
“ เป�ดรับสมัคร แฟรนไชส� AEC โซล�าเซลล� ”

 AEC โซล�าเซลล� พวกเราคือ “ชุมชนพัฒนา โซล�าเซลล� เพ�อ่การเกษตร” ท่ีเกิดจากการ
รวมกลุ�มกันของ  นักอนุรักษ�พลังงานรุ�นใหม�  และทีมผู�ออกแบบ  ระบบโซล�าเซลล�จาก
ทั่วประเทศ ซึ่งได�มารวมกลุ�มกันที่นี่ เพ�่อช�วยกันพัฒนา นวัตกรรมโซล�าเซลล� ประหยัด
พลังงาน ที่มีคุณภาพสูง ให�กับพ�่น�องเกษตรกรไทย

SOLAR CELL
ลดต�นทุน ทางการเกษตร

太 陽 エ ネ ル ギ ー



“ ศูนย�สอน D.I.Y SOLAR CELL ”
ที่  AEC โซล�าเซลล� เราได�เป�ดเป�น  “ศูนย�สอน D.I.Y. SOLAR CELL”  ข�้นมา เพ�่อทำ
หน�าที่ ในการถ�ายทอดความรู�  ด�านระบบโซล�าเซลล�  และเทคโนโลยี 4.0 ให�กับ พ�่น�อง
เกษตรกรไทย  เพ�่อให�พ�่น�องเกษตรกรไทย  ได�นำความรู�ที่ได�  ไปใช�ในการลดต�นทุนใน
การทำการเกษตร  และนำไปใช�ในการสร�างรายได�ให�กับตัวเอง  และครอบครัวได�อย�าง
มั่นคงต�อไป

ผู�สมัคร จะต�องเป�นคนดี มีน้ำใจ มีความเอ้ือเฝ��อเผ่ือแผ� และมีความมุ�งม่ัน
ที่จะนำเอา เทคโนโลยีโซล�าเซลล� ไปใช�ในการพัฒนาท�องถิ�นของตัวเอง

ผู�สมัคร จะมีหน�าร�าน หร�อไม�มีหน�าร�านก็ได� เพ�ยงแต�ต�องมีความขยัน  
และต�องการสร�างรายได�เสร�ม  ควบคู�ไปกับการทำงานประจำ

คุณสมบัติ ผู�สมัครแฟรนไชส�



พ�น่�องแฟรนไชส� AEC ของเรา ไม�จำเป�นต�องลงทุนสต็อกสินค�าเยอะๆ นะครับ 
ค�อยๆเร��มต�นกันก�อน ชุดไหนขายดี ค�อยส่ังซ้ือมาติดร�านเอาไว�

1. สินค�าหลัก ได�รับกำไร 2,000 บ. - 3,000 บ. / ต�อชุดข�้นไป
เช�น ป��มน้ำหอยโข�งโซล�าเซลล�, โซล�าบ็อกซ� สำหรับเคร�่องใช�ไฟฟ�าในบ�าน

2. สินค�าเสร�ม ได�รับกำไร 200 บ. - 1,000 บ. / ต�อชุดข�้นไป
เช�น พัดลมโซล�าเซลล�, หม�อหุงข�าวโซล�าเซลล�, โทรทัศน�โซล�าเซลล� ฯลฯ

ตัวอย�างรายได� ผู�สมัครแฟรนไชส�
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จ�ดเด�นที่สินค�า AEC แตกต�างจากที่อื่น

ท่ี AEC โซล�าเซลล� เราคือผู�พัฒนา สินค�าโซล�าเซลล� ให�พ�น่�องเกษตรกร ใช�กัน ดังน้ัน
สินค�าโซล�าเซลล� ท่ีเราจำหน�าย จ�งเน�นไปท่ีความทนทาน และมีอายุการใช�งาน 
ท่ียาวนาน เป�นหลัก

1. สินค�า AEC เน�นความทนทาน เป�นหลัก

สินค�าโซล�าเซลล� ของ  AEC ทุกรุ�น ได�รับการออกแบบมาเป�นพ�เศษ ให�ใช�งานง�ายมาก 
โดยลูกค�าของ AEC สามารถติดต้ังได�ด�วยตัวเอง เป�นกันทุกคน

2. สินค�า AEC เน�นการใช�งานง�าย เป�นหลัก



สมาชิก แฟรนไชส� AEC มีครบทุกภาค
( ภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต� ตะวันออก ตะวันตก )



ลูกค�าที่ไว�วางใจ เลือกใช�

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ซูมิโตโม

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยามาฮัทสึ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
สยาม ซันโป

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มูราตะ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
โคโย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มิตซุย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยูไนเต็ดคอยล� เซ็นเตอร�

บร�ษัทขนาดใหญ�
โรงงานน้ำตาล ทิพย�

บร�ษัทขนาดใหญ�
โรงงานน้ำตาล ไทยรุ�งเร�อง

และอีกกว�า 
500 Project

+500
PROJECT

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ไดน�า เมททอล

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
 สุรพลนิชิเรฟ��ดส

บร�ษัทขนาดใหญ�
 สยามอ�ตสาหกรรม

กลุ�มธนาคาร
ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณ�

บร�ษัทขนาดใหญ�
ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทขนาดใหญ�
สิงห� คอร�เปอเรชั่น จำกัด

บร�ษัทขนาดใหญ�
โตชิบา

บร�ษัทขนาดใหญ�
ช.การช�าง จํากัด (มหาชน)

หน�วยงานราชการ
กรมอ��ทหารเร�อ

บร�ษัทขนาดใหญ�
พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



ท่ีอยู� เลขท่ี :

ช่ือ - นามสกุล : เบอร�โทร :

สามารถพ�มพ�ข�อความแทน ใบสมัคร ส�งใน LINE ได�

AEC SOLAR CELL

แฟรนไชส� AEC SOLAR CELL

@AECbrand

เพ��มเพ�่อน

ว�ธีการสมัคร 

แอดเป�นเพ�่อนใน        ไลน� ไอดี @AECbrand

ทักไลน� พ�มพ�ชื่อ ที่อยู� เบอร�โทร และแพ็คเกจ

สอบถามเพ��มเติม โทร. 084-444-1494  

1.

2.

3.

ใบสมัคร แฟรนไชส�

โซล�าเซลล� เพ�่อการเกษตร

“จำหน�าย สินค�าโซล�าเซลล� เพ�่อการเกษตร”

บร�หารงานแฟรนไชส� โดย : บร�ษัท AEC EXPORT จำกัด 
ADDRESS : ศูนย�สอน DIY โซล�าเซลล� อาคารเลขที่ 37/298
ถนนลาดปลาเค�า แขวงอนุสาวร�ย� เขตบางเขน กทม. 10220

Website : AECbrand.com

E-Mail : admin@aecexport.com

Hot line : 084-444-1494


