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ที� 005/2561 

วนัที� 27 มนีาคม 2561 

 

เรื�อง รายงานความคืบหน้ากรณีเงินมดัจํา จํานวน 120 ล้านบาท เพื�อซื$อหุ้นสามัญของโรงไฟฟ้า จํานวน 6 

โรงไฟฟ้า  ตามที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยสอบถาม 

เรยีน กรรมการ และผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถงึ 1. หนงัสอืสารสนเทศ เรื�องขอชี$แจงขอ้มลูเพิ�มเตมิในงบการเงนิ ประจาํปี 2559 สิ$นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

      ลงวนัที� 30 มนีาคม 2560 เลขที� 007/2560 

2. หนังสอืสารสนเทศ เรื�องรายงานผลการประเมนิมูลค่าหลกัประกนั ลงวนัที� 27 กนัยายน 2560 เลขที�  

    015/2560 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. ขอ้มลูบรษิทัที�ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า จาํนวน 6 โรงไฟฟ้า  

 

 ตามที�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย์) ขอให้บริษัทในฐานะที�เป็นบริษัทจดทะเบียน

รายงานความคบืหน้าเกี�ยวกบักรณีเงนิมดัจํา จํานวน 120 ล้านบาท จากที�ได้รายงานให้ทราบไปแลว้ รายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารที�อา้งถงึ 1  

 บรษิทัขอรายงานความคบืหน้า โดยมใีจความสาํคญั ดงัต่อไปนี$  

 สบืเนื�องจากกรณีที�คณะกรรมการชุดเดมิของบรษิัท1 ได้อนุมตัิใหบ้รษิัท สเตรกา จํากดั (มหาชน) (Strega) 

ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยโดยบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 84.21 ของทุนชําระแล้ว และบรษิัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จ ีจํากดั 

(Lucent) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทั โดย Strega ถอืหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนชําระแลว้ ซึ�ง

ต่อไปรวมเรยีกว่า (กลุ่มบรษิทั) ลงทุนซื$อหุน้สามญัโดยมเีงื�อนไขบงัคบัก่อนในธุรกจิโรงไฟฟ้า จํานวน 6 โรงไฟฟ้า มี

มลูค่ารวมทั $งสิ$น จาํนวน 683 ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทัไดว้างเงนิมดัจํา จํานวน 120 ลา้นบาท และกลุ่มผูข้ายไดนํ้าหุน้

สามญัของบรษิทัที�ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า จาํนวน 2 บรษิทั คอื บรษิทั อุดรธานีโซล่า พาวเวอร ์จํากดั ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 51 ของทุนชาํระแลว้ และบรษิทั แม่โขงกรนีพาวเวอร ์จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของทุนชําระแลว้ มาจํานําไวเ้พื�อ

เป็นหลกัประกนั โดยมกีาํหนดระยะเวลาสง่มอบโรงไฟฟ้า จาํนวน 6 โรงไฟฟ้า ที�สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด้

แลว้ ภายในวนัที� 6 ตุลาคม 2559  

โดยคณะกรรมการชุดเดมิของบรษิทั ไดล้งมตอินุมตักิารทํารายการตามลําดบัดงัต่อไปนี$ (1) ที�คณะกรรมการ

บรษิทั สเตรกา จํากดั (มหาชน) อนุมตัเิมื�อวนัที� 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. และ (2) คณะกรรมการบรษิัท  

ไทรทนั โฮลดิ$ง จํากดั (มหาชน) อนุมตัเิมื�อวนัที� 5 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. และภายหลงัจากการอนุมตักิารทํา

รายการดงักล่าวแลว้ กลุ่มบรษิทั และกลุ่มผูข้ายไดล้งนามในสญัญาซื$อขายโดยมเีงื�อนไขบงัคบัก่อน ในวนัที� 7 เมษายน 

2559 โดยสญัญาฉบบัดงักล่าวไดถู้กจดัทําขึ$นในวนัที� 4 เมษายน 2559 ก่อนวนัประชุม ทั $งนี$การลงนามในสญัญากลุ่ม

ผูข้ายไดม้อบอาํนาจใหน้ายเฉลมิวุธ ปญัญาสวสัดิ R เป็นผูม้อีาํนาจมาลงนามในสญัญา รวมทั $งนายเฉลมิวุธ ปญัญาสวสัดิ R 

                                                 
1 คณะกรรมการของกลุ่มบรษิทัชุดเดมิ ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการบรษิทั ไทรทนั โฮลดิ$ง จํากดั (มหาชน) (2) คณะกรรมการบรษิทั 
สเตรกา จาํกดั (มหาชน) และ (3) คณะกรรมการบรษิทั ลเูซนท ์เอนเนอรจ์ ีจํากดั ซึ�งปรากฏชื�อตามหน้าหนังสอืรบัรองของบรษิทั ณ วนัที� 
7 เมษายน 2559   
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เป็นผูร้บัเงนิมดัจาํ งวดที�หนึ�ง จาํนวน 60 ลา้นบาท และงวดที�สอง จํานวน 60 ลา้นบาท ในวนัที� 7 เมษายน 2559 และ

วนัที� 22 เมษายน 2559 ไปจากกลุ่มบรษิทั ตามลาํดบั 

 

 

 ปรากฏว่าเมื�อครบกําหนดระยะเวลาส่งมอบโรงไฟฟ้าในวนัที� 6 ตุลาคม 2559 กลุ่มผูข้ายไม่สามารถส่งมอบ

โรงไฟฟ้าทั $ง 6 โรงไฟฟ้า ใหก้บักลุ่มบรษิทัได ้ซึ�งกลุ่มผูข้ายไดเ้จรจาต่อรองเพื�อขอขยายระยะเวลาของสญัญาซื$อขาย

หุน้โดยมเีงื�อนไขบงัคบัก่อนออกไปอกี 6 เดอืน นับตั $งแต่วนัที� 7 ตุลาคม 2559 จนถงึวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2560 และได้

นําหุน้สามญัของบรษิทัี�ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าอกี จาํนวน 2 บรษิทั คอื บรษิทั แม่โขงโซล่าพาวเวอร ์จํากดั ในสดัส่วน

รอ้ยละ 37.8 ของทุนชําระแลว้ และบรษิทั แสนแสง จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนชําระแลว้ มาจํานําไวเ้ป็น

หลกัประกนัเพิ�มเตมิ ซึ�งคณะกรรมการชุดเดมิของกลุ่มบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ ไดม้อีนุมตัใิหข้ยายระยะเวลาของสญัญา

ซื$อขายหุน้โดยมเีงื�อนไขบงัคบัก่อนออกไปอกี 6 เดอืน พรอ้มกบัใหร้บัจํานําหลกัประกนัเพิ�มเตมิตามที�กลุ่มผูข้ายเสนอ

มา นอกจากนี$กลุ่มผูข้ายไดส้ญัญาว่าหากพน้กาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน กลุ่มผูข้ายไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาซื$อขาย

โดยมเีงื�อนไขบงัคบัก่อนได ้กลุ่มผูข้ายตกลงจะคนืเงนิมดัจํา จํานวน 120 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี$ยในอตัรารอ้ยละ 12 

ต่อปี คดิเป็นเงินต้นและดอกเบี$ย รวมทั $งสิ$น จํานวน 132 ล้านบาท และเมื�อกลุ่มบริษัทได้รบัชําระเงนิดงักล่าวคืน

ครบถว้นแลว้ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งปลดภาระจาํนําใหก้บักลุ่มผูข้ายต่อไป  

 ปรากฏต่อมาว่า ครั $นเมื�อถงึกําหนดระยะเวลาในวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2560 กลุ่มผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ

โรงไฟฟ้า จํานวน 6 โรงไฟฟ้า ให้กบักลุ่มบรษิัทได้สาํเรจ็ คณะกรรมการของกลุ่มบรษิทัชุดปจัจุบนั2 จงึไดบ้อกเลกิ

สญัญา และเรยีกรอ้งขอใหก้ลุ่มผูข้ายคนืเงนิทั $งหมด จํานวน 132 ลา้นบาท และเมื�อกลุ่มผูข้ายไดร้บัหนังสอืบอกกล่าว

ทวงถามโดยชอบแล้ว กลุ่มผู้ขายยังเพิกเฉยโดยไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าวให้กับกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด  

 ดงันั $น เมื�อเกดิความไม่แน่นอนว่ากลุ่มบรษิัทจะได้รบัเงินคนื กลุ่มบริษัทได้ใช้หลกัความระมดัระวงัในการ

จดัทาํงบการเงนิ โดยเหน็ชอบร่วมกบั บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั ซึ�งเป็นผูต้รวจสอบบญัชใีน

ขณะนั $นตั $งสาํรองเผื�อการดอ้ยค่าเงนิมดัจําไวเ้ตม็จํานวน 120 ลา้นบาท ในงบการเงนิของบรษิทั ประจําปี 2559 และ

เนื�องจากกลุ่มบรษิทัเหน็ว่าในอดตีที�ผ่านมาการรบัจาํนําหุน้สามญัที�เป็นหลกัประกนัยงัไม่ไดท้ําการประเมนิมูลค่าหุน้ไว ้

จงึไดด้าํเนินการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัที�กลุ่มผูข้ายนํามาจาํนําไวห้ลกัประกนั รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารที�อา้งถงึ 

2  

 ต่อมา คณะกรรมการของกลุ่มบรษิทัชุดปจัจุบนั ไดด้ําเนินการปฏบิตัหิน้าที�เพื�อปกป้องผลประโยน์ของบรษิทั 

และของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั โดยไดพ้ยายามตดิตามทวงถามเพื�อเรยีกรอ้งใหก้ลุ่มผูข้ายคนืเงนิมดัจําทั $งหมด รวมทั $งแจง้

ใหก้ลุ่มผูข้ายโอนหุน้สามญัที�เป็นหลกัประกนัมาใหก้ลุ่มบรษิทั แต่ไม่เป็นผลสาํเรจ็ เพราะกลุ่มผูข้ายเพกิเฉยไม่จดแจง้

ชื�อของบริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จํากัด เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยเหตุผลใดกลุ่มบริษัทมิอาจทราบได ้

คณะกรรมการของบรษิทัชุดปจัจุบนั จงึเหน็ว่ากลุ่มผูข้ายมเีจตนาที�ไม่สุจรติ จงึไดม้อบหมายใหส้าํนักงานทนายความ

เขา้มาตรวจสอบขอ้มลูเกี�ยวกบัการทาํรายการนี$ทั $งหมด ซึ�งภายหลงัจากการตรวจสอบขอ้มลูทั $งหมดแลว้ ทางสาํนกังาน

ทนายความแนะนําใหบ้รษิทัดาํเนินการตามกฎหมายทั $งทางแพ่ง และทางอาญา  

                                                 
2 คณะกรรมการของกลุ่มบรษิทัชุดปจัจุบนั ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการบรษิทั ไทรทนั โฮลดิ$ง จํากดั (มหาชน) (2) คณะกรรมการ
บรษิทั สเตรกา จาํกดั (มหาชน) และ (3) คณะกรรมการบรษิทั ลเูซนท ์เอนเนอรจ์ ีจาํกดั ซึ�งปรากฏชื�อตามหน้าหนงัสอืรบัรองของบรษิทั ณ 
วนัที� 27 มนีาคม 2560  
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ดงันั $น คณะกรรมการของกลุ่มบรษิัทชุดปจัจุบนั จงึไดม้อบหมายให้สํานักงานทนายความดําเนินการ ตาม

แนวทางดงัต่อไปนี$  

 

(1) ให้บรษิทั ลูเซนท์ เอนเนอร์จ ีจํากดั ในฐานะผู้เสยีหาย ดําเนินการทางอาญา โดยการแจง้ความร้อง

ทุกขต่์อกองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผดิเกี�ยวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (บก.ปอศ.) 

ในขอ้หาความผดิฐานฉ้อโกง กบักลุ่มผูถ้อืหุน้  และใหร้อ้งขอเขา้เป็นโจทกร่์วมกบัพนกังานอยัการ เป็น

คดแีพ่งเกี�ยวเนื�องคดอีาญา เพื�อเรยีกรอ้งเงนิมดัจาํคนืทั $งหมด จาํนวน 132 ลา้นบาท  

 อย่างไรกต็าม เงนิมดัจําดงักล่าวขา้งต้นนั $น บรษิทัไดต้ั $งค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงนิมดัจําไวเ้ตม็จํานวนแลว้ ในงบ

การเงนิของบรษิทั ประจําปี 2559 สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และบรษิทัไดเ้ปิดเผยความคบืหน้าคดไีวแ้ลว้ในงบ

การเงนิของบรษิทั ประจาํปี 2560 สิ$นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

 ปจัจุบนั การดําเนินคดอียู่ระหว่างการดําเนินการของ บก.ปอศ. โดยคณะกรรมการของบรษิัทชุดปจัจุบนัจะ

ดาํเนินการตดิตามความคบืหน้าคดอีย่างใกลช้ดิ และต่อเนื�อง เพื�อเป็นการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และขอใหผู้ถ้อืหุน้

เชื�อมั �นว่าคณะกรรมการของบรษิทัชุดปจัจุบนัจะปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ รอบคอบ และระมดัระวงั ภายใต้

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีทั $งนี$ หากมคีวามคบืหน้าเพิ�มเตมิบรษิทัจะดาํเนินการแจง้ใหท้ราบต่อไป  

   

 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

             ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

           _______________________________ 

         (นายถริตัถ ์อนนัตรศริชิยั) 

              เลขานุการบรษิทั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. 

ข้อมูลบริษทัที�ประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้า จาํนวน 6 โรงไฟฟ้า 

 

ตามที�ผู้ซื$อได้ลงนามในสญัญาซื$อขายหุ้นโดยมีเงื�อนไขบงัคบัก่อน ฉบบัลงวนัที� 7 เมษายน 2559 โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะซื$อโรงไฟฟ้า จาํนวน 6 โรงไฟฟ้า จากผูข้ายซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ใน 6 บรษิทั (1 บรษิทั เท่ากบั 1 โรงไฟฟ้า) 

 โดยโรงไฟฟ้า 3 โรงไฟฟ้าแรก มบีรษิทัดงัต่อไปนี$ (1) บรษิทั ภาคนิโซล่าพาวเวอร ์จํากดั (2) บรษิทั ไพโรจน์ 

โซล่าเซลล์พาวเวอร์ จํากดั และ (3) บรษิัท แสนแสง จํากดั เป็นผู้ถือใบอนุญาตและเป็นคู่สญัญาซื$อขายไฟฟ้า กบั 

กฟภ. ซึ�งผูถ้อืหุน้ทุกรายของทั $ง 3 บรษิทั จะขายหุน้มาใหก้บัผูซ้ื$อตามสญัญาซื$อขาย 

 โดยโรงไฟฟ้าอกี 3 โรงไฟฟ้า จะดาํเนินการโดยบรษิทัที�จดัตั $งใหม่ แต่ผูซ้ื$อยงัไม่สามารถระบุชื�อได ้เนื�องจากมี

บรษิทัดงัต่อไปนี$ (1) บรษิทั ประสงคธ์รรม จํากดั (2) บรษิทั สยามพลงังานทดแทน และ (3) บรษิทั ตระกูลพาณิชย์

มุกดาหาร (1991) จํากดั เป็นผูถ้อืใบอนุญาตและเป็นคู่สญัญาซื$อขายไฟฟ้า กบั กฟภ. และจะต้องไปดําเนินการจดัตั $ง

บรษิัทใหม่ และดําเนินการโอนใบอนุญาตและสญัญาซื$อขายไฟฟ้าไปให้กบับรษิัทที�ไดจ้ดัตั $งขึ$นใหม่ และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัที�ไดจ้ดัตั $งขึ$นใหม่ จงึจะขายหุน้มาใหก้บัผูซ้ื$อตามสญัญาต่อไป  

 

 ทั $งนี$ รายละเอยีดขอ้มลูของบรษิทัที�จะเขา้ไปลงทุนมดีงัต่อไปนี$  

 

1. บรษิทั ภาคนิโซล่าพาวเวอร ์จาํกดั 

รายการ รายละเอียด 

ชื�อบรษิทั บรษิทั ภาคนิโซล่าพาวเวอร ์จาํกดั 

ที�อยู่บรษิทั 517/1 หมู่ที� 6 ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

สถานที�ตั $งโรงไฟฟ้า ตําบลท่าโบสถ ์อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 1.2 เมกะวตัต ์

ปรมิาณการขายกระแสไฟฟ้า 0.998 เมกะวตัต ์

เลขที�สญัญาซื$อขายไฟฟ้า ซ. 20/2552 คู่สญัญา คอื การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) 

วนัที�จดัตั $งบรษิทั 11 มกราคม 2554 

ประเภทธุรกจิ ผลติพลงังานกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และพลงังานที�อยูใ่นธรรมชาตทิุกประเภท 

ทุนจดทะเบยีน 55 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 550,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 1. นายพรหมมาตย ์จมูดอก  

2. นายอรรถกร เพง็ไธสง 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 1. นายพรหมมาตย ์จมูดอก จาํนวน 539,000 หุน้ 

2. นางสาวปวมิล เจรญิสขุ   จาํนวน   10,900 หุน้ 

3. นายสมฤกษ์ ภมูไิธสง     จาํนวน       100 หุน้ 

สถานะการจาํหน่ายไฟฟ้า ยงัไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด ้ 
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2. บรษิทั ไพโรจน์ โซล่าเซลลพ์าวเวอร ์จาํกดั 

รายการ รายละเอียด 

ชื�อบรษิทั บรษิทั ไพโรจน์ โซล่าเซลลพ์าวเวอร ์จาํกดั 

ที�อยู่บรษิทั 1168 หม ู3 ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

สถานที�ตั $งโรงไฟฟ้า ตําบลพระธาตุบงัพวน อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 1.2 เมกะวตัต ์

ปรมิาณการขายกระแสไฟฟ้า 0.998 เมกะวตัต ์

เลขที�สญัญาซื$อขายไฟฟ้า ซ. 51/2552 คู่สญัญา คอื การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) 

วนัที�จดัตั $งบรษิทั 14 กุมภาพนัธ ์2555 

ประเภทธุรกจิ ผลติพลงังานกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และพลงังานที�อยูใ่นธรรมชาตทิุกประเภท 

ทุนจดทะเบยีน 28 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 280,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 1. นายพรหมมาตย ์จมูดอก  

2. นายอรรถกร เพง็ไธสง 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 1. นายไพโรจน์ ประเสรฐิยิ�ง   จาํนวน 279,998 หุน้ 

2. นายพรหมมาตย ์จมูดอก จาํนวน            1 หุน้ 

3. นายสรุะเดช บาํรุงนอก   จาํนวน            1 หุน้ 

สถานะการจาํหน่ายไฟฟ้า ยงัไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด ้

 

3. บรษิทั แสนแสง จาํกดั 

รายการ รายละเอียด 

ชื�อบรษิทั บรษิทั แสนแสง จาํกดั 

ที�อยู่บรษิทั 1164 หมู่ที� 4 ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

สถานที�ตั $งโรงไฟฟ้า ตําบลสานตม อาํเภอภูเรอื จงัหวดัเลย 

กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 1.2 เมกะวตัต ์

ปรมิาณการขายกระแสไฟฟ้า 0.998 เมกะวตัต ์

เลขที�สญัญาซื$อขายไฟฟ้า ซ. 67/2552 คู่สญัญา คอื การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) 

วนัที�จดัตั $งบรษิทั 31 สงิหาคม 2554 

ประเภทธุรกจิ ผลติพลงังานกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และพลงังานที�อยูใ่นธรรมชาตทิุกประเภท 

ทุนจดทะเบยีน 27 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 270,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 1. นายสมฤกษ์ ภมูไิธสง 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 1. นายสมฤกษ์ ภมูไิธสง          จาํนวน   268,000 หุน้ 

2. นายอรรถกร เพง็ไธสง         จาํนวน      1,000 หุน้ 

3. นายเฉลมิวุธ ปญัญาสวสัดิ R    จาํนวน      1,000 หุน้ 

สถานะการจาํหน่ายไฟฟ้า ยงัไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด ้
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• รายละเอียดของผูข้ายโรงไฟฟ้าอีก  3 โรง 
1. บรษิทั ประสงคธ์รรม จาํกดั 

รายการ รายละเอียด 

ชื�อบรษิทั บรษิทั ประสงคธ์รรม จาํกดั 

ที�อยู่บรษิทั 517/1 หมู่ที� 6 ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

สถานที�ตั $งโรงไฟฟ้า ตําบลหว้ยเกิ$ง อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 

กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 1.2 เมกะวตัต ์

ปรมิาณการขายกระแสไฟฟ้า 0.998 เมกะวตัต ์

เลขที�สญัญาซื$อขายไฟฟ้า ซ. 47/2552 คู่สญัญา คอื การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) 

วนัที�จดัตั $งบรษิทั 11 มกราคม 2539 

ประเภทธุรกจิ ผลติพลงังานกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และพลงังานที�อยูใ่นธรรมชาตทิุกประเภท 

ทุนจดทะเบยีน 55 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 550,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 1. นายสมประสงค ์มหาสจัจะธรรม  

2. นางสาวปวมิล เจรญิสขุ 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 1. นางสาวปวมิล เจรญิสขุ       จาํนวน   499,000 หุน้ 

2. นายสมพงษ์ เที�ยงธรรม       จาํนวน     50,000 หุน้ 

3. นางภทัทยิา บรรหาร          จาํนวน      1,000 หุน้ 

สถานะการจาํหน่ายไฟฟ้า ยงัไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด ้

 
2. บรษิทั สยามพลงังานทดแทน จาํกดั 

รายการ รายละเอียด 

ชื�อบรษิทั บรษิทั สยามพลงังานทดแทน จาํกดั 

ที�อยู่บรษิทั 1164 หมู่ที� 4 ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

สถานที�ตั $งโรงไฟฟ้า ตําบลพระธาตุบงัพวน  อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 1.2 เมกะวตัต ์

ปรมิาณการขายกระแสไฟฟ้า 0.998 เมกะวตัต ์

เลขที�สญัญาซื$อขายไฟฟ้า ซ. 72/2552 คู่สญัญา คอื การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) 

วนัที�จดัตั $งบรษิทั 18 พฤษภาคม 2555 

ประเภทธุรกจิ ผลติพลงังานกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และพลงังานที�อยูใ่นธรรมชาตทิุกประเภท 

ทุนจดทะเบยีน 300 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 3,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 1. นายสมฤกษ์ ภมูไิธสง 

2. นางศริพิร คชวงษ ์

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 1. นางศริพิร คชวงษ์              จาํนวน   1,530,000 หุน้ 

2. นายสมพงษ์ อนินา             จาํนวน   1,469,000 หุน้ 

3. นายสมฤกษ์ ภมูไิธสง          จาํนวน        1,000 หุน้ 

สถานะการจาํหน่ายไฟฟ้า ยงัไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด ้
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3. บรษิทั ตระกลูพาณิชยม์ุกดาหาร (1991) จาํกดั 

รายการ รายละเอียด 

ชื�อบรษิทั บรษิทั ตระกลูพาณิชยม์ุกดาหาร (1991) จาํกดั 

ที�อยู่บรษิทั 72 หมูท่ี� 2 ตําบลวศิษิฐ ์อาํเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

สถานที�ตั $งโรงไฟฟ้า ตําบลหว้ยเกิ$ง อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 

กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 1.2 เมกะวตัต ์

ปรมิาณการขายกระแสไฟฟ้า 0.998 เมกะวตัต ์

เลขที�สญัญาซื$อขายไฟฟ้า ซ. 17/2552 คู่สญัญา คอื การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) 

วนัที�จดัตั $งบรษิทั 21 กุมภาพนัธ ์2555 

ประเภทธุรกจิ ผลติพลงังานกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และพลงังานที�อยูใ่นธรรมชาตทิุกประเภท 

ทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 1. นายสมฤกษ์ ภมูไิธสง 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 1. นายสมฤกษ์ ภมูไิธสง          จาํนวน         9,800 หุน้ 

2. นางสาวปะรชิาต ิธรรมเจรญิ จาํนวน            100 หุน้ 

3. นายสมพงษ์ เที�ยงธรรม        จาํนวน           100 หุน้ 

สถานะการจาํหน่ายไฟฟ้า ยงัไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ด ้

 

        

 


