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Signify เข้ากุมบังเหียนตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
ถัดจากกลุม
่ ประเทศในแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็ นอีกหนึ่งประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ให้สว่างไสว
และโลกทีน
่ ่ าอยูข
่ น
ึ้ กว่าเดิม
เมืองไฮนด์ โฮเวน, ประเทศเนเธอร์แลนด์ - Signify (Euronext: LIGHT)
ผู้นาตลาดโลกในธุรกิจอุตสาหกรรมแสงสว่าง
ได้เข้าคุมตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง
หลังจากได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แรกในประเทศอินเดีย
ไปแล้วในปี นี้ Signify ขอแนะนา Philips Sun Stay
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และ Philips LifeLight
นวัตกรรมใหม่ของโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าสูต
่ ลาดในประเทศกัมพูชา อินโดนี เซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ ซาอุดีอาระเบีย ไทย เวียดนาม และกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา
“ผลิตภัณฑ์แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยชีวต
ิ ผู้คน
และเป็ นเครือ
่ งดารงชีพสาหรับชุมชนทีใ่ ช้ชีวต
ิ โดยไม่พงึ่ พิง
สาธารณู ปโภคจากภายนอก (off-grid communities)
ไฟถนนทีใ่ ช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นเซ็กเมนต์หนึ่งทีเ่ ติบโตอย่าง
รวดเร็วในกลุม
่ ไฟสาธารณะ และยังเป็ นผลิตภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืนที่สุดด้วย” คุณ Harsh Chitale
หัวหน้ ากลุม
่ ธุรกิจผู้ชานาญการที่ Signify กล่าว
“โคมไฟแสงอาทิตย์แบบใหม่ของเราได้ช่วยพัฒนาชีวต
ิ ของกลุม
่ คนในชุมชนทีไ่ ม่พงึ่ พิงสา
ธารณู ปโภคภายนอก
้ ยามค่าคืน ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือ
ให้ดีขน
ึ้ มาก มันทาให้พวกเขารูส้ ก
ึ ปลอดภัยขึน
และยังขยายเวลาในการทากิจกรรม
เชิงพาณิชย์ออกไปอีกหลายชั่ วโมงหลังช่วงเวลากลางวันสิน
้ สุดลง”
Philips SunStay รวมเอาแผงโซล่าเซลล์ โคมไฟ เครือ
่ งควบคุมการชาร์จ และแบตเตอรี่
เข้าไว้ด้วยกันในชุดกล่องครอบเดียว จึงทาให้มีขนาดกะทัดรัด ง่ายในการติดตัง้
และบารุงรักษา นอกจากนี้ ยงั ช่วยประหยัดค่าสายเคเบิล ลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon
Footprint: ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์)
และยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยทัง้ ด้านการลงทุน และการดาเนินงาน ด้วยค่าความสว่าง 2,000
และ 3,000 ลูเมน และค่าประสิทธิผล (Efficacy: ปริมาณแสงสว่าง
ต่อกาลังไฟฟ้ า) 175 lm/W ทาให้ SunStay
เป็ นไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทรงประสิทธิภาพยิง่ กว่าทีเ่ คยมีมา

Philips LifeLight เหมาะกับการใช้งานทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
และถูกออกแบบมาสาหรับการใช้ชีวต
ิ ในชุมชน
ทีไ่ ม่พงึ่ พิงสาธารณู ปโภคภายนอก โคมไฟนี้ มาพร้อมกับช่องเสียบสายยูเอสบี (USB
port) สาหรับชาร์จโทรศัพท์และ
อุปกรณ์ อื่นๆ ซึง่ เป็ นฟี เจอร์ทไี่ ด้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี 1 LifeLight รุน
่ ที่ 2
มาพร้อมกับแบตเตอรีท
่ เี่ ปลีย่ นได้
้
เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิง่ ขึน
นอกจากการนาแสงสว่างมาสูค
่ รัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้ า
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ยงั ช่วยพัฒนาสุขภาพและรักษาชีวต
ิ ของผู้คน
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
การใช้แสงสว่างจากเชื้อเพลิงและความร้อนส่งผลให้ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวต
ิ ถึงเกือบ 4
ล้านคน จากการจุดไฟและทาอาหารในบ้านด้วยการใช้ฟืน เทียน และน้ ามันก๊าด2.
ข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่จากพลังงานแสงอาทิตย์ของ Signify ดูได้ที่ website
Signify คือชื่อบริษท
ั ใหม่ของ Philips Lighting นับแต่วน
ั ที่ 16 พฤษภาคม 2561
โดยชื่อนิตบ
ิ ุคคลของ Signify ในประเทศ
ไทยจะเริม
่ ใช้ในช่วงปลายปี 2561
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:
แผนกสือ
่ สารองค์กรของบริษท
ั Signify
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เกี่ยวกับ Signify
Signify (Euronext: LIGHT)
คือผู้นาตลาดโลกในธุรกิจแสงสว่างสาหรับมืออาชีพและผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์แสงสว่าง
สาหรับเทคโนโลยี Internet of Things ผลิตภัณฑ์ Philips ของเรา Interact
เชื่อมต่อระบบแสงสว่างเข้ากับ
การบริการผ่านข้อมูล (data enabled services)
ซึง่ ช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจและเปลีย่ นแปลงความเป็ นอยูใ๋ นครัวเรือน อาคาร
และพื้นที่สาธารณะ ด้วยยอดขายในปี 2560 กว่า 280,000 ล้านบาท พนักงานราว
32,000 คน และกิจการในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
เราได้ปลดล็อกศักยภาพอันน่ ามหัศจรรย์ของแสงไฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ให้สว่างไสว
และทาให้โลก
1

https://www.lightingafrica.org/wp-content/uploads/2016/07/Solar-Lighting-for-the-BOP-overview-of-anemerging-mkt.pdf
2
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health

น่ าอยูข
่ น
ึ้ กว่าเดิม พบข่าวสารของ Signify ที่ Newsroom, Twitter และ LinkedIn
และพบข้อมูลสาหรับผู้ลงทุนทีเ่ พจ Investor Relations

