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นึกถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ นึกถึงเรา ตระกูลไทย



INTRODUCTION

          บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อป 

พ.ศ. 2538 ผลิตสินคาเกี่ยวกับ อุปกรณอลูมิเนียม ที่มี

คุณภาพเพื่อสงตอใหกับกลุมลูกคาชั้นนํา ทั้งในและตางประเทศ 

ดวยความไววางใจจึงทําให บริษัทฯไดกาวขึ้นมาเปนผูผลิตชั้น

นําของประเทศ อีกทั้งเรายังขยายการผลิตคิดคนและพัฒนา

สินคาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ที่ตองการ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน บริษัทฯไดผลิตสินคา 

ดังนี้ มุงลวดอลูมิเนียม มุงไนลอน รีเวท มือจับสแตนเลส บาน

เลื่อน ทอสแตนเลส และอื่นๆอีกมากมาย เราไดใชวัตถุดิบชั้นดี 

มีคุณภาพ ที่มาตรฐาน จากในประเทศและตางประเทศ

  จากวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน สูกระบวนการผลิต ดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เรานําเขาจากตางประเทศ ทั้ง ญี่ปุน

เยอรมันนี อิตาลี เพื่อใหไดมาซึ้งคุณภาพมาตรฐาน และใน

ปจจุบัน บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส จํากัด ไดมี นโยบายผลัก

ดันและพรอมที่จะเปนผูนํา กลุมพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟา

แสงอาทิตย โซลาเซลล แบบครบวงจร เพื่อใหทุกที่มีไฟฟาใช 

และมแีสงสวางซึง่ทําใหเกดิการพฒันาโดยรวมของประเทศ ใทกุๆ

ดาน เรามีการใหคําปรึกษา ทดสอบผลิตภัณฑ และออกแบบ

ระบบ สําหรับผูที่สนใจติดตั้งอีกดวยนอกจากนี้ บริษัท ตระกูล

ไทย โปรดักส จํากัด ยังสงออกสินคาและผลิตภัณฑ ออกสู

ตลาดโลก ออสเตรเลีย อินเดีย บังคลาเทศ กัมพูชา ลาว พมา 

ฟลิปปนส ประเทศแถบตะวันออกกลาง และอื่นๆ ในชวงเวลาที่

บริษัทและแบรนสินคาในเครือ TTP GROUP
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ผานมาทําใหเราเติบโตแบบกาวกระโดด กวา 25 เปอรเซ็นต และดวยความมุงมั่นในการทําธุรกิจของเราคือการขยายความเติบโต

อยางยั่งยืน เราพรอมที่จะเขาสูการจดทะเบียนในตลาดหลับทรัพย เพื่อสรางโอกาสการเติบโตที่จะขยายธุรกิจ ผลิตภัณฑ และ

ความเปนผูนํา เราจงึมแีรงจงูใจทีส่ําคญั และมากประสบการณในสายงานทีม่มีามากกวา 20 ป เราจงึสามารถรองรับความตองการ

ของตลาดโลก อยางเพียงพอ

TRAKULTHAI PRODUCT
COMPANY PROFILE

01



03

VISION

MISSION
ในปจจบุนัเรามโีรงงานทีผ่ลติสนิคารวมแลว 4แหง

ดวยกนัและมทีมีงานวศิวกรทีม่คีวามชํานาญดวย

เคร่ืองจกัรทีท่นัสมยัจากประเทศญีปุ่นและเยอรมนั 

เราจึงพรอมรองรับการเจริญเติบโตของตลาด 

ภายในประเทศและภูมิภาคเอเซียดวประสบการณ

กวา 35 ป เรายังมุงมั่นสรางความเจริญกาวหนา 

ทางดานเทคโนโลยกีารผลิต รวมทัง้กาวสูความเปน

ผูนําทางเอเซีย เราเปนผูผลิต

วิสัยทัศนองคกร คือ การเปนกลุมบริษัทไทยผู

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณแฮรแวร  ทุกชนิด 

ดานประตู - หนาตาง และพลังงานทดแทน เพื่อเปน

หนึง่ในดานคณุภาพและมาตรฐานของสนิคาเพือ่ให

ลูกคาไดใชอุปกรณที่มีคุณภาพที่ดี และเปนที่พึง

พอใจกบัสนิคาทีอ่ปุโภคและบริโภค เราจงึมุงมัน่เพือ่

จะเติบโตไปพรอมกับความตองการของตลาด ใน

ประเทศ และตางประเทศ  
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เรามีการใหคําปรึกษา ทดสอบผลิตภัณฑ และออกแบบระบบสําหรับผูที่สนใจติดตั้งอีกดวยนอกจากนี้ บริษัท ตระกูล ไทย 

โปรดักส จํากัด ยังสงออกสินคาและผลิตภัณฑออกสูตลาดโลก ออสเตรเลีย อินเดียบังคลาเทศ กัมพูชา ลาว พมา 

ฟลิปปนส ประเทศแถบตะวันออกกลาง และอื่นๆ ในชวงเวลาที่ผานมาทําใหเราเติบโตแบบกาวกระโดด กวา 25เปอรเซ็นต และ

ดวยความมุงมั่นในการทําธุรกิจของเราคือ การขยายความเติบโตอยางยั่งยืน เราพรอมที่จะเขาสูการ ืจดทะเบียนในตลาดหลับ

ทรัพยเพื่อสรางโอกาสการเติบโต ที่จะขยายธุรกิจ เรามีสินคาและบริการดังนี้

OUR BEST
SERVICES

01
รับติดตั้งพลังงานทดแทน ดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar 

cell) ภายใตบริษัทในเครือ (TTP ENERGY) 

02
ผลิตอุปกรณประตู - หนาตาง เชน อลูมิเนียมโปรไผล มุงลวด  

มุงไนลอน มุงไฟเบอร มือจับประตู อลูมิเนียม - สแตนเลส 

03
ผลิตอุปกรณตางๆ เพื่อใชในการประกอบประตูหนาตาง เชน รี

เวท สักหลาด น็อต ตะปู ลูกลอ รางแขวน เละอื่นๆ อีกมากมาย

04
ผลิิตและติดตั้งอุปกรณกระจก ทั้งภายใน - ภายนอก และใน

หองนํ้าดวยชางมืออาชีพ ภายใต บริษัท ในเครือ (RIVIERA)
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TTP Energy Co., Ltd.,
     เปนผูนําในการออกแบบวิศวะกรรมและการกอสรางโซลารฟารมและโซลารรูฟ นอกจากนี้ยังใหการบํารุง รักษาและดําเนินงานสําหรับ

โซลารฟารมและโซลารรูฟ ทั้งในและตางประเทศเปนผูนําในการพัฒนาธุรกิจเพื่อ ติดตั้งระบบพลังงานแสง อาทิตย บนอาคารดาดฟา

สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก , กลาง , ใหญ , อุตสาหกรรม และอื่นๆ เปนแหงแรกในประเทศไทย และประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยังเปนธุรกิจ

ของบริษัทลิสซิ่งและการลง ทุนในโซลารฟารม ระบบ โซลารรูฟ และการอนุรักษพลังงานในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนการใชพลังงาน 

อยางมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนในประเทศ และภูมิภาค

วัตถุประสงค TTP Energy 

เปนบริษัทชั้นนําในการผลิตนําเขา สงออกและ จําหนาย

แผงโซลารเซลล, โซลาร แลมป,เคเบิ้ล,แบตเตอรี่ และ 

อปุกรณทีเ่กีย่วกบัพลงังานแสงอาทติย มอีปุกรณทีท่นั

สมัย และผลิตภัณมีคุณภาพที่ดีในราคายุติธรรม พรอม

ทั้งการบริการ หลังการขายที่ดีเพื่อความพอใจของ

ลูกคา และยังเปนผูนําในดาน การตลาดออนไลนใน

ประเทศ และมีการปฏิบัติตอคูคาทางธุรกิจ ดวยคความ

ยุติธรรม 

นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ

เราเปนบริษัทที่กําลังเติบโตในภูมิภาคอาเซียน ในการกระ

จายอุ ปกรณที่ทันสมัยและคุณภาพสูง พรอมทั้งมีการ

บริการหลังการ ขายที่ดี สงมอบตรงเวลา ใหกับลูกคา 

และความพึงพอใจของ บุคคล และการพัฒนา

กระบวนการ นโยบายทรัพยากรมนุษย ปจจุบัน บริษัท

ไดฝกอบรมพนักงานใหตระหนักถึงการบริการที่ ดีใหกับ

ลูกคา มีความรูในดานผลิตภัณฑ รวมถึงการสงเสริม 

ใหพนักงานพัฒนาตนเองและเรียนรูตลอด ดวยความ

ปลอดภัย ในบริษัทและกาวหนาในการทํางาน 

สินคาและบริการ

1. เมาทติ้ง และเครื่องลางแผง

2. แผงโซลารเซลล แบรนด Heckert (เยอรมัน)

   แผงโซลารเซลล แบรนด Risen (จีน)

4. ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย

5. บริการลางแผง

6. บริการซอมแซม
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เรารับติดตั้ง ระบบไฟฟาที่ผลิตดวยโซลาเซลลมทั้งระบบ และดวยประสบการณที่มากมาย จึงทําใหเรามั่นใจไดวา เราสามารถ

ติดตั้งไดตามแบบมาตรฐาน ของการติดตั้ง ซึ่งทําใหเรากาวขึ้นมาอยูแถวแนวหนาของวงการ การติดตั้งโซลาเซลล

INSTALL & DESIGN 
SOLAR CELL SYSTEMS



ARMY CAMP SOLAR POWER PLANT : 1MW SOUTH OF THAILAND

 

 
 



นำแสงสุพรรณ บจก.ส.มงคลอุตสาหกรรม

คุณ อินปวินท



บจก.เอ็น.เอส.เอส.

หจก.เจ.อาร.คลอลิทิ



รพ.หัวหิน

บริษัท คุณไพฑูรย



หจก. บอม.โอโตพาส

บริษัท ทองการเดน จำกัด



บริษัท ชัยพรสหฟารม จำกัด CP All

ตระกลูไทย สาขาที่ 1



ตระกลูไทย สาขาที่ 2

ตระกลูไทย สาขาที่ 6



กาฬสินธุ

ปราจีนบุรี 1 Mk















Certificate
King Mongkut's University of Technology Thonburi





ลพบุรี 5 Mw

สมุทรสาคร 1 Mw

Maintenance



สุพรรณบุรี 5 Mw

ราชบุรี อุตสหกรรม 500 Kw

Maintenance



บจก กิมเฮง 500 Kw

CP All พัฒนาการ 10 Kw

Maintenance




