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“ ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล� ”



บร�ษัท AEC EXPORT จำกัด  เร��มต�นก�อตั้งข�้นในป� ค.ศ. 2015
โดยการรวมกลุ�มกันของ “นักอนุรักษ�พลังงานรุ�นใหม�” ที่มีความมุ�งมั่น

อย�างแรงกล�า ที่จะช�วยกันพัฒนา นวัตกรรมโซล�าเซลล� 
ประหยัดพลังงาน เจ�งๆ ให�กับเกษตรกรไทย
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กลุ�มองค�กร พัฒนาโซล�าเซลล� เพ�่อการเกษตร
Agriculture Energy Company



ท่ี AEC brand นอกจาก เราจะออกแบบและพัฒนา นวัตกรรมโซล�าเซลล� เจ�งๆ ให�กับเกษตรกรไทยแล�ว 
เรายังเป�ดเป�น ศูนย�สอน D.I.Y.โซล�าเซลล� Online เพ�่อเผยแพร�ความรู�เร�่องระบบโซล�าเซลล� ให�กับ
เกษตรกรไทย และผู�ท่ีสนใจด�านการประหยัดพลังงาน จากท่ัวประเทศ

3 ศูนย�สอน D.I.Y.โซล�าเซลล� Online

4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก AEC BRAND

ถ�าหากคุณกำลังมองหา สินค�าโซล�าเซลล� ที่มีประสิทธิภาพสูง  และมี
อายุการใช�งานท่ียาวนาน ท่ี AEC brand น้ีคือ คำตอบสำหรับคุณเลย
เพราะเรานำเอาเทคโนโลยี ชิป LED จากประเทศญี่ปุ�น มาใช�ในการ
ออกแบบ โคมไฟถนน โซล�าเซลล� รุ�น Hi Performance ของเรา ทำให�
มีประสิทธิภาพ การให�แสงสว�างที่สูง และทนทานมาก

2 ผลิตภัณฑ� โซล�าเซลล� คุณภาพสูงソーラーパネル

1 ผลิตโดย โรงงานอ�ตสาหกรรมไทย

ที่ AEC brand เราเลือกใช�โรงงานอ�ตสาหกรรมชั้นนำของไทย เป�นฐาน
การผลิต สินค�าโซล�าเซลล� ( ภายใต�แบรนด� AEC brand ) โดยมีเป�าหมาย 
ในการร�วมกันออกแบบ & พัฒนานวัตกรรมโซล�าเซลล� ให�มีคุณภาพดี 
และมีราคาที่ไม�แพง และช�วยกันผลักดันสินค�า นวัตกรรมโซล�าเซลล� 
ของไทย ออกไปสู�ตลาดต�างประเทศ เช�น สปป.ลาว, กัมพ�ชา ฯลฯ

CEO : AEC BRAND

LED ประสิทธิภาพสูง ให�กับลูกค�าจากญี่ปุ�น
เรามีประสบการณ� ในการรับจ�างผลิตแบบ OEM
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1,000 ร�ว�ว
การันตีจากผู�ใช�จร�ง

มากกว�า

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ซูมิโตโม

บร�ษัทขนาดใหญ�
 สยามอ�ตสาหกรรม

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยามาฮัทสึ

บร�ษัทขนาดใหญ�
โตชิบา

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

หน�วยงานราชการ
กรมอ��ทหารเร�อ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
สยาม ซันโป

บร�ษัทขนาดใหญ�
สิงห� คอร�เปอเรชั่น จำกัด

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มูราตะ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
โคโย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มิตซุย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยูไนเต็ดคอยล� เซ็นเตอร�

กลุ�มธนาคาร
ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณ�

บร�ษัทขนาดใหญ�
โรงงานน้ำตาล ทิพย�

บร�ษัทขนาดใหญ�
พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

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�
ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ในป�จจ�บัน นวัตกรรมโซล�าเซลล� ภายใต�แบรนด� AEC brand ของเรา ได�รับการยอมรับอย�างกว�างขว�าง 
จากลูกค�ากลุ�มโรงงานอ�ตสาหกรรมขนาดใหญ� และเกษตรกรไทย จากท่ัวประเทศ

4 ลูกค�า ที่ไว�วางใจเรา มากกว�า 500 โปรเจ็ค



ทำไม AEC BRAND ขายดี?
เร��มต�นจากป�ญหาที่พบ! คือ สินค�า SOLAR CELL รุ�นที่วางขายอยู�ในท�องตลาดส�วนใหญ� จะมี
คุณภาพไม�ดี และมีอายุการใช�งานสั้น บางครั้งใช�งานได� ไม�ถึง 1 ป� ก็เสียแล�ว! 

และจากป�ญหานี้เอง ทาง AEC brand ของเรา จ�งได�เลือกใช�โรงงานอ�ตสาหกรรมชั้นนำของไทย 
( Made in Thailand ) เป�นฐานการผลิต สินค�า SOLAR CELL ภายใต�แบรนด� AEC brand
 เพ�่อให�ได� นวัตกรรมโซล�าเซลล� ที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่ไม�แพง
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ผลิตภัณฑ� ของเรา

SOLAR WALL
ไฟโซล�าเซลล� ระบบจับการเคล่ือนไหว

GOOD MORNING 15X
สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� รุ�นสว�างเช�า 

50X ECO
สปอร�ตไลท� โซล�าเซลล� รุ�นสว�างมาก 

40X JAPAN 
ไฟถนน โซล�าเซลล� สเปคญ่ีปุ�น 

60X JAPAN 
ไฟถนน โซล�าเซลล� สเปคญ่ีปุ�น 

SOLAR PAD PRO
แผงโซล�าเซลล� พกพา ชาร�จมือถือได�

SOLAR BOX 60X 
เคร�อ่งป��นไฟ โซล�าเซลล� แบบพกพา

SOLAR PUMP 100X
ป��มน้ำ โซล�าเซลล� เป�ดพัดลมได�

SOLAR PUMP 260X
ป��มน้ำ โซล�าเซลล� หุงข�าวได� 



พ�่หมี โซล�าเซลล�

พ�่หมีโซล�าเซลล� มีบ�านเกิดอยู�บนเกาะเล็กๆ ในประเทศกร�นแลนด�  (ประเทศที่ไม�ได�เข�ยวเหมือนกับชื่อ) 
บ�านของพ�่หมี ถูกปกคลุมไปด�วยหิมะสีขาวโพลน พ�่หมีชอบอากาศเย็น และไม�ชอบให�โลกร�อน เพราะ
ถ�าโลกร�อน จะทำให�น้ำแข็ง ในหมู�บ�านของพ�่หมีละลาย และจะทำให�พ�่หมีและเพ�่อนๆ ไม�มีบ�านอยู�กัน

ผ�าพันคอโซล�าเซลล�

ผ�าพันคอโซล�าเซลล� ของพ�่หมีเจ�งมาก

สามารถใช�ชาร�จมือถือ และพาวเวอร�แบงค�ได�

ทรงผม สุดเท�

พ�่หมีชอบทำผม ให�เป�นทรงตั้งๆ โด�ๆ 

ข�้นมาเพราะพ�่หมีคิดไปเองว�า 

“สาวๆน�าจะชอบกัน”

แผงโซล�าเซลล�

พ�่หมีมักจะพก แผงโซล�าเซลล� ติดตัว 

ตลอดเวลา  เพราะต�องการชักชวน

ให�เพ�่อนๆ หันมาใช�พลังงานสะอาด 

เพ�่อลดโลกร�อนกัน

มาสคอตของ                        



ปรัชญา การทำธุรกิจของเรา
ปรัชญา “Given Society” คือการทำธุรกิจไปพร�อมๆกับ “การให� และแบ�งป�นต�อสังคม” รายได�ส�วนหนึ่ง 
ที่ลูกค�าสั่งซื้อสินค�าจากบร�ษัทของเรา เราได�นำไปสมทบทุนร�วมบร�จาค อ�ปกรณ� SOLAR CELL ประหยัด
พลังงาน ให�กับชาวเขาท่ีอาศัยอยู�บนดอย เพ�อ่ให�ชาวเขาได�มีแหล�งพลังงานทดแทน ใช�ในการทำการเกษตรกัน

SOLAR CELL
ดีต�อโลกต�อเรา
A better everyday life 
for planet and people.
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