21/7/2011
่ ผูป
ชือ
้ ระกอบกิจการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการ
สาธิตการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม)
กองทัพเรือ(กิจการไฟฟ้ าสวัสดิการสัตหีบ)
การไฟฟ้ านครหลวง
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค(เขตภาคกลาง)
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค(เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค(เขตภาคใต ้)
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค(เขตภาคเหนือ)
เทศบาลนครภูเก็ต
บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จํากัด
บริษัท กรีน กลอรี่ จํากัด
บริษัท กรีน ทู เอ็นเนอยี่ จํากัด
บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

กรีเอ็นเนอร์จี จํากัด
กลุม
่ ปาล์มธรรมชาติ จํากัด
กันกุล พาวเวอร์เจน จํากัด
่ จํากัด
กัลฟ์ โคเจนเนอเรชัน
กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากัด

บริษัท กัลฟ์

่ จํากัด
เพาเวอร์ เจเนอเรชัน

บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จํากัด
บริษัท ก ้าวหน ้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
บริษัท กําแพงเพชรผลิตไฟฟ้ า จํากัด

ทีอ
่ ยู/่ ทีต
่ งสํ
ั้ าน ักงาน
เลขที1่ 7 ถนนพระรามที1่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เลขที3่ 0 ซอยซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขที5่ 3 หมูท
่ 2่ี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 11130
เลขที2่ 00 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที2่ 00 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที2่ 00 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที2่ 00 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที2่ 00 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที5่ 2/1 ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที4่ 17/117 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เลขที2่ 3 หมูท
่ 6่ี ตําบลเสวียด อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
้ 14 เลขที4่ 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห ้วยขวาง
อาคารโอลิมเปี ยไทยทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10310
เลขที1่ 7 ซอยรามอินทรา42แยก8 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10230
ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เลขที2่ 50 หมูท
่ 1ี่ 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เลขที7่ 9 หมูท
่ 3่ี ตําบลตาลเดีย
่ ว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 18110
ั่ เพลส ชัน
้ 8 เลขที8่ 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์,ออลซีซน
กรุงเทพมหานคร 10330
้ 24 เลขที8่ 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชัน

บริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จํากัด

เลขที8่ 0 หมูท
่ 1่ี ตําบลพร่อน อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160
เลขที7่ 3 หมูท
่ 8่ี ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
เลขที8่ 8 หมูท
่ 2่ี ถนนสายวังยาว วังพระธาตุ ตําบลอ่างทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร 60200
เลขที1่ /1 หมูท
่ 1่ี 4 ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
เลขที1่ 004/201 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
้ 38 เลขที1่ 95 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน
10120
้ 38 เลขที1่ 95 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน
10120
้ 38 เลขที1่ 95 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน
10120
้ 38 เลขที1่ 95 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน
10120
้ 38 เลขที1่ 95 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน
10120
้ 38 เลขที1่ 95 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน
10120
เลขที4่ 44 หมูท
่ 3ี่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000
เลขที6่ 5/73 ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อาคารปรีดาวิว เลขที1่ 15 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที2่ 22/1 หมูท
่ 1่ี 8 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เลขที5่ 71/11 หมูท
่ 3ี่ ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที1่ 004/201 ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที5่ /1 หมูท
่ 1่ี 1 ตําบลบ ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
้ 10 เลขที5่ 03 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
อาคารเค.เอส.แอลทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที3่ 4 หมูท
่ 1่ี ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัท เจริญสมพงษ์ จํากัด
บริษัท เจอาร์ วัน จํากัด
บริษัท เจเอสเอ็นเนอยี จํากัด

เลขที1่ 7/7 หมูท
่ 2ี่ ถนนเพชรเกษม ตําบลอ ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
เลขที2่ 11 หมูท
่ 8ี่ ตําบลคลองไทร อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เลขที3่ 4 หมูท
่ 1่ี ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัท เจียเม ้ง จํากัด
บริษัท ชลเจริญ จํากัด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

เลขที1่ 19 หมูท
่ 8ี่ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
เลขที1่ 004/200 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที2่ 96 หมูท
่ 2ี่ ถนนเพชรเกษม ตําบลสลุย อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

บริษัท ซัน สวีท จํากัด
บริษัท ซาราฟ ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จํากัด

เลขที9่ หมูท
่ 1ี่ ตําบลทุง่ สะโตก อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
้ 11 เลขที7่ 7/32 ถนนกรุงธนบุร ี แขวงคลองต ้นไทร เขตคลองสาน
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10600

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด
บริษัท แก่นเจริญ จํากัด
บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลว์ เอสพีพ ี 1 จํากัด
บริษัท โกลว์ เอสพีพ ี 2 จํากัด
บริษัท โกลว์ เอสพีพ ี 3 จํากัด
บริษัท โกลว์ ไอพีพ ี จํากัด
บริษัท คลีน ซิต ี้ จํากัด
บริษัท คิเนติค เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริษัท เค.เอส.ไบโอ‐พลัส จํากัด
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

เคไอ ไบโอก๊าซ จํากัด
โคราช เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
จ.เจริญมาร์เก็ตติง้ จํากัด
จรุง แอนด์ ซัน จํากัด
จันทบุร ี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จํากัด

หน ้าที่ 1

21/7/2011
่ ผูป
ชือ
้ ระกอบกิจการ

ทีอ
่ ยู/่ ทีต
่ งสํ
ั้ าน ักงาน

บริษัท ซินท
ิ
กรีน เอ็นเนอยี จํากัด

้ 11 เลขที7่ 7/32 ถนนกรุงธนบุร ี แขวงคลองต ้นไทร เขตคลองสาน
อาคารอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10600
เลขที2่ /262 ซอยสุขม
ุ วิท42 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จํากัด

ุ วิท55 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที9่ 46/7 ซอยสุขม

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จํากัด

ุ วิท55(ทองหล่อ) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
เลขที3่ 33/22 ซอยสุขม
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที9่ 46/7 ซอยสุขม
ุ วิท55 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จํากัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จํากัด
บริษัท โซลาร์ต ้า จํากัด
บริษัท ไซม์ ดาร์บ ี้ เพาเวอร์ จํากัด
บริษัท ไซม์แอลซีพเี พาเวอร์ จํากัด
บริษัท ด่านช ้าง ไบโอ‐เอ็นเนอร์ยี

จํากัด

บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
บริษัท ตรังนํ้ามันปาล์ม จํากัด
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริษัท ทรัพย์ อนันต์ ไบโอแมส จํากัด
บริษัท ทรานส์ไทย‐มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุร ี จํากัด
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ทักษิณปาล์ม (2521) จํากัด
ท่าชนะนํ้ามันปาล์ม จํากัด
ท่าเชียงทอง จํากัด
ทีพท
ี ี ปิ โตรเคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีพท
ี ี ยูทล
ิ ต
ิ ส
ี้ ์ จํากัด
บริษัท ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด
บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จํากัด
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
่ แนล พาวเวอร์ จํากัด
บริษัท ไทย เนชัน
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
บริษัท ไทย อคริลค
ิ ไฟเบอร์ จํากัด
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ไทยเซรามิคพาวเวอร์ จํากัด
ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จํากัด
ไทยบริดจสโตน จํากัด
ไทยเพิม
่ พูนอุตสาหกรรม จํากัด
ไทยเสรี เจนเนอเรติง้ จํากัด
ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จํากัด
นวรัตน์ บีเวอร์เรส จํากัด
นันยาง เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
นํ้าตาล เอราวัณ จํากัด
นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด
นํ้าตาลเกษตรผล จํากัด
นํ้าตาลครบุร ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท นํ้าตาลทรายกําแพงเพชร จํากัด
บริษัท นํ้าตาลนิวกว ้างสุ ้นหลี จํากัด
บริษัท นํ้าตาลบ ้านโป่ ง จํากัด
บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด
บริษัท นํ้าตาลมิตรภูเวียง จํากัด
บริษัท นํ้าตาลระยอง จํากัด

เลขที4่ 54 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
้ 24 เลขที1่ 42 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชัน
กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารอาคารทูแปซิฟิคเพลส เลขที1่ 42 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
้ 3 เลขที2่ ซอยสุขม
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน
ุ วิท2 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที9่ 9 หมูท
่ 3่ี ตําบลสาลี อําเภอบางปลาม ้า จังหวัดสุพรรณบุร ี 72150
เลขที1่ 68 หมูท
่ 1ี่ ถนนตรัง สิเกา ตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000
้ 16 เลขที1่ 550 ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อาคารธนภูม ิ ชัน
10400
เลขที1่ 69 หมูท
่ 2ี่ ตําบลทรัพย์อนันต์ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เลขที1่ 81 หมูท
่ 8ี่ ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เลขที1่ 99 หมูท
่ 1ี่ 1 ถนนพัฒนานิคม วังม่วง ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี 15140
เลขที3่ 31 ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข ้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เลขที1่ 82 หมูท
่ 1ี่ 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลคันธุล ี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เลขที2่ 09 หมูท
่ 7ี่ ตําบลบ ้านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
้ 20 เลขที5่ 4 ถนนสุขม
อาคารบีบ ี ชัน
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อาคารอาคารบีบ ี เลขที5่ 4 ถนนสุขม
ุ วิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
เลขที2่ 6/56 ถนนจันทร์ตด
ั ใหม่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที9่ /5 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรน
ิ ทร์ เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100
้ 16 เลขที3่ 199 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที6่ 0/19 หมูท
่ 3่ี ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
้ 10 เลขที8่ 88/108 109 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน
กรุงเทพมหานคร 10330
้ 16 เลขที8่ 88/168 169 ถนนเพลิงจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
อาคารอาคารมหาทุนพลาช่า ชัน
กรุงเทพมหานคร 10330
่ เขตบางซือ
่ กรุงเทพมหานคร 10800
เลขที1่ ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ
เลขที3่ 0 หมูท
่ 4่ี ตําบลไทรขึง อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
้ 16 เลขที9่ 90 ถนนพระราม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชัน
เลขที7่ 94 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100
เลขที1่ 39 หมูท
่ 1ี่ ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 62120
้ 11 เลขที5่ 55/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยค
ี่ อมเพล็กซ์อาคารเอ ชัน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที1่ 45 หมูท
่ 2ี่ ถนนลําทับ โคกหาร ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 81120
เลขที1่ 35 หมูท
่ 5ี่ แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที1่ 9 หมูท
่ 5่ี ถนนเศรษฐกิจ1 ตําบลท่าไม ้ อําเภอกระทุม
่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เลขที1่ 11 หมูท
่ 1ี่ 2 ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
เลขที1่ /1 หมูท
่ 1่ี 4 ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
อาคารบุญมิตร เลขที1่ 38 ถนนสีลม แขวงสุรย
ิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขที1่ 64 ซอยสุขม
ุ วิท23(ประสานมิตร) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที1่ 16/41 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
้ 21 เลขที5่ 03 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
อาคารเค.เอส.แอลทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10400
้ 34 เลขที4่ 08/144 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
อาคารพหลโยธินเพลส ชัน
กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เลขที2่ ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
อาคารอาคารเพลิงจิตเซ็นเตอร์ เลขที2่ ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที3่ 0 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
หน ้าที่ 2

21/7/2011
่ ผูป
ชือ
้ ระกอบกิจการ

ทีอ
่ ยู/่ ทีต
่ งสํ
ั้ าน ักงาน

บริษัท นํ้าตาลราชบุร ี จํากัด

้ 2 เลขที3่ 02 ถนนสีลม แขวงสุรย
อาคารเอสแอนด์เอ ชัน
ิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชัน

เลขที2่ 06 หมูท
่ 4ี่ ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี 25140

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จํากัด
เนชัน
่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด
เนชัน
บลู ไฟร ไบโอ จํากัด
บัวสมหมาย จํากัด
บัวสมหมายผลิตไฟฟ้ า จํากัด

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จํากัด
บางกอก กรีนเพาเวอร์ จํากัด
่ จํากัด
บางกอก โคเจนเนอเรชัน
บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด

บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

บ ้านไร่ผลิตไฟฟ้ า จํากัด
บีดบ
ั บลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
บีพเี ค เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จํากัด
ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จํากัด

บริษัท ไบโอ‐แมส เพาเวอร์ จํากัด
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปภพ รินวิ เอเบิล จํากัด
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ปาล์มนํ้ามันธรรมชาติ จํากัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ผลิตไฟฟ้ าขนอม จํากัด
ผลิตไฟฟ้ าระยอง จํากัด
ผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี จํากัด
ผลิตไฟฟ้ าและนํ้าเย็น จํากัด
ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่วม จํากัด
ผลิตไฟฟ้ าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

พิทก
ั ษ์ปาล์มออยล์ จํากัด
พี อาร์ จี พืชผล จํากัด
พี แอนด์ ปภพ รีนวิ เอเบิล จํากัด
พีเจที เทคโนโลยี จํากัด
พีทท
ี ี ยูทล
ิ ต
ิ ี้ จํากัด
พีทท
ี ี อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
พีทท
ี ี แอลเอ็นจี จํากัด
เพาเวอร์พรอสเพค จํากัด

บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จํากัด
บริษัท ฟิ นค
ิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
ิ ทร์ จํากัด
บริษัท ไฟฟ้ าสุรน
บริษัท ภูเขียว ไบโอ‐เอ็นเนอร์ยี จํากัด

เลขที1่ 25 หมูท
่ 2ี่ ถนน ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี 25140
เลขที2่ 06 หมูท
่ 4ี่ ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี 25140
เลขที6่ 1 61/1 หมูท
่ 1่ี 4 ตําบลหินดาด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
เลขที2่ 28 หมูท
่ 1ี่ 0 ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร ้อยเอ็ด จังหวัดร ้อยเอ็ด 45000
เลขที2่ 28 หมูท
่ 1ี่ 0 ถนนร ้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร ้อยเอ็ด จังหวัดร ้อยเอ็ด
45000
เลขที8่ 8 หมูท
่ 5่ี ถนนนิเวศรัตน์ ตําบลด่านช ้าง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
เลขที2่ /263 ซอยสุขม
ุ วิท42 ถนน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
้ 11 เลขที1่ 83 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
อาคารรัจนาการ ชัน
เลขที3่ 9/1 หมูท
่ 1ี่ ถนนบางปะกง ฉะเชิงเทรา ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24140
้ 10 เลขที5่ 55/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยค
ี่ อมเพล็กซ์อาคารเอ ชัน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที7่ 94 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100
เลขที1่ 09 หมูท
่ 2ี่ ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เลขที5่ 7/5 9 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เลขที9่ ถนนไอ แปด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
้ 27 เลขที1่ 59/41 ถนนสุขม
อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชัน
ุ วิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
้ 17 เลขที3่ 88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสพี ชัน
10400
้ 31 35 เลขที1่ 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
อาคารซันทาวเวอร์สบี ชัน
กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที5่ 55 หมูท
่ 1ี่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
้ 14 เลขที5่ 55/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยค
ี่ อมเพล็กซ์อาคารเอ ชัน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที5่ 55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที4่ 3 ซอยประเสริฐมนูกจิ 5 ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเข ้บัว เขตลาดพร ้าว กรุงเทพมหานคร
10230
้ 11 เลขที9่ 2/24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อาคารสาธรธานี ชัน

เลขที2่ 79 หมูท
่ 5ี่ ตําบลบ ้านสา อําเภอแจ ้ห่ม จังหวัดลําปาง 52120
้ 7 12 เลขที1่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10110
้ 7 12 เลขที1่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10110
้ 14และ15 เลขที2่ 22 หมูท
อาคารเอ็กโก ชัน
่ 5ี่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
เลขที2่ 22 หมูท
่ 5ี่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขที2่ 22 หมูท
่ 5ี่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขที1่ 28 หมูท
่ 6ี่ ตําบลพิกล
ุ ทอง อําเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี 70000
เลขที2่ 22 หมูท
่ 1ี่ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที5่ 55 หมูท
่ 1ี่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
้ 11 เลขที5่ 55/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยค
ี่ อมเพล็กซ์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที9่ 9 หมูท
่ 3่ี ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
เลขที8่ 8 หมูท
่ 2่ี ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เลขที4่ /34 หมูท
่ 1ี่ แขวงจรเข ้บัว เขตลาดพร ้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เลขที3่ 2/11 ถนนเทศบาลรังสฤษดิเ์ หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที5่ 55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที8่ ถนนผังเมืองเฉพาะ3 1 ตําบลห ้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เลขที4่ ซอยสุขม
ุ วิท81(ศิรพ
ิ จน์) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
่ 6ี่ ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที4่ 14 หมูท
10280
่ เขตบางซือ
่ กรุงเทพมหานคร 10800
เลขที1่ ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ
เลขที7่ 01 ถนนไมตรีจต
ิ ต์ แขวงป้ อมปราบ เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100
้ 3 เลขที2่ ซอยสุขม
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน
ุ วิท2 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

หน ้าที่ 3

21/7/2011
่ ผูป
ชือ
้ ระกอบกิจการ

ทีอ
่ ยู/่ ทีต
่ งสํ
ั้ าน ักงาน

บริษัท มุง่ เจริญ กรีนเพาเวอร์ จํากัด

่ 7ี่ ถนนสุรน
ิ ทร์ ศีขรภูม ิ ตําบลบุฤาษี อําเภอเมืองสุรน
ิ ทร์ จังหวัดสุรน
ิ ทร์ 32000
เลขที3่ 33 หมูท

บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จํากัด
บริษัท แมกซ์เวล 1991 จํากัด
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด

เลขที2่ 05 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เลขที1่ 00/12 หมูท
่ 2ี่ 0 ถนนรามคําแหง แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10510
้ 26 27 เลขที1่ 91/18 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
อาคารซีทไี อทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที6่ 8/2 ถนนปฎิพัทธ์ ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
่ เขตบางซือ
่ กรุงเทพมหานคร 10800
เลขที1่ 13 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซือ
เลขที2่ 22 หมูท
่ 5ี่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขที6่ 0/19 หมูท
่ 3่ี ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เลขที5่ 55 หมูท
่ 5ี่ ตําบลหมากแข ้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
้ 7 เลขที5่ 55/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยค
ี่ อมเพล็กซ์อาคารเอ ชัน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที1่ 828 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที1่ 578/9 ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ยูนวิ านิชนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ร ้อยเอ็ด กรีน จํากัด
่ แนล พาวเวอร์ จํากัด
ระยอง เนชัน
รักษ์บ ้านเรา จํากัด
ราชบุรพ
ี ลังงาน จํากัด

บริษัท ราชบุรเี พาเวอร์ จํากัด
บริษัท รูทซัน จํากัด
บริษัท โรงไฟฟ้ านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
บริษัท โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนทุง่ สง จํากัด
บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จํากัด
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จํากัด
บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จํากัด
บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จํากัด
บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จํากัด
บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด
่ จํากัด
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน
บริษัท สยาม เอนเนอร์ยี่ เทรด จํากัด
่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

สระแก ้วเจริญ จํากัด
สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)
สหโคเจน กรีน จํากัด
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

้ 17 เลขที5่ 03 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที5่ 8/2 หมูท
่ 7ี่ ซอยกอไผ่ ถนนทุง่ สง ตรัง ตําบลทีว่ งั อําเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
80110
เลขที9่ 42 ถนนริมน่าน ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจต
ิ ร 66110
้ 11 เลขที3่ 2/32 ถนนสุขม
อาคารชิโน ไทยทาวเวอร์ ชัน
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที9่ 47/155 หมูท
่ 1ี่ 2 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 0260
อาคารชวนะนันท์ เลขที2่ 044 ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
เลขที1่ 44/44 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที6่ 9 หมูท
่ 2่ี ตําบลโคกมะขาม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์ 31140
เลขที1่ 20 หมูท
่ 4ี่ ถนนราชสีมา โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
เลขที1่ 11 หมูท
่ 6ี่ ถนนบุรรี ัมย์ สตึก ตําบลดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย์ 31150
เลขที7่ 45 หมูท
่ 2ี่ ถนนสุขม
ุ วิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เลขที5่ 39/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที5่ 55 ซอยสุขม
ุ วิท63(เอกมัย) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
เลขที1่ 004/199 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที6่ 36 หมูท
่ 1ี่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20230
เลขที1่ 29 หมูท
่ 1ี่ ตําบลนนทรี อําเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุร ี 25110
หมูท
่ 1่ี ซอยซอยประดู่ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท สหเรือง จํากัด

ั ษ์พนมเขต ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เลขที5่ 0 ถนนพิทก

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

้ 1 เลขที9่ 47/155 หมูท
ชัน
่ 1่ี 2 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอยี่ จํากัด

้ 19 เลขที4่ 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห ้วยขวาง
อาคารโอลิมเปี ยไทยทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10310
เลขที5่ 7 หมูท
่ 5่ี ถนนเซาเทิรน
์ ซีบอร์ด ตําบลทุง่ รัง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

บริษัท แสงสิรอ
ิ ต
ุ สาหกรรมเกษตร จํากัด
่ จํากัด
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชัน
่ จํากัด
บริษัท หนองบัว โคเจนเนเรชัน
บริษัท แหลมฉบังเพาเวอร์ จํากัด
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จํากัด
อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จํากัด

บริษัท อินฟิ นท
ิ
กรีน จํากัด
่ จํากัด
บริษัท อีโค เจนเนอร์เรชัน
บริษัท อีเนอร์ควิ จํากัด
บริษัท อีสเทิรน
์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด
บริษัท อีสเอนเนอร์จี จํากัด

เลขที1่ 11/11 หมูท
่ 7ี่ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 18140
เลขที1่ 80 หมูท
่ 1ี่ ตําบลบ่อกระดาน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี 70140
อาคารอาคารทูแปซิฟิคเพลส เลขที1่ 42 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
่ เขตบางซือ
่ กรุงเทพมหานคร 10800
เลขที1่ ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ
เลขที8่ 8 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที9่ 9/1 หมูท
่ 8ี่ ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี 72250
เลขที9่ 9 หมูท
่ 4่ี ถนนบ ้านสร ้าง คลองสารภี ตําบลบางพลวง อําเภอบ ้านสร ้าง จังหวัดปราจีนบุร ี
25150
้ 21 เลขที1่ 42 ถนนสุขม
อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชัน
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที4่ 17/118 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
อาคารบางนาทาวเวอร์ซ ี เลขที4่ 0/14 หมูท
่ 1่ี 2 ถนนบางนา ตราด ตําบลบางแก ้ว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
้ 15 เลขที1่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชัน
เลขที1่ 69 หมูท
่ 1ี่ 0 ถนนกุดคล ้า ผ่านศึก ตําบลหมูส ี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

หน ้าที่ 4

21/7/2011
่ ผูป
ชือ
้ ระกอบกิจการ
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

อีเอช แอนด์ พี รีนวิ เอเบิล จํากัด
อุตสาหกรรมโคราช จํากัด
อุบล ไบโอก๊าซ จํากัด
อูท
่ อง ไบโอแมส จํากัด
เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จํากัด

บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จํากัด
่ จํากัด
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน
บริษัท เอเชียนนํ้ามันปาล์ม จํากัด
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ทีอ
่ ยู/่ ทีต
่ งสํ
ั้ าน ักงาน
เลขที9่ 9 หมูท
่ 1่ี 2 ตําบลกุดโบสถ์ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เลขที7่ 01 ถนนไมตรีจต
ิ ต์ แขวงป้ อมปราบ เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100
เลขที3่ 99 หมูท
่ 9ี่ ตําบลนาดี อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เลขที1่ 45 หมูท
่ 3ี่ ตําบลพลับพลาไชย อําเภออูท
่ อง จังหวัดสุพรรณบุร ี 72160
้ 14 เลขที7่ 19 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง
อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10320
เลขที2่ 1 หมูท
่ 8่ี ถนนบ ้านเคีย
่ มเอน ห ้วยแกละ ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน ้อย จังหวัด
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77170
อาคารเอ็กโก เลขที2่ 22 หมูท
่ 5ี่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210
เลขที2่ 02/3 4 หมูท
่ 6่ี ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
้ 22 เลขที1่ 010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารชินวัตร3 ชัน

บริษัท เอส. พี. โอ. อะโกรอินดัสตรีส
้ ์ จํากัด

้ 10 เลขที9่ 00/7 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10120
อาคารปรีดาวิว เลขที1่ 15 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที9่ /9 หมูท
่ 1่ี ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
เลขที1่ 11/11 หมูท
่ 1ี่ 2 ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
เลขที8่ 7/13 หมูท
่ 4่ี ซอยบางกระดี1่ 4 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
เลขที8่ 1 หมูท
่ 4่ี ถนนพระแสง ทุง่ ใหญ่ ตําบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ จํากัด
บริษัท เอส.ซี. อินดัสทรี จํากัด

เลขที1่ 16/16 ถนนปฎิพัทธิ์ ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที1่ 004/200 ซอย27 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

่ มรุง่ เรือง รีนวิ เอเบิล จํากัด
บริษัท เอีย
บริษัท เอีย
่ มศิร ิ ไบโอ ก๊าซ จํากัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอพาวเวอร์ จํากัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร (มหาชน)
บริษัท โอทาโก ้ จํากัด
บริษัท ไออาร์พซ
ี ี จํากัด (มหาชน)
ศูนย์พัฒนาปิ โตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
ห ้างหุ ้นส่วนสามัญนิตบ
ิ ค
ุ คล ธัญญกิจนครปฐม (2521)

เลขที1่ 30 หมูท
่ 1ี่ ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
เลขที4่ 9 หมูท
่ 1่ี 1 ตําบลจานใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เลขที1่ 00 หมูท
่ 6ี่ ตําบลดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย์ 31150

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จํากัด
บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จํากัด

เลขที5่ 5/5 หมูท
่ 2ี่ ถนนสิเกา ควนกุน ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
เลขที2่ 99 หมูท
่ 5ี่ ถนนสุขม
ุ วิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที4่ 96 ถนนเพชรบุร ี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที8่ 0/5 หมูท
่ 4ี่ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

หน ้าที่ 5

