปุ่ น

(3) Toshiba เป็นแผงท่ีมีสดัส่วนในตลำดสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น : 
ทัง้นี้ในญี่ปุ่ นมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่ใชแ้ผง Toshiba 
ในญี่ปุ่ นมากกวา่ 600 เมกกะวตัต ์ซึง่เป็นสดัส่วนอนัดบัหนึ่งของ
แผงในประเทศญี่ปุ่ น และดว้ยความเป็นญี่ปุ่ นทีเ่น้นความคงทน 
จงึผลติแผงโซล่าทีม่กีารรบัประกนัประสทิธภิาพของแผง
ยาวนานไดถ้งึ 25 ปี

1) แผงโซล่า (Solar Panel)
Solar panel : so-called Photovoltaic Panel, is the mirror-like 
panel with ability to convert sunlight into electrical energy

The supplier that TGE Group select is Toshiba which is 
the reputable brand with reasonable price, Solar panel by 
breakdown capability as follow;

(1) Toshiba panel is Polycrystalline type (Poly-Si) : which 
is the most suitable type of panel for Thailand due to the 
price and application. Usually solar panel can be divided 
into 2 major types which are Monocrystalline and 
Polycrystalline.

*Monocrystalline solar panel : is the panel with silicon cell 
oriented in single plane. Advantage of this well-oriented 
silicon is the high efficiency of panel, on the other hand, it 
has low flexibility when the light is scattered into many 
angles on each day. 

The mono-crystalline is suitable for an area with a short 
daylight time, such as European and northern America 
countries, but it needs huge energy storage which Mono-
crystalline panel is more expensive than Poly-crystalline 
panel but has more capability to store more energy.

**Polycrystalline solar panel : is the panel with silicon cell 
oriented in random plane, with the advantage of collecting 
light energy in different angle, so it is suitable for the 
country that has long daylight, but the ability to collect 
energy is lower than monocrystalline type. However, 
comparing to the price, it is the best option for solar system 
in Thailand.

Solar panel from Toshiba is Polycrystalline type which is 
the most suitable in term of price and efficiency for 
Thailand.

(2) Toshiba solar panel produces in mass production, 
and it is not customized for any specific market

Toshiba started to produce in mass production behind the 
supported from Japanese government, as they requested 
Toshiba to serve electric energy within country after the 
nuclear incident in 2011 and currently still constructing 
solar plant in Japan.

(3) Toshiba is no.1 share in domestic market for utilities 
in Japan : There is over 600MW of solar plant in Japa, 
which is no.1 share and with the quality standard 
guaranteed by Toshiba Japan, we are committed in the 
efficiency of the panel over 25 years.
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อนิเวอรเ์ตอรใ์นระบบโซล่าเซลล์
นัน้ ท าหน้าทีใ่นการแปลง
พลงังานจากกระแสไฟฟ้าตรงจาก
แสงอาทติย ์เป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัทีใ่ชใ้นอาคาร
บ้านเรอืน

คุณภาพของอนิเวอรเ์ตอรถ์อืเป็น
ตวัแปรส าคญัของคุณภาพโซล่า
เซลลท์ัง้ระบบ เนื่องจากการ
ตดิตัง้โซล่าเซลลบ์นหลงัคานัน้ โซ
ล่าเซลลจ์ะตอ้งอยู่ยาวนานถงึ 25 
ปี เป็นอย่างน้อย ดงันัน้อายุและ
ความคงทนของอนิเวอรเ์ตอร ์จงึ
กลายเป็นปัจจยัหนึ่งในการ
ก าหนดระยะคุม้ทุนของการลงทุน
ในการตดิตัง้โซล่าเซลลข์อง
อาคาร นอกจากนัน้ยงัท าหน้าที่
ปรบัแรงดนัของกระแสทีจ่่ายเขา้
ระบบใหม้คี่าคงที ่เพื่อทีจ่ะไม่
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน

ยีห่อ้อนิเวอรเ์ตอรท์ีท่าง TGE 
Group เลอืกใชค้อื ยีห่อ้ SMA 
จากประเทศเยอรมนั ซึง่เป็นยีห่อ้
ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากการไฟฟ้า
วา่สามารถใชไ้ดใ้นประเทศไทย 
มาพรอ้มกบัระยะเวลารบัประกนั
ถงึ 10 ปี เตม็ ทีส่ าคญัคอืมรีาคา
ประหยดั

ยีห่อ้ต่อมาทีท่าง TGE Group 
ภมูใิจเสนอคอื คอื SolarEdge ซึง่
เป็นเทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ดในตลาด 
โดยการผสานการใชร้ะบบ 
optimizer เขา้มาชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพ และเพิม่
ความสามารถในการตรวจสอบ
การท างานไดใ้นระดบัรายแผง จงึ
ชว่ยใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงขึน้ และ
ไดร้บัการรบัรองจากการไฟฟ้า
เชน่กนั ซึง่ส าหรบั SolarEdge 
นัน้จะมาพรอ้มกบัการรบัประกนั
คุณภาพยาวขึน้ถงึ 12 ปี

ส าหรบัระบบไฮบรดิ เราเลอืกใช้
PRIME ซึง่เป็นยีห่อ้แรก และ
ยีห่อ้เดยีวทีท่างการไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทยสนบัสนุนอยู่ใน
ขณะนี้ ทัง้สามยีห่อ้มาพรอ้มกบั 
Application ทีส่ามารถตรวจสอบ
ปรมืาณไฟฟ้าทีท่ าการแปลง ผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื

2) อินเวอรเ์ตอร์ (Inverter)
Inverter for solar system is 
responsible for converting direct 
current (DC) produced from solar 
energy into alternative current 
(AC) to synchronize with electrical 
authority

Quality of inverter is playing 
important role in converting solar 
energy to the system, since it will 
operate to produce energy for at 
least 25 years, so lifetime and 
duration of inverter affect to the 
payback period of the system.

Beyond that, the inverter also 
helps to synchronize and stabilize 
the voltage, to ensure that no 
negative impact to any machines 
nor electrical systems in the 
plants. 

Our TGE Group selected SMA, 
from Germany, which already 
certified by both PEA and MEA in 
Thailand. This inverter comes with 
10 years warranty on-site service, 
and can extend into 25 years.

Another product that TGE Group 
proudly present is SolarEdge 
which is the most recent 
technology in the market. it is 
state-of-th-Arts in using Power 
optimizer to drive more efficiency, 
with the capability to monitor by-
panel efficiency. SolarEdge 
inverter is also certified by both 
MEA and PEA, with 12 years 
warranty on product quality.

For Hybrid system, we choose 
Prime solar inverter as it is only 
one brand in the market that is 
certified by MEA and PEA.
All inverters come with online real-
time monitoring system that is 
applicable for both iOS and 
Android.

SMA

SolarEdge



ส่วนประกอบพื้นฐาน
ของการติดตัง้โซล่าเซลลบ์นหลงัคา

ระบบยดึจบัแผงโซล่าเซลลข์องเรา
หรอืทีเ่รยีกวา่ Solar Mounting
System เป็นอุปกรณ์ทีท่ าใหโ้ซล่า
เซลลย์ดึตดิอยู่อย่างแน่นหนาเป็น
เวลาอย่างน้อย 25 ปี ซึง่จะตอ้งเป็น
วสัดุกนัสนิม และมคีวามคงทน
ถาวรอย่างมาก

เนื่องจากบรษิทัของเราเน้นที่ความ
คงทนตลอดอายุการใชง้าน 25 ปี 
เป็นอย่างมาก ดงันัน้ Mounting
System ของเราจงึเป็นรุ่นสัง่ท า
พเิศษ มคีวามแขง็แรงคงทนสงูท า
จากอะลมูเินียม 100% ชบุอะโน
ไดซอ์กีชัน้ เพื่อป้องกนัการผกุร่อน
และการเกดิสนิม ท าใหม้ัน่ใจใน
ความแขง็แรง และไม่ท าใหห้ลงัคา
รัว่ซมึ รบัประกนัคุณภาพ 25 ปี
เท่ากบัอายุของแผงโซล่าเซลล์

3) ระบบยึดจบั (Mounting System)
Solar Mounting system is the 
supporting part of solar panel on 
the roof, which needs to stay for 
more than 25 years, so it needs 
to be endure and anti-corrosion.

Our strategy is to provide the 
best quality product that last for 
25 years, so the mounting 
system that we customize the 
mounting with full anodized 
aluminium, to prevent from 
corrosion and also roof leakage 
with 25 years warranty equal to 
solar panels.

ความปลอดภยั ถอืเป็นสิง่ส าคญั
อนัดบั 1 ทีท่าง TGE Group 
ค านึงถงึ เราจงึเลอืกอุปกรณ์เบรก
เกอรก์นัฟ้าลดัวงจร อุปกรณ์กนั
ฟ้าผา่ และกนัไฟฟ้าไหลย้อน จาก
บรษิทัชัน้น าของโลกอย่าง ABB 
เท่านัน้ 

ส่วนสายไฟฟ้า เราใชส้ายไฟฟ้า
คุณภาพสงูจากประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ยีห่อ้ BetaFlam
เพื่อความปลอดภยัตลอด 25 ปีของ
การตดิตัง้โซล่าเซลล์

4) ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร กนัฟ้าผ่า กนัไฟฟ้าไหลย้อน

Mounting System

Safety is also our main concern,
so TGE Group is choosing all 
the electrical protection system 
and surge protection system 
from ABB.

For wiring system, we imported 
the high quality electrical wire 
from Switzerland, Betaflam to 
ensure safety over 25 years of 
solar system

แบตเตอรีถ่กูใชใ้นบางกรณีทีล่กูคา้
ตอ้งการส ารองไฟฟ้าไวใ้ชใ้นเวลาที่
ไม่มแีสง เชน่เวลากลางคนื หรอืฝน
ตก หรอืส ารองไวใ้ชเ้มื่อเกดิไฟฟ้า
ดบั ไฟฟ้าไม่เพยีงพอ เป็นตน้

ยีห่อ้ทีเ่ราเลอืกใชค้อื PRIME และ 
BSB ซึง่เป็นแบตเตอรีท่ีเ่หมาะกบั
ระบบโซล่าเซลลท์ีสุ่ดในขณะนี้

5) แบตเตอร่ี (Battery)
Battery storage is used in hybrid 
system, for residents that want 
to back up electric energy for the 
night time usage, and also back 
up energy during black out from 
electrical authority.

We choose Prime energy and 
BSB which are the best solar 
battery currently.

(Electrical protection system)



ระบบโซล่าเซลลใ์นทีพ่กัอาศยั
Residential Solar Rooftop station

กาลเวลาเดนิไป หลายๆ อยา่งกพ็ฒันาไป นวตักรรม
ราคาสงูและเขา้ใจยากอยา่งโซลา่เซลลก์เ็ปลีย่นไปดว้ย 
ดว้ยการพฒันาไปขา้งหน้าเชน่น้ี ท าใหโ้ซลา่เซลลม์ี
ราคาทีถู่กลง และถูกดดัแปลงใหม้คีวามปลอดภยั 
ตดิตัง้งา่ย และเหมาะกบัการใชใ้นทีพ่กัอาศยั เช่น 
บา้น อาคาร ออฟฟิศ ส านกังาน เป็นตน้

ท าไมท่ีพกัอาศยัจึงควรติดโซล่าเซลลบ์นหลงัคา?
ถา้ทา่นเป็นเจา้ของบา้น คงทราบดวีา่คา่ไฟฟ้ามอีตัรา
การเรยีกเกบ็สงูขึน้ในทุกปี แมป้รมิาณการใชไ้ฟฟ้าจะ
เทา่เดมิ ดงันัน้การหาทางใชไ้ฟฟ้าฟรจีงึเป็นการ
ประหยดัคา่ใชจ้า่ย ซึง่นัน่หมายถงึเงนิฟรีๆ ทีจ่ะไหล
ยอ้นกลบัเขา้กระเป๋าของทา่นนัน่เอง

ระบบโซล่าเซลลท่ี์ใช้กบัท่ีพกัอาศยัมีก่ีประเ ท?
เนื่องจากทีพ่กัอาศยัสว่นใหญ่จะตอ้งมกีารใช้ไฟฟ้า
เวลากลางคนืและจะตอ้งมคีวามเสถยีรของไฟฟ้าสงู
ดงันัน้จงึนิยมใชอ้ยู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ระบบ On-grid 
และ Hybrid โดยระบบ On-grid เป็นระบบทีม่กีาร
เชื่อมโยงกบัการไฟฟ้า แตไ่มม่แีบตเตอรีจ่งึใชก้บัทีพ่กั
อาศยัทีไ่มต่อ้งการใชไ้ฟฟ้าเวลากลางคนื เช่น อ๊อฟฟิส
ส านกังาน เป็นตน้ สว่นระบบ Hybrid เป็นระบบทีม่ ี
การตอ่กบัแบตเตอรี ่เพือ่ส ารองไฟฟ้าไวใ้ชใ้นเวลา
กลางคนื อยา่งไรกต็ามทัง้สองระบบสามารถน าไฟฟ้า
จากการไฟฟ้ามาใชไ้ด ้หากกระแสไฟฟ้าไมพ่อกบัการ
ใชง้าน

โซล่าเซลลป์ระหยดัไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัลงได้ก่ี% ?
หากเป็นระบบ On-grid ทีใ่ชไ้ฟฟ้าไดเ้ฉพาะในเวลา
กลางวนั เจา้ของบา้นจะใชไ้ฟฟ้าฟรไีดค้รึง่วนั นัน่
หมายความวา่จะประหยดัไฟฟ้าลงได ้50% สว่นระบบ 
Hybrid ทีม่แีบตเตอรีเ่กบ็ส ารองไฟฟ้าจงึสามารถใช้
ไฟฟ้าไดใ้นเวลากลางคนืสามารถประหยดัไฟฟ้า จงึ
ประหยดัไฟฟาได ้100% ทัง้นี้ค านวณจากกรณทีี่
ปรมิาณไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากโซลา่เซลลเ์พยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของอาคารนัน้ๆ โดยไมไ่ดใ้ชไ้ฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้า

As the technology is being developed everyday, 
many technology is evolved, Solar rooftop system is 
also developed to optimize the system cost, this 
bring the investment of solar rooftop down into the 
reasonable point that is worth for investing. It is 
adapted to suit with all residential building such as 
office building and residences.
Why we need to have solar rooftop on the 
residences?
As you know that electricity cost is increasing every 
year even with the same consumption rate, to save 
the electric bill payment means cost reduction for 
your household.

How many type of solar rooftop for residences?
Since the residential building has electricity 
consumption in night time rather that in day time, 
and required a stable supply of electricity in order to 
prevent the uncomfortable livings. So, there are 2 
types of solar rooftop that normally used which are 
On-grid and Hybrid system. On-grid system is the 
solar rooftop system without the storage, so it fits 
with the offices and household that has electricity 
consumption during day time. and hybrid system is 
more fit into the household where we need electricity 
for air-conditioning during night time, with the battery 
storage. With the battery, it will give another benefit 
as it acts in similar function of electricity back up. 

How many % of electric saving for residential 
solar rooftop?
For the On-grid solar rooftop that supply the 
electricity generation only during daylight time, the 
savings from the system can goes up to 50% of the 
current bill, while the Hybrid solar rooftop that 
integrate the battery component can save upto 100% 
(so-called off-grid for 100% saving, or no electrical 
needed from Electrical authority). The calculation is 
done based on the electricity consumption of each 
household.

ผลงานท่ีผา่นมา…
+ 
+ 



ระบบออนกรดิ
(On-grid Solar Rooftop)

ใชท้ดแทนไฟฟ้าในชว่งเวลากลางวนัเทา่นัน้

ระบบไฮบรดิ 
(Hybrid Solar Rooftop)

ใชไ้ฟฟ้าเวลากลางคนื มแีบตเตอรีส่ ารองไฟฟ้า

จ านวนเงนิที่
ตอ้งการประหยดั

ลดค่ำไฟฟ้ำ
3,250 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ำ
6,500 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ำ
2,250 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ำ
3,250 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ำ
6,500 บำท

ขนาดของพืน้ที่
หลงัคาเฉลีย่ทีต่อ้ง
ใช้

40 ตรม. 80 ตรม. 30 ตรม. 50 ตรม. 80 ตรม.

ก าลงัไฟฟ้า 6.5 กโิลวตัต์ 13 กโิลวตัต์ 4.5 กโิลวตัต์ 6.5 กโิลวตัต์ 13 กโิลวตัต์

จ านวนเงนิทีต่อ้งใช ้
(ราคาโดยประมาณ 
46,000 บาท ต่อ 
กโลวตัต)์

6.5 x 46,000 = 
299,000 บำท

13 x 46,000 = 
598,000 บำท

4.5 x 46,000 = 
207,000 บำท

6.5 x 46,000 = 
299,000 บำท

13 x 46,000 = 
598,000 บำท

ขนาดของ
แบตเตอรี่
(รบัประกนั 2 ปี)

ไม่มแีบตเตอรี่ ไม่มแีบตเตอรี่ 150Ah 200Ah 200Ah

จ านวนแบต เตอรรี่
ทีต่อ้งใช้

ไม่มแีบตเตอรี่ ไม่มแีบตเตอรี่ 8 ลกู 12 ลกู 12 ลกู

ราคาแบตเตอรี่
(ต่อลกู)

ไม่มแีบตเตอรี่ ไม่มแีบตเตอรี่ 10,500 บาท 12,500 บาท 12,500 บาท

ราคาแบตเตอรีร่วม ไม่มีแบตเตอรี่ ไม่มีแบตเตอรี่
8 x 10,500 = 
84,000 บำท

12 x 12,500 = 
150,000 บำท

12 x 12,500 = 
150,000 บำท

ราคารวมทัง้ระบบ 299,000 บำท 598,000 บำท 291,000 บำท 449,000 บำท 748,000 บำท

ระยะเวลาคุม้ทุน
(เดอืน)

299,000/3,250 = 
92 เดอืน

598,000/6,500 =  
92 เดอืน

291,000/2,250 = 
129 เดอืน

449,000/3,250 = 
138 เดอืน

748,000/7,000 = 
115 เดอืน

ระยะเวลาคุม้ทุน
(ปี)

ประมำณ 7.6 ปี ประมำณ 7.7 ปี ประมำณ 10.8 ปี ประมำณ 11.5 ปี ประมำณ 9.6 ปี

จ านวนเดอืนทีไ่ด้
ใชไ้ฟฟ้าฟร ี(อายุ
โซล่าเซลล ์25 ปี
หรอื 300 เดอืน)

300 เดอืน – ระยะ
คุม้ทนุ 92 เดอืน = 

208 เดอืน

300 เดอืน – ระยะ
คุม้ทนุ 92 เดอืน = 

208 เดอืน

300 เดอืน – ระยะ
คุม้ทนุ 129 เดอืน 

= 171 เดอืน

300 เดอืน – ระยะ
คุม้ทนุ 138 เดอืน 

= 162 เดอืน

300 เดอืน – ระยะ
คุม้ทนุ 115 เดอืน 

= 185 เดอืน

ผลตอบแทนที่
ไดร้บั จากการ
ลงทุนตดิ (น า
จ านวนเงนิทีล่ดค่า
ไฟฟ้าไดใ้น 1 
เดอืน คณูจ านวน
เดอืนทีไ่ดใ้ชไ้ฟฟ้า
ฟร)ี

3,250 x 208 เดือน 
= 676,000 บำท

6,500 x 208 เดือน 
= 1,352,000 บำท

2,250 x 171 
เดือน = 384,750 

บำท

3,250 x 162 
เดือน = 526,500 

บำท

6,500 x 185 
เดือน =

1,202,500 บำท

อตัราผลตอบแทน 
(ROI)

3.26 3.26 2.32 2.17 2.61

อตัราผลตอบแทน 
(IRR)

12.33% 12.33% 7.89% 7.14% 9.30%

ขัน้ตอนการค านวณขนาดโซล่าเซลลแ์ละจ านวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือโซล่าเซลลพ์ร้อมติดตัง้

เลอืกระหวา่งระบบ On-grid กบั 
Hybrid โดยดูวา่มกีารใชไ้ฟฟ้าใน
ชว่งเวลากลางคนืดว้ยหรอืไม ่ถา้มี
การใชไ้ฟฟ้าเวลากลางคนืใหเ้ลอืก
ระบบ Hybrid

เลอืกจ านวนเงนิคา่ไฟฟ้าทีท่า่น
ตอ้งการประหยดัต่อเดอืน โดยดูจาก
บลิคา่ไฟฟ้าทีไ่ดร้บัจากการไฟฟ้าที่
เรยีกเกบ็ทา่นในแต่ละเดอืน

ค านวณคา่โซลา่เซลลโ์ดยน า
จ านวนกโิลวตัต์ทีต่อ้งการใช้ คณูดว้ย 
45,000 บาท ซึง่เป็นราคาทีท่าง TGE 
Group ก าหนดเป็นพืน้ฐาน จ านวน
เงนิทีไ่ดม้าเป็นจ านวนเงนิในการซือ้
โซลา่เซลลท์ัง้ระบบ รวมอนิเวอรเ์ตอร์
และอุปกรณ์กนัไฟกระชาก และ
อุปกรณ์อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มคา่
ตดิตัง้ ยกเวน้แต่เพยีงยงัไมร่วมคา่
แบตเตอรี ่ซึง่ข ึน้อยู่กบัลกูคา้แต่ละ
รายวา่ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเวลากลางคนื
หรอืไม ่และตอ้งการใชป้รมิาณไฟฟ้า
เทา่ใด

การค านวณกรณใีชแ้บตเตอรี่ ใน
แบบ A และ แบบ B จะเหน็ไดว้า่ มี
การใชแ้บตเตอรี ่12 ลกูเทา่กนั ทีเ่ป็น
เชน่นี้เนื่องจากสว่นใหญ่ ถา้คา่ไฟฟ้า
ถงึ 7,000 บาท แสดงวา่ในบา้นมกีาร
ใชเ้ครือ่งปรบัอากาศเวลากลางวนั
ดว้ย ดงันัน้ทีแ่บบ B ทีค่วรจะส ารอง
ไฟฟ้า 100% จงึส ารองไฟฟ้าที ่50% 
เพราะไฟฟ้าสว่นใหญ่จะถูกใชไ้ปแลว้
ในเวลากลางวนั เราเพยีงเกบ็ไวส้ว่น
หนึง่กเ็พยีงพอส าหรบัใชไ้ฟฟ้าส ารอง
ในชว่งกลางคนื ทัง้นี้ในตารางเป็น
เพยีงการค านวณคา่แบตเตอรีค่รา่วๆ 
ควรมกีารส ารวจอกีรอบ เพือ่
ออกแบบการใชง้านแบตเตอรีใ่ห้
เพยีงพอต่อการใชง้าน

น าตวัเลขทีไ่ดจ้ากคา่ระบบโซลา่
เซลล ์และแบตเตอรี(่ถา้ม)ี รวมกนัจะ
ไดเ้ป็นคา่การลงทนุในโซลา่เซลล์
ทัง้หมด

พจิารณาการลงทนุในตาราง 
โดยเฉพาะคา่ IRR ในตาราง จะคน้
พบวา่มอีตัราผลตอบแทนทีส่งู ระยะ
ยาวนานถงึ 25 ปี และมคีวามเสีย่งต ่า
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Commercial and Industrial Rooftop Station
ระบบโซล่าเซลลใ์นเชงิพาณชิย ์และโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นสถานทีท่ีใ่ชไ้ฟฟ้ามหาศาล ในการท าใหเ้ครือ่งจกัร
และไลน์ผลติ ด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกเหนือจากการกนิไฟฟ้าปกตแิลว้ 
โรงงานอุตสาหกรรมยงัตอ้งระมดัระวงัเรือ่งคา่ Peak Load เพราะในการเกบ็คา่
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจะมคีา่ Peak Load เขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย และมกัเป็นสิง่ที่
โรงงานตา่งๆ เจบ็ปวดมาเป็นระยะเวลานาน

ท าไมโรงงานอตุสาหกรรมจึงควรติดตัง้โซล่าเซลล?์

1) เป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยตวัเอง โดยอาศยัทรพัยากรท่ีมีอยู่แล้ว : 
ทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ กค็อืพืน้ทีบ่นหลงัคานัน่เอง ท าใหแ้บง่เบาภาระคา่ไฟฟ้าของ
โรงงานลงบางสว่น หรอืทัง้หมด

2) เป็นการสร้างฉนวนท่ีมีประสิทธิ าพสงูบนหลงัคา :
การตดิตัง้โซลา่เซลลซ์ึง่มลีกัษณะเป็นกระจก เป็นการสะทอ้นความรอ้นออกไป ซึง่
มคีุณภาพสงูกวา่ฉนวนธรรมดาทีด่ดูซบัความรอ้นใตห้ลงัคาเสยีอกี เนือ่งจากฉนวน
ทีอ่ยูใ่ตห้ลงัคา จะท าหน้าทีด่ดูความรอ้น แลว้คอ่ยๆ ท าการแผค่ลืน่ความรอ้น
ออกมาทลีะนิด ซึง่ทา้ยทีสุ่ดแลว้รงัสคีวามรอ้นจะแผม่าจนท าใหอุ้ณหภมูใิตห้ลงัคา
เพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ จนในบางครัง้กระทบถงึขา้งลา่งทีม่ไีลน์การผลติอยู ่ซึง่แตกตา่งจาก
การมกีระจกโซลา่เซลลส์ะทอ้นคลืน่ความรอ้นออกไปตัง้แตแ่รกนัน่เอง

3) การติดตัง้โซล่าเซลลช่์วยลดค่า Peak Load ได้
คา่ Peak Load หมายถงึคา่ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุทีโ่รงงานหรอือาคารใช ้วดั
ในระยะ 15 นาท ีซึง่มรีาคาตอ่หน่วยสงูมากเป็นหลกัรอ้ย ซึง่เนื่องจากการตดิตัง้โซ
ลา่เซลลใ์นโรงงานจะท าใหโ้รงงานมไีฟฟ้าไวใ้ชใ้นระดบัหนึ่ง เมือ่ถงึเวลา Peak 
Load ระดบัของ Peak Load จงึต ่าลงมาท าใหส้ามารถลดคา่ Peak Load ลงได้

ระบบโซล่าเซลลท่ี์ใช้ในเชิงพาณิชย ์และโรงงานอตุสาหกรรมมีก่ีประเ ท?
มเีพยีงประเภทเดยีวคอืแบบ On-grid ทีแ่นะน าเนื่องจากลกัษณะการใชไ้ฟของ
โรงงานคอืการใชไ้ฟในช่วงเวลากลางวนัเป็นสว่นใหญ่ อกีทัง้คา่ไฟในช่วงกลางวนั
ยงัมรีาคาสงูกวา่คา่ไฟในช่วงเวลากลางคนือกีดว้ย ซึง่จะช่วยใหร้ะยะคนืทุนสัน้ลง
และไดป้ระสทิธผิลทีด่ขี ึน้

Industrial buildings and factory required an enormous electricity supply in 
order to run the operations, so the electricity cost is usually the major cost 
that is difficult to avoid. Beyond that, the peak electricity demand (or peal 
power) is also playing important role in electricity bill, which is the pain 
point for all industry to manage cost reduction.

Why we should invest in solar rooftop system in industrial factory

1) To generate own electricity with the existing resources : 
The existing resource is the rooftop area of each building, which can 
convert to solar power station to support electricity demand in the factory.

2) To create highly heat insulation layer on the roof :
The solar panel has mirror-like character in absorbing and reflecting heat, 
which is more effective than standard insulation layer under the roof. The 
normal insulation absorb heat and irradiate them slowly into the building, 
while solar panel reflect back the heat immediately before it pass through 
the roof.

3) Peak load reduction with solar rooftop system
The Peak Load is the maximum of electrical power demand that needed, 
measure in 15 minutes. It plays a major role in electricity cost for factory 
due to the price/unit is very high. As Solar system is supporting the energy 
demand, so it helps on saving this peak load for the factory.

How many type of industrial solar rooftop?
We recommend only On-grid solar rooftop for industrial usage due to the 
consumption behaviour of industrial usage happening in daylight time 
more than night time. Moreover, the electricity cost in daylight time is more 
expensive, that will make the payback period more efficient.



1) การประเมนิปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีค่วรตดิ
เป็นกโิลวตัต์
วธิกีารค านวนท าไดโ้ดยดจูากบลิคา่ไฟฟ้าที่
การไฟฟ้าเรยีกเกบ็ วา่ตกเดอืนละเทา่ไหร่
อาจใชค้า่ไฟฟ้ายอ้นหลงั 6 เดอืน เพือ่หา
คา่เฉลีย่ จากนัน้ค านวนงา่ยๆ โดย 1 กโิลวตัต์
ใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้ราว 7-8 ตารางเมตร เพือ่
ประหยดัคา่ไฟราว 500 บาท เช่น คา่ไฟ 
100,000 บาท
ตอ้งการประหยดัคา่ไฟมากทีสุ่ด 50,000 บาท 
ตอ้งตดิตัง้ระบบโซลา่เซลลข์นาด 100 
กโิลวตัตแ์ละใชพ้ืน้ทีร่าว 700 ตารางเมตร 
นัน่เอง ตวัอยา่งการค านวณและตารางแสดง
ระยะเวลาคุม้ทุน อยูใ่นหน้าถดัไป

2) การส ารวจและออกแบบ
เรามทีมีช่างช านาญการทีจ่ะท าการส ารวจทัง้
ระบบไฟฟ้าของอาคาร พืน้ทีข่องหลงัคา และ
ทศิทางของแสง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีล่ะเอยีด
ทีสุ่ด ทางดา้นของการออกแบบเราไดใ้ช้
เทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ดในการจ าลองภาพการวาง 
และทศิทางของแสง โดยใชโ้ปรแกรม PVsyst
ก าหนดจุดพกิดัดาวเทยีม เพือ่จ าลองคุณภาพ
ของแสง และปรมิาณไฟฟ้าทีเ่ป็นไปได ้เพื่อให้
ได ้Report ออกมา (ดงัภาพขวามอื) และ
จ าลองภาพการตดิตัง้แผง (ดงัภาพดา้นลา่ง)

ขัน้ตอนการออกแบบและตดิตัง้ระบบโซลา่เซลลบ์นหลงัคา (Process and design)

1) Evaluate the maximum power from 
solar cell in KW
The calculation is done based on average 
past 6 months electricity consumption 
record in electric bill, 1 kilo-watt (KW) of 
solar energy requires around 7-8 sq.m. 
on roof space, which can convert into 500 
Baht of electricity saving per month.
Example: if the electricity bill is 100,000 
Baht per month, the maximum 
recommended solar power is 100 KW 
which requires 700 sq.m. on roof space 
at the south or west directions, and for 
the payback period will be described in 
detail on the next page.
2) Site survey and design
We have the experts in both civil and 
electrical to evaluate the site capability 
such as direction of roof and peak power, 
then we do the modelling and simulation 
based on the location of each site, to 
acquire output prediction of the system in 
those area by the Pvsyst tool (Simulation 
software for solar energy system) to 
generate the forecasting output and 
modelling the building in order to visualize 
the system.
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ระบบออนกรดิ
(On-grid Solar Rooftop)

ใชท้ดแทนไฟฟ้าในชว่งเวลากลางวนัเทา่นัน้

จ านวนเงนิที่
ตอ้งการประหยดั

ลดค่ำไฟฟ้ำ 
50,000 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ำ
500,000 บำท

ขนาดของพืน้ที่
หลงัคาเฉลีย่ทีต่อ้ง
ใช้

700 ตรม. 7,000 ตรม.

ก าลงัไฟฟ้า 100 กโิลวตัต์ 1.000 กโิลวตัต์

จ านวนเงนิทีต่อ้งใช ้
100 x 35,000 = 
3,500,000 บำท

1,000x 30,000 = 
30,000,000 บำท

ระยะเวลาคุม้ทุน
(เดอืน)

3,500,000/50,000 
= 70 เดอืน

30,000,000/500,0
00 =  60 เดอืน

ระยะเวลาคุม้ทุน
(ปี)

ประมำณ 6 ปี ประมำณ 5 ปี

จ านวนเดอืนทีไ่ด้
ใชไ้ฟฟ้าฟร ี(อายุ
โซล่าเซลล ์25 ปี
หรอื 300 เดอืน)

300 เดอืน – ระยะ
คุม้ทนุ 70 เดอืน = 

230 เดอืน

300 เดอืน – ระยะ
คุม้ทนุ 60 เดอืน = 

240 เดอืน

ผลตอบแทนที่
ไดร้บั จากการ
ลงทุนตดิ (น า
จ านวนเงนิทีล่ดค่า
ไฟฟ้าไดใ้น 1 
เดอืน คณูจ านวน
เดอืนทีไ่ดใ้ชไ้ฟฟ้า
ฟร)ี

50,000 x 230 
เดือน =

11,500,000 บำท

500,000 x 240 
เดือน =

120,000,000 บำท

อตัราผลตอบแทน 
(ROI)

4.3 5.0

อตัราผลตอบแทน 
(IRR)

16.79% 19.78%

ขัน้ตอนการค านวณจ านวนเงิน
ท่ีใช้ในการซ้ือโซล่าเซลลพ์ร้อมติดตัง้

เลอืกจ านวนเงนิคา่ไฟฟ้าทีท่า่น
ตอ้งการประหยดัตอ่เดอืน โดยดจูาก
บลิคา่ไฟฟ้าทีไ่ดร้บัจากการไฟฟ้าที่
เรยีกเกบ็ทา่นในแตล่ะเดอืน

ค านวณคา่โซลา่เซลลโ์ดยน า
จ านวนกโิลวตัตท์ีต่อ้งการใช ้คณู
ดว้ยราคาตอ่กโิลวตัต ์ซึง่เป็นราคาที่
ทาง TGE Group ก าหนดเป็น
พืน้ฐาน จ านวนเงนิทีไ่ดม้าเป็น
จ านวนเงนิในการซือ้โซลา่เซลลท์ัง้
ระบบ รวมอนิเวอรเ์ตอรแ์ละอุปกรณ์
กนัไฟกระชาก และอุปกรณ์อื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง พรอ้มคา่ตดิตัง้

พจิารณาการลงทุนในตาราง 
โดยเฉพาะคา่ IRR ในตาราง จะคน้
พบวา่มอีตัราผลตอบแทนทีส่งู ถงึ 
16% ตอ่ปี ระยะยาวนานถงึ 25 ปี
และมคีวามเสีย่งต ่า

11

2

2

3

อตัราราคา Solar Cell ของ TGE Group

+ ต ่ากว่า 100 กโิลวตัต ์ราคากโิลวตัตล์ะ 45,000 บาท
+ 100 ถงึ 199 กโิลวตัต ์ราคากโิลวตัตล์ะ 35,000 บาท
+ 200 ถงึ 499 กโิลวตัต ์ราคากโิลวตัตล์ะ 32,000 บาท
+ 500 ถงึ 999 กโิลวตัต ์ราคากโิลวตัตล์ะ 30,000 บาท

3

*ราคาน้ีเป็นราคาประมาณการ ตอ้งมกีารส ารวจหน้างานและส่ง
รายงานอยา่งเป็นทางการอกีครัง้จงึจะไดร้าคาทีแ่น่นอน

ผลงานท่ีผา่นมา…
+ 
+ 



2) การรบัประกนัสินค้า : เรามกีารดูแล
ระบบรวมถงึตรวจสอบคุณภาพรายปีและ
รบัประกนัระบบเป็นเวลา 2 ปี ส่วน
ประสทิธภิาพของระบบรบัประกนั 5 ปี หรอื
จนถงึระยะคุม้ทนุ ซึง่หลงัจากระยะคุ้มทนุแลว้ 
ยงัสามารถซือ้บรกิารบ ารงุระบบไดต้่อ ซึง่เรา
จะท าการรบัประกนัประสทิธภิาพใหต้่อเนื่อง
ไดจ้นถงึปีที ่25

การติดตามประสิทธิ าพในการท างานของ
โซล่าเซลล ์การรบัประกนั และการบริการ
หลงัการขาย

1) ตรวจสอบ Load Centers - Load Center Check
2) ตรวจสอบโครงสรา้งการตดิตัง้ - Mounting Structures
3) ตรวจสอบหมอ้แปลง - Oil Type Transformers
4) ตรวจสอบ - Ring Main Unit
5) ตรวจสอบ - Transmission line to PEA
6) ตรวจสอบ - Main Feeder and Sub Feeder Report

1) การวดัประสิทธิ าพของแผงโดย Mobile 
Application : ในระบบโซล่าเซลลจ์ะใชต้วั
อนิเวอรเ์ตอรเ์ป็นตวัวดัประสทิธภิาพของการ
ท างานของแผง ซึง่ใน SMA และ SolarEdge ต่าง
ม ีApplication ในการดูปรมิาณไฟฟ้าตอ่วนัทีผ่ลติ
ไดอ้ยู่แลว้ แต่ใน SolarEdge Application จะมี
การวดัปรมิาณและขอ้มลูอื่นๆ เป็นรายแผงด้วย
(ตามภาพ)

1) System efficiency monitoring on mobile 
application : we measure the output of electricity 
supply into the system by the inverter, as it plays 
a major role in energy conversion from DC to AC. 
Both SMA and SolarEdge has the their own 
application available to monitor the energy 
produced in real-time mode. In SolarEdge 
application has advanced monitoring system to 
measure performance of solar by panels.
2) Products warranty : We have the 
dedicated team to operate on-site 
service, together with the yearly system 
maintenance. We provide system 
warranty of 2 years, efficiency warranty of 
5 years or until the breakeven on 
investment. After the warranty, we can 
extend the services until 25 years.

3) การบริการหลงัการขาย : ไดแ้ก่ บรกิาร
ตรวจเชค็ประสทิธภิาพของแผงโดยระบบ
เตอืนอตัโนมตัผิา่น Mobile Application และ
การลา้งท าความสะอาดทกุ 6 เดอืน และการ
ตรวจสอบรายปี (Yearly Check) โดยม ีList 
ของการตรวจสอบ ดงันี้

3) After sales service : such as module 
efficiency is done automatically on mobile 
application with warning message once 
system failure. The solar panel cleaning 
is done twice a year and the preventive 
maintenance is done in yearly as per 
listed below;

Thai – German Energy Company Limited
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ทางเลือกการลงทนุในระบบโซล่าเซลล์
Financial choices for Solar Rooftop investment

ทางเลือกการลงทุนส าหรบัท่านเจ้าของโรงงาน 
เนื่องจากทศิทางของมาตรการการสนบัสนุนการผลติไฟฟ้าจากระบบโซลา่
เซลลข์องภาครฐัยงัชะลอ แตก่ระแสความนิยมของระบบโซลา่เซลลใ์น
ประเทศไทยยงัคงพุง่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จงึเกดิการคดิคน้รปูแบบการลงทุน
ในระบบโซลา่เซลลห์ลากหลายประเภท ทัง้รปูแบบของการลงทุนเองโดย
เจา้ของอาคารโรงงานซึง่ใหผ้ลตอบแทนสงูมาก หรอืส าหรบัเจา้ของอาคาร
โรงงานทีไ่มต่อ้งการลงทุนเองกย็งัมทีางเลอืกใหน้กัลงทุนมาสนบัสนุนเงนิ
ลงทุนใหใ้นลกัษณะของสญัญาเชา่หลงัคาและซือ้ขายไฟ (PPA: Power 
Purchase Agreement) หรอืสญัญาเช่าซือ้ (Instalment Contract) ซึง่จะ
เป็นรปูแบบแบ่งผลประโยชน์กนั 

Investment plan for Solar power stations
As the direction on any support from government has been delayed, but solar rooftop 
system becomes more famous nowadays. There are many parties that are interested in 
investing in solar energy system, both rooftop owners and non-rooftop owners. The 
differences in each model is mainly on source of fund, which can be from the rooftop 
owner (self-funding solar system) or from the investors. We have the service to provide 
investment plan to the industrial rooftop owner, to involve investor to support on the 
system investment and return it by electricity savings. This model so-called “share profit” 
which can be divided into 2 types based on the contract package and period, which are 
PPPA (Private Power purchase agreement) and instalment contract (Leasing).

ลงทุนแบบ PPA ลงทุนระบบเช่าซ้ือ ลงทุนด้วยตนเอง

จดุเด่น ไมต่อ้งใชเ้งนิลงทุน
ไมต่อ้งดแูล

เงนิลงทุนต ่า 
ผลตอบแทนสงู

ผลตอบแทนสงู

เงินลงทุน - 5,933,103 บาท 29,665,515 บาท

ประหยดัต่อปี 1,359,482 บาท เฉลีย่ 7 ปีแรก 84,591 บาท
ปีที ่8-25 เฉลีย่ 7,074,617 บาท

6,797,410 บาท

ระยะเวลาคืนทุน - 8 ปี 5 ปี

ผลตอบแทนรวม 33,987,048 บาท 122,002,139 บาท 140,269,727 บาท

IRR % - 24.33% 20.75%

การรบัประกนั และการบ ารงุรกัษา 25 ปี 8 ปี 2 ปี

รปูแบบการลงทุนเอง

รปูแบบนี้คอืเจา้ของโรงงานเป็นผูล้งทุนซือ้ระบบโซลา่เซลล ์เพือ่
วตัถุประสงคใ์นการประหยดัคา่ไฟในสถานประกอบการดว้ยตนเอง โดยได้
วา่จา้งใหท้างบรษิทัสตารก์เอเนอจเีป็นผูร้บัเหมาดแูลระบบตัง้แตอ่อกแบบ 
ก่อสรา้ง ตดิตัง้ และดแูล ซึง่ถอืเป็นรปูแบบทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูทีสุ่ดและคนื
ทุนเรว็ทีสุ่ดในระยะเวลาต ่าสุดเพยีง 5 ปี หลงัจากนัน้จะสามารถใชไ้ฟฟรี
ยาวนานกวา่ 25 ปี ของอายุโซลา่เซลล์

Self-funded investment

This investment comes from rooftop owner/building owners, which 
objective to subsidize electricity cost in the plant. Stark energy will 
take care of all constructions/ installations/ and maintenances 
through the contract directly with owners. This investment model 
gives the best return on investment, within minimum 5 years, while 
the system last for more than 25 years.


