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รายชื่อสมาชกิเครือขายโครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารรูปแบบสมัครใจ 
Voluntary Agreement : VA  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ภาคธุรกิจพลังงาน   6 บริษัท   

1. บริษัท  ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  จํากัด  (มหาชน) 
2. บริษัท  ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

- จํานวนอาคาร/สาขา 5 อาคาร  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  169,262.58 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป  (ประมาณ) 14,594,761 หนวย / ป 

3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (จ.ระยอง) 
4. บริษัท  บางจากปโตรเลียม  จํากัด (มหาชน) 

- จํานวนอาคาร/สาขา 4 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 9,677 ตารางเมตร   
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 1,383,642 หนวย/ป 

 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 422,327 แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 194,422,982 หนวย/ป 

5. บริษัท  เอ็นเนอรยี่  คอมเพล็กซ  จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม(ประมาณ) 208,888.33 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 26,435,000 หนวย/ป 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  7,460 แรงมา (HP) 

6. บริษัท  บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด 
 

ภาคสถาบันการเงิน  3 ธนาคาร  
7. ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน) 

- จํานวนอาคาร/สาขา 5 แหง 
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- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 342,857.46  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 60,424,610.00 หนวย/ป 

8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย (จํากัด) มหาชน 
9. ธนาคารกรุงไทย 

 
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 33 บริษัท  

10. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม (ประมาณ) 243,100  KVA 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  893,622,604  kWh/ป 

11. บริษัท  วีนิไทย  จํากัด  (มหาชน) 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 190,000 แรงมา(HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) มากกวา 600,000,000 หนวย/ป 

12. บริษัท  สแปนชั่น  (ไทยแลนด)  จํากัด 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 23,375 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ตามบิล) 50,476,000 หนวย/ป 

13. บริษัท ไบเออรไทย  จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 7,613 ตารางเมตร   
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 1,009,000 หนวย/ป 

14. บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร จํากัด 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟของเครื่องจักรติดตั้งรวม 4,854.67 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  4,795,520 หนวย / ป 

15. บริษัท ที.ซี. ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1  แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  8,000 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  1,062,000  หนวย / ป 

 
16. บริษัท ล้ี กิจเจริญแสง จํากัด (ผลิตหลอดไฟประหยัดพลังงาน) 

- จํานวนโรงงาน  1 โรงงาน   
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- กําลังไฟของเครื่องจักรติดตั้งรวม 2,128 แรงมา (HP)    
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 10,174,800 หนวย / ป 

17. บริษัท อุตสาหกรรมอางเวียน จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 2  แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  2,264 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  4.036  Mwh.หนวย / ป 
- จํานวนโรงงาน  1 โรงงาน  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 305,051.15 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 62,022 Mwh.หนวย / ป 

18. บริษัท ศรีไทยซูเปอรแวร จํากัด (มหาชน) โรงงานโคราช 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  4,367  แรงมา (HP)   
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  19,573,344   kWh/ป 

19. บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด  
20. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

- จํานวนโรงงาน 2 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 457,000 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 967 ลาน หนวย/ป 

21. บริษัท ซี.พี. กลุมการคาระหวางประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ                               
(บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จํากัด) โรงงานขาววังแดง 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 3,185 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 597,025 หนวย/ป 

22. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) 
***ขอมูลรวมของทั้ง 4 บริษัทของ ดั๊บเบิ้ล เอ ประกอบดวย โรงเยื่อ 1 โรงเยื่อ 2 โรงกระดาษ 1 และ โรงกระดาษ 2 

- จํานวนโรงงาน 4 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 234,935.05 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 466,493,114 หนวย/ป 

23. บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จํากัด (มหาชน) 
- จํานวนโรงงาน  1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 77,807  แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  21,000,000  หนวย / ป 
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24. บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)  
- จํานวนโรงงาน  1 แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  44,800  KW  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  73,930,000 KWN / ป 

25. บริษัท  คาโอ  อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 
- จํานวนโรงงาน 5 แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  18,361 แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  116,826,092 หนวย/ป 

26. บริษัท สยามซีเนเตอร  จํากัด 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  300 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 720,000 หนวย/ป 

27. บริษัท ทอป เบส เอเยนซ่ี  จํากัด 
28. บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
29. บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

- จํานวนโรงงาน 3 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม (ประมาณ) 6,000 แรงมา (HP)  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 800,000 kWh/ป 

30. บริษัท สายไฟ เอ็มซีไอ-ดรากา จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 2 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 19,200  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  8,712,882 หนวย/ป 

31. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 9,300  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 660,000 หนวย/ป 

32. บริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคนส (ประเทศไทย) จํากัด 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 55,200 แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 10,685,480 หนวย/ป 

33. บริษัท ฮีท จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  4,800 หนวย/ป 
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34. บริษัท อี-สไตล  จํากัด 
35. บริษัท แอลฟาโปรเซสซิ่ง จํากัด 

- จํานวนโรงงาน 1 (APC) แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  8,470.91 แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 3,175,000 หนวย/ป 

36. บริษัท  มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน) 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 963 ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  569,175 kW.hr 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 26,641.28 แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 88,942,400 kW.hr 

37. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จํากัด 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง  
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 310,136.76 แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 55,647,208.00 kwh. 

38. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอรแพลน  5 จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา  1  แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 18,000  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  72,000,000  หนวย/ป 

39. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอรแพลน  11 จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา   1  แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  44,000  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  5,200  หนวย/ป 

40. บริษัท  เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
- จํานวนโรงงาน  1  แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  20,115.33  แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  228,376,000  หนวย/ป 

41. กลุม บริษัท ดาว (ประเทศไทย) 
- จํานวนโรงงาน  7  แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 

1. บริษัท โรหม แอนด ฮาสส เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด     1,690.78  แรงมา (HP) 
2. บริษัท คารไบค เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด     1,769.85 แรงมา (HP) 
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3. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด     1,054.24 แรงมา  (HP) 
4. บริษัท สยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด     4,067.18 แรงมา  (HP) 
5. บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด     146,103.82  แรงมา  (HP) 
6. บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด     10,480.2 แรงมา  (HP) 
7. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัด     118,057.57 แรงมา  (HP) 

 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  

1. บริษัท โรหม แอนด ฮาสส เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด     1,835,280   kW-hr/yr  (หนวย/ป) 
2. บริษัท  คารไบด  เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด     3,110,319   kW-hr/yr  (หนวย/ป) 
3. บริษัท  ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด     3,273,000   kW-hr/yr  (หนวย/ป) 
4. บริษัท  สยามเลเทกซสังเคราะห  จํากัด     4,900,042   kW-hr/yr  (หนวย/ป) 
5. บริษัท  สยามสไตรีนโมโนเมอร  จํากัด     11,514,520   kW-hr/yr  (หนวย/ป) 
6. บริษัท  สยามโพลีสไตรีน  จํากัด     12,037,000   kW-hr/yr  (หนวย/ป) 
7. บริษัท  สยามโพลิเอททีลีน  จํากัด     123,189,609   kW-hr/yr  (หนวย/ป) 

 

42. บริษัท  กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด (มหาชน) 
 

ภาคอุตสาหกรรมรถยนต  3 บริษัท  
43. บริษัท  ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

- จํานวนโรงงาน 1 แหง   
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 48,257.37 แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  120,000,000  หนวย/ป 

44. บริษัท  โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด  
สาขาเกตเวย 
- จํานวนโรงงาน  1 แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม  30,000  แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ปนะมาณ)  93,000,000  หนวย/ป 
โรงงานสําโรง  
- จํานวนโรงงาน  1  แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม (ประมาณ)  23,000  แรงมา (HP) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  80,000,000  หนวย/ป 

45. บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย)  
- จํานวนอาคาร/สาขา  3  แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  

1. RJ = 1,719.19 ตารางเมตร 
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2. MBCC = 7,780.43  ตารางเมตร 
3. TAAP = มี 7 อาคารอยูในพื้นที่ขิงธนบุรีประกอบรถยนต  สมุทรปราการ 

- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 
1. RJ = 422,808 หนวย/ป 
2. MBCC = 579,860  หนวย/ป 
3. TAAP = 501,107.1  หนวย/ป 

 
ภาคบริหารจัดการอาคาร  5 บริษัท 

46. บริษัท  บี  แอนด  ที  เรียลตี้  จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดนรวม (ประมาณ) 15,379  ตารางเมตร   
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 4,000,000 kWh/ป 

47. บรัษัท ล็อกซเลย  พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
48. นิติบุคคลอาคารชุด  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 

- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  78,623 ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  7,200,000  หนวย/ป 

49. บริษัท บูทิค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 (Rain Hill) แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 10,000 ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 3,500,000 หนวย/ป 

50. บริษัท แฮปปวัน จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 32 ตาราง 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 6,000 หนวย/ป 

 
ภาคสินคาและบริการ 7 บริษัท 

51. บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา  จํากัด  (มหาชน) 
- จํานวนอาคาร/สาขา 16 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดนรวม (ประมาณ) 4,368,118 ตารางเมตร   
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 400,000,000 หนวย/ป 

52. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จํากัด  
- จํานวนอาคาร/สาขา All Format 1,176  แหง  
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- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  23,652,058 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)   968 MkWh.หนวย / ป 

53. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- จํานวนอาคาร/สาขา  1 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  2,000 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  มากกวา 2,000 หนวย / ป 

54. บริษัท เดอะมอลลกรุป จํากัด 
55. องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง  
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  617.20 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  178,000 หนวย / ป 

56. การบินไทย 
57. บริษัท  ซีพีออลล จํากัด 

 
ภาคการศึกษา  2 มหาวิทยาลัย  

58. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตหัวหมาก (ถ.รามคําแหง บางกะป กทม.) 
- จํานวนอาคาร 18 อาคาร 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 33,517  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 5,618,170 หนวย/ป 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ) 
- จํานวนอาคาร 23 อาคาร 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 361,091  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป  18,664,000  หนวย/ป 

59. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- จํานวนอาคาร/สาขา 2 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  151,748.7  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  17,718,751 หนวย/ป 

 
ภาคสถานพยาบาล     3 โรงพยาบาล  

60. โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร 
- จํานวนอาคาร/สาขา 55 แหง   
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 25,131.5 ตารางเมตร  
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- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 1,292,563) 
61. โรงพยาบาลตํารวจ 

- จํานวนอาคาร/สาขา  23  แหง  แบงเปน 
1. อาคารบริการ  จํานวน  7  อาคาร 
2. อาคารของฝายการสนับสนุน (ซ่ึงไมเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล)  จํานวน  16  อาคาร 

ขอมูลกําลังไฟฟา 16,565 KVA มีมิเตอรไฟฟาจํานวน 7 ตัว ประเภท TOU จํานวน 2 ตัว 
กําลังไฟฟา 9,265 KVA 

- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ  88,723  ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  14,862,115  หนวย/ป 
 

62. โรงพยายบาลบํารุงราฎร จํากัด (มหาชน) 
- จํานวนอาคาร/สาขา  1 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 70,989.34   ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  28,300,000 Kwh  หนวย/ป 

 
ภาคโรงแรม 1 โรงแรม  

63. โรงแรม เซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพ 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง 
- พื้นที่ใชสอยอาคารโดยรวม (ประมาณ) 55,000  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 13,520,323 หนวย/ป 

 
ภาคสถาบันอุตสาหกรรม 2 สถาบัน  

64. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
- จํานวนอาคาร/สาขา  23 อาคาร (ป 2555 ) 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  54,152 ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  3,665,352.19 หนวย / ป  

65. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- จํานวนอาคาร/สาขา 3 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  7,900  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  714,417 หนวย/ป 

 
- จํานวนโรงงาน 1 แหง 
- กําลังไฟฟาของเครื่องจักรติดตั้งรวม 118 แรงมา (HP) 
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- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 56,479 หนวย/ป 
 
ภาคการธุรกิจสื่อสาร  4 บริษัท  

66. บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน ชอง 7)  
67. บมจ.เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท 

- จํานวนอาคาร/สาขา  1  แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม  (ประมาณ)  45,700  ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป  (ประมาณ)  2,820,180  หนวย/ป 

68. บริษัท  รักลูกกรุป จํากัด  
- จํานวนอาคาร/สาขา  2  อาคาร 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ)  4,120 ตารางเมตร 
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ)  552,000  หนวย/ป 

69. บริษัท กันตนา กรุป จํากัด 
- จํานวนอาคาร/สาขา 1 แหง 
- พื้นที่ใชสอยของอาคารโดยรวม (ประมาณ) 9,394  ตารางเมตร  
- พลังงานไฟฟาที่ใชในรอบป (ประมาณ) 5,180,000 กิโลวัตต - ช.ม. หนวย/ป 

 

องคกร จํานวน 1 แหง  
70. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  


