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ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เร่ือง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  1/2550       เดือน มกราคม 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 13 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  3  ราย 

1. มารูเบนิ คอรปอเรช่ัน 
2. บริษัท   เทลเบนท  (ไทยแลนด)  จํากัด 
3. เอ็กเซดี้ คอรปอเรช่ัน 
4. สตารบอรด เวิลด ลิมิเต็ด 
5. พลูเมอร  เอจี 
6. เซียรซ โฮลด้ิงส โกลบอล ซอรสซ่ิง ลิมิเต็ด 
7. ไดมารู โคโยว ลิมิเต็ด 
8. ฟอร เอฟเวอร่ี บอดี้ โฮลเซล แอลซี 
9. โตชิบา สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 
10. นิปปอน เปเปอร อินดัสตรีส คอมปะนี ลิมิเต็ด 
11. บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด 
12. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 
13. บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 

1. บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 
2. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด 
3. บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  2/2550       เดือน กุมภาพันธ 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 14 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  3  ราย 

1. ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 
2. ฮายาชิบารา อินเตอรเนช่ันแนล อิงค 
3. อิทตาลา ออย อาเบ 
4. เทรดดิ้ง คัมปะนี ออฟ กวาง จิ 
5. เมลเลอร บิวตี้ แอลทีดี. 
6. เอดีไอ คอนซัลท จีเอ็มบีเอช 
7. ไฮ  อารคติค  เอ็นเนอรจี เซอรวิส  แอลแอลซี   
8. โกลบอลซานตาเฟ อินเตอรเนช่ันแนล เซอรวิสเซส อิงค. 
9. บริษัท คลีนวี ่(ประเทศไทย) จํากัด 
10. บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จํากัด  (มหาชน)   
11. บริษัท เนสทเล (ไทย) จาํกัด 
12. บริษัท หลักทรัพยจดัการ กองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
13. บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จํากดั 
14. บริษัท เอ็มเอ็มซี อีเล็คโทรนิคส (ไทยแลนด) จํากดั 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  3/2550       เดือน มีนาคม 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 12 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1 ราย 

1. เรโว อินเตอรเนช่ันแนล อิงค 
2. ซีซีไอ เอจี 
3. ฟอรทิเนท อินเตอรเนช่ันแนล, อิงค 
4. สิงคโปร โนเบิล อิเลคทรอนิคส พีทีอี ลิมิเต็ด 
5. บริติช บรอดแคสตติ้ง คอรปอรเรช่ัน 
6. เอเอสไอโรบิคอน เอส.พี.เอ. 
7. เอ็นอีซี คอรปอเรช่ัน 
8. มิตซูบิชิ คอรปอเรช่ัน 
9. บริษัท ไทยเทค สตีล (2003) จํากัด 
10. บริษัท โยเนะเดน็ (ประเทศไทย) จํากัด 
11. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 
12. บริษัท โตโยตา โบโชกุ เอเซีย จํากัด 

1. บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  4/2550       เดือน เมษายน 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 20 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1 ราย 

1. นิสชิน สตีล คอมปะนี ลิมิเต็ด 
2. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด(มหาชน) 
3. นิปปอน สตีลเอ็นจิเนยีร่ิง คัมพานี ลิมิเต็ด 
4. ดูซาน เฮฟวี ่อินดัสตรีส แอนด คอนสตรัคช่ันคอมพานี ลิมิเต็ด 
5. สคิป คัมพะนี ลิมิเต็ด 
6. นิปเป เทรดดิ้งคัมพานี ลิมิเต็ด 
7. นู  ฮอไรซันส อิเลคทรอนิคส เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
8. โคเด็นชิ   สิงคโปร   พีทีอี   ลิมิเต็ด 
9. กุนทเนอร เอเชีย แปซิฟก พีทีอี ลิมิเต็ด 
10. นิปปอน เฮียวเมง คากาคุ คาบูชิกิ ไคชะ 
11. ทอรโนส เอสเอ 
12. อีดับเบ้ิลยู นูทริช่ัน จีเอ็มบีเอช 
13. มิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเต็ด 
14. บริษัท ไทยโฮคูโตะ พรีซิช่ัน จํากัด 
15. อัลคาเทล เซ่ียงไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด 
16. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 
17. บริษัท เท็นริว ซอว (ไทยแลนด) จํากดั 
18. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
19. บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
20. บริษัท แอตลาส คอปโก (ประเทศไทย) จํากัด 

1. บริษัท แอตลาส คอปโก  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  5/2550       เดือน พฤษภาคม 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 13 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  - ราย 

1. นิฮอน ริวสุ ซันเกียว คัมปะนี ลิมิเต็ด 
2. นิปปอน มีท แพ็คเคอรส สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 
3. พีที. เบคการด อินโดนีเซีย 
4. โฟลเมอร ไถฉาง คอมพานี ลิมิเต็ด 
5. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด 
6. บริษัท บรานส กรุป (ประเทศไทย) จํากดั 
7. มารูเบนิ คอรปอเรช่ัน 
8. ดูซาน เฮฟวี ่อินดัสตรีส แอนด คอนสตรัคช่ัน คอมพานี ลิมิเต็ด 
9. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. 
10. บริษัท อูเบะ ไนลอน (ประเทศไทย) จํากัด 
11. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
12. คัมพานี เจเนอรัล เดอ เจโอฟสิค 
13. คัมพานี เจเนอรัล เดอ เจโอฟสิค 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  6/2550       เดือน มิถุนายน 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 13 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจ 

จํานวน  1 ราย 
1. บริษัท เทลเบนท (ไทยแลนด) จํากัด 
2. โมบิลิทัส 
3. มิตซูบิชิ แมททีเรียลคอรปอเรช่ัน 
4. นิสสัน มอเตอรคาร แครริเออรคัมพานี ลิมิเต็ด 
5. เอนไซน อินเตอรเนชันแนล เอนเนอรจ ีเซอรวิสเซส พีทีวาย ลิมิเต็ด 
6. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนยีร่ิง คัมพานี ลิมิเต็ด 
7. บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด) จํากดั 
8. บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิรคส (อยุธยา) จํากัด 
9. บริษัท ไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด 
10. บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
11. บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด) จํากัด 
12. บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จาํกัด 
13. บริษัท ผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด 

1. บริษัท ฟอรโมซา เทรดดิ้ง จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  7/2550    เดือน กรกฎาคม 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 10 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  - ราย 

1. ฮิตาชิ, ลิมิเต็ด 
2. โคอะ  เดนโกะ  (สิงคโปร) ไพรเวท  ลิมิเต็ด 
3. บริษัท ซิสเม็กซ (ไทยแลนด) จํากัด 
4. บริษัท  แดนฟอสส  (ประเทศไทย)  จํากัด 
5. บริษัท ไฮเดลเบิรก กราฟฟคส (ประเทศไทย) จํากัด 
6. ซีจีจี เซอรวสิเซส เอส. เอ. 
7. บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิรคส (ไทยแลนด) จํากัด 
8. บริษัท ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) จํากดั 
10. ฟอเร็นซิค  เทคโนโลยี่  ไว  อ๊ิงค 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  8/2550    เดือน สิงหาคม 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 25 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1 ราย 

1. ดีบี คอนซัลท จีเอ็มบีเอช 
2. 3 เอส โฟโตนิคส 
3. เค-สวิส อินเตอรเนชั่นแนล แอลทีดี. 
4. อีแดค พีทวีายแอลทีด ี
5. เยล อิเล็กทรอนิกส พีทีอี ลิมิเต็ด 
6. ชือโค อินเตอรเนชั่นแนล เคจี 
7. วันเอนเนอจี้ เซอรวิสเซส ลิมิเต็ด 
8. ฮานาทัวร เซอรวิส อิงค 
9. เดอะ ฮาชิจนูิ แบงค ลิมิเตด็ 
10. บริษัท เทส เบด เอ็นจิเนยีร่ิง อิมเทค (ประเทศไทย) จาํกัด 
11. บริษัท โดวะ เทอรโมเทค (ประเทศไทย) จํากัด 
12. บริษัท แครสตรีม เฮลธ (ประเทศไทย) จํากัด 
13. บริษัท สยาม เอวิเอชั่น อินดัสทรีส จํากดั 
14. วูดกรุป อีเอสพี พีทีอี แอลทีดี 
15. ธนาคารเอไอจี เพื่อรายยอย จํากดั (มหาชน) 
16. บริษัท คอมพลีท โลจิสติคส จํากัด 
17. เอากสบูรก อัคเทียนเกเซลชาฟท 
18. บริษัท โจตัน พาวเดอร โคทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
19. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คาสติ้ง จํากัด 
20. บริษัท ไทย ลีคเลส คอรปอเรชั่น จํากัด 
21. บริษัท โกลว พลังงาน จาํกัด (มหาชน) 
22. บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด 
23. บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 
24. บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 
25. บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

1. บริษัท บางกอก โตเกยีว ซ็อคส จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  9/2550    เดือน กันยายน 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 18 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1 ราย 

1. ซิงเดนเกน็ อิเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง คัมปานี ลิมิเต็ด 
2. ชอยส พลัส เอ็นเนอรจ ีลิมิเต็ด 
3. โอแลม อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด 
4. ชิมาดะ อีเลคทริค คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5. ดี-ล้ิงก  อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี แอลทีดี 
6. ซิลแกน ไวท แคป เซาทอีส เอเซีย อิงค 
7. เมโทรโลจิก เอเชีย พีทีอี แอลทีดี 
8. ผูหยาง รีแฟรคทอรี คัมปานี ลิมิเต็ด 
9. ไรซีโอ เบเนคอล ลิมิเต็ด 
10. แดวูง ฟารมาซูติคัล คัมพานี ลิมิเต็ด 
11. ซีฟาร สิงคโปร ไพรเวท ลิมิเต็ด 
12. ซาบิค เอเชีย แปซิฟค พีทีอี. แอลทีดี. 
13. คลิค! ไลเซนซิ่ง เอเชีย ลิมิเต็ด 
14. บริษัท ซีคซ บางกอก จํากัด 
15. บริษัท  อินนิออส  เอเชยีติ๊ก  เคมีภัณฑ  จํากัด 
16. มิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเต็ด 
17. บริษัท สายไฟฟาไทย -ยาซากิ จํากัด 
18. บริษัท อัลไพน อีเลคโทรนิคส ออฟ เอเชีย แปซิฟค จํากัด 
 

1. บริษัท ทีพทีี ยูทีลิตี้ส จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  10/2550    เดือน ตุลาคม 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 21 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจ 

จํานวน  1 ราย 
1.  เทเวท  ทรานสปอรต  อีสต เวสต  เอ็กซเปรต ทีม  จีเอ็มบีเอช 
2. ซัมซุง เอ็นจิเนียร่ิง คอมปานี ลิมิเต็ด 
3. บี แอนด เอน็ ดีแวล็อปปง เอพีเอ็ส 
4. บาวสตีล สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี 
5. ซาซาโน แม็กซ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
6. โตโย ฟูด อีควิปเมนท  คัมปะนี ลิมิเต็ด 
7. นิตโต โคเกยีว คอรปอเรชั่น 
8. บริษัท เกียวริซู อิโย (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท ไทย อิโนอูเอ  แมนแูฟคเจอริ่ง จํากัด 
10. บริษัท อาเนส อิวาตะ เซาทอีสต เอเซีย จํากัด 
11. เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น 
12. เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น 
13. บริษัท เอทีเอส ออโตเมชั่น เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
14. บริษัท ไฮเดลเบิรก กราฟฟคส (ประเทศไทย) จํากัด 
15. บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 
16. ซีจีจี เซอรวิสเซส เอส. เอ. 
17. เบซินส เฮลธแคร เอส.เอ 
18.บริษัท โตโยตา โบโชคุ เกตเวย (ประเทศไทย) จํากัด 
19. บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
20. บริษัท เพอรอกซิไทย จํากัด 
21. บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด) จํากัด 

1. บริษัท แค็ม ออโตโมทีฟ จํากัด 
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ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  11/2550    เดือน พฤศจิกายน 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 14  ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1 ราย 

1. ดีบี อินเตอรเนชั่นแนล จีเอม็บีเอช 
2. ซัมซุง เอ็นจิเนียร่ิง คอมปานี ลิมิเต็ด 
3. แอคเซส  พรีซิช่ัน ทูลส  พีทีอี  ลิมิเต็ด 
4. เจนนกีลาส เอส.เอ.เอส 
5. เอสเอชว ีแกส เอ็น.วี. 
6. โค-ออป เทรด เจแปน ลิมิเต็ด 
7. ซีจีจี  เซอรวสิเซส เอส. เอ. 
8. ซีจีจี  เซอรวสิเซส เอส. เอ. 
9. มารลิน ออฟชอร เซอรวิสเซส อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด 
10. บริษัท เอชเอสเคที จํากัด 
11. บริษัท โตโยตา โบโชคุ ฟลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 
12. บริษัท นวโลหะไทย จํากัด 
13. บริษัท ผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด 
14. บริษัท โรบาเธิรม จํากัด 
 

1. บริษัท ดูเมก็ซ จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  12/2550       เดือน ธันวาคม 2550 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 29 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1 ราย 

1. อินดรา ซิสเต็มมาส เอส.,เอ. 
2. มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น 
3. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนยีร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด 
4. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนยีร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด 
5. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนยีร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด 
6. นิปปอน สตีล เอ็นจเินยีร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด 
7. ฮอนดา โลจสิติกส อิงค 
8. บราวูรา โซลูช่ันส ลิมิเต็ด 

9. ซันโตรี่ ลิมิเต็ด 
10. พีที. แอลพี ดิสเพลยส อินโดนีเซีย 
11. ซูมิโตโม มีทัล โลจิสติกส เซอรวิส คัมปะนี ลิมิเต็ด 
12. ฟูจิฟลม เซริคอล ฮองกง ลิมิเต็ด 
13. ตงชิน สตีล คัมพานี ลิมิเต็ด 
14. ชีโบ เมอรชานไดสซ่ิง ฮองกง ลิมิเต็ด 

15. บรีแมน แอนด วนั เซเวนเทอร บี.วี. 
16. โอวาย ฟลแม็กซ ลิมิเต็ด 

17. เบเนต็อง เอเชีย แปซิฟค ลิมิเต็ด 

18. เดอะ มิราจ จิวเวลร่ี คัมพะนี ลิมิเต็ด 

19. บริษัท เอ็มเอสไอไอ เอเชยี จํากดั 

20. บริษัท สแกนเนยี สยาม ลีสซิ่ง จํากัด 

21. บริษัท มิตซูบิชิ ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด 

22. บริษัท หลักทรัพยจดัการกองทุนรวม เคอีเอสที การเดียน จํากัด 

23. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส อินชัวรันซ คอมปานี ลิมิเต็ด 
24. บริษัท อิเมอรสัน อิเล็คทริค(ประเทศไทย) จํากัด 

25. บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด 

26. บริษัท  คอมพลีท โลจิสติคส  จํากัด 
27. บริษัท ไทย เอ็กซคลูซีฟ ลิสซิ่ง จํากัด 

28. บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกัด 

29. บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 

1. บริษัท ดิออเดียนซ โมทิเวชั่น 
คอมปานีเอเชยี จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   คร้ังท่ี  1/2551       เดือน มกราคม 2551 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 20 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  2 ราย 

1. นาริ กรุป คอรปอเรชั่น 
2. วิงเก เอ็นเนอรยี่เทคนิค เอ็นว ี

3. จอหน ฮารดี้ อินเตอรเนชัน่แนล ลิมิเต็ด 
4. ซังเคียว ทาเทยามะอะลูมิเนียม อินคอรเปอรเรชั่น 

5. นิสเซน คัมพะน ีลิมิเต็ด 
6. ติง-ฮาว แอ็คม ี

7. บริษัท สยาม เอวิเอชั่น อินดัสทรีส จํากดั 
8. บริษัท เมลโค ไทย แคปปตอล จํากัด 
9. บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด) จํากดั 
10. บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด 
11. บริษัท โดวะ เทอรโมเทค (ประเทศไทย) จํากัด 
12. บริษัท แอนดริทซ (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท ยันมาร  เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด 
14. บริษัท ธอมสัน คอรปอเรชั่น เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
15. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
16. บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด 
17. บริษัท ไทยโอริกซลีสซิ่ง จํากัด 
18. บริษัท หลักทรัพยจดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
19. บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จํากัด 
20. บริษัท หลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 
 

1. บริษัท ไทยมารโซล จํากัด 
2. บริษัท เดลลี่ สเตชั่นเนอรี่  
(ไทยแลนด) จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่  2/2551       เดือน กุมภาพนัธ 2551 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 23 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจ 

จํานวน  1 ราย 

1. บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) 

2. เอสเอชว ีแกส เอ็น.ว.ี 

3. บารอน อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิสเซส (ยู.เค.) ลิมิเตด็ 

4. โอดัส คอมพาน ีลิมิเต็ด 

5. แพนดุตท สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี 

6. บูหเลอร เอจี 
7. เบลโซนา โพลีเมอริกส ลิมิเต็ด 

8. บีเซอรบา เซาท อีส เอเชยี พทีีอี ลิมิเตด็ 

9. เอมูเก-แฟรงเกน เบไทลิกุงเกน จีเอม็บีเอช 

10. พรูฟเทคนคิ เซาท อีสท เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 

11. มิซูโน คอรปอเรชั่น ออฟ ฮองกง ลิมิเต็ด 

12. โอจ ีคอรเปอรเรชั่น 

13. บริษัท เออารเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท เอเชีย แปซิฟก แวลู พลัส จํากดั 

15. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จาํกัด 

16. บริษัท  ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกัด  (มหาชน) 

17. บริษัท ไอเท็กซ ฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

18. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

19. บริษัท บริหารสินทรัพย  สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด   

20. ธนาคารดอยซ แบงก 
21. บริษัท โทเมน อิเลคทรอนิกส (ประเทศไทย) จาํกัด 

22. เบลิโม แอ็คทูเอเตอรส ลิมิเต็ด 

23. บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 
 
หมายเหต ุใหความเหน็ชอบและไมใหความเห็นชอบ       
ในหลกัการ 1 ราย 
1. บริษัท ยามาชิตะ เทค (ไทยแลนด) จํากดั 

1. บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเซีย 

จํากัด 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่  3/2551       เดือน มีนาคม 2551 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 30 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจ 

จํานวน  - ราย 
1. บูหเลอร แอนด โค จีเอ็มบีเอช 

2. บีวายเค เอเชีย แปซิฟก พีทีอี แอลทีดี 
3. ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด 

4. ชไนเดอร อินเตอรเนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช 

5. บริษัท สยามโตโยตาอุตสาหกรรม  จํากัด 

6. บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

7. บริษัท ไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด 

8. อิเลคทริซิเต เดอ ฟรานซ 
9. บริษัท  มารูเบนิ (ประเทศไทย) จํากัด 

10. มารูเบนิ คอรปอเรชั่น   

11. ยามาโตะ ไซเอ็นทิฟค คอมปะนี ลิมิเต็ด 

12. มารุยามา เอ็มเอฟจี.คอมปะนี อิงค 
13. ออโตเดสก เอเชีย พีทีอี แอลทีดี 
14. เฮลเลอรแมนน  ไททัน  พีทีอี แอลทีดี 
15. เซาท โพล คารบอน แอสเซท แมเนจเมนท ลิมิเต็ด 

16. อนิโอส ดิฟฟูซิออง เอส เอ 

17. ไดกิ้น เร็กซแซม อิเล็กทรอนิกส คัมปานี ลิมิเต็ด 

18. ตงกวน คินลอง ฮารดแวร โปรดักส คอมปานี ลิมิเต็ด 

19. เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ เอชเค  ลิมิเต็ด 

20. เคมบริดจ ยูนิเวอรซิตี้ เพรส (โฮลดิ้งส) ลิมิเต็ด 

21. บริษัท ดูเม็กซ จํากัด 

22. บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จํากัด 

23. บริษัท เอคโค (ประเทศไทย) จํากัด 

24.บริษัท คาทูน นาที เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

25. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

 26. รูบิคอน  มารีไทม  ไพรเวท  ลิมิเต็ด 

27. บริษัท สแกน โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

28. อันซาลโด ซิสเตมี่ อินดุสเตรียล่ี เอส.พี.เอ. 

29. มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น 

30. บริษัท ไทยปยะคาเหล็ก จํากัด 
หมายเหต ุ ใหความเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 
1. บริษัท ทัต ฮง (ประเทศไทย) จํากัด 
ใหความเห็นชอบและไมใหความเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 
1. บริษัท ปโก อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่  4/2551       เดือน เมษายน 2551 
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 22 ราย 
ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ

ธุรกิจ 
จํานวน  - ราย 

1. วิสคัส  คอรปอเรชั่น 

2. เนรา เทเลคอมมูนิเคชัน่ส แอลทีดี 

3. เนรา เทเลคอมมูนิเคชัน่ส แอลทีดี 

4. ทิโอแมน ดริลล่ิง คัมพาน ีเอสดีเอ็น บีเอชดี 

5. ดาเหลียน หัวรุย เฮฟวี่ อินดัสทรีส อินเตอรเนชั่นแนล คอมพาน ี

ลิมิเต็ด 

6. จีเอส เอน็จเินียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรชั่น 

7. ไทโย ซอฟท สิงคโปร ไพรเวท ลิมิเต็ด 

8. ราคูเทน ทราเวล อิงค. 
9. บีพีดับเบิ้ลยู เอเชยี พีทีอี. ลิมิเต็ด. 

10. ฮุนได เวลดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 

11. มารคส แอนด สเปนเซอร พีแอลซ ี

12. โบลตัน อาลิเมนทารี เอส.พี.เอ. 

13. แอมเมอร สปอรตส ซอสซิ่ง ลิมเิต็ด 

14. โกลบอล โพรเซส ซิสเต็มส อ้ิงค 
15. บริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จาํกัด 

16. บริษัท  พานาโซนิค  อีโคโลจี  ซิสเต็มส  (ประเทศไทย)  จํากัด 

17. บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 

18. บริษัท เอสซีลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

19. บริษัท สยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด 

20. ซีจีจ ี เซอรวิสเซส   เอส. เอ. 

21. คิสไวร เอสดีเอ็น.บีเอชดี. 
22. บริษัท อัลตราฟลัคซ เอเชีย จาํกัด 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 5/2551       เดือน พฤษภาคม 2551 
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 15 ราย 
ไมใหความเห็นชอบในหลักการให

คนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1 ราย 

1. เอรา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 
2. ดริลเทค กูท จเีอ็มบีเอช 
3. เอ็กเซลซิเออร  พารทเนอรส  ลิมิเต็ด 
4. โพรโมอิตาเลยี  กรุป เอส.พ.ีเอ. 
5. นิปปอน ยาคิน โคเกียว คอมปาน ีลิมิเต็ด 

6. ฮิวแมนแวร เอสพีอารแอล 

7. โซลารลุกซ อะลูมิเนียม ซิสเทมเมอ จีเอ็มบีเอช 

8. บริษัท โตโยตา โบโชคุ ฟลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด  

9. บริษัท  เอบารา-ยูดิไลท (เอเชีย-แปซิฟก) จํากัด 

10. บริษัท ไทย โอ เค เค แมชินเนอรี่ จํากัด 

11. บริษัท ฮาชิบะ (ไทยแลนด) จํากัด 

12. ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด 

13. สไวเบอร ออฟชอร ดริลล่ิง พทีีอี ลิมิเต็ด 

14. ดีป ดริลล่ิง 2 พีทีอี ลิมิเต็ด 

15. โกลบอลซานตาเฟ อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิสเซส อิงค. 
 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 

1. บริษัท ซิติเซน็ แมชชินเนอรี่ เอเซีย จาํกัด 
 

ใหความเห็นชอบในหลกัการ 2 ราย 

1. บริษัท หลักทรพัย ฟารอีสท จํากัด 

2. บริษัท ยูโรเซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 
 

ใหความเห็นชอบและไมใหความเหน็ชอบในหลกัการ 1 ราย 

1. บริษัท เคอรเพน (ประเทศไทย) จํากัด 

 

1. บริษัท โอ พี ดับบลิวเซอรวิส จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 6/2551       เดือน มิถุนายน 2551 
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 19 ราย 
ไมอนุญาตใหคนตางดาว 

ประกอบธุรกจิ 
จํานวน - ราย 

1. ฮันยาง คอรปอเรชั่น 

2. จีเอส เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรชั่น 

3. เจ-พาวเวอร ซสิเต็มส คอรปอเรชั่น 

4. เจ-พาวเวอร ซสิเต็มส คอรปอเรชั่น 

5. บริษัท มารูเบน ิ(ประเทศไทย) จํากัด 

6. เซอรากอน เนท็เวิรค เอแพ็ค (สิงคโปร) พีทอีี ลิมิเต็ด 

7. อาซาฮ ีออกานิค เคมิคอล อินดัสตรี คัมปะนี ลิมิเต็ด 

8. กาตาร ปโตรเคมีคอล คอมพานี ลิมเิต็ด 

9. ออโตเมชั่น แอนด โรโบติคส เอส.เอ. 

10. วีเอสเอ็ม แฟรไอนนิกเต ชเมือรเกล-อุนด มาชีนเนน-ฟาบริเคน เอจี 
11. ฟรอสตา  เอจ ี

12. ชลิเดรน เวิลดไวด แฟชั่น เอเซีย ลิมิเต็ด 

13. บริษัท ไซโก คล็อค (ประเทศไทย)  จํากัด 

14. บริษัท พานาโซนิค โฮม แอพ็ไลแอ็นซ (ประเทศไทย) จาํกัด 

15. บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดสัตรีส จํากัด 

16. ดับเบิ้ลยูเอสดี ไฟแนนเชี่ยล (เอ็นแซด) ลิมเิต็ด 

17. บริษัท ฮโีนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท สยามมิชลิน จํากัด 

19. ดูซาน เฮฟวี ่อินดัสตรีส แอนด คอนสรัคชั่น คอมพาน ีลิมเิต็ด 
 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 

1. บริษัท ฮาริกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากดั 

2. บริษัท เดอะ สวอทช กรุป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 7/2551       เดือน กรกฎาคม 2551 
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 19 ราย 
ไมอนุญาตใหคนตางดาว 

ประกอบธุรกจิ 
จํานวน 3 ราย 

1. แดวู เอ็นจิเนียร่ิง คอมปาน ี

2. นิตตั้น วาลว คอมปาน ีลิมิเต็ด 

3. แมคโคร พีทีอี ลิมิเต็ด 

4. วาเมด เอ็นจเินียร่ิง จีเอ็มบีเอช แอนด โค เคจี 
5. ซิลปาดา ดีไซนส, อิงค. 
6. เอสซาร สตีล ลิมิเต็ด 

7. บริษัท  ซาโนฟ ปาสเตอร  จํากัด 

8. บริษัท อายิโนะโมะโตะ  (ประเทศไทย) จํากัด 

9. บริษัท วายไอซี เอเชีย แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 

10. บริษัท เจวีซ ีแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท พานาโซนิค แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท  สยามคูโบตา อุตสาหกรรม  จํากัด  

14. บริษัท วาย เอส ภัณฑ จาํกดั 

15. มิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเตด็ 

16. บริษัท คันนิง่แฮม ลินดซี่ (ไทยแลนด) จํากดั 

17. ซีจีจี เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

18. บริษทั คาโปรแลคตัมไทย จํากัด (มหาชน) 

19. บริษัท หลักทรพัย ฟารอีสท จํากัด 
 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 

1. มารูเบน ิ- อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด 
 

1. บริษัท ซิสเพกซ เทคโนโลยีส (ไทยแลนด) จํากัด 

2. บริษัท ไซต สเตชั่น จาํกัด 

3. ซูโบรส ลิมิเต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที8่/2551       เดือน สิงหาคม 2551 
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 24 ราย 
ไมอนุญาตใหคนตางดาว 

ประกอบธุรกจิ 
จํานวน 1 ราย 

1. เพนสเพน ลิมิเต็ด 

2. พาราไดซ ดาตาคอม แอล แอล ซี 
3. นิกคินโกะ เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 

4. แอฟตัน เคมิคัล เอเชีย แปซฟิค แอลแอลซี 
5. สตาหล เอเชีย แปซิฟค พีทีอี ลิมิเต็ด 

6. ดีเค ตงชิน คัมพานี ลิมเิต็ด 

7. อัคตินี่ เอสเอ 

8. ไอซาน อินดัสตร้ี คัมปะน ีลิมิเต็ด 

9. บริษัท สยาม คูราโบ จํากัด 

10. บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด 

11. ธนาคารเอไอจีเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

12. บริษัท ฮิคาริเทค (ประเทศไทย) จาํกัด 

13. บริษัท ยูโรเซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 

14. บริษัท สแตนดารดชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

15. บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) 

16. บริษัท ทีไอจีแอรเคมีคัล จํากัด 

17. บริษัท หลักทรพัยเมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จาํกัด 

18. มารูเบน ิคอรปอเรชั่น 

19. บริษัท บริหารสินทรัพยไทยบังคับและติดตามสินทรัพย จํากัด 

20. จี.ซี.ฮาหน แอนดโค (ออสเตรเลีย) พทีีวาย แอลทีดี 

21. จีเอฟเอ อันลาเก็นเบา จเีอ็มบีเอช 

22. ไอเอสพีเอส อินเตอรเนชัน่แนล สตีลแพลนท เซอรวิสเซส เอจ ี

23. จีเอฟเอ อันลาเก็นเบา จเีอ็มบีเอช 

24. ไอเอสพีเอส อินเตอรเนชัน่แนล สตีล แพลนท เซอรวิสเซส เอจ ี

 

1. บริษัท อัลฟาเวสท โฮลดิ้ง จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 9/2551       เดือน กันยายน 2551 
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 19 ราย 
ไมอนุญาตใหคนตางดาว 

ประกอบธุรกจิ 
จํานวน 1 ราย 

1. นายวอลเทอร โจเซฟ กนิทเชลิ 

2. อินเตอรเนชัน่แนล เปเปอร แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด ดิสทริบิวชั่นลิมิเต็ด 

3. พีเอ็ม กรุป เอส.พี.เอ. 

4. กรีนแลม เอเชยี แปซิฟค ไพรเวท ลิมิเต็ด 

5. พอสโก สเปเชยีลตี้ สตีล คัมปะนี ลิมิเต็ด 

6. มาสคาโต เอเชยี ลิมิเต็ด 

7. ยูนิเทนอร เทรดดิ้ง จีเอ็มบีเอช 

8. แคนเตอร ฟทชเจอรัลด (ฮองกง)แคปตอล มารเก็ตส ลิมเิต็ด 

9. ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 

10. บริษัท วายไอซี เอเซียแปซฟิค คอรปอเรชั่น จาํกัด 

11. บริษัท โตโยตา โบโชกุเอเซยี จํากัด 

12. บริษัท เอส ท ีบี เทก็ซไทล อินดัสตรี  จํากดั 

13. บริษัท ไลท-ออนเจแปน  (ประเทศไทย) จาํกัด 

14. บริษัท โกลว พลังงาน จํากดั (มหาชน) 

15. บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากดั 

16. บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากดั 

17. บริษัท  ไทยปยะคาเหล็ก จาํกัด 

18. บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จาํกัด 

19. จีโอฟสิกา โตรนูิสปูกา โซ 
หมายเหต ุเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท เจวีซีเซลส แอนด เซอรวิส  (ประเทศไทย) จาํกัด 

1. บริษัท ดาตาโฟล เอเชีย จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 10/2551       เดือน ตุลาคม 2551 
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 17 ราย 
ไมอนุญาตใหคนตางดาว 

ประกอบธุรกจิ 
จํานวน - ราย 

1. บริษัท เอน็จิน้ เทค สยาม จาํกัด 

2. อีมัส ออฟชอร คอนสตรัคชั่น แอนด โปรดักชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด 

3. อะคิลลีส คอรปอเรชั่น 

4. โฟรบส ลุกซ กรุป เอจี 
5. ทีเบน อาก ี

6. ซี จี ซ ีเจแปน คัมพานี ลิมเิต็ด 

7. โกโจ เปเปอร แมนูแฟคเจอริง่ คอมพานี ลิมิเต็ด 

8. ยูนิพารท เรล ลิมิเต็ด 

9. เคเอฟดับเบิ้ลยู ไอเพ็กซ-แบงก จเีอ็มบีเอช 

10. บริษัท พานาโซนิค โฮม แอพ็ไลแอ็นซ อาร แอนด ดี เซน็เตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท ยูโอบีท ีเซอรวิส จํากดั 

12. บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด 

13. บริษัท ปโก อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท ไทยโดโมโตะ จาํกัด 

15. บริษัท ซิสเพกซ เทคโนโลยีส (ไทยแลนด) จํากัด 

16. บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 

17. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง คัมพานี ลิมิเต็ด 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 

1. บริษัท สยามเดนท จํากัด 

 

 

 

- 

 

 

 



 

 

- 2 - 

 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 17 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาว 
ประกอบธุรกจิ 
จํานวน - ราย 

เห็นชอบในหลักการ 8 ราย 

1. ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

2. บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จาํกัด 

3. บริษัท หลักทรพัย บีที จํากัด 

4. บริษัท หลักทรพัยจัดการกองทุน บีท ีจํากัด 

5. บริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด 

6. บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด 

7. บริษัท บีที ลีสซิ่ง จาํกัด 

8. บริษัท บีที เวลิดลีส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 11/2551       เดือน พฤศจิกายน 2551 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 20 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 
จํานวน 1 ราย 

1. โคเรีย แกสคอรปอเรชั่น 

2. มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น 

3. คารโกเทค ซีเอชเอส เอเชีย แปซิฟค พทีีอี ลิมิเต็ด 

4. มิตซูบิชิ อะกรคัีลเชอรัล แมชชีนเนอรี ่คัมพะนี ลิมิเต็ด 

5. เอ็มเอช เทรดดิ้ง คอมปะนี ลิมิเต็ด 

6. เกมลอฟต ลิมเิต็ด 

7. คอมปาน ีฟนองซิแอร เดอ ลา เบรด 

8. มิตซุย ออยล เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะน ีลิมิเตด็ 

9. บริษัท โอฟ อาหรุบ (ประเทศไทย) จํากัด 

10. บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท อีซูซมุอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท เอสซีลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จาํกัด 

13. บริษัท ซีบีซ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท นากาเซ แอดวานซ โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จาํกัด 

15. บริษัท อินเวนซิส โปรเซส ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท แอรไลน แอดมินิสเตรชั่น เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 

17. ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จาํกัด 

18. โกลบอลซานตาเฟ อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวสิเซส อิงค. 
19. ดีป ดริลล่ิง 7 พีทีอี ลิมิเต็ด 

20. รีมีเดียล ออฟชอร ลิมิเต็ด 
อนุญาตและไมอนุญาต 2 ราย 

1. บริษัท เอเวอรแอร (ประเทศไทย) จาํกัด 

2. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 
ใหความเห็นชอบในหลกัการ 3 ราย 

1. บริษัท สุพรีม เทรฟส (ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท อีซี ่บาย จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท ทีท ีเนต็เวิรค อินทิเกรชั่น (ประเทศไทย) จาํกัด 
ใหความเห็นชอบและไมใหความเห็นชอบในหลกัการ 2 ราย 

1. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากดั 

1. บริษัท วีดีเอ เอเชีย แปซิฟก จํากัด 

2. บริษัท บีทีเอส บิซิเนส คอนซัลต้ิง (ไทยแลนด) 
จํากัด 

 



มีตอ 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 12/2551       เดือน ธันวาคม 2551 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 32 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 
จํานวน 2 ราย 

1. พุทซมัยสเตอร มอรตาร แมชชีนส เทค จเีอ็มบีเอช 

2. เอซิออส อินเตอรเนชั่นแนล คอนซัลแตนซ ลิมิเต็ด 

3. ฮันฮวา อินเตอรเนชั่นแนล (เอส) พทีีอี ลิมิเต็ด 

4. ยูเนี่ยน ทูล สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 

5. ทวนิซา ออยล ลิมิเต็ด 

6. ซิค ออพทิค- อิเลคทรอนิค พีทีอี แอลทีดี 

7. คุมโฮ ไทร โค., อิงค. 
8. จีเอสไอ เทรดดิ้ง ฮองกง ลิมเิต็ด 

9. อีเมอรเจนท เว็นเจอรส  อินเดีย พีทีอี. ลิมเิต็ด. 

10. อารซีจี แคปปตอล แอดไวเซอรส แอลแอลซี 
11. บริษทั ไอซีแอล (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท เอน็โด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท ฮอลลมารค คารดส เอชเค (ประเทศไทย) จาํกัด 

15. บริษัท ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท โกลว จาํกัด 

17. ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) 

18. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

19. บริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

20. ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

21. บริษัท บีที ที่ปรึกษา ธุรกิจ จาํกัด 

22. บริษัท หลักทรพัย บีที จํากัด 

23. บริษัท หลักทรพัย จัดการกองทนุ บีท ีจํากดั 

24. บริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด 

25. บริษัท บีท ีประกันภัย จํากัด 

1. บริษัท เอเซอร คอมพวิเตอร จํากัด 

2. บริษัท สยามเดร็ดจิ้ง แอนด เร็คคลาเมชั่น จํากัด 
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26. บริษัท บีที เวลิดลีส จํากัด 

27. บริษัท บีที ลีสซิ่ง จํากัด 

28. บริษัท ซมิปสัน มารีน (ประเทศไทย) จํากดั 

29. บริษัท ไทยชนิเมวา จํากัด 

30. บริษัท ยางสังเคราะหไทย จํากัด 

31. บริษัท คารบอน พารทเนอรส เอเชียติกา        

(ประเทศไทย) จํากัด 

32. บริษัท ไวสส-โรหลิก (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ใหความเห็นชอบในหลกัการ  ราย 

1. บริษัท เอสเอม็ทีซ ีจํากัด 

 
ไมใหความเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท เมอรเมด  มาริไทม จาํกัด (มหาชน) 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 1/2552       เดือน มกราคม 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 20 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. บริษัท บอด้ีโคท ไทย เทอรมอลโปรเซสซิ่ง จํากัด 

2. ลารเซน ออยล แอนด แกส พีทีอี ลิมิเต็ด 

3. บริษัท มารูเบน ิ(ประเทศไทย) จํากัด 

4. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด 

5. เพอเฟตต ิ เวน  มีลล เอ็กปอรต  ฟาร  อีส ลิมิเต็ด 

6. นิวเจ็ค อิงค. 
7. ฮายาชิ สปริง คัมปะน ีลิมิเต็ด 

8. แอดวานซ ไบโอนิกส แอลแอลซี 
9. โคโนอิเกะ ทรานสปอรต คัมปะนี ลิมิเต็ด 

10. เอลเซเวียร (สิงคโปร) พทีีอี ลิมิเต็ด 

11. เดอะ ฮิโรชิมา แบงค ลิมิเต็ด 

12. บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท สยามกลการ และนิสสัน จาํกัด 

14. บริษัท อิเนอรย ีออโตโมทฟิ ซสิเต็มส (ประเทศไทย) จาํกัด 

15. บริษัท เมอรเซเดส - เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท สยามคโูบตา ลีสซิ่ง จาํกัด 

17. บริษทั เอคโค (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท จูปเตอร ซิสเต็มส แอนด เทคโนโลยี ่จํากัด 

19. บริษัท เจวีซ ีเซลส แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 

20. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เซอรวสิส จํากัด 
 
 

- 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 2/2552       เดือน กุมภาพันธ 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 13 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. ฟรอสท แอนด ซัลลิวนั (สิงคโปร) พทีีอี ลิมเิต็ด 

2. คอนโซลิเดทเต็ด เอนจิเนียร่ิง แอนดโพรเคยีวเมน 

           เอส.เอ.แอล 

3. ริชโค เอเชีย พทีีอี ลิมิเต็ด 

4. คุกสัน สิงคโปร พีทีอี แอลทดีี 

5. โยโกฮามา เรโตะ คอมพานลิีมิเต็ด 

6. บริษัท ไทยปยะคาเหลก็ จาํกัด 

7. บริษัท ยูน.ิชารม (ประเทศไทย) จาํกัด 

8. บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด) จาํกัด 

9. ซีจีจี เวอริทัช เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

10. บริษัท ทีท ีเน็ตเวิรค อินทเิกรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกัด 

11. บริษัท ฮาริกิ พรีซีซั่น (ประเทศไทย) จํากดั 

12. บริษัท บริดจสโตนไทร แมนแูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

จํากัด 

13. บริษัท ออยลฟลด เซอรวิสเซส จํากัด 
 
 

- 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 4/2552       เดือน มีนาคม 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 20 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

1. นิปปอน สตีลเอ็นจิเนยีร่ิง คัมพานี ลิมิเต็ด 

2. ซีเล็กซ ซิสเท็มมิ อินเทอเกรต ิเอส.พี.เอ. 

3. มารูเบน ิคอรปอเรชั่น 

4. บลาเซอร สวิสลูป (เอส) พทีีอี ลิมิเต็ด 

5. ออเรียนทอล คอนซัลแตนส คอมปะนี ลิมิเต็ด 

6. บริษัท เดน็โซ (ประเทศไทย) จํากัด 

7. บริษัท เอส ท ีบี เทก็ซไทล อินดัสตรี จํากัด 

8. บริษัท ราพาลา วเีอ็มซ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

9. บริษัท มิตซูบิชิ ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จาํกัด 

10. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด 

11. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จาํกัด 

12. บริษัท ไทยปยะคาเหลก็ จาํกัด 

13. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิเซส เอส.เอ. 

14. บีจีพี อินท ไชนา  

15. เนชั่นแนล ปโตรเลี่ยม คอรปอเรชั่น 

16. แวนเทจ ดริลเลอร 1 คัมปะน ี

17. บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท เซอรเทค เอเชีย แปซฟิค จํากัด 

19. บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จํากัด 

20. บริษัท ร็อตตาฟารม (ประเทศไทย) จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 
1. บริษัท โคโบลด อินสตรูเมนทส จํากัด 

1. บริษัท ไทยเฟรส พรีซิชั่น อินดัสตรี จํากัด 

 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 5/2552       เดือน เมษายน 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 20 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

1. เอสเอ็นซ-ีลาวาลิน อินเตอรเนชั่นแนล อ๊ิงค 
2. จีอีโอเอส  เมลเบิรน  พทีีวาย  แอลทีดี 

3. ไฟแนนซ แฟกซิมิลี นิวส คัมปาน ีลิมิเต็ด 

4. พีวี่ย อิเล็กทรอนิกส ลิมิเต็ด 

5. เรมินิสเซนส ดิฟวชัน่ อินเตอรเนชั่นแนล 

6. คอฟแลนด ฮองกง ลิมิเต็ด 

7. กริฟฟน แทรเวล พีทีอี ลิมิเต็ด 

8. บริษัท โซลเวย (ประเทศไทย) จํากัด 

9. บริษัท ไดเซล เซฟตี ้ ซีสเต็มส (ประเทศไทย)  จํากัด 

10. บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิรคส  สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จาํกัด 

12. มารูเบน-ิอีโตชู สตีล พทีีอี ลิมิเต็ด 

13. ลอนดอน ออฟชอร คอนซัลแทนท พีทีอี ลิมิเต็ด 

14. บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ  ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จาํกัด 

15. บริษัท ไทยดีเอนท ีเพนท จาํกัด 

16. บริษัท เอเชี่ยนฮอนดา มอเตอร จํากัด 

17. บริษัท เอสเอม็ทีซ ีจํากัด 

18. บริษัท เอ็นอารบี แบร่ิงส (ประเทศไทย) จํากัด 

19. ดอยเชอร ลุฟทฮันซา อัคเซียนเกเซลชัฟท   
(บริษัท ลุฟทฮนัซา สายการบินเยอรมนั จาํกัด) 

20. เรนัส อะลูมิเนยีม เอ็นวี/เอสเอ 
อนญุาตและไมอนุญาต 1 ราย 

1. บริษัท เคนวูด อิเล็กทรอนกิส (ไทยแลนด) จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 
1. บริษัท  โฮลซิม เซอรวิสเซส  (เอเชีย) จํากดั 

1. บริษัท นิชิ โชจ ิ(ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 6/2552       เดือน พฤษภาคม 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 14 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. ดาเหลียน หวัรุย เฮฟวี่ อินดสัทรีส อินเตอรเนชั่นแนล 

คอมพานี ลิมเิต็ด 

2. ยูโรคอปเตอร เซาต อีสต เอเซีย ไพรเวต ลิมิเต็ด 

3. ซันโตรี่ โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด 

4. เทคลา (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเฮสดี 

5. ไอทีเอ็ม เมตอดส 

6. บริษัท โฮยาเลนซ ไทยแลนด จํากัด 

7. บริษัท เอสอีดบับลิวเอส-เอเชีย เทคนิคอล เซน็เตอร จํากดั 

8. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนคิส จํากัด 

9. บริษัท โคโบลด อินสตรูเมนทส จํากัด 

10. บริษัท วิชชวล เซ็นเตอร  จํากัด 

11. บริษัท โซนี ่ดีไวซ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท ไทยปยะคาเหลก็ จํากัด 

13. บริษัท เค โอ เอ อินดัสเตรียล จํากัด 

14. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท ซซููกิ ลิสซ่ิง อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากดั 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 7/2552       เดือน มิถุนายน 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 19 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

1. เอ็มเอ็มดี เอเชีย  แปซิฟก ลิมิเต็ด 

2. คิคโคแมน เทรดดิ้ง เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 

3. เจเอสแอล ลิมเิต็ด 

4. เออรนี่ เอเซยี โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีด ี

5. ดอรมา ฟาร อีสท พีทีอี ลิมิเต็ด 

6. ยูโรเปยน แอโรนอติก ดีเฟนซ แอนด สเปซ คอมปานี     
อีเอดีเอส ฟรานซ เอส.เอ.เอส. 

7. คูโบตา คอรปอเรชั่น 

8. เจพี โลจิสติกส เอสดีเอ็น บเีอชดี 
9. บริษัท เนชัน่แนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากดั 

10. บริษัท เกียวริซู อิโย (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท โฮลซิม เซอรวิสเซส (เอเชีย) จํากัด 

12. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เซอรวสิส จํากัด 

13. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จาํกัด 

14. บริษัท โยเนะเด็น (ประเทศไทย) จาํกัด 

15. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

16. บริษัท มาสดา เซลส(ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท ไทย โฮริคาวา จํากัด 

18. คิสเวลล เอสดเีอ็น. บีเอชด ี

19. บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท คอมฟอรท แมนเนจเมนท แอนด เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จํากัด 

1. บริษัท ไทย มคิามิ จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 8/2552       เดือน กรกฎาคม 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 16 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. ไดเอ ซันเงยีว ไคชา ลิมิเต็ด  

2. มัตซึทานิ เคมคิอล อินดัสตร้ี คัมปาน ีลิมิเต็ด 

3. เลิฟ ฟอร เดนมิ บี.วี. 

4. เจแปน ไฟแนนซ คอรปอรเรชั่น 

5. บริษัท เจเนอรลั ซีททิง (ประเทศไทย) จํากัด 

6. บริษัท ซนิเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จํากัด 

7. บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จาํกัด 

8. บริษัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร โฟรเซน ฟูดส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

9. บริษัท ฮาลลา ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จํากัด 

10. บริษัท เทคโน เซรามิค จาํกัด 

11. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

12. คอนแคสท เทคโนโลยี่ส เอส อาร แอล 

13. บริษัท  สุพรีม เทรฟส (ประเทศไทย)  จํากดั 

14. เอซ เทคโนโลยี คอมเพนนี ลิมิเต็ด 

15. บริษัท เอน็เอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

16. บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จาํกัด 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท ไทย-เอสเค ซีเคียวริตี ้อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 9/2552       เดือน สิงหาคม 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 17 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. บริษัท เทลเบนท (ไทยแลนด) จํากัด 

2. วิสคัส คอรปอเรชั่น 

3. ทาเอล แมเนจเมนท คัมพานี (มาเลเซีย) เซ็นเดอเรียน เบอรฮาด 

4. ดรากอน แคปปตอล เมเนจเมนท ลิมิเต็ด 

5. เอ็มเอ็มซี เมทลั สิงคโปร พีทอีี ลิมิเต็ด 

6. เครสท เลเธอรส ลิมิเต็ด 

7. อินไซด คอนแทคเลส เอส.เอ. 

8. บริษัท แอรไลน แอดมินสิเตรชัน่ เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จาํกัด 

9. บริษัท โตชิบา ไลทติ้ง คอมโพเนนทส (ประเทศไทย) จํากัด 

10. บริษัท เนชัน่แนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด 

11. บริษัท โซนี ่เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั 

12. บริษัท อินเตอรไทย ฟารมาซตูิเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

13. บริษัท ซิติเซน็ แมชชินเนอรี่ เอเซีย จาํกัด 

14. บริษัท ไทย นชิชิน โมลด จาํกัด 

15. บริษัท ไอ. เฮน็นกิ แอนด โค (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท ไทย-เอสเค ซีเคียวริตี ้อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

อนุญาตและไมอนุญาต จํานวน 1 ราย 

1. บริษัท เลาทนั ลูอัส (ประเทศไทย) จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 10/2552       เดือน กันยายน 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 17 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. นิเด็ค โทโซค คอรปอเรชั่น 

2. เซนตจอหน เฟรท ซิสเต็ม พีทีอี. ลิมิเต็ด 

3. มูซาชิ เอ็นจิเนยีร่ิง ฮองกง ลิมิเต็ด 

4. โฟรพอยท ไดเร็ค เอ็กซปอรตส ลิมิเต็ด 

5. เฮนแกบ อินเตอรเนชั่นแนล คัมพาน ีลิมิเต็ด 

6. ตัน ชง เทรดดิ้ง (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น.บีเอชดี. 

7. บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั 

8. บริษัท อาเจไทย จํากัด 

9. บริษัท เอสอีดบับลิวเอส - คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จาํกดั 

10. บริษัท โฮยา กลาส ดิสค (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท ฟชเชอรแอนดพายเคิล แอพพลายแอนเซส      

(ไทยแลนด) จาํกัด 

12. บริษัท แคดเบอรี เซาท อีสต เอเชีย จํากัด 

13. บริษัท ทานากะ คิคินโซคุ อินเตอรเนชัน่แนล           

(ไทยแลนด) จาํกัด 

14. บริษัท ออยลฟลด เซอรวิสเซส จํากัด 

15. บริษัท ไทยชาลอม จํากัด 

16. บริษัท ฟากูส-ท็อป ฟอรม (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท ทีท ีเนต็เวิรค อินทิเกรชั่น (ประเทศไทย) จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 11/2552       เดือน ตุลาคม 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 19 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. เจ – พาวเวอร ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 

2. แอลเอส อินดสัเทรียล ซิสเต็มส คอมปะน ีลิมิเต็ด 

3. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด 

4. เควสตอร แคปปตอล (ลาบวน) ลิมิเต็ด 

5. ลิงเคอรส (ฟาร อีสท) พีทีอี แอลทีดี  
6. เลค, อิงค. 
7. โตโยดา อิเล็คทริคอล คัมปะน ีลิมิเต็ด 

8. บริษัท โฮยาเลนซ ไทยแลนด จํากัด 

9. บริษัท ชโิรก ิคอรปอรเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

10. บริษัท โจโฮค ุ(ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท ไทรโมลด (ประเทศไทย) จาํกัด 

12. บริษัท บริสตอล-ไมเยอรส สควิบบ ฟารมา (ประเทศไทย) 

จํากัด 

13. บริษัท ไทย มคิาม ิจํากัด 

14. บริษัท ไซม โอ แอนด เอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 

15. แอทวูด ออฟชอร ดริลล่ิง ลิมเิต็ด 

16. คอมวีวา  เทคโนโลจีส ลิมิเต็ด 

17. บริษัท เจมัลโต (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท มูราคามิ ไซคิว (ประเทศไทย) จํากดั 

19. บริษัท ซจึิกาวา (ไทยแลนด) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 12/2552       เดือน พฤศจิกายน 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 16 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพาน ีลิมิเต็ด 

2. บีวีท ีเซอรเฟส ฟลที (โปรเจ็คส) ลิมิเต็ด 

3. โนเอล เครน ซสิเต็มส (ไชนา) ลิมิเต็ด 

4. เอ็ม แอนด ซอฟค อิงค 
5. อิสตา อินเตอรเนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช 

6. บริษัท แคดเบอรี อาดัมส (ประเทศไทย) จาํกัด 

7. บริษัท วายไอซี เอเชีย แปซฟิค คอรปอเรชั่น จํากัด 

8. บริษัท เอจซี ีออโตโมทฟี (ประเทศไทย) จํากัด 

9. บริษัท อุตสาหกรรม ทอเหล็ก จํากัด 

10. บริษัท ไทโก วาลวส แอนด คอนโทรลส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

11. มารูเบน ิคอรปอเรชั่น 

12. บริษัท ไทยเฟรส พรีซิชั่น อินดัสตรี จํากัด   

13. บริษัท ไพโอเนยีร อีเล็คโทรนคิส (ประเทศไทย) จาํกัด 

14. บริษัท วอรบอรก (ประเทศไทย) จาํกัด 

15. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 
อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย

16. บริษัท รูเมกา (ประเทศไทย) จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

17. บริษัท เอสเอน็ซ-ีลาวาลนิ (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 13/2552       เดือน ธันวาคม 2552 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 22 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 2 ราย 

1. คินเดน คอรปอเรชั่น 

2. เอชเอชไอ มอริเชียส ลิมิเต็ด 

3. สตัดดี้  กรุป ยเูค ลิมิเต็ด 

4. โออิซูมิ เอ็มเอฟจ ีคัมปะน ีลิมิเต็ด 

5. มึนเชนเนอร เมดิซีน  เมคชานิค เกเอ็มเบฮา 

6. เคมิโนวา เอ/เอส 

7. ซีเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอเชยี  พีทีอี  ลิมิเต็ด 

8. บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด 

9. บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จํากัด 

10. บริษัท เอก็เซดี ้(ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท ซีบซีี อิงส (ประเทศไทย) จาํกัด 

12. บริษัท ซนัสตาร เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท เวอรเทก็ซ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จาํกดั 

15. บริษัท แอพเพริโอ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท ซูลเซอร เคมเทค จํากัด 

17. บริษัท ฟูรูกาวา ยนูิค (ไทยแลนด) จํากัด 

18. เอสเอ็มเอส เมียร จีเอ็มบีเอช 

19. ยูโรคอปเตอร เซาต อีสต เอเซีย ไพรเวต ลิมิเต็ด 

20. บริษัท ซซููก ิลิสซ่ิง อินเตอรเนชัน่แนล (ไทยแลนด) จาํกดั 

21. บริษัท ไทยฟูดส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 

22. บริษัท โพลพีลาสติกส มารเก็ตติ้ง (ที) จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

23. ธนาคาร สินเอเซีย จํากัด (มหาชน) 

24. บริษัท ลีสซ่ิงสนิเอเชีย จํากัด 

1. บริษัท รีเฟอรเทค  (ประเทศไทย) จํากัด 

2. แอลซี โกลบอล คอมพะนี ลิมิเต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 1/2553       เดือน มกราคม 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 24 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

1. ชุน โว คอนสตรคัชั่น แอนด เอ็นจเินยีร่ิง คอมปะนี ลิมิเต็ด 

2. ดีบี อินเตอรเนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช 

3. สเปคตรัม อินเกรเดียนส พทีอีี แอลทีด ี

4. ซูมิโตโม เฮฟวี ่อินดัสตร่ี ลิมิเต็ด 

5. คาวาซาก ิเทรดดิ้ง คัมพาน ีลิมิเต็ด 

6. ซีจีไอ บิวตี้ ลิมเิต็ด 

7. พีท.ีฟลโลแมทคิ โกลบอล อินดัสตรีส 
8. บริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเนน็ท (ประเทศไทย) จํากดั 

9. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

10. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

11. บริษัท เชอร่ิง-พลาว จํากัด 

12. บริษัท โอกิ ดาตา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท ไดกิน้แอรคอนดิชั่นนิง่ (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท โซลเวย เอเชีย แปซิฟค จํากัด 

15. บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท อินโดรามา โพลเีมอรส จํากัด (มหาชน) 

17. อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนเชียล เดตา เซอรวิสเซส ลิมิเต็ด 

18. บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 

19. บริษัท คอมฟอรท แมนเนจเมนท แอนด เทคโนโลยี ่
(ประเทศไทย) จํากัด 

20. บริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จํากัด 

21. บริษัท พูราโตส (ประเทศไทย) จํากัด 

22. บริษัท โอลมิปส (ประเทศไทย) จํากัด 

23. โก มารเก็ตส พีทวีาย แอลทีด ี

24. บริษัท ที ที เอส พลาสตกิ จาํกัด 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 

1. บริษัท เลยีร คอรปอเรชั่น เซาทอีสท เอเชยี จํากัด 

1. บริษัท ยูโรเซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 2/2553       เดือน กุมภาพันธ 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 24 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. ปุน ลอย ลิมิเต็ด 

2. พีท ีปุน ลอย อินโดนีเซยี 

3. พีท ีเซมเปค อินโดนีเซีย 

4. ไดโซ คัมปะน ีลิมิเต็ด 

5. แอนาลิติก คาลิเบอร  อิงค 
6. เท็มเพิลต้ัน แอสเซ็ท แมเนจเมนท ลิมิเต็ด 

7. นิปปอน เมทัล อินดัสทรี คอมพาน ีลิมิเต็ด 

8. โพรวา เอส.เอ. 

9. เบลล เฮลิคอปเตอร เอเซีย (พีทีอี) แอลทดีี 
10. ฟาเบอร แฟรกเกิล บี.ว.ี 

11. ชาแนล มีเดีย จีเอ็มบีเอช แอนด ซีโอ. เคจ ี

12. บริษัท โตโย เซกัน เทคนิคอล แอนด แอดมินนิสเทรชัน่ 

เซอรวิส เซน็เตอร (เอเซีย) จํากัด 

13. บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด) จาํกัด 

14. บริษัท พีซทีีท ีจํากัด 

15. บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท เอส  เอ็น เอน็ อุปกรณและแมพิมพ จํากัด 

18. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด 

19. บริษัท โซนี ่เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั 

20. บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั 

21. อเจนเซีย เอฟเฟ, เอส.เอ. 

22. บริษัท เอสเอ็นซ-ีลาวาลนิ (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 3/2553       เดือน มีนาคม 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 23 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

1. ดีบี อินเตอรเนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช  

2. โมห แอนด แอสโซซิเอท อิงค  
3. ดีทู คอนซัลท อินจิเนียร แซทที-จีเอ็มบีเอช 

4. ไชนา กวางตุง นิวเคลียร พาวเวอร โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น   ลิมิเต็ด 

5. ไดโอ เปเปอร คอรปอเรชั่น 

6. แอดวานซ ไฟเบอร เทคโนโลย ี(เอเอฟที) โอวาย 

7. ทีเอชเค แอลเอ็ม  ซิสเต็ม พีทีอี แอลทีดี 
8. อะเสค คัมปะนี ลิมิเต็ด 

9. เซนชูไก ฮองกง ลิมิเต็ด 

10. เคียบี อินเตอรเนชั่นแนล ซัพพลาย เซอรวิสเซส ลิมิเต็ด 

11. บริษัท เวิลด อิเลคตริค (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด 

13. บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร  (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท เอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 

15. บริษัท อีเลคโทรลักซ  ประเทศไทย จํากัด   

16. แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด 

17. แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด 

18. บริษัท แพน โอเรียนท รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

19. บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จํากัด 

20. บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

21. บริษัท นางาตะ ออโตโมทีฟ แปซิฟค จํากัด 

22. บริษัท  ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

23. ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด สาขา
กรุงเทพมหานคร 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 

1. บริษัท ชินวา อินเทค จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1. บริษัท เอ็มไอเอสซี เอเยนซี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท ไพนบริดจ (ประเทศไทย) จํากัด   

1. บริษัท ซิลมมาร พร็อพเพอรตี้ส จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 4/2553       เดือน เมษายน 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 26 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. เจ-พาวเวอร ซสิเต็มส คอรปอเรชั่น 

2. เจ-พาวเวอร ซสิเต็มส คอรปอเรชั่น 

3. ซีจีจี เวอริทัช เซอรวิสเซส เอส.เอ.  

4. ออเรียนทอล คอนซัลแตนส  คอมปะน ี ลิมิเต็ด   

5. นิปปอน เปเปอร กรุป อิงค  
6. อินสตรูเม็นเทชั่น แลบอราทอรี่ เอสพีเอ  

7. ไหหนาน จนิไห พัลฟ แอนด เปเปอร คอมปาน ีลิมิเต็ด  

8. เค-สวิส  อินเตอรเนชั่นแนล แมนูแฟคเจอริง่ แอลทีดี.  
9. บริษัท ไทยโทเรเท็กซไทลมิลลส  จํากัด (มหาชน)  

10. บริษัท เจมัลโต (ประเทศไทย) จํากัด  

11. บริษัท สึมิกิน บูสซัน อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) 
จํากัด  

12. บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด  

13. บริษัท แคนาดอล ไพพ จํากดั  

14. บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด  

15. บริษัท ไทยเบนกนั จํากัด  

16. บริษัท แคนาดอล โคทติ้ง จํากัด  

17. บริษัท แคนาดอยล เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด คอนสตรั๊คชั่น 

จํากัด  

18. บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด  

19. บริษัท ไดเซล เซฟตี ้เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จาํกัด  

20. บริษัท  เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด  

21. ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด สาขา
กรุงเทพฯ  

22. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น  

23. บริษัท หลักทรพัยทีป่รึกษาการลงทนุ โพรบัส (ประเทศ
ไทย) จาํกัด  
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 4/2553       เดือน เมษายน 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 26 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

24. ซีจีจี เวอริทัช เซอรวิสเซส เอส.เอ.  

25. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ.  

26. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากดั   
 

เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1. บริษัท หลักทรพัยจัดการกองทุน ไอเอ็นจ ีจาํกัด 

2. บริษัท สเตรตจิิก บิซิเนส เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จํากดั   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 5/2553       เดือน พฤษภาคม 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 14 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. เอ็มเอเอ็น เทอรโบ (มาเลเซยี) เอสดีเอ็น. บีเอชดี.  
2. ชิบูยา โคเกียว คอมปะน ีลิมเิต็ด  

3. เมลเลอร ดีไซด โซลูชั่นส แอลทีดี  
4. ไบโอ กาซคลนี เอ/เอส  

5. ทากาฮาช-ิบุสโช คัมปะนี ลิมิเต็ด  

6. บริษัท ทรานซชิั่นส อ็อพทิคลั (ประเทศไทย) จํากัด  

7. บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จํากัด  

8. บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  

9. บริษัท ฟูรูกาวา ออรโตโมทฟี ซิสเต็มส (ประเทศไทย) 

จํากัด  

10. บริษัท มิตซูบชิิ (ประเทศไทย) จํากัด  

11. บริษัท บางกอกโคมัตสุ จํากดั  

12. บริษัท ไทรโมลด (ประเทศไทย) จาํกัด  

13. บริษัท ไอท ีฟอรจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด  

14. บริษัท ไพนบริดจ (ประเทศไทย) จาํกัด  

 
เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1. บริษัท ซมิเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด  

2. บริษัท หลักทรพัย  พฒันสนิ จํากัด (มหาชน) 
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เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 6/2553       เดือน มิถุนายน 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 16 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

1. ดีบี อินเตอรเนช่ันแนล จีเอ็มบีเอช 

2. ฮองกง ทาชิบานะ อิเล็กทรอนิกส คัมปะนี ลิมิเต็ด 

3. ดีลห ดีเฟนซ โฮลด้ิง จีเอ็มบีเอช 

4. ลิควิ – โมลี จีเอ็มบีเอช 

5. ฮูตีส ซัพพลายส (โฮลเซล) ลิมิเต็ด 

6. บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จาํกัด 

7. บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

8. บริษัท ไทยแอโรว จํากัด 

9. บริษัท สยามฟูรูกาวาเทรดด้ิง จํากัด 

10. บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

จํากัด 

11. บริษัท ไทยโชรี จํากัด 

12. บริษัท อีซูซมุอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท ไพโอแวน เอเซีย แปซิฟค จํากัด 

14. บริษัท เอลโซล โปรดักส (ไทยแลนด) จํากัด 

15. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

16. บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จาํกัด 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 
1. บริษัท พีซทีีท ีจํากัด  

 

 
 

1. บริษัท ฟาเบอร แฟลกส เอเชีย จาํกัด 

 

 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 7/2553       เดือน กรกฎาคม 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 21 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. โพรไวเซอร เทคโนโลยี่ส อิงค   
2. นิชิเรอิ ฟูดส อิงค   
3. ธิสเซนครุบบ เอจี   
4. บริษัท บริดจสโตน ไทร แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จํากัด   

5. บริษัท โรเดนสตอก (ประเทศไทย) จาํกัด   

6. บริษัท อ๊ัคโซ โนเบล โคทต้ิง จํากัด   

7. บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จํากัด   

8. บริษัท เคดีเค-ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จํากดั   

9. บริษัท ยูแทคไทย โฮลด้ิงส จาํกัด   

10. บริษัท เนสทเล (ไทย) จาํกดั   

11. อัลคาเทล-ลูเซน เซีย่งไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด   

12. อัลคาเทล-ลูเซน เซี่ยงไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด   

13. เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน คัมปะน ีลิมิเต็ด   

14. บริษัท สเตรติจิก บิชิเนส เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จํากดั  

15. บริษัท เกกี ้คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากดั  

16. ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)   

17. บริษัท ลีสซ่ิงสินเอเซีย จํากัด   

18. บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จํากัด   

19. วูดกรุป อีเอสพี พีทีอี แอลทีดี   

20. บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากดั   

21. บริษัท อีซูซเุทคนิคัล เซน็เตอรเอเซีย จํากดั 

  
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท เอสดับบลิวเอส โลจิสติคส แอนด มารเก็ตต้ิง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 8/2553       เดือน สิงหาคม 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 21 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. ซีจจีี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส. เอ.  

2. พงสะหวัน  แบงค ลิมิเต็ด   

3. มิอุรา เซาท อีส เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด   

4. เองเก้ิล สิงคโปร พีทีอ ีลิมิเต็ด   

5. ราฟาเอล แอ็ดวานซ ดีเฟนส ซีสเต็มส ลิมิเต็ด   

6. เทียน ลอง กรุป คอรปอเรชั่น   

7. ไชนา เทเลคอม (ฮองกง) อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด   

8. บริษัท ฮอนดา ล็อค ไทย จํากัด   

9. บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส (ประเทศไทย) จํากัด   

10. บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด   

11. บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล (ไทยแลนด) จํากัด   

12. บริษัท โซลเวย  เอเชีย แปซิฟค จํากัด   

13. บริษัท บุคกิ้งดอทคอม (ประเทศไทย) จํากัด   

14. บริษัท ไดแอบ็ เซาท อีสท เอเชีย จํากัด   

15. บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด   

16. ยูโรคอปเตอร เซาต อีสต เอเซยี ไพรเวต ลิมิเต็ด   

17. บริษัท ไทยซีคอมพิทักษกจิ จาํกัด   

18. บริษัท ทีพีเอสซ ี(ไทยแลนด) จํากัด   

19. มิตซูบชิิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเต็ด   

20. บริษัท โอจ ิเปเปอร (ไทยแลนด) จาํกัด   

21. ดูซาน เฮฟวี ่อินดัสตรีส แอนด คอนสตรัคชั่น คอมพานี ลิมิเต็ด 

 
เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1. บริษัท เวทเธอรฟอรด เคเอสพี จาํกัด   

2. บริษัท ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 9/2553       เดือน กันยายน 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 21 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. คันโต คงโกคิ อินดัสเตรียล คัมปะน ีลิมิเต็ด  

2. ทาทา อินเตอรเนช่ันแนล ลิมิเต็ด  

3. บริษัท เอ็นจีเค สปารคปล๊ักส (ประเทศไทย) จํากัด  

4. บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จํากัด   

5. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จาํกัด   

6. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)   

7. บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย จํากัด   

8. บริษัท ดูเมก็ซ จํากัด   

9. บริษัท อินโดรามา โฮลด้ิงส จํากัด   

10. บริษัท โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค เอ็นจิเนยีร่ิง 
แอนด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากดั   

11. บริษัท อีซูซเุอ็นยิน่ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากดั  

12. บริษัท พานาโซนิค เอวีซ ีเนต็เวิรคส (ประเทศไทย) จํากดั  

13. บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด  

14. บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด 

15. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

16. บริษัท เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด) จํากัด 

17. บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 

18. บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

อนุญาตและไมอนุญาต 1 ราย 
1. บริษัท บีเจซี เทยนิ โฮมเฮลธแคร จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลใหบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 10/2553       เดือน ตุลาคม 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 27 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

1. ไชนา อินเตอรเนชั่นแนล วอเตอร แอนด อิเล็กตริก      

คอรปอเรชั่น  

2. ออเรียนทอล  คอนซัลแตนส คอมปะนี ลิมิเต็ด  

3. ชินเซ พัลพ แอนด เปเปอร (สิงคโปร) ไพรเวต ลิมิเต็ด 

4. แอดไวซ ลิมิเต็ด  

5. โลจิเทค สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด  

6. ยุโรปคาร อินเตอรเนชั่นแนล เอส.เอ.เอส.ย ู 

7. โดมิโนส พิซซา กรุป ลิมิเต็ด   

8. ฮัลฟอรด ลิมิเต็ด   

9. ฟารแนล คอมโพเนนท พีทีอี  ลิมิเต็ด  

10. บริษัท สยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด  

11. บริษัท มอลลิเก เฮลท แคร (ประเทศไทย) จํากัด  

12. บริษัท หลักทรพัย เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด  

13. บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จาํกัด  

14. บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จํากัด  

15. บริษัท ยูเอสซ ีอิเล็คทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด  

16. บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด  

17. บริษัท ไทยฟูดส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด  

18. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จาํกัด 

19. บริษัท เวทเธอรฟอรด เคเอสพี จาํกัด 

20. บริษัท ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) จํากัด  

21. บริษัท ไทยอินเตอร เนชัน่แนลไดเมคกิ้ง จํากัด  

22. บริษัท เอม็ไอเอสซี  เอเยนซีส่ (ประเทศไทย) จํากัด  

23. บริษัท ลิงค โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากดั  

 

1. เอสเอฟดีซี ออสเตรเลีย พทีีวาย แอลทีดี 

 

 

มีตอ 
 

 



 - 2 - 

 

 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 27 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 1 ราย 

24. บริษัท หลักทรพัย จัดการกองทนุไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) 

จํากัด  

25. บีจีพี อินท ไชนา เนชั่นแนล ปโตรเลี่ยม คอรปอเรชั่น  

26. บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จํากดั  

27. บริษัท ยามะชนิ ไทย จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 11/2553       เดือน พฤศจิกายน 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 14 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน - ราย 

1. วารทสิลา สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 

2. เทคลา (เอสอีเอ) พีทีอี ลิมิเตด็ 

3. ซีฟาร สิงคโปร ไพรเวท ลิมิเตด็ 

4. เมคอม เทคโนโลย ีโซลูชั่น (โฮลดิ้ง) คอมปนน ีลิมิเต็ด 

5. คามิเลีย เอเชยี โฮลดิ้งส แอลแอลซี 
6. อินเตอรไลน แบรนดส อิงค 
7. บริษัท แครสตรีม เฮลธ (ประเทศไทย) จํากดั 

8. มิตซุย ออยล เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะน ีลิมิเตด็ 

9. บริษัท อะเดกะ ไฟน เคมิคัล (ไทยแลนด) จํากัด 

10. บริษัท ไทยซูซกูิมอเตอร จํากัด 

11. บริษัท โตโยตา โบโชคุ เกตเวย (ประเทศไทย) จํากัด 

12. รีนา ฮองกง ลิมิเต็ด 

13. ยูโรคอปเตอร เซาต อีสต เอเซีย ไพรเวต ลิมิเต็ด 

14. บริษัท เอนสโก (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งที่ 12/2553       เดือน ธันวาคม 2553 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 22 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ 

จํานวน 3 ราย 

1. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง คัมพาน ีลิมิเต็ด   

2. ทีแอลดี เอเชีย ลิมิเต็ด  

3. ซีซีเอส เอเซีย พีทีอี แอลทีดี   
4. สือเจียจวง ไอรอน แอนด สตีล คอมปาน ีลิมิเต็ด   

5. ได นิปปอน พร้ินติ้ง คัมปะน ีลิมิเต็ด   

6. ฮุนได คอรปอเรชั่น   

7. เมลครัม พับลิชช่ิง พีทวีาย ลิมิเต็ด   

8. ฌอง โกลดชมิดท อินเตอรเนชั่นแนล เอสเอ   

9. บริษัท บางกอกโคมัตสุ จํากดั   

10. บริษัท ซีเมนส จํากัด   

11. บริษัท สยามอตุสาหกรรม ยปิซัม (สระบุรี) จํากัด   

12. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด  

13. บริษัท ซีฟาร (ประเทศไทย) จํากัด   

14. บริษัท เอสดับบลิวเอส โลจิสติคส แอนด มารเก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

15. บริษัท บีท ีที่ปรึกษาธุรกิจ จาํกัด   

16. บริษัท เจวีซี เซลส แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด   

17. บริษทั โตชิบา สตอเรจ ดีไวส (ประเทศไทย) จํากัด   

18. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คาสติ้ง จํากัด  

19. อีมัส ออฟชอร คอนสตรัคชั่น แอนด โปรดักชั่น พทีีอี ลิมิเต็ด   

20. บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด) จํากัด  

21. ยูโรเปยน เมทลั รีไซคลิง ลิมิเต็ด  

22. บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท เอ็มทีอาร-2 จํากัด   

 

1. บริษัท สยามมิชลิน จํากัด  

2. เอเชียแอล (เทน) เอน็ พีทีอี แอลทีดี  
3. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

 
ไมไดรับความเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท ซินเจนทา ซีดส จํากัด 

 



 
ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน  

ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2554        
เดือนมกราคม 2554 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 18 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

1. นิฮอน ซุยโดะ คอนซัลแตนท์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
2. ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี่ส์ โค., แอลทีดี. 
3. เอเชีย อินดัสเตรียล แมททีเรียลส์ พีทีอี. แอลทีดี. 
4. อิสึม ิคอมพานี ลิมิเต็ด 
5. ฮาคุเก็น คอมพานี ลิมิเต็ด 
6. โคโอเปราติว่า มูราโตรี ่เอ เชเม็นติสติ – ซี.เอ็ม.ซ.ี ดิ ราเวนนา่ 
7. โพลี เทคโนโลยี อินท ์
8. บริษัท เดอสเตอร์ จํากัด 
9. บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด 
10. บริษัท ไทยโชรี จํากัด 
11. บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
12. บริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
13. บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
14. จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน คอร์ปอเรชั่น 
15. ไดมอนด์ ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลมิิเต็ด 
16. บริษัท โกลบอล โพรเคียวเมน้ท์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
17. อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด 
18. อันซาลโด้ ซิสเตมี่ อินดุสเตรียลี่ เอส.พี.เอ.  
 
 
 
 

1. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2554        

เดือน กุมภาพนัธ์ 2554 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 11 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. คอนโดเทค อิงค ์ 
2. ยูเนียน สตีล  
3. อาร์ท ดีไซน์  จิวเวลเลอรี่ ลมิิเต็ด 
4. เน็ทลอค คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5. บริษัท ยูแทคไทย จํากัด 
6. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด 
7. บริษัท เมอร์ลนิ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
8. บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
9. สมาร์ทแท็ก โซลูช่ันส ์เบอร์ฮาด 
10. อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมเิต็ด 

11. บริษัท ที แอนด์ เอ็ม พลาส จํากัด 

 
อนญุาตและไม่อนญุาต 1 ราย 

1. บริษัท โพลีพลาสติกส์ มาร์เกต็ต้ิง (ที) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2554        

เดือน มีนาคม 2554 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 23 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

 
1. ปุน ลอย ลมิิเต็ด  
2. โมห์ แอนด์ แอสโซซิเอท อิงค์ 
3. นิปปอน โคอิ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
4. เฟอเรโร เอเชีย ลิมิเต็ด 
5. สิงคโปร์ โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น (พีทีอี) ลิมเิต็ด 
6. ซูมิโตโม เรียลต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ คมัพานี ลิมิเต็ด 
7. โอคายะ อิเล็กทริก (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด 
8. ซูรุฮะ โฮลด้ิงส์ อินคอร์ปอเรชั่น 
9. บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด 
10. พีที อัสต้าร์ ไดฮัทสุ มอเตอร ์

11. อาร์เอดี ฟาร์ อีสท์ ลมิิเต็ด 
12. บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จํากัด 
13. บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จํากัด 
14. บริษัท มากอตโต จํากัด 
15. บริษัท พานาโซนิค อีเลค็ทรคิ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
16. บริษัท พานาโซนิค แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
17. บริษัท คาร์โก้เทค (ประเทศไทย) จํากัด 
18. บริษัท ไทโก้ วาล์วส์ แอนด์ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
19. บริษัท นิคอน เซลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
20. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จํากัด 
21. บริษัท แล็บ เซาธ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
22. บริษัท โอจิ เปเปอร ์(ไทยแลนด์) จํากัด 
23. บริษัท นาฟเทค โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
1. บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
2. บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 4/2554        

เดือน เมษายน 2554 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 18 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

 
1. ดาเหลียน หัวรุย เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล        

คอมพานี ลิมิเต็ด 
2. เซี่ยงไฮ้ เกรท โคสท์ พอร์ท แมชีนนะรี คอมพานี ลิมิเต็ด 
3. เอ็มซีซี โอเวอร์ซีส์ ลิมิเต็ด 
4. ไม้ขาว ดรีม โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (แอล) คัมปะนี        

ลิมิเต็ด 
5. อาร์เจอวีล เอส.เอ. 
6. บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จํากัด 
7. บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 
8. บริษัท ซันอิ (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท อโบทรอน (ไทยแลนด)์ จํากัด 
10. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
11. ฟูจิ แมทชีน เอ็มเอฟจ.ี (สิงคโปร)์ พีทีอี. ลิมิเต็ด 
12. ซีจีจี เวอริทัซ เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
13. บริษัท นิปปอน คัตติ้ง แอนด์ เวลดิ้ง อีควิปเม้นท์ จํากัด 
14. บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
15. บริษัท ริชมอนด์ ลักซ์ชัวรี (ประเทศไทย) จํากัด 
16. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด 
17. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 
18. บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

 
       อนุญาตและไม่อนุญาต 1 ราย 

19. บริษัท นิเด็ค แมทชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 
1. บริษัท นิฮอนวาโซอุ (ไทยแลนด)์ จํากัด 
2. บริษัท สแกน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 5/2554       

 เดือน พฤษภาคม 2554 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 19 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

 
1. ไชน่า เนชั่นแนล เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น 
2. เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด 
3. แวนเทจ ดริลเลอร์ 1 คัมปะนี 
4. มิชินะ มัตสุบิชิ คอร์เปอร์เรชั่น 
5. .เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
6. เอสพีซี อาร์ทโมนา โอเปอเรชั่นส์ ลิมิเต็ด 

7. เอกโูร่ ลิมิเต็ด 
8. บริษัท ที.เอช.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
9. โยโกฮามา คอนติเนนทอล ไทร์ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
10. บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จํากัด 
11. บริษัท เอโมริ (ไทยแลนด์) จํากัด 
12. บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด 
13. บริษัท สยามไอซิน จํากัด 
14. บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด 
15. บริษัท สยามมิชลิน จํากัด 
16. บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ โปรเจ็คท์ (ไทยแลนด)์ 

จํากัด 
17. อัลคาเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
18. บรษัิท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
19. บริษัท แอดวานด์ ไลท์ติ้ง เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย)  

จํากัด 
 
       อนุญาตและไม่อนุญาต 2 ราย 

1. บริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
2. บริษัท นิตตะ เอ็ม  แอนด์ ที (ประเทศไทย) จํากัด 

 
1. บริษัท อีเอ็นเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)  

จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 6/2554       

 เดือน มิถุนายน 2554 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 18 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

 
1. นิชิโมโตะ เทรดดิ้ง คอมพานี ลิมิเต็ด 
2. โฮเตล ตูริสติโกส อูนิโดส เอสเซอา 
3. บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด 
4. โคนิก้า มินอลต้า เซนซิ่ง อิงค์ 
5. โอเค ทูล คัมปะนี ลิมิเต็ด 
6. บริษัท เอ็นโด ฟอร์จจิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
7. บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด 
8. บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท ยูนิลีเวอร์  ไทย เทรดดิ้ง  จํากัด 
10. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 
11. อินเตอร์เนชั่นแนล เรคติไฟเออร์ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชด ี
12. คาร์ด มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 
13. บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จํากัด 
14. ซีจีจี เวอริทัซ เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
15. บริษัท โกลบอล อาร์คิเทคเชอรัล จํากัด 
16. บริษัท ไทย คอนโด แมชชีน เวิร์คส์ จํากัด 
17. บริษัท พูราโต๊ส (ประเทศไทย)  จํากัด 
18. บรษัิท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

       เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 
1. บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จํากัด 
2. บริษัท หลักทรัพย์ บีฟิท จํากัด (มหาชน) 
 
 

 
1. บริษัท ไลฟ์บรานด์ซ (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 7/2554   

 เดือน กรกฎาคม 2554 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 41 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. โกดิโอลี แอนด์ แบลเลนติ เอส. พี.เอ 
2. ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด 
3. นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 
4. สิงคโปร์ เทคโนโลย ีอิเล็กทรอนิกส ์ลิมิเต็ด 
5. สิงคโปร์ เทคโนโลย ีอิเล็กทรอนิกส ์ลิมิเต็ด 
6. สิงคโปร์ เทคโนโลย ีอิเล็กทรอนิกส ์ลิมิเต็ด 
7. ลอตเต้ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
8. ลอ็ค โซล่าร ์ลิมิเต็ด 
9. บุญรี อิงค์  
10. พอสโค โค้ทเท็ด แอนด์ คัลเลอร์ สตีล คัมพานี ลิมิเต็ด 
11. ซากาโมโตะ โซกิ คอมพานี ลิมิเต็ด 
12. ไอดีไอ อินฟราสตรัคเจอร ์อิงค์ 
13. จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด 
14. คอร์ปอเรท ไดเร็คชั่นส,์อิงค์ 
15. บริษัท ไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย จํากัด 
16. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) 
17. บริษัท อินะบาตะ ไทย จํากัด 
18. บริษัท เอส ไอ เค (ประเทศไทย) จํากัด  
19. บริษัท ไฮ – เทค รับเบอร์ โปรดัคส ์จํากัด 
20. บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
21. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด 

(มหาชน) 
22. บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
23. บริษัท ไทย เอ็กซ์คลูซีฟ ลิสซิ่ง จํากัด 
24. บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
25. บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด  
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 7/2554  เดือน กรกฎาคม 2554 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 41 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

26. บริษัท โพลีพลาสติกส ์มาร์เก็ตติ้ง (ที) จํากัด 
27. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด 
28. บริษัท นิตตะ เอ็ม แอนด์ ที (ประเทศไทย) จํากัด 
29. บริษัท ยูนิเพรส (ไทยแลนด์) จํากัด 
30. บริษัท ฟาลเทค (ประเทศไทย) จํากัด  
31. บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด 
32. ออสเตรียน แอร์ไลน์ส เอจี  
33. บริษัท บริหารสินทรัพย ์ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) 

จํากัด 
34. บริษัท วงจิน โคเวย ์(ประเทศไทย) จํากัด 
35. บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จํากัด 
36. ปิโตรแฟค เซาท์อีสท์เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด  
37. บีจีพี อินท์ ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลี่ยม คอร์ปอเรชั่น 
38. บริษัท โคเออิ ทูล (ไทยแลนด์) จํากัด 
39. บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
40. บริษัท โพวา โคบาช ิ(ประเทศไทย) จํากัด 
41. บริษัท เคอีดับบลิว (ไทยแลนด)์ จํากัด 
 

       เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 
1. บริษัท คลอเท็กซ์ เลเบิล (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท ทัตฮง (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 8/2554   เดือน สิงหาคม 2554 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 22 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. นิปโป คอร์ปอเรชั่น  
2. คูโบต้า เอท คอร์ป  
3. วีเอส  เทคโนโลย ีคอร์เปอร์เรชั่น  
4. อีซูซุมอเตอร์เอเซีย ลิมิเต็ด  
5. อาซาฮี คาเซอิ เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด  
6. ไอไอเจ โกลบัล โซลูชั่นส ์อินคอร์เปอเรชั่น  
7. เอเชีย ดีไซน์ สตูดิโอ คัมปะนี ลิมิเต็ด  
8. ด๊อกเตอร์เอ็คเคล จีเอ็มบีเอช  
9. ไฟนอล ออดิโอ ดีไซน์ ออฟฟิศ เค.เค.  
10. บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี ่รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  
11. บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ ออย แอนด์ แก๊ซ (ประเทศไทย) 

จํากัด  
12. บริษัท ซาลามานเดอร์ เอนเนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จํากัด  
13. บริษัท เอช.ซ.ี สตาร์ค จํากัด  
14. บริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จํากัด  
15. บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด  
16. บริษัท เวิลด ์อิเลคตริค (ประเทศไทย) จํากัด  
17. บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จาํกัด  
18. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด  
19. มิตซูบิช ิคอร์ปอเรชั่น  
20. วูจิน ซีเล็กซ ์คัมปะนี ลิมิเต็ด  
21. แซดเคซอฟต์แวร ์ไบโอเมทริค ไอเดนติฟิเคชั่น เทคโนโลย ี

คัมปะนี ลิมิเต็ด  
22. บริษัท อะซิซ่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
 

       ไม่เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 
1. บริษัท ไทยเฮลธเบบี้ ไบโอเทค จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ครั้งท่ี 9/2554   เดือน กันยายน 2554 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 23 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

1. แวนเทจ ดริลเลอร์ 1 คัมปะนี  
2. ยูโรคอปเตอร์ เซาต์ อีสต์ เอเซีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
3. วอสส์โลห ์โคจิเฟอร์ 
4. โซลิไดแอนซ์ เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี ลิมิเต็ด 
5. แอลเอ็มซี ออโตโมทีฟ ลิมิเต็ด 
6. ซีเจ ไชน่า ลิมิเต็ด 
7. เอสทีเอ็กซ์ แพน โอเชี่ยน คอมปานี ลิมิเต็ด 
8. ดิ โอกากิ เคียวริตส ึแบ๊งค์ ลิมิเต็ด 
9. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด 
10. บริษัท มิตซูบิช ิอิเลคทริค ไทย ออโต้ – พาร์ท จํากัด 
11. บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
12. บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จํากัด 
13. บริษัท สยาม สแตรี ่เซอร์วิสส ์จํากัด 
14. บริษัท เอเชี่ยน รับเบอร ์พาร์ท จํากัด 
15. บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 

จํากัด 
16. บริษัท เอส เอ็น เอส โลจิสติกส ์จํากัด 
17. บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จํากัด 
18. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จํากัด 
19. โอซากา แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
20. มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น   
21. บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จํากัด  
22. บีจีพี อินท์ ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลี่ยม คอร์ปอเรชั่น 
23. บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

       

1. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  

2. บริษัท ไทม์ แกลเลอรี่ (สยาม) จํากัด 
 
 

 

 



ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

เดือน ตุลาคม 2554 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2554   เดือน พฤศจิกายน 2554 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 28 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

1. มิตซูบิชิ คอร์ปอเรช่ัน 
2. เอบาร่า คอร์ปอเรช่ัน  
3. โชวะ อิเล็กทรกิ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด 
4. ซูซากิ คอมพานี ลิมิเต็ด 
5. อู๋ซี ซันเทค พาวเวอร์ คอมปานี ลิมิเต็ด  
6. นอร์ฟันด์ 
7. โลเฮีย สตาร์ลงิเกอร์ ลิมิเต็ด 
8. ฮาริมะ เคมิคอลส,์ อิงค์. 
9. วินแพ็ค เปเปอร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
10. เดอะ โฮคุริคุ แบ๊งค์ ลิมิเต็ด 
11. บริษัท ไทยไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด 
12. บริษัท โอกาวา เอเซีย จํากัด 
13. บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จาํกัด 
14. บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
15. บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
16. บริษัท ไทยซูซกิูมอเตอร์ จํากัด 
17. บริษัท นิฮอนวาโซอุ (ไทยแลนด์) จํากัด 
18. บริษัท เก็คโค่-วัน จํากัด 
19. บริษัท ยู. เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จํากัด 
20. บริษัท คาโตเล็ค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
21. บริษัท สยามโตโยเด็นสัน จํากัด 
22. บริษัท คาลบ้ีธนาวัธน์ จํากัด 
23. บริษัท อัลไลด์ เทเลซสิ (ประเทศไทย) จํากัด 
24. บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จํากัด 
25. เคเอสโอ ซุโคฟินโด-เซอร์เวเยอร์ อินโดนีเซีย 
26. อัลคาเทล-ลเูซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมเิต็ด 
  

บริษัท เอลล์บา บางกอก จํากัด 
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อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 28 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

27. ดีพี คลีน เท็ค โปแลนด์ เอสพี. เซ๊ด โอ.โอ. 
28. บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล (ไทยแลนด์) 

จํากัด       
 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2554   เดือน พฤศจิกายน 2554 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 17 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. มารูเบนิ คอร์ปอเรช่ัน  
2. มารูเบนิ คอร์ปอเรช่ัน 
3. เวียดนาม เนช่ันแนล ชิปป้ิง ไลน์ส (วีนาไลน์ส)   
4. ซีเอสจีท ี(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
5. ไชน่า ปิโตรเลียม เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลอปเมนท์      

คอร์ปอเรช่ัน 
6. วิลโล เอสอี  
7. ซีดเวิร์ค อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด 
8. เดอะ ชิกะ แบ๊งค์ ลิมิเต็ด  
9. บริษัท คาเนมิทซ ึสลทิ (ประเทศไทย) จํากัด 
10. บริษัท โทเพร (ประเทศไทย) จํากัด 
11. บริษัท ทัตฮง (ประเทศไทย) จํากัด 
12. บริษัท ซินเนอร์ย่ี ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
13. บริษัท แอสซีเซ ่โฟโตโวลไทคา (ประเทศไทย) จํากัด 
14. บริษัท หลกัทรพัย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
15. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 

แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด  
16. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด  
17. บริษัท ไทย โฮริคาว่า จํากัด 
 

เห็นชอบในหลักการ 3 ราย 
1. บริษัท หลักทรพัย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน)  
2. บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด 
3. บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอช่ัน จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2554  เดือน ธันวาคม 2554 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 18 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. ซีจีจ ีเวอริทัซ เซอร์วิสเซส เอส. เอ.  
2. คาโกะเมะ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
3. คอสเม็ก ลิมิเต็ด  
4. เอ10 เน็ทเวิร์ค อิงค์ 
5. เทรลเลบอร์ก ซีลลิ่ง โซลูช่ันส์ สิงคโปร์ พีทีอี.แอลทีดี. 
6. โกลบ พับบลิเคช่ัน พีวีที.แอลทีดี. 
7. บริษัท สยามมชิลิน จํากัด 
8. บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จํากัด 
10. บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จํากัด 
11. บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จํากัด 
12. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์(เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 
13. บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โอเปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จํากัด 
14. บริษัท เหล็กสยาม ยามาโตะ จํากัด 
15. บริษัท เคเอ็มที วอเตอร์เจ็ท (ประเทศไทย) จํากัด 
16. โมริตะ โคเงียว คัมปานี ลมิิเต็ด 
17. บริษัท อีโค-วิซ (ประเทศไทย) จํากัด 
18. บริษัท อีมาส-เอเอ็มซี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2555   เดือนมกราคม 2555 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 29 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. ซัลคอน เอ็นจิเนียริ่ง เบอร์ฮาด 
2. อิวาอิ คิไค โคเกียว คัมปะนี ลิมิเต็ด 
3. โฮเม็กซ ์คอมปะนี ลิมิเต็ด  
4. มัตสึชิมะ แมชชีนเนอรี่ แลบบอราทอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5. ฮิซามิทส ึฟาร์มาซูติคอล คัมปะนี อิงค์ 
6. ไอกะ โคเกียว คอมพานี ลิมิเต็ด 
7. เดอะ แบ๊งค์ ออฟ โยโกฮามา ลิมิเต็ด 
8. บริษัท โลจสิติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท โออิซูร ู (ประเทศไทย) จํากัด 
10. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด 
11. บริษัท เวอร์เทก็ซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จํากัด 
12. บริษัท ทีอาร์ดี เอเชีย จํากัด 
13. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
14. บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จํากัด  
15. บริษัท ฟูจิเทค (ประเทศไทย) จํากัด  
16. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด 
17. บริษัท คลอเทก็ซ ์เลเบิล (ประเทศไทย) จํากัด 
18. อีซี่ โควท พีทีวาย แอลทีดี 
19. บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
20. ไฟแนนเชียล อาร์คิเทคส์ เอ็นวี 
21. บริษัท เออร์โก เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 
22. ซีจีจี เวอริทซั เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
23. ซีจีจี เวอริทซั เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
24. อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด 
25. อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมเิต็ด 
26. อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2555   เดือนมกราคม 2555 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 29 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

27. บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
28. บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จํากัด 
29. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1. บริษัท สมโพธ์ิ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด  
2. บริษัท ชูโอ กิเคน ยูนิเทค (ไทยแลนด์) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

 ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2555 เดือน กุมภาพันธ์ 2555 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 18 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

๑. แลมป์ เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด 
๒. เจจีซี แพลนท ์โซลูช่ันส ์คัมปะนี ลิมิเต็ด 
๓. นาส สแตนเลส สตีล สตริป เอ็มเอฟจี คัมปานี  ลิมิเต็ด 
๔. คาร์บอน เอ็นเวสต์ จีเอ็มบีเอช 
๕. เดอะ แบ๊งค์ ออฟ ฟุกุโอกะ ลิมิเต็ด 
๖. บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จํากัด 
๗. บริษัท ซาโนฟ่ี-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด 
๘. บริษัท มิยากิ เอสบี พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
๙. บริษัท เพิร์ล บางกอก เซอร์วิสเซส จํากัด 
๑๐. บริษัท ทีพีเอสซ ี(ไทยแลนด์) จํากัด 
๑๑. บริษัท หลักทรพัย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
๑๒. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๓. บริษัท คาร์เชอร์ จํากัด 
๑๔. บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๑๕. บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ ซสิเต็มส ์ โปรเจ็คท ์        

(ไทยแลนด์) จํากัด 
๑๖. บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จาํกัด 
๑๗. บริษัท เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) จํากัด 
๑๘. บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส ์จํากัด (มหาชน) 
 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จํากัด  
 
 
 
 

 
 

 

 



ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2555   เดอืน มีนาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 31 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

1. โรเกทท สิงคโปร พีทอี.ี แอลทีดี.  

2. ซูซูกิ โกฮัน คอมพานี ลิมิเต็ด 

3. ไปตู (ฮองกง) ลิมิเต็ด 

4. ไรสเนอร แอนด โวลฟฟ เอ็นจิเนียริ่ง จีเอ็มบีเอช 

5. อิชิฮารา เคมิคอล คัมปะนี ลิมิเต็ด 

6. เอ.เรยมอนด สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี. 

7. คิวชู นิตโต เซโก คอรเปอรเรช่ัน ลิมิเต็ด 

8. อารมาจาโร สิงคโปร พีทอี.ี แอลทีดี.  

9. บริษัทอีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

10. บริษัท เนช่ันแนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด 

11. บริษัท โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทรอนิค ดิไวซ (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท บรดิจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง       

(ประเทศไทย) จํากัด 

15. บริษัท ไอซาน คอรปอเรช่ัน เอเชีย แปซฟิค จํากัด 

16. บริษัท  เคียวชะ (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท ซิกโก แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด 

18. บรษิทั อาซาฮี ไดมอนด (ประเทศไทย) จํากัด  

19. บริษัท ไทย ออโต คอนเวอช่ัน จํากัด 

20. บริษัท หลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)  

21. บริษัท โกลว จํากัด 

22. อัลคาเทล-ลูเซน เซี่ยงไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด 

23. อัลคาเทล-ลูเซน เซี่ยงไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด 

24. บริษัท มรูาโมโต อีเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

1.  บริษัท เก็ตต้ี อิมเมจ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ไมเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1.  บริษัท แฟโรสตัส (ไทยแลนด) จํากัด 
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ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2555   เดอืน มีนาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 31 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

25. บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด) จํากัด 

26. บริษัท ไทย เทคเรนททัล จํากัด 

27. บริษัท ยูมารค เอ็น เตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด 

28. บริษัท โคโย จอยท (ไทยแลนด) จํากัด 

29. บริษัท นิเด็ค แมทชีนเนอรี ่(ประเทศไทย) จํากัด 

30. บริษัท อีโค-วิซ (ประเทศไทย) จํากัด  

31. โดแรนดา ลิมิเต็ด 

 

อนญุาตและไมอนญุาต จาํนวน 1 ราย 

1.   ตาร ฮารนช อินดัสทรี คัมปะนี ลิมิเต็ด  

 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

บริษัท เอเชียน เอทีอาร เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2555 เดอืน เมษายน 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 30 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

1. วิสคัส คอรปอเรช่ัน 

2. วิสคัส คอรปอเรช่ัน 

3. ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 

4. มติะ แอนด คัมปะนี ลิมิเต็ด 

5. เอ็ม-บิซ โกลบอล คัมปะนี ลิมิเต็ด 

6. โคนิกา มินอลตา บิซิเนส โซลูช่ันส (เอส) พีทอี ีลิมิเต็ด 

7. ฮิโอค ิสิงคโปร ไพรเวท ลิมิเต็ด 

8. มันทันส พีแอลซ ี

9. ซุยโกะ คอรเปอรเรช่ัน 

10. มาฟ ไฮเปอรมารเกต็ส แอลแอลซี. 

11. บริษัท โตโยตา โบโชคุ เอเซีย จํากัด 

12. บริษัท สยาม คอมเพรสเซอร อุตสาหกรรม จํากัด 

13. บริษัท ซมูโิตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด 

14. บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

15. บริษัท มาคติะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 

16. บริษัท เอ็นทเีอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 

17. บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส  (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท ฮามาจ ิอินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด 

19. บริษัท ทีโรลิท ไทย ไดมอนด จํากัด 

20. บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จํากัด 

21. บริษัท บางกอกอิสเทิรนคอยลเซ็นเตอร จํากัด 

22. บริษัท ไทย ไบโอแกซ เอ็นเนอรย่ี จํากัด 

23. บริษัท วาย เอส ภัณฑ จํากัด 

24. บริษัท ฮอทต้ี โพลเีมอร (ประเทศไทย) จํากัด 

25. บริษัท ไทโย เคเบิลเทค  (ประเทศไทย) จํากัด 

26. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส. เอ. 

 

1.  บริษัท เอแอลท ีอินโนเวช่ัน จํากัด 

2.  บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ครั้งที่ 4/2555 เดอืน เมษายน 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 30 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

27. อัลคาเทล-ลูเซน เซี่ยงไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด 

28. ยูโรคอปเตอร เซาต อีสต เอเซยี พีทอีี ลิมิเต็ด 

29. ยูโรคอปเตอร เซาต อีสต เอเซยี พีทอีี ลิมิเต็ด  

30. บริษัท ชูโอ กิเคน ยูนิเทค (ไทยแลนด) จํากัด 

 

อนญุาตและไมอนญุาต จํานวน 1 ราย 

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1.  บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) 

2.  บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540   

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2555  เดอืนพฤษภาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 22 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. เจ-พาวเวอร ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน 

2. อิริฟูเนะ โคไซ คอมพานี ลิมิเต็ด 

3. ยูนิเวอรซิต้ี รีเสอรช คอมปานี แอลแอลซ ี

4. อาโสะ คอรปอเรช่ัน 

5. อีเดียดา ออโตโมทฟี เทคโนโลยี เอส.เอ. 

6. เวอรทวัโซล อิงค 

7. เกทซ เอเชีย ลิมิเต็ด 

8. มันน+ฮุมเมลิ อัลตรา-โฟล พีทอี.ี แอลทีดี. 

9. เดอะ โชโค ชูคิน แบงค ลิมิเต็ด 

10. บริษัท โทคิโคะ (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทฟี โปรดักส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

12. บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด) จํากัด 

13. บริษัท เอเอชซแีอล (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท โพลเีพลก็ซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

15. บริษัท  ซีบีซ ีอิงส (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท จอหน เดียร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท ไทย เอ็นเจอาร จํากัด 

19. บริษัท ไทยอินเตอรเนช่ันแนลไดเมคกิ้ง จํากัด 

20. บริษัท เอปสนั (ประเทศไทย) จํากัด 

21. บริษัท สมโพธ์ิ เจแปน ประกันภัย  (ประเทศไทย) จํากัด 

22. ไทดเวย บี.วี. 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2555  เดอืนพฤษภาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 22 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

 

อนญุาตและไมอนญุาต จาํนวน 1 ราย 

1.  บริษัท ทสึจิยา (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1.  บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1.  บริษัท ครูเซล (ประเทศไทย) จํากัด 
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เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 6/2555   เดอืน มิถุนายน 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 21 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

1. ซิสตรา เอสเอ 

2. เพอรฟอรแม็กซ อินเตอรเนชั่นแนล พีทีวาย แอลทีดี 

3. โอซากา กาซ คัมปะนี ลิมิเต็ด 

4. คามะ อูโน เอส.พี.เอ. 

5. นิปปอน โซดา คอมปะนี ลิมิเต็ด 

6. ไมโคร เมติก เอ/เอส. 

7. เพอรโทรนิค อินดัสทรี่ส ลิมิเต็ด 

8. มิตซุย เคมิคัลส อะโกร, อิงค. 

9. ธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน 

10. บริษัท อายิโนะโมะโตะ โฟรเซนฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท โทป ฟาสทเนอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท ไอซิน เอเซีย แปซิฟค จํากัด 

13. บรษิทั โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท ไทยนิปปอน โคลด สโตรเรจท จํากัด 

15. บริษัท นิปปอน โกเซ (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท โอสึกะ แมชชนี (ประเทศไทย) จํากัด 

17. อัลพิเนสตารส เอส.พี.เอ. 

18. บริษัท เอเชียน เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 

19. บีจีพี อินท ไชนา เนชั่นแนล ปโตรเลี่ยม คอรปอเรชั่น 

20. อัลคาเทล-ลูเซน เซ่ียงไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด 

21. เดฮาน ออย ไปปไลน คอรปอเรชั่น 

 

 

 

 

 

1. บริษัท นากา แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด 

2. บริษัท เอ็น.พี.ฟูดส เทค (ประเทศไทย) จํากัด 
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เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 7/2555 เดอืน กรกฎาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 30 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. มอท แมคโดนัลด สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 

2. มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น 

3. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

4. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

5. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

6. เมดิบา, อิงค 

7. ครอส พลสั อิงค 

8. ท็อป ทราเวล แอนด ทัวร พีวีที. แอลทีดี. 

9. เคียวยู ลีส คอมพานี ลิมิเต็ด 

10. เจอีโอแอล เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 

11. พีท.ี ซูมิโตโม เอส.เอช.ไอ. คอนสตรัคชั่น แมชชีนเนอรี่ 

เซาทอีสต เอเชีย 

12. ซันเบย ลิมิเต็ด 

13. เอเอ็มเอกซ ดีไซน ลิมิเต็ด 

14. ปโตรนาส เคมิคอลส มารเก็ตติ้ง เอสดีเอ็น บีเอชดี. 

15. ซินกิน เซ็นทรัล แบงค 

16. บริษัท มาหเล สยาม ฟลเตอร ซิสเต็มส จํากัด 

17. บริษัท มาหเล เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท ไอเอสที เม็ตซ เอสอีเอ จํากัด 

19. บริษัท สยาม ทากะ พรีซิชั่น จํากัด 

20. บริษัท อาร ไอ เอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 

21. บริษัท เอสอีดับบลิวเอส คอมโพเนนท (ประเทศไทย) 

จํากัด 

22. บริษัท ยูเคซี อิเล็คทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด 

23. บริษัท ซังออนอเร (กรงุเทพ) จํากัด 

24. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

25. บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   ครั้งท่ี 7/2555 เดอืน กรกฎาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 30 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

26. บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

27. ฟาร (สิงคโปร) พารทเนอรชิปส พีทีอี ลิมิเต็ด 

28. บริษัท อิตายะ เอเชีย จํากัด 

29. บริษัท ล็อควูค วาลว (ประเทศไทย) จํากัด 

30. บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1. บริษัท โทรีเชน (กรงุเทพ) จํากัด 

2. บริษัท เทเลแพลน (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 8/2555  เดอืน สิงหาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 34 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

1. นาริ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท ลิมิเต็ด คอมพานี 

2. เจ-พาวเวอร ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น 

3. นิฮอน ฟวเตอร คัมปะนี ลิมิเต็ด 

4. คอมมิวเจอร คอรป 

5. เอฟซีไอ เอเซีย พีทีอี. แอลทีดี. 

6. อาซาฮี แมชชินเนอรี่ ลิมิเต็ด 

7. ไดโอเน็กซ สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 

8. เรวี่ย ฟาร อีสท ลิมิเต็ด 

9. ซีพี ฟูดส (ยูเค) ลิมิเต็ด 

10. อเมอโรปา เอจี 

11. เดอะ เซ่ียงไฮ คอมเมอรเชียล แอนด เซฟวิ่ง แบงค, แอลทีดี. 

12. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

13. บริษัท คลอเท็กซ เลเบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด) จํากัด 

15. บริษัท แปซิฟค เมล็ดพันธุ จํากัด 

16. บริษัท มิตานิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

17. บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด 

18. บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซ่ิง (ไทยแลนด) จํากัด 

19. บริษัท ทีเอสเคที จํากัด 

20. ไชนา รีซอสเซส วันดง เมดิคอล อีควิปเมนท คัมปะนี ลิมิเต็ด 

21. บริษัท นิชิยุ โฟรคลิฟท (ประเทศไทย) จํากัด 

22. บริษัท ไอซีอี ฟาร อีสท (ไทยแลนด) จํากัด 

23. บริษัท ปารีส แบงคอก เบเกอรี่ จํากัด 

24. บริษัท สวิฟท เอ็นเนอยี จํากัด 

25. บริษัท ฮอนดา ล็อค อาร แอนด ดี เอเชีย จํากัด 

26. บริษัท ลีสซ่ิง ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

27. อีทีเอฟ-ยูโรเวีย ทราโวซ แฟรโรวีแอรส 

 

1. บริษัท คอนทิเนนทอล ปโตรเคมีคอล  

 (ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 8/2555  เดอืน สิงหาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 34 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

28. บริษัท อินเตอรเฟส โซลูชั่นส จํากัด 

29. บริษัท อินเตอรเฟส ซิสเทค จํากัด 

30. บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จํากัด 

31. แอทวูด ออฟชอร ดริลลิ่ง จํากัด 

32. ซิโนเปค เจียงซู ออย เอ็กซโพรเรชั่น คอรปอเรชั่น 

33. ซิโนเปค จงหยวน ปโตรเลียม เอ็กซโพรเรชั่น บูโร 

34. ซิโนเปค เจียงซู ออย เอ็กซโพรเรชั่น คอรปอเรชั่น 

 

 

เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

1. บริษัท อัลตราเทค สเตปเปอร (ไทยแลนด) จํากัด 

2. บริษัท สเต็ป ออยลทูลส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

เห็นชอบและไมเห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1. บริษัท เมอิจิ ซันเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 9/2555  เดอืนกนัยายน 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 32 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. ฮัมบูรก-คอนซัลท จีเอ็มบีเอช 

2. ซีวีซี เอเชีย แปซิฟค (สิงคโปร) พีทอีี. ลิมิเต็ด 

3. ฮันฮวา โซลา เอ็นเนอรยี คอรปอเรชั่น 

4. ฟอสส อะนัลลิติคัล เอ/เอส 

5. ยูลิอุส บลูม จีเอ็มบีเอช 

6. ชิไร อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี (ฮองกง) ลิมิเต็ด 

7. ไอเอชไอ คอรปอเรชัน่ 

8. เดอะ ฮยาคุโกะ แบงค ลิมิเต็ด 

9. บริษัท โตโยตา ทูโช เอเชีย แปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด 

10. บริษัท ชิโรกิ คอรปอรเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

11. บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร จํากัด 

13. บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด 

15. บริษัท กระจก ไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) 

16. บริษัท เอสเอ็มอาร ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด 

18. บริษัท โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

19. บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด 

20. บริษัท ไทยแอโรว จํากัด 

21. บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 

22. บริษัท ซัน ลาเบล แบงค็อก จํากัด 

23. บริษัท เซลลเทรียน เฮลทแคร (ประเทศไทย) จํากัด 

24. บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 

25. บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 

26. บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 9/2555  เดอืนกนัยายน 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 32 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

27. บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายเอ็นซ จํากัด 

28. บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จํากัด 

29. อีสตารเจ็ท คัมปะนี ลิมิเต็ด 

30.  มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น 

31. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

32. บริษัท เองเก้ิล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

         อนุญาตและไมอนุญาต จํานวน 1 ราย 

1. บริษัท อีซ่ี บาย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

เห็นชอบในหลักการ 3 ราย 

1. บริษัท ไวซเทค โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด    

 

 

ไมพิจารณาคําขอรับความเห็นชอบในหลักการ จํานวน 1 ราย 

1. บริษัท วิลเลี่ยม อี. คอนเนอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ครั้งที่ 10/2555 เดอืน ตุลาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 23 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. กัลปาตารู เพาเวอร ทรานสมิชช่ัน ลิมิเต็ด 

2. ฮอยฟท เอเชีย ลมิเิต็ด 

3. แอคเทกา ดีเอส จเีอ็มบีเอช 

4. ไรส เอ/เอส 

5. ฟุคุอิ เบียวระ คอมพานี ลิมิเต็ด 

6. ไดจู คอรปอเรช่ัน 

7. โอชิไอ คัมปะนี ลิมิเต็ด 

8. บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอรโปรดัคส (ประเทศไทย) จํากัด 

9. บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 

10. บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย จํากัด 

11. บริษัท โรชได แอกโนสติกส (ประเทศไทย) จํากัด 

12. บริษัท อารค คอปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท วายเอสภัณฑ จํากัด 

14. บริษัท มูราคามิ ไซคิว (ประเทศไทย) จํากัด 

15. บริษัท ออมรอน เฮลธแคร (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท ซินเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด 

17. มารูเบนิ คอรปอเรช่ัน 

18. บริษัท ทีซี แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

19. บรษิทั ทาเคเบะ (ไทยแลนด) จํากัด 

20. บริษัท มิตซูบิชิ เทอรโบชารจเจอร เอเซีย จํากัด 

21. บริษัท นิว สกาย (ประเทศไทย) จํากัด 

22. โคเรีย วอเตอร รีซอรสเซส คอรปอเรช่ัน 

23. อินเทอรแอคท อิงค 

 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

 บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

 



ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ .ศ. 2540   

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 11/2555 เดอืน พฤศจิกายน 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 27 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

1. ซีเล็กซ ซิสเท็มมิ อินเทอเกรติ เอส.พี.เอ. 

2. เรซคอม เทคโนโลยี คอมปานี ลิมิเต็ด 

3. แอฟตัน เคมิคัล เอเชีย พีทีอี แอลทีดี. 

4. อิเล็กโตรเตกนิกา อารเตเช แอรมาโนส เอส.แอล. 

5. ชิโคะคุ คะโคคิ คอมพานี ลิมิเต็ด 

6. นิสชิน คอรปอเรชั่น 

7. มิตซุย ออยล เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด 

8. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

9. บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 

10. บริษัท สยามคูโบตา คอรปอเรชั่น จํากัด 

11. บริษัท สยาม ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดักซ จํากัด 

12. บริษัท แม็กเซลล ไฟนเทค (ประเทศไทย) จํากัด 

13. บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล (ไทยแลนด) จํากัด 

14. บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จํากัด 

15. บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอรม่ิง (ไทยแลนด จํากัด 

16. บริษัท เฟดเดอรัล-โมกัล ฟริคชั่น โปรดัคส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

17. บริษัท ซันยู เทคนิคอล อินดัสตรีส จํากัด 

18. บริษัท คูโบตา เอ็นจิ้น (ไทยแลนด) จํากัด 

19. บริษัท สเต็ป ออยลทูลส (ประเทศไทย) จํากัด 

20. บริษัท เซะกิ  คอรป(ไทยแลนด) จํากัด 

21. บริษัท เดิรสท อิมเมจ เทคโนโลยี เอเชีย จํากัด 

22. บริษท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

23. บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

24. โอซากา แกส เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 

25. บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

 

1. บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท ลารกาแดร แอคทีฟ เอ็นเตอรไพรส  

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ .ศ. 2540   

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 11/2555 เดอืน พฤศจิกายน 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 27 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 2 ราย 

26. บริษัท เก็ตตี้ อิมเมจ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

27. บริษัท ลินเด แมททีเรียล แฮนดลิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ .ศ. 2540   

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 
 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 12/2555  เดอืนธันวาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 35 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. ออเรียนทอล คอนซัลแตนส คอมปะนี ลิมิเต็ด 

2. เอ็กซิม คอรปอเรชั่น 

3. โคแนคซ อารเอส 

4. เวรียนส แอนด พารทเนอรส พีทีอี. แอลทีด.ี 

5. โทพิคส อินเตอรเนชั่นแนล บีวี 

6. เอ็มบีเอ็มจี แอสเซท แมนเนจเมนท ลิมิเต็ด 

7. กัลเพอรติ เซาท อีสท เอเชีย ไพรเว็ท ลิมิเต็ด 

8. โกลบอล-ซี เนเดอรแลนด บี.วี. 

9. แทซุง เทรดดิ้ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

10. ไอทรอน มิเตอรริ่ง ซิสเท็มส สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี 

11. เอสเอเอส เอพพลิเคชั่น ยูโรเปยน เดอ เทคโนโลยี  เอ เดอ 

เซอรวิส 

12. บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด 

13. บริษัท อัลคาเทล-ลูเซน (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท พารฟูมส แอนด บิวตี้ (ไทยแลนด) จํากัด 

15. บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท เคดีไอเซอรวิสแอนดเทคโนโลยี จํากัด 

19. บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มารเก็ตติ้ง จํากัด 

20. บริษัท ไอที ฟอรจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

21. บริษัท ไทยเทคเรนททัล จํากัด 

22. ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพมหานคร 

23. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

24. บริษัท อีซูซุมอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล โอเปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 12/2555  เดอืนธันวาคม 2555 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 35 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

25. บริษัท สยาม สแตรี่ เซอรวิสส จํากัด 

26. บริษัท พานาโซนิค เอวีซี เน็ตเวิรคส (ประเทศไทย) จํากัด 

27. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

28. บีจีพี อินท ไชนา เนชั่นแนล ปโตรเลี่ยม คอรปอเรชั่น 

29. แอทวดู ออฟชอร ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 

30. นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

31. บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ (เซาทอีสเอเชีย) จํากัด 

32. อาเคอ โซลูชั่น (เซอรวิสเซส) พีทีอี ลิมิเต็ด 

33. บริษัท โตโย รับเบอร เคมิคัล โพรดักส (ประเทศไทย) จํากัด 

34. บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด) จํากัด 

35. ดีมาก อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด 

 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

 บริษัท เฟนวอล (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2556 เดือน มกราคม 2556 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 30 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 1 ราย 

1. โคนิชิยาสึ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
2. โตเกียว พาร์ทส์ อินดัสเทรียล คัมปะนี ลิมิเต็ด 
3. โตเกียว อิเล็กตรอน ดีไวซ์ เอเชีย แปซิฟิก ลิมิเต็ด 
4. เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5. ซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลมิเิต็ด 
6. นิชิ-อิโคะ ฟาร์มาซูติคอล คมัปะนี ลิมิเต็ด 
7. พาร์เท็ค จีเอ็มบีเอช 
8. แม็กเซลล ์เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด 
9. โฮชิคิ คอร์ปอเรช่ัน 
10. มัลติแว็ค พีทีอี  ลิมิเต็ด 
11. ฮากุโดะ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
12. เวิลด์ โปรดักช่ัน พาร์ทเนอร์ส คอมพานี ลมิิเต็ด 
13. บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด 
14. บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จาํกัด 
15. บริษัท ระยอง เฟอร์ทิไลเซอร ์เทรดด้ิง จํากัด 
16. บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ คอมโพเนนท์ จํากัด 
17. บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จํากัด 
18. บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด 
19. บริษัท วิลเลี่ยม อี. คอนเนอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
20. บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
21. บริษัท ซีเอ็นเอ แอดวานซ์ จํากัด 

พอสโค แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี  ลิมิเต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2556 เดือน มกราคม 2556 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 30 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน 1 ราย 

22. บริษัท ซีเอ็นเอ แอดวานซ์ จํากัด 
23. อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด 
24. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
25. เฟิร์ส เกรท โฮลด้ิง ลิมิเต็ด 
26. บริษัท สยามมชิลิน จํากัด 
27. บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จํากัด 
28. บริษัท แอลโอซี แหลมฉบัง จํากัด 
29. บริษัท เอสบี เทเลคอม  (ประเทศไทย) จํากัด 
30. เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์  คัมปะนี ลมิิเต็ด  

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ .ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 2/2556 เดอืน กุมภาพันธ 2556 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 34 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

1. ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น 

2. วิสคัส คอรปอเรชั่น 

3. ซิสตรา เอสเอ 

4. ดีอีจี-ดอยทเช อินเวสติซิโอนส-อุนด เอ็นวิกคลุงส เกเซลชัฟท  

เอ็มบีเอช 

5. แวนเทค คอรปอเรชั่น 

6. ไวดมูลเลอรพีทีอี ลิมิเต็ด 

7. อัลฟา ออยล คอมพานี ลิมิเต็ด 

8. ลุฟฮันซา ซิสเท็มส เอจี 

9. บลุม โปรดักชั่น เมโทรโลจี พีทีอี ลิมิเต็ด 

10. แอลจี้ อีควิปเมนท ลิมิเต็ด 

11. ทรอกซ มาเลเซีย เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 

12. ไอทีเอ็ม อาลิเม็นแตร อินเตอรเนชั่นแนล 

13. มิคุนิ คอรปอเรชั่น 

14. โครเน (เซาท อีสต เอเชีย) พีทีอี ลิมิเต็ด 

15. บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท แอดวิคส เอเชีย แปซิฟค จํากัด 

17. บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด 

18. บริษัท โคลา เรอัล เทรดดิ้ง จํากัด 

19. บริษัท อาเจไทย จํากัด 

20. บริษัท อายากูโช พรีฟอรม  จํากัด 

21. บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส จํากัด 

22. บริษัท เซกิซุย  เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ซีดริล อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 2/2556 เดอืน กุมภาพันธ 2556 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 34 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

23. บริษัท เคอิไอชา (ไทยแลนด) จํากัด 

24. บรษัิท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี. จํากัด 

25. เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด 

26. อัลคาเทล-ลูเซน เซ่ียงไฮ เบลล (ฮองกง) ลิมิเต็ด 

27. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

28. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

29. บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด 

30. บริษัท เทเลแพลน (ประเทศไทย) จํากัด 

31. บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 

32. บริษัท แอลจี ไลฟ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

33. บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนลไดเมคก้ิง จํากัด 

34. บริษัท ไอ เอส อินดัสทรีย (ไทยแลนด) จํากัด 
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เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 
 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 3/2556 เดอืน มีนาคม 2556 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 35 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

1. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

2. ยามาเซน คอรปอเรชั่น 

3. เเลงเกนแพค บี.วี. 

4. อะเซริน็อคซ (เอส.อี.เอ.) พีทีอี ลิมิเต็ด 

5. ไอพีเอ็มซี-อินเวสตเมนท โพรเทคชัน แมนเนจเมนท 

คอนซัลแทนซี-จีเอ็มบีเฮช 

6. รีพาสซา สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี 

7. ริเวเรีย มารเก็ตติ้ง พีทีอี แอลทีดี 

8. โคมัส เอส.พี.เอ. 

9. กราฟเทค คอรปอเรชั่น 

10. แคพเพอรสฟูดส บี.วี. 

11. แดซัง คอรปอเรชั่น 

12. บริษัท มิตานิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

13. บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 

14. บริษัท เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) 

15. บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด 

16. บริษัท  อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท เอ็มเอเอ็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท ไดโด พีดีเอ็ม  (ไทยแลนด) จํากัด 

19. มาลลิงครอดท ฮองกง ลิมิเต็ด 

20. บริษัท ฟูจิเนม (ไทยแลนด) จํากัด 

21. บริษัท ไอเซ็น เอสบี (ประเทศไทย) จํากัด 

22. บริษัท คลอเท็กซ เลเบิล  (ประเทศไทย) จํากัด 

23. บริษัท โลพาเร็กซ จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 3/2556 เดอืน มีนาคม 2556 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 35 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน - ราย 

24. บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

25. บริษัท โตชิบา  โกลบอล คอมเมิรซ โซลูชั่นส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

26. บริษัท เซนเกจ เลินนิ่ง อินโด-ไชนา จํากัด 

27. บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด 

28. บริษัท อัลตราเทค สเตปเปอร (ไทยแลนด) จํากัด 

29. บริษัท ออดฟเจล เซอรวิสเซส  (ไทยแลนด) จํากัด 

30. บริษัท โชนัน ยูนิเทค  (ประเทศไทย) จํากัด 

31. บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 

32. จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรชั่น 

33. ซีจีจี เวอริทัซ เซอรวิสเซส เอส.เอ. 

34. ซีดริล อินเตอรเนชั่นแนล  ลิมิเต็ด 

35. ซีดริล อินเตอรเนชั่นแนล  ลิมิเต็ด 

เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

1.บริษัท แซส ซอฟทแวร (ไทยแลนด) จํากัด 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

ขอมูลใหบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ .ศ. 2540   

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 
 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 4/2556 เดอืน เมษายน 2556 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 29 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

1. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด)  จํากัด 

2. ไดอิจิ คัมปะนี ลิมิเต็ด 

3. ออเทค เจแปน อิงค 

4. ไอชิน เอดับเบิ้ลยู คัมปะนี ลิมิเต็ด 

5. ทริปเปล จัมพ บี.วี. 

6. เอฟพีเอ็ม มาเนจเมนท (ไทยแลนด) ลิมิเต็ด 

7. ไวด คอรปอเรชั่น 

8. เจเอสพี โฟม โปรดักส พีทีอี ลิมิเต็ด 

9. บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนทส จํากัด 

10. บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

11. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  จํากัด 

12. บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

13. บริษัท ยูแทคไทย โฮลดิ้งส จํากัด 

14. บริษัท ยูแทคไทย จํากัด 

15. บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จํากัด 

17. บริษัท ทาเคิล ซีทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

18. บริษัท ยามาฮามอเตอร อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 

19. บริษัท ซี วาย  ซี เมทัล  จํากัด 

20. บริษัท อาซาฮี  เทค เม็ททอลส  (ประเทศไทย)  จํากัด 

21. บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

22. บริษัท ไอเซนเทีย แบงคอก จํากัด 

23. คอนดุคทิกซ-วามพเฟลอร จีเอ็มบีเอช 

บริษัท โดโฮ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

ครั้งท่ี 4/2556 เดอืน เมษายน 2556 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 29 ราย 

ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 1 ราย 

24. บริษัท มอเตอร อิมเมจ (ประเทศไทย) จํากัด 

25. บาลานซ พอยท คอนโทรล  บี.ว.ี 

26. บาลานซ พอยท คอนโทรล  บี.ว.ี 

27. บาลานซ พอยท คอนโทรล  บี.ว.ี 

28. กรนี ครอส คอรปอเรชั่น 

29. กรนี ครอส เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ คอรปอเรชั่น 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2556 เดือน พฤษภาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 15 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

1. เอสเค เอนเนอร์ยี่ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
2. ทาเคะโมโตะ โยคิ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
3. มอสก้า เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. 
4. บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จ ากัด 
6. บริษัท ไทยเดลมาร์ จ ากัด 
7. บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จ ากัด 
8. บริษัท เชพ แอโรสเปซ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จ ากัด 
10. บริษัท ลินเด้ แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท ฮ็อกกัน ไทย จ ากัด 
12. บริษัท บริดจสโตน แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
13. บริษัท ทีซี ออโต้ฮับ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. ซีจีจี เวอริทัซ เซอร์วิสเซส เอส.เอ. 
15. บริษัท ซีไอ มิโครอีเลคโทรนิคกา เซ้าท์ อีสท์ เอเชีย จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2556 เดือน มิถุนายน 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 35 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 1 ราย 

1. โคโซล ดริลลิ่ง แพน-แปซิฟิก ลิมิเต็ด 
2. โคโซล ดริลลิ่ง แพน-แปซิฟิก ลิมิเต็ด 
3. โคโซล ดริลลิ่ง แพน-แปซิฟิก ลิมิเต็ด 
4. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
5. โตชิบา ทรานสมิตชั่น แอนด์ ดิสตริบิวชั่น ซิสเต็ม เอเซีย เอสดี

เอ็น.บีเอชดี. 
6. ฮอนด้า อิเล็กทรอนิกส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
7. โฮโคคุ โคเกียว คอมพานี ลิมิเต็ด 
8. ทรีสไตล์ เอเชีย ลิมิเต็ด 
9. พีท.ี วายเคเค เอพี อินโดนีเซีย 
10. มิชิม่า ฟูดส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11. กันเนโบ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
12. สตรีมเมอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล เอจี 
13. โดวะ เทอร์โมเทค คัมปะนี ลิมิเต็ด 
14. บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ากัด 
17. บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จ ากัด 
18. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด 
19. บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
21. บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท นิกเกะ คิไค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2556 เดือน มิถุนายน 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 35 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 1 ราย 

23. บริษัท เจเอสอาร์ เทรดดิ้ง บางกอก จ ากัด 
24. มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น 
25. แอทวูด ออฟชอร์ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 
26. ซีจีจี เวอริทัซ เซอร์วิสเซส เอส.เอ. 
27. เฟธฟูล แอนด์ กูลด์ พีทีอี. ลิมิเต็ด 
28. บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
30. บริษัท มัตสุดะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
31. บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
32. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
33. บริษัท ทานากะ คิคินโซคุ อินเตอร์เนชั่นแนล  (ไทยแลนด์) 

จ ากัด 
34. บริษัท โอเอสเค เมททอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
35. บริษัท แพนดอร่า เซอร์วิสเซส จ ากัด 

 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2556 เดือน กรกฎาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 26 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

1. ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
2. ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
3. ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
4. ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
5. ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
6. มิซูโฮ เมดดิคัล คัมปะนี ลิมิเต็ด 
7. จีไอดี คอนเซ้าท์ธิ่ง พีทีอี. แอลทีดี. 
8. เจเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
9. แพน แปซิฟิก คอปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
10. โฮลซิม กรุ๊ป เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด 
11. แอนดริทซ์ เอจี 
12. ยูนี่ คอมพานี ลิมิเต็ด 
13. เดอะ ซัน–อิน โกโด แบ๊งค์ ลิมิเต็ด 
14. ดิ โอคาซากิ ชินกิน แบ๊งค์ 
15. เดอะ เซโตะ ชินกิน แบ๊งค์ 
16. เดอะ แบ๊งค์ ออฟ เกียวโต ลิมิเต็ด 
17. บริษัท เคฮิน  ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด 
20. บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ ากัด 
21. บริษัท โยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท  เอไอเอ  จ ากัด 

- 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2556 เดือน กรกฎาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 26 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

23. บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท เฮ็นโค  เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
26. บริษัท ริชาร์ดสัน อาร์เอฟพีดี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2556 เดือน สิงหาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 21 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย 
1. นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 

2. อู๋ซี หัวด่ง เฮฟวี่ แมชีนเนอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด 
3. เอชโอเค, อิงค.์ 
4. บีเอ็นพี แอสโซซิเอทส์ อิงค์. 
5. นาโค, เนเธอร์แลนด์ส แอร์พอร์ต คอนซัลแทนต์ส บี.วี. 
6. ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
7. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
8. วูกซ์ อินโนเวชั่นส์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
9. เคทีไอ-เพลิร์ช เคลเทอร์เทคนิค จีเอ็มบีเอช 
10. เออิว่า เคมีคอล ไอเอ็นดี. คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11. บีเอชไอ คอมพานี ลิมิเต็ด 
12. แอดวา ออพติคัล เน็ตเวิร์กก้ิง สิงคโปร์ พีทีอี.แอลทีดี. 
13. ยามาฮ่า มอเตอร์ อีเลคทรอนิคส์ คอมปานี ลิมิเต็ด 
14. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
15. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
16. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
17. บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ โปรเจ็คท์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด 
18. อัลคาเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
19. บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อีเลคทรอนิคส์ จ ากัด 
20. บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

21. บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2556 เดือน สิงหาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 21 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

22. บริษัท ซีอีซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

23. บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท  อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
26. บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท ไฮ ไลเนอร์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
28. บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
29. บริษัท มาเท็กซ์ บางกอก จ ากัด 
30. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
31. บริษmั เจซียู (ประเทศไทย) จ ากัด 
32. บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
33. บริษัท นิวลีส (ประเทศไทย) จ ากัด 
34. บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เห็นชอบในหลักการ 21 ราย 
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด 
3. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
4. บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัด 
5. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัด 
6. บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ ากัด 
7. บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 
8. บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
9. บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด 
10. บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2556 เดือน สิงหาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 21 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

11. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จ ากัด (มหาชน) 
12. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
13. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
14. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  
15. บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
16. บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
17. บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
18. บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
19. บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ ากัด 
20. บริษัท อนุรักษ์พลังงาน.เอสจี จ ากัด 
21. บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2556 เดือน กันยายน 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 43 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 43 ราย 
1. ออเรียนทอล คอนซัลแตนส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
2. เจแปน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนส์ ฟอร์        

ทรานสปอร์ตเตชั่น คอมปะนี ลิมิเต็ด        
3. บิ๊ก ไดโชวะ เซคิ คัมปานี ลิมิเต็ด 
4. ลามิกราฟ เอส.เอ. 
5. มิพ็อกซ์ เอเชีย ไพรเวท ลิมิเต็ด 
6. มาเอะซาวะ อินดัสทรีส์ อิงค์ 
7. เอ็กซ์เพรสชั่นส์ พาร์ฟูม เอสเอเอส 
8. อาเคโบโนะ แมชชีน อินดัสทรีส์ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
9. จีโนเย่ เอสเอ 
10. ออนไลน์ เวนเจอร์ พีทีวาย แอลทีดี 
11. เอแอลดี แวคิวอูม เทคโนโลยี จีเอ็มบีเอช 
12. แจปาน่า คัมปะนี ลิมิเต็ด 
13. ซูดร์ เอ ดองเร่ส์ 
14. ซีดริล เอเซีย ลิมิเต็ด 
15. ซีดริล เอเซีย ลิมิเต็ด 
16. เทรวี่ คอนสตรัคชั่น คอมพานี ลิมิเต็ด 
17. สเตท สตรีท แบงก์ แอนด์ ทรัสต์ คัมปะนี 
18. บริษัท ฮันกุก ไทร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)       
จ ากัด (มหาชน) 

2. บริษัท เอส เอ็น เอส โลจิสติกส์ จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2556 เดือน กันยายน 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 43 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 2 ราย 

21. บรษิัท ฮิตาช ิเพาเดอร์ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23. บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จ ากัด 
24. บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
26. บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จ ากัด 
28. บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จ ากัด 
30. บริษัท ริโอ ทินโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
31. บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
32. บิลเลอลุดโคร์สนาส  เอเชีย โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 
33. บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จ ากัด 
34. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์  โปรดักส์           

(ประเทศไทย)  จ ากัด    
35. บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 
36. บริษัท ทอสเท็ม ไทย มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
37. บริษัท เวโกมา ไรดส์ อีควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
38. บริษัท นิกเกะ คิไค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
39. บริษัท ดายัง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
40. ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น 
41. บริษัท ทีโรลิท ไทย ไดมอนด์ จ ากัด  
42. บริษัท เรย์นาร์ส อะลูมิเนียม จ ากัด 
43. บริษัท ลาร์กาแดร์ แอคทีฟ  เอ็นเตอร์ไพรส์        

(ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2556 เดือน กันยายน 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 43 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 2 ราย 

 อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน 1 ราย 
 บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 
 บริษัท โชโกะ ทูโชว (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2556 เดือน ตลุาคม 2556 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 47 ราย /   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจบางส่วน จํานวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 3 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 47 ราย 
1. ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
2. ซัมซุง ซแีอนด์ที คอร์ปอเรช่ัน      
3. เจ-พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรช่ัน 
4. โฮวะ ซังเกียว คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5. คามะโจ สเกล คัมปะนี ลมิิเต็ด 
6. เบรอตาญ ชีมี ฟีน เอสเอเอส 
7. ไอเคเอ็ม จีเอ็มบีเอช 
8. โตไก คาร์บอน คัมปะนี ลมิิเต็ด 
9. กาตาร์ก๊าซ โอเปอเรต้ิงส์ คอมปานี ลิมิเต็ด 
10. ทูป ซิต้ี ไอเอ็มเอส แอลแอลซ ี
11. เซจ แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ แอดไวเซอร์ส พีทีอี. แอลทีดี. 
12. ซิโนเปค ออยฟิลล์ เซอร์วิส เจียงซู คอร์ปอเรช่ัน 
13. ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
14. นอร์ธ แปซิฟิค แบ๊งค์ ลมิิเต็ด 
15.  เดอะ ฮามามัตสึ ชินกิน แบ๊งค์ 
16. บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จํากัด 
17. บริษัท คูโรดา  ชินเซ (ไทยแลนด์) จํากัด 
18. บริษัท คูโรดา ออโต้-เทค (ไทยแลนด์) จํากัด 
19. อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอย่ี (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 
20. บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รซีอสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
21. บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

1. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย)  
จํากัด 

2. บริษัท ไชน่า เทเลคอม (ประเทศไทย) 
จํากัด 

3. บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2556 เดือน ตลุาคม 2556 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 47 ราย /   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจบางส่วน จํานวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 3 ราย 

22. บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จํากัด 
23. บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
24. บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
25. บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จํากัด 
26. บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
27. บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธ์ุ จาํกัด 
28. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
29. บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
30. บริษัท พานาโซนิค  แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จํากัด 
31. บริษัท  ฮอนด้า โลจิสติกส ์เอเซีย จํากัด 
32. บริษัท โจตันไทย จํากัด 
33. บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส  แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด 
34. กว๋างตง เมชีนเนอรี่ อิมพ์ แอนด์ เอ็กซ์ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
35. เอสพีซี อาร์ทโมนา โอเปอเรช่ันส์ ลิมิเต็ด 
36. บริษัท เจมส์ อเล็กซานเดอร์ จํากัด 
37. บริษัท  อาร์เมย์ไท จํากัด 
38. บริษัท โจนัน คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
39. บริษัท บอยเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
40. บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
41. บริษัท โคเรียนท์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จํากัด 
42. บริษัท โมบาย อินโนเวช่ัน จํากัด 
43. บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จํากัด 
44. บริษัท เนออส  เคมิคอล  (ไทยแลนด์)  จํากัด  
45. บริษัท เมลเทค พารท์ส  แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2556 เดือน ตลุาคม 2556 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 47 ราย /   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจบางส่วน จํานวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จํานวน 3 ราย 

46. บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด 
47. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซ ี       

สาขากรุงเทพฯ 

 อนญุาตและไม่อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจบางส่วน     
จํานวน 1 ราย 

 บริษัท 111616 ออพโค่ (ประเทศไทย) จาํกัด 

 เห็นชอบในหลักการ จํานวน 2 ราย 
1. บริษัท ยูอีแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท  เฟนวอล (ประเทศไทย) จํากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2556 เดือน พฤศจิกายน 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 5 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 35 ราย 
1.  นูโอโว่ พิกโนน เอส.พี.เอ. 
2.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
3.  ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรัคชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด      
4.  เถี่ยเต้าตี้ซันคันฉาเส้อจี้หย้วนจี๋ถวนโหย่วเซี่ยนกงซือ 
5.  โนซาโตะ อิเล็กทริคัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น    

คัมปะนี ลิมิเต็ด 
6.  มิตากะ เซซากุ คัมพะนี ลิมิเต็ด 
7.  เอริทโค ลิฟท์ เอบี 
8.  อีเร็คส์ จีเอ็มบีเอช 
9.  เคอร์บี้ เซ้าท์อีสต์ เอเชีย คัมพานี ลิมิเต็ด 
10. เวียดนาม ยูเทค คัมพานี ลิมิเต็ด 
11. ซิโนเปค ออยฟิลล์ เซอร์วิส เจียงซู คอร์ปอเรชั่น 
12. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
13. โพลีเซียส ลิมิเต็ด 
14. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15. บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท รีกัลป์ จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
17. บริษัท  เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
20. บริษัท รีกัล เพลทติ้ง จ ากัด 
21. บริษัท สยามไอซิน จ ากัด 

 



- 2 - 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2556 เดือน พฤศจิกายน 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 5 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน - ราย 

22. บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23. บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จ ากัด 
24. บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
25. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด 
26. บริษัท โทปุระ (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28. บริษัท โคโตบุคิย่า ฟร้อนเต้ ออโตโมทีฟ อินทีเรีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท แอลจี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
30.   บริษัท ชาล์ดอง (ประเทศไทย) จ ากัด 
31. บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
32. บริษัท โอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส                 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
33. บริษัท อนุรักษ์พลังงาน.เอสจี จ ากัด 
34. บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ ากัด 

 อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน     
จ านวน 1 ราย 

 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 5 ราย 
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จ ากัด 
3. บริษัท วิทแมน บัทเทนเฟลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท ยันม่าร์  แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท ทูบูลาร์โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2556 เดือน ธันวาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 42 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 42 ราย 
1.  ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
2.  บริษัท นิว สกาย (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.  นาวิตัส วิชั่น โซลูชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด     
4.  เซโคฉะ คอร์ปอเรชั่น 
5.  ฮันฮวา คอร์ปอเรชั่น 
6.  ไชน่า ยูเนี่ยนเพย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
7.  อันคาม่า เอเชีย ไพรเวท ลิมิเต็ด 
8.  นิโฮน พิสโค คอมปะนี ลิมิเต็ด 
9.  ทาร์ ฮีล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง ลิมิเต็ด 
10. กรีนพลัส ฮ่องกง คัมพะนี ลิมิเต็ด 
11. ไทโย ไวร์ โคลท คัมพะนี ลิมิเต็ด 
12. อัลคาเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
13. ซาปุระเคนชาน่า ดริลลิ่ง เอเซีย ลิมิเต็ด 
14. ซาปุระเคนชาน่า ดริลลิ่ง เอเซีย ลิมิเต็ด 
15. กริฟฟิน แทรเวล พีทีอี ลิมิเต็ด   
16. บริษัท สยามไฮเทคสตีล  เซ็นเตอร์ จ ากัด 
17. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
18. บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
19. บริษัท โกลว์  เอสพีพี 1 จ ากัด 
20. บริษัท โกลว์  เอสพีพี 11 จ ากัด 
21. บริษัท โกลว์  เอสพีพี 2 จ ากัด 

บริษัท สแกนเนีย สยาม จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2556 เดือน ธันวาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 42 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 1 ราย 

22. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด 
23. บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
24. บริษัท เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก จ ากัด 
25. บริษัท ไอกะ บางกอก จ ากัด 
26. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
27. บริษัท  เอส เอ็น เอส โลจิสติกส์ จ ากัด 
28. บริษัท เอ็กเกรโค (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท อาเนส  อิวาตะ เซาท์อีสต์ เอเซีย จ ากัด 
30. บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
31. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด 
32. เทอร์แมกซ์ ลิมิเต็ด 
33. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
34. บริษัท โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35. บริษัท เอลโซล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
36. บริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
37. บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จ ากัด 
38. บริษัท มาร์โปส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
39. บริษัท ไฮบริด อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
40. บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง  จ ากัด 
41. บริษัท อีซูซุ เทคโน (ประเทศไทย) จ ากัด 
42. บริษัท ไทยนิปปอน เวจเทเบล จ ากัด 

 อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน     
จ านวน 1 ราย 

 เอ็มอาร์วี คอมมิวนิเคชั่นส์ อิงค์ 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2556 เดือน ธันวาคม 2556 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 42 ราย /   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

จ านวน 1 ราย 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 
 บริษัท จินตนา ฟูจิโบ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2557 เดือน มกราคม 2557 

- อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 37 ราย   

- อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
 

- ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน 3 ราย 

- ไม่เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 42 ราย 
1.  มัตสึมูระ โมลด์ แอนด์ แพทเทิร์น คัมปะนี ลิมิเต็ด 
2.  โฮชิซากิ อิเล็คทริค คอมปะนี ลิมิเต็ด  
3.  ซังเคียว รีลส์, อินคอร์ปอเรทเต็ด 
4.     เซจ ออโตโมทีฟ อินเทอเรีย คอมปะนี ลิมิเต็ด 
5.    เคเอ็มซี, คาร์ทอฟเฟลเมลเซนทราเลน อัมบา 
6.  โบเจ อิเล็กโทรนิกส์ คอมพะนี ลิมิเต็ด 
7.  คิคโคแมน เทรดดิ้ง เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
8.  โซฟอส ลิมิเต็ด 
9.  กัลป์ลักเกอร์ ซิคิวริตี้ (ไอเอ็นที) ลิมิเต็ด 
10. เคียวชิน อินดัสทรี เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
11. ทากิสะดะ โอซาก้า คัมพะนี ลิมิเต็ด 
12. ซีเอสจีที (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. 
13. บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
15. บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จ ากัด 
16. บริษัท เอสซี วาโด จ ากัด 
17. บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  
18.  บริษัท นิเด็ค-รีด (ประเทศไทย) จ ากัด  
19. บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท นิเด็ค แมทชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน 1 ราย 

1. บริษัท ดีบีแอนด์บี (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

3. บริษัท เพนแทร์ วาล์วส์ แอนด์ คอนโทรลส์   
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 

 บริษัท ดีบีแอนด์บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2557 เดือน มกราคม 2557 

- อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 37 ราย   

- อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน จ านวน 1 ราย 
 

- ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน 3 ราย 

- ไม่เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

21. บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
22. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จ ากัด 
23. บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์  (ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
26. บริษัท จี –  เทคคุโตะ อีสเทิร์น จ ากัด 
27. บริษัท โชโกะ ทูโชว (ไทยแลนด์) จ ากัด 
28. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 
29. บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
30. บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด 
31. บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
32. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
33. วาพอร์แมทท์ ลิมิเต็ด 
34. บริษัท จินตนา ฟูจิโบ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
35. บริษัท เฟิร์มเมนนิช (ประเทศไทย) จ ากัด  
36. บริษัท ฮอทตี้โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
37. บริษัท ชาง ยอง (ไทยแลนด์) จ ากัด   

     

 อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบางส่วน     
จ านวน 1 ราย 

 บริษัท เนชั่นแนล เอพีพี จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2557 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 22 ราย    
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 22 ราย 
1.  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) 
2.  บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
3.  บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
4.    บริษัท ราคุเท็น ทราเวล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5.   หวินหนาน หวินซิ่นเป้าเย่ฉวนเหมยโหย่ว                   

เซี่ยนเจ๋อ เริ่นกงซือ 
6.  มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น 
7.  ฮ่องกง ชินโด ลิมิเต็ด 
8.  สโตโรแพค ฮ่องกง ลิมิเต็ด 
9.  บีเอชเอส คอร์รูเกตเต็ด มาชีนเนอรี่ (เซี่ยงไฮ้)            

คัมปะนี ลิมิเต็ด 
10. แดวู เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น                      

คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11. เมอร์เมด มารีน เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
12. โคเรีย ดีเวลลอปเมนท์ แบงก์ 
13. บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14. บริษัท เคียวชะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
16. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
17.  บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด  
18.  บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จ ากัด  
19. บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน    -   ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2557 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 22 ราย    
เห็นชอบในหลักการ 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

20. บริษัท แอลคอม พรีซิชั่น (ไทยแลนด์)  จ ากัด 
21. บริษัท นิฮอน ชินคัน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
22. ซอลไทร์ เอ็นเนอร์จี ลิมิเต็ด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
 บริษัท เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2557 เดือน มีนาคม 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 26 ราย    
เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 26 ราย 
1.  บริษัท เอ็มทีเจวี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
2.  บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ ากัด 
3.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
4.    โตเกียว แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5.   ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น 
6.  อามิโนะ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
7.  ไซเบอร์เอเจนท์ เวนเจอร์ส อิงค์ 
8.  เกิร์ช อินเวสเม้นท์ พาร์ทเนอร์ ลิมิเต็ด 
9.  โคลอน โกลบอล คอร์ปอเรชั่น 
10. เอสเอ็มเค อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
11. ทราฟโก  แอลแอลพี 
12. เซมเพอริท อินเวสต์เม้นท์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
13. ซิโนเปค ออยฟิลล์ เซอร์วิส เจียงซู คอร์ปอเรชั่น 
14. เมทโซ เปเปอร์ โอวาย 
15. ไชน่า ไฮซัม เอ็นจิเนียริ่ง คอมพานี ลิมิเต็ด 
16. วาร์ทสิล่า สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
17.  อัลคาเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง)  ลิมิเต็ด  
18.  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น             

(ประเทศไทย) จ ากัด  
19. บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด 
20. บริษัท เคน เทค (ไทยแลนด์)  จ ากัด  
21.  บริษัท เอ็มซี ลิฟท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน    -   ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2557 เดือน มีนาคม 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 26 ราย    
เห็นชอบในหลักการ 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

22. บริษัท วีสทีออน ออโตโมทีฟ อิเลคทรอนิคส์             
(ประเทศไทย) จ ากัด 

23. บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)  จ ากัด 
24. อะทราเดียส อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส บี.วี. 
25. บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 
26. บริษัท โกดัก อลาริส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป อีส เอเชีย จ ากัด 
2. บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2557 เดือน เมษายน 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  33  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 26 ราย 
1.  วิสคัส คอร์ปอเรชั่น  
2.  พอสโก เอ็นจิเนียริ่ง คอมปานี ลิมิเต็ด 
3.  มาสเตอร์ โฟล วาล์ว เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 
4.    โตโย เดนกิ เซโซ เค.เค. 
5.   อินทู ยูนิเวอร์ซิตี้ พาร์ทเนอร์ชิพ (เอเซีย) ลิมิเต็ด 
6.  ฟูจิโมโตะ โควกิ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
7.  อินเทจ โฮลดิ้งส์ อิงค์ 
8.  บีจีพี อินท์ ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลี่ยม คอร์ปอเรชั่น 
9.   บริษัท เอ็มทีเจวี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
10. บริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตชั่น เทคโนโลยี           

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น                   

คัมปะนี ลิมิเต็ด 
12. เดอะ เฮคิไค ชินกิน แบ๊งค์ 
13. บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14. บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15. บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
16. บริษัท อินทริ –  เพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
17. บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 
20. บริษัท ไทย โทเรซินเทติคส์  

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน    -   ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2557 เดือน เมษายน 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  33  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

21. บริษัท ซากุระ อินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จ ากัด 
23. บริษัท สยาม โทเซลโล  จ ากัด 
24. บริษัท ลอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์             

(ประเทศไทย) จ ากัด 
26. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์  อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
27. บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 
28. บริษัท โคเรียนเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. มันทาจาท บี.วี. 
30. บริษัท ซังโค โมลด์ และพลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 
31. บริษัท ทีเอ็นเอ เอเชีย จ ากัด 
32. บริษัท เอสเอ็นเค ไทย จ ากัด 
33. อัลจาซีรา อินเตอร์เนชั่นแนล (มาเลเซีย)                  

เอสดีเอ็น บีเอชดี 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
 บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2557 เดือน พฤษภาคม 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  32  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 32 ราย 
1.  อีจิส เรล เอส .เอ. 
2.  ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น  
3.  สุกาตะ โชจิ คัมปะนี ลิมิเต็ด  
4.    นิจิบัน คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5.   โคะคุโบะ ไอซ์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
6.  ไวซ์ คอนเซตติ คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี       

คอมปะนี ลิมิเต็ด 
7.  แคปปิตอล แอดไวเซอร์ส พาร์ทเนอร์ส เอเชีย  

ไพรเวท ลิมิเต็ด 
8.  สเตียริ่ง โคล์แมน แคปปิตัล ลิมิเต็ด 
9.   ฟิลิปส์ คาร์บอน แบล็ค ลิมิเต็ด 
10. ออไรออน เอ็นจิเนียร์ คาร์บอนส์ จีเอ็มบีเอช 
11. แจ๊คเมล จิวเวลรี่ อินคอร์ปอเรชั่น 
12. วิลเลียมส์ - โซโนมา สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. 
13. เซนโค คัมพะนี ลิมิเต็ด 
14. บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. อัลคาเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
16. เดอะ โฮคุโตะ แบ๊งค์, ลิมิเต็ด  
17. บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
18. บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จ ากัด 
19. บริษัท ชินคาวะ แมนูแฟคเจอริ่งเอเซีย จ ากัด 
20. บริษัท บรอยนิ่ง จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน    -   ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2557 เดือน พฤษภาคม 2557 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  32  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

21. บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จ ากัด 
22. บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
23. บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ ากัด 
24. พีที อัสต้าร์ ไดฮัทสุ มอเตอร์ 
25. บริษัท ทาชิบานะ เซลส์ (บางกอก) จ ากัด 
26. บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
27. บริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคชั่นส์แอนด์โปรดักส์อิน 

ดาต้าโปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
28. บริษัท วิทแมน บัทเทนเฟลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท ยูอีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. บริษัท เอเอ็มซี เอเซีย จ ากัด 
31. บริษัท ออมนิ ออฟชอร์ เทอร์มินัลส์      

(โอเปอร์เรชั่นส์) (ไทยแลนด์) จ ากัด 
32. บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2557   เดือนมิถุนายน 2557 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  33  ราย   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย 
1.  บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี ลิมิเต็ด 
3.  ฮ่องกง ทาชิบานะ อิเล็กทรอนิกส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
4.  โรฮิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บี.วี. 
5.  โบรูจ พีทีอี. แอลทีดี 
6.  ซีเอชอาร์. แฮนเซน มาเลเซีย เอสดีเอ็น.บีเอชดี. 
7.  นอร์ส ออฟชอร์ พีทีอี แอลทีดี  
8.  นอร์ส ออฟชอร์ พีทีอี แอลทีดี  
9.  เดอะ ชิบะ แบ๊งค์, ลิมิเต็ด 
10. บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
12. บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท ยูเอซีเจ เอ็มเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15. บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด 
16. บริษัท อาร์อีซี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จ ากัด 
18. บริษัท นิปโป  เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
19. บริษัท คาโตเล็ค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
21. บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

 บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2557   เดือนมิถุนายน 2557 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  33  ราย   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

23. อะเซริน็อคซ์ (เอส.อี.เอ.) พีทีอี ลิมิเต็ด 
24. บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จ ากัด 
26. บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จ ากัด 
27. บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จ ากัด 
28. บริษัท โพสโค -ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน) 
29. บริษัท โคนิก้า   มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์            

(ประเทศไทย) จ ากัด 
30. บริษัท ซากามิ พีซีไอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
31. บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
32. บริษัท ซุยโกะ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 
33. บริษัท มากอตโต จ ากัด 

 อนุญาตและไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท อินสเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง      

(ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2557 เดือน กรกฎาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย  
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน  1  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  7 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย 
1.  ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
2.  ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
3.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
4.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
5.   นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
6.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
7.  ชิโนเปค อินเตอร์เนช่ันแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส            

คอร์ปอเรช่ัน 
8.  นาโค, เนเธอร์แลนด์ส แอร์พอร์ต คอนซัลแทนต์ส บี.วี. 
9.  ฮัมบูร์ก- คอนซัลท์  จีเอ็มบีเอช 
10. ชิโอโนะ โคเรียว ไคฉะ ลมิิเต็ด 
11.   นัทกองค์  แองเวสติสมองส์ แองแตร์นัท ซิอองโน เอส.เอ.เอส 
12. ทีแอลวี ไพรเวท ลิมิเต็ด 
13. อินเจทีม พาวเวอร์ เทคโนโลยี,  เอส.เอ. 
14.   นิปปอน เปเปอร์ อินดัสตรีส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
15. ทรานสคอสมอส อ้ิงค์ 
16. เดอะ ฟุคุอิ แบ๊งค์, ลิมิเต็ด 
17. บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
18. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
19. อาร์ซีอาร์ เอเชีย  เอสดีเอ็น บีเอชดี 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1  ราย 

 บริษัท เวอร์จิน้ แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2557 เดือน กรกฎาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย  
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน  1  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  7 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

20. บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด
21. บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 
22. บริษัท เซกิซุย ซิสเต็มบาธ อินดัสทร ี(ประเทศไทย) จํากัด  
23. บริษัท เอ็มจ ีเซลล ์(ประเทศไทย) จํากัด 
24.    บริษัท  อีซซูมุอเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 
25.    บริษัท  โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตต้ิง (ที) จํากัด  
26.   บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จํากัด 
27.   บริษัท ไทโก้ อิเลคทรอนิคส ์(ประเทศไทย) จํากัด          
28.  บริษทั ดีเอสจี อินเตอรเ์นช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด

(มหาชน) 
29. บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี             

(ประเทศไทย) จํากัด 
30. บริษัท โยโรซ ึ(ไทยแลนด์) จํากัด 
31.  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด 
32. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
33.  บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
34.  บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 
35. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 
36. บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
37.  บริษัท เอเช่ียน  รับเบอร์ พาร์ท จํากัด 
38. บริษัท เอเชียน บาธรูม โพรดักส์ จํากัด 

 อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน 1 ราย 

 บริษัท ฟอร์โบ ซีกลิง (ไทยแลนด์) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2557 เดือน กรกฎาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย  
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน  1  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  7 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  7 ราย 
1. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท  ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ไทยร ีไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด 
4. บริษัท ไทยร ีแอคชัวเรียล คอนซัลต้ิง จํากัด 
5. บริษัท ไทยร ีเทรนนิ่ง จํากัด 
6. บริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จํากัด 
7. บริษัท ไทยร ี เซอร์วิสเซส จาํกัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2557 เดือน สิงหาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 36 ราย  
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 36 ราย 
1.  บริษัท ทวินเทค (ประเทศไทย) จํากัด 
2.  บริษัท โกลบอล เฮลท์ เทรเวล จํากัด 
3.  เอจ-เจแปน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท ์อินคอร์ปอเรทเต็ด 
4.  นิคเคอิ รีเสิร์ช อิงค์ 
5.  ออลเฟลกซ์ ยูโรป 
6.   แอนดริทซ ์เอจี 
7.  ซังเกียว เซซากุโชะ คัมปะนี 
8.  เซียส์ มอร์แกน ลิมิเต็ด 
9.  ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส. เอ. 
10. บริษัท ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
11. บริษัท ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
12. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จํากัด 
13. บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จํากัด 
14. บริษัท เอไอเอ จํากัด 
15. บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด 
16. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
17. บริษัท แพน แอม อินเตอร์เนช่ันแนล  ไฟลท์              

เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
18. โซทโฟมส ์โอเปอเรช่ันส์ ลิมิเต็ด 
19. บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส ์เอเซีย จํากัด 
20. บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
21. บริษัท จ-ียู (ไทยแลนด์) จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2557 เดือน สิงหาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 36 ราย  
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

22. บริษัท ครูเซล (ประเทศไทย) จํากัด
23. บริษัท ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
24. บริษัท เซะก ิคอร์ป(ไทยแลนด์)  จํากัด 
25. บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
26. บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกัด 
27. บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
28.  บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซสิเต็มส์ จํากัด 
29. บริษัท โคคซุัง มาห์เล สยาม จํากัด 
30. บริษัท เอวอร์นิค (ไทยแลนด์) จํากัด 
31. บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรซิล จํากัด 
32. บริษัท เอ็นทที ีคอมมิวนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
33. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) 
34. บริษัท เอสทีซี นิกกะ จํากัด 
35. บริษัท ฮิไรเซมสิึ (ประเทศไทย) จํากัด 
36. บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2557 เดือน กันยายน 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 52 ราย  
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 52 ราย 
1.  บริษัท ไทย เอสคอร์ป จํากัด 
2.  บริษัท โมบาย อินโนเวช่ัน จํากัด 
3.  รีน่า ฮ่องกง ลิมิเต็ด 
4.  บริษัท พิคาโซ ่เนเชอรัลส์ แลบบอราทอร่ี จํากัด 
5.  บริษัท ฟูโซ ่(ประเทศไทย) จาํกัด 
6.   บริษัท จ ีไอไอ อาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
7.  ปริ๊นซ์ มิเนอรลัด์ ลิมิเต็ด 
8.  ฮานส์โกรเฮ่อ พีทีอี แอลทีดี. 
9.  นิปปอน โรล เอ็มเอฟจี. คัมปะนี ลิมิเต็ด 
10. เดอะ เคมิคอล เดลี่ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11. เอเชีย เมททัล โซลูช่ันส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
12. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย)  ลิมิเต็ด 
13. ซิโนเปค ออยฟิลล์ เซอร์วิส เจียงซู คอร์ปอเรช่ัน 
14. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
15. บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี  โซลูช่ันส์               

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
16. บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จํากัด 
17. บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
18. บริษัท โออิซูร ู(ประเทศไทย) จํากัด 
19. บริษัท เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
20. บริษัท สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จาํกัด 
21. ยูเนียน ออฟ คาทอลิก อาเซยีน นิวส์ ลมิิเต็ด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2557 เดือน กันยายน 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 52 ราย  
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

22. บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด
23. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด 
24. บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
25. บริษัท  เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 
26. บริษัท โยโรซ ึเอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จํากัด 
27. บริษัท แมทสา (ประเทศไทย) จํากัด 
28. บริษัท เอบาร่า เทอร์มัล ซสิเตมส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
29. บริษัท พรซีิสช่ัน แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
30. บริษัท ไทยฟูจ ิพลาสติก จํากัด 
31. บริษัท เซนทริโอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
32. บริษัท อาพิค ยามาดะ (ไทยแลนด์) จํากัด 
33. บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป อีส เอเชีย จํากัด 
34. บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
35. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
36. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด 
37. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
38. บริษัท เจเนอรลั คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด 
39. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด 
40. บริษัท กรุงศร ีแฟ็กเตอริง จํากัด 
41. บริษัท โทเทลิ เซอร์วิสเซส โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) 
42. บริษัท สยามเรยีลต้ีแอนด์เซอร์วิส จํากัด 
43. บริษัท บริหารสินทรพัย์กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
44. บริษัท กรุงศร ีเจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด 
45. บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์  โบรคเกอร์ จํากัด 
46. บริษัท กรุงศร ีไลฟ์ แอสชัวรนัส์ โบรกเกอร์ จํากัด 
47. บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรนัส์ โบรคเกอร์ จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2557 เดือน กันยายน 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 52 ราย  
เห็นชอบในหลักการ  -  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

48. บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จํากัด 
49. บริษัท หลักทรพัย์  กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) 
50. บริษัท หลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
51. บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์  ลีสซิ่ง จํากัด 
52. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2557 เดือน ตลุาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน  3  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  2 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย 
1.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง  คัมพานี ลิมิเต็ด 
2.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซมูิคิน เอ็นจิเนียริ่ง  คมัพาน ีลิมเิต็ด 
3.  บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จาํกัด 
4.  บริษัท เฮลล่า (ประเทศไทย) จํากัด 
5.  บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จาํกัด 
6.   บริษัท เซนติว่า (ประเทศไทย) จํากัด 
7.  บริษัท ซีกซ ์อีเอ็มเอส  (ประเทศไทย) จํากัด 
8.  บริษัท ซีกซ ์อีเอ็มเอส  (ประเทศไทย) จํากัด 
9.  บริษัท ซีคซ ์บางกอก จํากัด 
10.  เอ็นเนอร์ย่ี ดริลลิ่ง พีทีอี. แอลทีดี. 
11.  โซดะ อะโรมาติก คัมปะนี ลมิิเต็ด 
12.  ยามาซ่า คอรป์อเรช่ัน 
13.  ดี-เทรด คัมปะนี ลิมิเต็ด 
14.  สตู๊คก้ี แอลทีดี. 
15.  พาฝัน คัมปะน ีลิมิเต็ด 
16.  อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด 
17.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
18.  เพาเวอร์ ไชน่า จงหนาน เอ็นจิเนียริ่ง                   

คอร์ปอเรช่ัน ลิมิเต็ด 
 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  2  ราย 
1. พาวเวอร์  อินทิเกรชันส์ เนเธอร์แลนด์ บี.วี. 
2. บริษัท ยูเอซีเจ เอ็มเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2557 เดือน ตลุาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน  3  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  2 ราย 

19.  บริษัท ออมนิ ออฟชอร์ เทอร์มินัลส์ (โอเปอร์เรช่ันส์) 
(ไทยแลนด์) จาํกัด 

20.  เดอะ จูโรกุ แบ๊งค์, ลิมิเต็ด 
21.  บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จํากัด 
22.  บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
23.  บริษัท นูทานิคซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บรษิัท เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
25.  บริษัท โตโยอ๊ิงค์ (ประเทศไทย) จํากัด 
26.  บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
27.  บริษัท ไทย มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดด้ิง จํากัด 
28.  บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จํากัด 
29.  บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จํากัด 
30.  บริษัท เจเอ็น โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
31.  บริษัท อีซซูุ บอด้ี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
32.  บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี              

(ประเทศไทย) จํากัด 
33.  บริษัท อัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย จํากัด 
34.  บริษัท เรเซล ควอลิต้ี เทรดด้ิง  จํากัด 
35.  บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จํากัด 
36.  บริษัท ยูมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
37.  บริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
38.  บริษัท สแกนเนีย สยาม ลีสซิ่ง จํากัด 
 
 



- 3 - 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2557 เดือน ตลุาคม 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 38 ราย
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน  3  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  2 ราย 

 อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจบางส่วน 
จํานวน 3 ราย 
1. บริษัท ฟูจิ แมทชีน (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
3. บริษัท เรเนโซล่า (ประเทศไทย) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จํานวน 2 ราย 
1. บริษัท เคราซ-์มาไฟ (ไทยแลนด์) จํากัด 
2.  บริษัท โคเกอิ อินเทค (ประเทศไทย) จํากัด 
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2557  เดือนพฤศจิกายน 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  29  ราย 
อนญุาตและไม่อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2  ราย 
เห็นชอบและไม่เห็นชอบในหลกัการบางสว่น  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 29 ราย 
1. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เจเอฟอี คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 
3. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
4. แอคคิวเม็น เอน็จิเนียริ่ง พีทีอี แอลทีดี. 
5. โนรู เพ้นท์ แอนด์ โค้ทติ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
6.  เฟิร์ส แปซิฟิค อินเวสท์เมนส ์ลิมิเต็ด 
7. ไดวะ เฮ้าส์ อินดัสทรี คมัปะนี ลิมิเต็ด 
8.  อัลทัส แคปปติอล คอร์ปอเรชั่น 
9. ไวกาโต  แมเนจเมนท์ ลิมิเต็ด 
10.  ล็อคตั้น โอเวอร์ซีส ์ลิมิเต็ด 
11.  มาร์ตินี่ กรุ๊ป อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ด 
12.  คิวแนป ซิสเตม็ อิงค ์
13.  ยามาบิโก คอร์ปอเรชั่น 
14.  3เอ คอมโพสิตส์ (ไชน่า) แอลทีดี. 
15.  เอชเอชไอ มอริเชียส ลิมิเต็ด 
16.  บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรีส์ จ ากัด 
17.  บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จ ากัด 
18.  บริษัท เอสพ ี อินเจคชั่น แอนด์ โมลด์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
19.  บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
20.   บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
ดอว์สัน มีเดีย ไดเรคท์ ไชน่า ลิมิเต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2557  เดือนพฤศจิกายน 2557 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  29  ราย 
อนญุาตและไม่อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2  ราย 
เห็นชอบและไม่เห็นชอบในหลกัการบางสว่น  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

21.   บริษัท อีเอฟดี อินดัคชั่น จ ากัด 
22.   บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส            

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
23.   บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
24.   บริษัท  บริดจสโตน ไทร์ แมนูเฟคเจอริ่ง                     

(ประเทศไทย) จ ากัด 
25.  บริษัท  สีไทยกันไซเพ้นท์  จ ากัด 
26.  บริษัทโคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว          

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
27.  บริษัท อาซาฮ ีไดมอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28.  มัลติแว็ค พีทีอ ี ลมิิเต็ด 
29.  บริษัท โอฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท นิคอน เซลส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. นูทรีโก้ เอเชีย คอมพานี ลิมิเต็ด 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท อามาโก้ โปรดักส์ช่ัน จ ากัด 
2. บริษัท เฟอร์โร (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบและไม่เห็นชอบในหลกัการบางสว่น จ านวน 1 ราย 
 บริษัท โคกาเนอ ิ(ไทยแลนด์) จ ากดั 
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2557  เดือนธันวาคม 2557 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  47  ราย   
เห็นชอบในหลักการ  4  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 47 ราย 
1.  เอ็นอาร์เอส คอร์ปอเรชั่น 
2.  ซูซุเค็น คัมปะนี ลิมิเต็ด 
3.  โตโก ไคอุน ไคฉะ ลิมิเต็ด 
4.  นิตตะ คอร์ปอเรชนั ออฟ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด 
5.  อินฟินิออน เทคโนโลยีส์ เอเชีย แปซิฟิค พีทอีี แอลทีด ี
6.   ฮิโรเสะ อิเล็คทริค สิงคโปร ์พีทีอี. ลิมิเต็ด. 
7.  อินทริเกรท บลัค์ ซิสเต็ม กรุป๊ พีทีวาย แอลทีด ี
8.  อีเนอร์โฟ ชูการ์ พีทีอี.แอลทดีี. 
9.  โรฟุ (เอช. เค.) ลิมิเต็ด 
10.  มิตซูบิช ิคอรป์อเรช่ัน 
11.  บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12.  ทีเค ชิปปิ้ง ลิมิเต็ด 
13.  บริษัท ไบเออร์ไทย จ ากัด 
14.  บริษัท เอไอเอ จ ากัด 
15.  บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
16.  บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล           

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
17.  บริษัท เอ็มซี ลฟิท์ แอนด์โซลูชั่นส์ จ ากัด 
18.  บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) 
19.  บริษัท ทาช-ิเอส ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง                 

(ประเทศไทย)  จ ากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2557  เดือนธันวาคม 2557 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  47  ราย   
เห็นชอบในหลักการ  4  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

20.  บริษัท คิคูวา (ประเทศไทย) จ ากัด 
21.  บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อนิดัสเตรียล จ ากัด 
22.  บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23.  บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนแูฟคเจอริ่ง               

(ประเทศไทย ) จ ากัด 
24.  บริษัท สยาม โซมาร์ จ ากัด 
25.  บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี. เอเซีย จ ากัด 
26.  บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)    

จ ากัด (มหาชน) 
27.  บริษัท เคไอ-อิโคเทค จ ากัด 
28.  บริษัท ชโมลล์ เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
29.  บริษัท โทโฮกุ  ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
30.  บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
31.  บริษัท ทานาเบะ ( ประเทศไทย ) จ ากัด 
32.  บริษัท เวียร์ เมคคานิคส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
33.  บริษัท ฟรูฮาฟ มหาจักร จ ากัด 
34.  บริษัท พีเอฟพี ซิสเต็มส์ จ ากดั 
35.  บริษัท คอร์น โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
36.  บริษัท เอ็น เค  เม็คคาทรอนิกส์ จ ากัด 
37.  บริษัท โตโมเอะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
38.  บริษัท ทาบูล่า(ประเทศไทย) จ ากัด 
39.  บริษัท เอสบี เทเลคอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
40.  บริษัท ไทยรับประกัน ภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 
41.  บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
42.  บริษัท ไทยร ีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
43.  บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2557  เดือนธันวาคม 2557 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  47  ราย   
เห็นชอบในหลักการ  4  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

44. บริษัท ไทยร ีเทรนนิ่ง จ ากัด 
45. บริษัท ไทยรี ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
46. บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด 
47. บริษัท สแกนเนีย สยาม จ ากดั 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน  4  ราย 
1. บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  บริษัท ไฮล ์เทรลเลอร์ เอเซีย จ ากัด 
3.  บริษัท เอฟเอ็ม โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด 
4.  บริษัท ไทย นาเทค จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2558  เดือนมกราคม 2558 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  35  ราย   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  - ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 35 ราย 
1.  บริษัท ไพพ ์ซัพพอร์ทส์ เอเซยี จ ำกัด 
2.  บริษัท ที.เอ.ที.ซี. จ ำกัด 
3.  บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล          

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง        

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
5.   บริษัท นิปปอน สตีล แอนด ์ซูมิคิน                        

กัลวำไนซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.  บริษัท สยำมยไูนเต็ดสตีล (1995) จ ำกัด 
7.  วอยท์ ไฮโดร เซี่ยงไฮ้ แอลทดีี  
8.  นิสช่ำ อินดัสเทรียล แอนด์ เทรดดิ้ง มำเลเซีย                 

เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 
9.  โมรินำกะ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
10.  อำซำฮี ออกำนิค เคมิคอล อนิดัสตร ีคัมปะนี ลิมิเต็ด 
11.    เอ็มโกลเบิล อนิคอร์ปอเรชั่น 
12.  คิลลีฟำสต์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ ลิมิเต็ด 
13.  วูลเวิร์ธส์ (เฮช.เค.) เซลส์ ลิมิเต็ด 
14.    โลว์คอสต์เบดส์ดอทคอม เอจี 
15.  ดงอำ เอเลคอมพ์ คอร์ปอเรชั่น 
16.  ซีเมนส์ เมดิคอล อินสทรูเม้นทส์ พีทีอี แอลทีดี 
17.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
18.  แอทวูด ออฟชอร์ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

 บริษัท ฮำรูนะ เอเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2558  เดือนมกราคม 2558 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  35  ราย   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  - ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

19.  เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซำท์อีส เอเชีย)  ลิมิเต็ด 
20.  บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
21.  พำวเวอร์ อินทิเกรชันส์ เนเธอร์แลนด์ บี.ว ี
22.  บริษัท อีซซูุเอน็ยิ่น  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด  
23.  บริษัท โทอะ อแีอนด์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
24.   บริษัท อำร์มสตรอง รับเบอร์ แอนด์                       

เคมีคัลโปรดักส์ จ ำกัด 
25.    บริษัท โนวำรต์ีส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
26.    บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
27.    บริษัท  เนเชอรัล ก๊ำซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด                                                      
28.   บริษัท เครำซ-์มำไฟ   (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
29.  ซีเมนส์ วีเอไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช 
30.  บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททเีรียล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
31.   บริษัท ฟำร์ม่ำดีไซน์ จ ำกัด 
32.  บริษัท ฟูตำบะ วีเอส เทคโนโลย ี(ไทยแลนด ์) จ ำกัด 
33.   บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด                  
34.   บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์)  จ ำกัด 
35.  บริษัท โคเกอิ   อินเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 อนญุาตและไม่อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2. บริษัท เชฟเฟิร์ด เทค คอนซัลแตนซี่ ไพรเวท จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  37  ราย   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน  
จ านวน  1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 37 ราย 
1.  แอลเอส - นิคโค คอปเปอร ์อินคอร์ปอเรชั่น 
2.  โฮเทล ล็อตเต้ คอมพานี ลิมิเต็ด 
3.  เดอะ โยมิอูริ ชิมบุน 
4.  โฮชิคิ เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี. ลิมิเต็ด 
5.   ซีนเพาเวอร์ คอมปานี ลิมิเต็ด 
6.  เจฟโค ฮ่องกง คอมปานี ลิมิเต็ด 
7.  ดันแฮม – บุช อินดัสตรีส ์เอสดีเอ็น.  บีเอชดี.     
8.  บริษัท ไทยคิควูา อินดัสทรีส์ จ ากัด 
9.  บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ ากัด (มหาชน) 
10.  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากัด 
11.   บริษัท โซนี ่ดีไวซ์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
12.  บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.  บริษัท เมทัล วัน   (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14.   บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากัด 
15.  บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
16.  บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  บริษัท แอดวิคส เอเชีย แปซฟิิค จ ากัด 
18.  บริษัท ยามาฮา่มอเตอร์  อีเลคทรอนิคส์           

(ประเทศไทย) จ ากัด 
19.  บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จ ากัด 
20.  บริษัท อินวิสตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

 บริษัท ริชมอนด์ ลักซ์ชัวร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  37  ราย   
อนุญาตและไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน  
จ านวน  1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

21.  บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากัด 
22.  คอส ลิมิเต็ด  
23.  บริษัท โตชิบา เซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
24.   บริษัท สเต็ป ออยล์ทูลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
25.   บริษัท โอวายที จ ากัด 
26.    บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จ ากัด 
27.    บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด                                                      
28.   บริษัท ไอเลส (ประเทศไทย) จ ากัด 
29.  บริษัท ไฮน์บูช (ประเทศไทย) จ ากัด 
30.  บริษัท เอเช่ียน  รับเบอร์ พารท์ จ ากัด 
31.   บริษัท เมทโซ   โพรเซส ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
32.  บริษัท แอสเมค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
33.   บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด                
34.   บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35.  บริษัท ไชน่า บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
36.  บริษัท ไฮล ์เทรลเลอร์ เอเซีย จ ากัด 
37.  บริษัท เฟอร์โร (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อนญุาตและไม่อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน 1 ราย 

  บริษัท โซเล็ค โซล่าร ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 
บริษัท แอคคูเมทริค เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2558   เดือนมีนาคม 2558 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  36  ราย   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  - ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 36 ราย 
1.  อีจิส เรล เอส.เอ. 
2.  ต้าเหลียน ปิงซาน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง        

คอมปานี ลิมิเต็ด 
3.  โทกามิ อิเล็กทริค เอ็มเอฟจี คัมปะนี ลิมิเตด็ 
4.  ซันโพล คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5.   ซาไก เฮฟว่ี อินดัสทรีส์ ลิมิเต็ด 
6.  โวไซโอ แทรเวล ลมิิเต็ด 
7.  ฟูจิตะ คันโกะ อิงค์  
8.  แอนติโพดีนส์ อะบอร์ด พีทีวาย ลิมิเต็ด 
9.  รีก้า คูมิ โอวาย 
10.  อีเทอนัล แมททีเรียลส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11.    กาบา สิเคียวริตี้  พีทีอี แอลทีดี 
12.  โตเกียว โรป เอ็มเอฟจี. คอมปะนี ลิมิเต็ด 
13.  บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14.    โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
15.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
16.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง                

คัมพานี ลิมิเตด็ 
17.  บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
18.  ซีจีจี เซอร์วิส เซส  เอส. เอ. 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท ทิมส์ เทคโนโลยี              

(ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ฟูจิ แมทชีน (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2558   เดือนมีนาคม 2558 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  36  ราย   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  - ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

19.  พอสโก เอ็นจีเนียริ่ง  
20.  เดอะ ชูโกคุ แบ๊งค์, ลิมิเต็ด 
21.  บริษัท จอห์น ฮาร์ด้ี (ประเทศไทย) จ ากัด 
22.  บริษัท อาร์ซ ีเฮอริเทจ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
23.  บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)  จ ากัด  
24.  บริษัท นอริ ตาเก้ เอสเอ  (ประเทศไทย) จ ากดั 
25.    บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
26.    ครอปแมน อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.อาร์.แอล.    
27.    บริษัท ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด                                                      
28.   บริษัท แม็คมลิแลน พับลิชเชอส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29.  บริษัท พีเจท ีเทคโนโลยี จ ากดั 
30.  บริษัท ลัคกี้เทค็ซ์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
31.   อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ สิงคโปร์ พทีีอี แอลทีด ี
32.  บริษัท สปริ๊นท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
33.   บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จ ากัด                 
34.   บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ ากัด 
35.  บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
36.  บริษัท เรย์เดล  ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อนญุาตและไม่อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท เนออส เคมิคอล (ไทยแลนด์)  จ ากัด 
2. บริษัท เอสท ี อิเล็กทรอ นิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2558  เดือนเมษายน 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  27  ราย   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  4  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 27 ราย 
1.  นิปปอน สตีลแอนด์ ซูมิคิน  เอ็นจเินียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
2.  ฮิซากะ เวิร์ค, แอลทีดี. 
3.  เฮ้าส์ ฟูดส์ กรุ๊ป อิงค์. 
4.  นิชิเรอิ โลจิสติกส์ กรุ๊ป อิ๊งค ์
5.  จงกั๋วฮว๋าซิ่นเหนิงหยวน คอมปานี ลิมิเต็ด 
6.  ไทสึ คอร์ปอเรชั่น 
7.  แฟรงค์กี้ โกส ทู ฮอลลีกอล์ฟ ลิมิเต็ด  
8.  เจเอฟซี เจแปน อินคอร์ปอเรชั่น 
9.  ซีดริล ฟาร์ อสีท์ ลิมิเต็ด 
10.   บริษัท ไทย นาเทค จ ากัด 
11.  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
13.    มารีไทม์ อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์วิสเซส พทีีอี. แอลทีดี. 
14.  โซลสตัท ออฟชอร์ เอเชีย แปซิฟิก แอลทีดี 
15.  โซลสตัท ออฟชอร์ เอเชีย แปซิฟิก แอลทีดี 
16.  แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมเิต็ด 
17.  แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมเิต็ด 
18.  แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมเิต็ด 
19.  บริษัท ดุลห์เล่อร์ เนเชอรัล ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ                   
20.  บริษัท ฮากิวาระ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท โกลบอล แบรนด์ กรุป๊             

(ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2558  เดือนเมษายน 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  27  ราย   
อนญุาตและไม่อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน  4  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

21.  บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิช่ัน
เนอร์ส จ ากัด 

22.  บริษัท โอซีเค แบงคค์อก จ ากัด  
23.  บริษัท ไทยร ีเซอร์วสิเซส จ ากัด 
24.    ธนาคารเอเอ็น  แซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
25.    บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
26.   บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรช่ัน   ไทยแลนด ์จ ากัด                                                       
27.   บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์              

(ประเทศไทย) จ ากัด 

 อนญุาตและไม่อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางส่วน 
จ านวน 4 ราย 
1. บริษัท เซกิซุย พลาสติก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2. บริษัท โคกาเนอิ (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
3. บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท นิคอน เซลส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท ซังกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2558   เดือนพฤษภาคม 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  31  ราย   
เห็นชอบและไม่เห็นชอบในหลักการบางสว่น  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 31 ราย 
1.  บริษัท เมคคอมบ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท เฟรเซนอีุส คำบี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษัท ยำสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส.เอ. 
5.  มิตซูบิช ิคอร์ปอเรช่ัน 
6.  ไชน่ำ ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บโูร 
7.  ลำวำ อินเตอร์เนช่ันแนล (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด  
8.  เฟอร์ริส เวิลด์ไวด์ ลิมิเต็ด 
9.  อีพิค แอสโซซิเอทส์ โกลบอล แอลแอลซ ี
10.   เซี่ยงไฮ้ ข่ำยฉวน ปั๊ม (กรุ๊ป) คอมปำนี ลิมเิต็ด 
11.  นิฮอน เด็นสุ คมัปะนี ลิมิเต็ด 
12.  บริษัท อำมำโก้ โปรดักส์ช่ัน จ ำกัด 
13.   บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ ดิสทริบิวชั่น             

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
14.  บริษัท ไบเออร์ไทย จ ำกัด 
15.  บริษัท ฟำบริเนท จ ำกัด 
16.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
17.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
18.  ดิ เอ็กซ์พอร์ท- อิมพอร์ท แบงค์ ออฟ เดอะ         

รีพับบลิค ออฟ ไชน่ำ 
19.  บริษัท ดอร์มำ ฟำร์ อีสท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด                  
20.  บริษัท อ๊อคเม่ แปซิฟิค จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2558   เดือนพฤษภาคม 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  31  ราย   
เห็นชอบและไม่เห็นชอบในหลักการบางสว่น  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

21.  บริษัท ซูลเซอร์ เคมเทค จ ำกัด 
22.  บริษัท อีซซูุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
23.  บริษัท ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
24.    บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
25.    บริษัท ดีวำยเอ็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
26.   บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จ ำกัด                                                       
27.   บริษัท โตโยต้ำ โบโชคุ เอเซีย จ ำกัด 
28.  บริษัท ชำร์ป แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
29.  บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
30.  บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์          

เซ็นเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
31.  บริษัท อำกทิโอะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบและไม่เห็นชอบในหลักการบางสว่น จ านวน 1 ราย 
 บริษัท โอโน โซกกิ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2558 เดือน มิถุนายน 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  31  ราย   
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ         จ านวน    1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3  ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 31 ราย 
1. โค ยอง เทคโนโลยี อิงค.์ 
2. ออดิโอ วิสชวล คอมมิวนิเคชัน่ ลิมิเต็ด 
3. นาริ กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น 
4. นากามุระ แอร์เอ็กซ์เพรส คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5. แวนเทจ ดริลเลอร์ 1 คัมปะน ี
6. มารูเบน ิคอร์ปอเรชั่น 
7. บริษัท เอฟเอ็ม โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด 
8. โตเกียว เมโทร โพลิแท็น อินดัสเทรียล เทคโนโลย ีรี

เสิร์ช อินสทิทวิท ์
9. บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
11. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
12. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
13. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
14. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
15. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
16. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
17. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
18. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
19. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
20. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
21. ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 

1. บริษัท โคราชเดนกิ จ ากัด 
2. บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. อลัทัส แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ พีทีอี. แอลทีดี. 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2558 เดือน มิถุนายน 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  31  ราย   
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ         จ านวน    1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3  ราย 

22. ซิโนเปค ออยฟิลล์ เซอร์วิส เจียงซู คอร์ปอเรชั่น 
23. บริษัท ด็อกเตอร์ วูล์ฟฟ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท ซีเมนส ์เฮลท์แคร์ จ ากดั 
25. บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
26. บริษัท ซีอีซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จ ากัด 
28. บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29. บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอลเพอรฟ์อร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
30. บริษัท แกล็กโซ สมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ากัด 
31. บริษัท แกล็กโซ สมิทไคล์น คอนซูมเมอร์เฮลธแ์คร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย  แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 

แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2558   เดือนกรกฎาคม 2558 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ     จ านวน  34 ราย   
ได้รบัอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ จ านวน    1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ                        จ านวน    1 ราย 
ไม่เหน็ชอบในหลักการ                     จ านวน    1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 34 ราย 
1. อีซิบุ๊คดอทคอม พีทีอี ลิมิเต็ด  
2. บริษัท โลพาเรก็ซ์ จ ากัด 
3. บริษัท โคเรีย รูรัล คอมมูนิตี ้คอเปอเรชั่น (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
4. ดีเอ็นอาร์ โปรเซส โซลูชั่นส ์พทีีอี. แอลทีดี. 
5. โตโย โกฮันคัมพานี ลิมิเต็ด 
6. คิงส์แพน อินซูเลทพาเนลส์ พทีีวาย ลิมิเต็ด 
7. เปอโยต์ ซีตรอง ออโตโมบิล เอสเอ 
8. โตเกียว แก๊ส คอมพานี ลิมิเต็ด 
9. วีแลนด์ เมทลัส์ สิงคโปร์ (พีทีอี) ลมิิเต็ด 
10. ลุฟฮันซ่า ซิสเต็มส์ จีเอ็มบีเอชแอนด์ โค เคจ ี
11. ราส์ชิก จีเอ็มบีเอช 
12. เวิลด์ทิกเก็ต เอ/เอส 
13. บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร ์จ ากัด 
14. บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. เฟธฟูลแอนด์กูลด์ พีทีอี. ลิมิเต็ด 
16. ซิโนเปคออยฟิลล์ เซอร์วิส เจยีงซูคอร์ปอเรชั่น 
17. เกรทวอล ดริลลิ่ง คัมปะนี 
18. บริษัท แคร์สตรีม เฮลธ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย)  จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2558   เดือนกรกฎาคม 2558 

อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ     จ านวน  34 ราย   
ได้รบัอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ จ านวน    1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ                        จ านวน    1 ราย 
ไม่เหน็ชอบในหลักการ                     จ านวน    1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

20. บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์)  จ ากัด 
21. บริษัท ฟินไอควิ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
22. ฟินไอคิว คอนซัลติ้ง พีทีอี แอลทีดี 
23. บริษัท เวิลด์ คเูรียร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 
24. บริษัท โยโรซ ึเอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
25. บริษัท ไอเอสซเีอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
26. บริษัท อีลาสโต พลาสติก คอนกรีต (ประเทศไทย) จ ากัด 
27. บริษัท โกรเวล เคมีคอลส์ จ ากัด 
28. บริษัท เอ็มแอนด์ที อัลไลด์ เทคโนโลยี่ส์ จ ากัด 
29. บริษัท เบรวินี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. บริษัท สยาม ซันโย สเปเชียล สตีล โปรดักท์ จ ากัด 
31. บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จ ากัด 
32. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากัด 
33. สิงคโปร์ เอแอลอี พีทีอี แอลทีดี 
34. บริษัท คาร์บอนบีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน 1 ราย 
บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 
บริษัท เทคเซีย ลูบริแคน็ท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ไม่เหน็ชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 
 บริษัท สาธรทรัพย์สิน จ ากัด 
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2558   เดือนสิงหาคม 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  29 ราย  ไมอ่นุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน 5  ราย 

1. สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอรไ์ลน์ ลิมิเต็ด 
2. มิตซูบิชิ คอร์ปอเรช่ัน 
3. บริษัท ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
4. บริษัท ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
5. แกรี เวเบอร์ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
6. เอ็ม-ซิสเต็ม คมัปะนี ลิมิเต็ด 
7. นากามุระ โลจิสติกส์ อิงค ์
8. คัสโตดิโอ พีทีอี แอลทีด ี
9. บิทเซอร์ รีฟริเจอเรช่ัน เอเชีย พีทีอี. แอลทดีี. 
10. เออิว่า เคมีคอล ไอเอ็นดี. คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11. ทีวี อาซาฮี คอร์ปอเรช่ัน 
12. สเตมคอร์ (เอส.อี.เอ.) พีทีอี ลิมิเต็ด 
13. บริษัท คอนเทนเนอร์เชน (ประเทศไทย) จ ากัด   
14. บริษัท โครสั360 (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15. นิปปอน สตลี แอนด์ ซูมิคิน เอน็จิเนียริ่ง คมัพานี ลิมิเต็ด 
16. เดอะ กิฟุ ชินกิน แบ๊งค ์
17. บริษัท อัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย จ ากัด 
18. บริษัท จีเอ็มอี เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท ไบโอโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
21. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี  จ ากัด (มหาชน) 
22. บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
23. บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

1. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ยูแทคไทย  จ ากัด 
3. บริษัท แอดวิคส เอเชีย แปซฟิิค จ ากัด 
4. บริษัท โลพาเรก็ซ์ จ ากัด 
5. บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ 

จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2558   เดือนสิงหาคม 2558 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  29 ราย  ไมอ่นุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน 5  ราย 

24. บริษัท อาร์กเซริ์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด     
25. บริษัท ซาโนฟี-่อเวนตีส (ประเทศไทย) จ ากัด 
26. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด     
27. บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด   
28. บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   
29. บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส ์โมโนเมอร์ จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2558  เดือนกันยายน 2558 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  36  ราย   
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 36 ราย 
1.  ต้าหัว เทคโนโลยี (เอชเค) ลิมิเตด็ 
2.  ฮ่องกง นิตตัน อิเล็กทรอนิกส์ ลิมิเต็ด 
3.  นิปปอน สตีลแอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
4.  ดิจิตอล มีเดีย แล็บ อิงค์ 
5.   ดันสตาร์ เฟอร์เมนต์ เอจี 
6.  โกดัก อลาริส สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. 
7.  บานส์ ชลัคท์ อุนด์ ฟอร์แดร์เทคนิค จีเอ็มบีเอช  
8.  โกปุระ เอเชีย  ลิมิเต็ด 
9.  เอสเอ็มเอส ซีหมาก อัคเตียนเกเซลชาฟท์ 
10.  เวิลด์ เคมีคอล คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11.    คาโก้ นิว เอนเนอร์ยี่ อิงค์ 
12.  โตเกียว โชไค, ลิมิเต็ด 
13.  สเปกตรัม อินสทรูเม้นท์ (กรุ๊ป) คอมปะนี ลิมิเต็ด 
14.    เบรย์ คอนโทรลส์ เซาท์อีสท์ เอเชีย พีทีอี. ลิมิเต็ด. 
15.  บริษัท ไชน่า บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
16.  บริษัท เน็ตมาร์เบิ้ล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
17.  บีจีพี อินท์ ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลี่ยม คอร์ปอเรชั่น 
18.  อัลคาเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
19.  วาร์ทสิล่า สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
20.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
21.  ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
22.  บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)              

จ ากัด (มหาชน) 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2558  เดือนกันยายน 2558 

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  36  ราย   
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

23.  บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์          
(ประเทศไทย) จ ากัด 

24.  บริษัท ไทยลอนรีไวซ์ จ ากัด 
25.    บริษัท อาเจไทย จ ากัด 
26.    บริษัท เมกาดีเน่ ไทย จ ากัด   
27.    บริษัท ซุนด์ เอเชีย (บางกอก) จ ากัด                                                    
28.   บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29.  บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
30.  บริษัท นิคเคสยาม อลูมิเนียม จ ากัด 
31.   อีเดียด้า ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี, เอส.เอ. 
32.  บริษัท เอนไก เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด 
33.   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์            

(ประเทศไทย) จ ากัด                
34.   บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย  จ ากัด 
35.  บริษัท ซัมมิทซันไรซ์ เอนเนอจี จ ากัด 
36.  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท สลิทเตอร์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.  บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท อัลสตอม ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  บริษัท อัลสตอม ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2558 เดือน ตลุาคม 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน  25  ราย   
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ จํานวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 25 ราย 
1.  ฟูจิคูระ ลิมิเต็ด 
2.  ซิสตร้า เอสเอ 
3.  วิกซ์ โมบิลิต้ี   พีทีวาย แอลทดีี 
4.  อีจีส อินเตอร์เนช่ันแนล 
5.   โอคุระ ยูโซกิ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
6.  ยามาดะ บิสซิเนส คอนซลัต้ิง คัมปะนี ลมิิเต็ด 
7.  อินฟอร์มาติก้า เอส.อี.เอ.พีทีอี ลิมิเต็ด 
8.  โอจิ สตีล คมัปะนี ลิมิเต็ด 
9.  บรืกมานน์ เอชเค ลิมิเต็ด 
10.  อาวม่า แอคทูเอเตอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด 
11.    พีซีเอ็ม กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี 
12.  ฮิตาชิ แม็กเซลล์ โกลบอล ลิมเิต็ด 
13.  โรบิท พับลิค ลิมิเต็ด คอมพานี 
14.    อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด 
15.  ซิโนเปค จงหยวน ปิโตรเลียม  เอ็นจีเนียริ่ง ลิมิเต็ด 
16.  แวนเทจ ดริลเลอร์ 1 คัมปะนี 
17.  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
18.  บริษัท โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
19.  บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
20.  บริษัท คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทช์ (ประเทศไทย)  จํากัด 
21.  บริษัท มูราคามิ ไซคิว (ประเทศไทย) จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1  ราย 
1. บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2558 เดือน ตลุาคม 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน  25  ราย   
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ จํานวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

22.  บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

23.  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจ ี
24.  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย  แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 
25.  บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 

 ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ จํานวน 2 ราย 
1. บริษัท เทอร์รามาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชินเนอรี่ 

(ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จํากัด  

 เห็นชอบในหลักการ จํานวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไอบาห์น(ประเทศไทย) จํากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2558 เดือน พฤศจิกายน 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน  32  ราย   
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ จํานวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 32 ราย 
1.  บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด 
2.  บริษัท จีเอชแอล อีเปย์เม้นส ์จํากัด 
3.  บริษัท อัลสตอม ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จํากัด 
4.  บริษัท อัลสตอม ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จํากัด 
5.   นาริ กรุ๊ป คอรป์อเรช่ัน 
6.  นาริ กรุ๊ป คอรป์อเรช่ัน 
7.  ซุคุบะ เดงคิ  คัมปะนี ลิมิเต็ด 
8.  อีจิส เรล เอส.เอ. 
9.  ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรช่ัน ลิมิเต็ด 
10.  เฟิร์ส ไรท์ เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 
11.    มิซึอิ ฟูโดะซัน (เอเชีย) พีทีอี. แอลทีดี. 
12.  โคแม็กซ์ สิงคโปร์ พีทีอี ลมิิเต็ด 
13.  เรโนลท์ เอส.เอ.เอส. 
14.   ชิงเต่า ไฮเซนส์ ฮิตาชิ แอร์-คอนดิช่ันน่ิง                 

ซิสเต็มส ์คัมปานี ลิมิเต็ด  
15.  มัตสึซาดะ พรซีิช่ัน อิงค์. 
16.  อิเซกิ แอนด์ คมัปะนี ลิมิเต็ด 
17.  บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จํากัด 
18.  บริษัท อีเกียบริการจัดซื้อ (ประเทศไทย) จาํกัด 
19.  บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จํากัด 
20.  บริษัท ชโมลส-์บิคเคนบัค (ไทยแลนด์) จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2558 เดือน พฤศจิกายน 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน  32  ราย   
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ จํานวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

21.  บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 
22.  บริษัท ไทย โฮริคาว่า จํากัด 
23.  บริษัท เมิรซ์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บริษัท เนเรียม สกินแคร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
25.  บริษัท ไทเซอิ เอ็นจิเนียริ่ง เอเชียน จํากัด 
26.  บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุป๊ (ไทยแลนด์) จํากัด 
27.  บริษัท ทาคาทซึ เอ็มเอฟจี    (ไทยแลนด์) จาํกัด 
28.  บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
29.  บริษัท ทซีี ซีโร ่(ประเทศไทย) จํากัด 
30.  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
31.  บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จํากัด 
32.  บรษิัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด 

 ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ จํานวน 2 ราย 
1. บริษัท บริดจสโตน แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง             

(ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริช่ันแนล โปรดักส์           

(ประเทศไทย) จํากัด  

 เห็นชอบในหลักการ จํานวน 1 ราย 
1. บริษัท ดีเอบี เทคโนโลยี จํากัด  
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2558 เดือน ธันวาคม 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน  34  ราย   
เห็นชอบในหลักการ  2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  3 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 32 ราย 
1.  บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จํากัด 
2.  บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
3.  บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี           

(ประเทศไทย) จํากัด 
4.  บริษัท คาร์บอนบีดับเบ้ิลยู (ไทยแลนด์) จํากัด 
5.   บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร            

(ประเทศไทย) จํากัด 
6.  คินเดน คอร์ปอเรช่ัน 
7.  ไอฟูล คอร์ปอเรช่ัน 
8.  เอ็มดีเอส แปซฟิิค พีทีอี แอลทีดี. 
9.  นอร์ธ ไชน่า พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
10.  สุพรีม คอมโพเน็นท์ อินเตอร์เนช่ันแนล พีทอีี แอลทีดี 
11.  มิตซุย ชูการ์ คอมปะนี ลิมิเต็ด 
12.   ซูมิโตโม แน็คโก้ แมททีเรียลส์ แฮนดลิ่ง เซลส ์          

คัมปะนี ลิมิเต็ด  
13.  เจวายพี เอนเตอร์เทนเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน 
14.  อาร์พี โรยัล ดิสทริบิวช่ัน เอสแอล 
15.   ไดอะล็อก เซมิคอนดักเตอร์ โอเปอเรชันส์                

เซอร์วิสเซส ลมิิเต็ด  
16.  เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
17.  เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
18.  ดูซาน เฮฟว่ี อินดัสตรีส แอนด์ คอนสตรัคช่ัน          

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  3  ราย 
1. บริษัท คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) 

จํากัด 
2. บริษัท เลียร ์คอร์ปอเรช่ัน   เซ้าท์อีสท ์

เอเชีย จํากัด 
3. บริษัท เอสบี เทเลคอม (ประเทศไทย) 

จํากัด 
 
 



- 2 - 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2558 เดือน ธันวาคม 2558 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน  34  ราย  
เห็นชอบในหลักการ  2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  3 ราย 

คอมพานี ลิมิเต็ด 
19. บริษัท หลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน)
20. บริษัท เฮลโลเพย์ จํากัด
21. บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จํากัด
22. บริษัท โตไก พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด
23. บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จํากัด
24. สิงคโปร์ เอแอลอี พีทีอี แอลทีดี
25. บริษัท ชินคาวะ แมนูแฟคเจอร่ิง เอเซีย จํากัด
26. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสเินส โซลูชันส์

(ประเทศไทย) จํากัด
27. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด
28. บริษัท โมบาย อินโนเวช่ัน จํากัด
29. บริษัท ซีเคซ ีจวิเวลรี่ จํากัด
30. บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
31. บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
32. บริษัท ทีเอสพี ไพพ์ จํากัด
33. บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรีส์ จํากัด
34. บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้าฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด

 เห็นชอบในหลักการ จํานวน 2 ราย
1. บริษัท ยาซุย เอเชีย จํากัด
2. บริษัท ไซคิว ไทยแลนด์ จํากัด
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  

เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 1/2559 เดือน มกราคม 2559 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  31  ราย  
เห็นชอบในหลักการ  - ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 28 ราย
1. บริษัท ริชมอนด์ ลักซ์ชัวรี (ประเทศไทย) จ ำกัด
2. นำริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
3. ซำนเคน เซทสุบิ โคเกียว คัมพำนี ลิมิเต็ด
4. สิสิคุ แอดไครส์ คอร์ปอเรชั่น
5. เจเอฟอ ีเอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น
6. บี.เค.เอส. เอส.เอ.
7. คองสกิลด์อินดัสทรี่ เอ/เอส
8. แอสโค เจเนอรัล ซัพพลำยส์ (ฟำร์อีสท์) ลิมิเต็ด
9. เยเกอร์ อุมเวลท์ เทคนิค จีเอ็มบีเอช
10. มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น
11. ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น
12. ปิโตรนำส โกลบอลเทคนิคอลโซลูชั่นส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
13. บริษัท ดุลห์เล่อร์ เนเชอรัล ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ
14. ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)
15. บริษัท พำนำโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
16.  บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด
17. บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ   

(ไทยแลนด์) จ ำกัด
18. บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด
19. บริษัท มิตซุย คินโซคุ แคทำลิสท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
20. อินเกฟวิตี้ ฮ่องกง ลิมิเต็ด

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จ านวน  -  ราย
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 1/2559 เดือน มกราคม 2559 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  31  ราย  
เห็นชอบในหลักการ  - ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

21. บีเอชเอส คอร์รูเกตเต็ด มำชีนเนอรี่ (เซี่ยงไฮ้)
คัมปะนี ลิมิเต็ด

22. บริษัท  ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด
23. บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด
24. บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
25. บริษัท คูโบต้ำ เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จ ำกัด
26. บริษัท ชำเนล (ประเทศไทย) จ ำกัด
27. บริษัท ดีเอสเอ็ม ซิโนเคม ฟำร์มำซตูิคอล

(ประเทศไทย) จ ำกัด
28. บริษัท มำสด้ำ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 3 ราย
1. บริษัท แคร์เท็กซ์ เอเซีย จ ำกัด
2. บริษัท โยชิมูระ เอเชีย จ ำกัด
3. บริษัท ฟิตเนส เฟิสต์ ไทย จ ำกัด
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2559 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  32  ราย   
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  2 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 32 ราย 
1.  บริษัท เจ็ทเรดาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
2.  กัลปาตารู เพาเวอร์ ทรานสมิชช่ัน ลิมิเต็ด 
3.  กัลปาตารู เพาเวอร์ ทรานสมิชช่ัน ลิมิเต็ด 
4.  มิตซูบิชิ คอร์ปอเรช่ัน 
5.   รูทเลดจ์ โอมนิ เซอร์วิสเซส พีทีอี ลิมิเต็ด 
6.  ยากิ แอนด์ โก ลิมิเต็ด 
7.  เปปเปอร์สโตน กรุ๊ป ลมิิเต็ด 
8.  ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ด 
9.  โกเกม พีทีอี ลมิิเต็ด 
10.  ไอเซ โอเวอร์ซี คอร์ปอเรช่ัน 
11.  รูโทรนิคส์ อิเลก็ทรอนิกส์ เอเชีย เอชเค ลิมิเต็ด 
12.    โอติคอน สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
13.  มิซูโฮ เมดดิคัล คัมปะนี ลมิิเต็ด 
14.  เทซัค ชินโค ไวร์โร้ป คัมพานี ลิมิเต็ด 
15.  โครมาโฟล เทคโนโลยี ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเต็ด 
16.    บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
17.  บริษัท  บีเอสที เอลโทรมาท เซาท์ อีสท์ เอเชีย จํากัด 
18.  บริษัท สยาม ซันโย สเปเชียล สตีล โปรดักท์ จํากัด 
19.  วู้ด แมคเคนซย์ี เอเชีย แปซฟิิค พีทีอี แอลทีดี 
20.  บริษัท หวงเบาเช เซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกัด  
21.  บริษัท คิงฟา ไซแอนด์เทค (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  2  ราย 
1. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง     

(ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท ทอสเทม็ ไทย จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2559 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  32  ราย   
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  2 ราย 

22.  บริษัท ยูนิเพรส (ไทยแลนด์) จํากัด 
23.  บริษัท ไทยสตาร์ไลท์   แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
24.  บริษัท เจนีวา มาสเตอร์ ไทม ์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
25.  บริษัท ทรุม้พ์ฟ จํากัด 
26.  บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด 
27.  บริษัท ไทร ์โมลด์ (ประเทศไทย) จํากัด 
28.  บริษัท ไอซแีอล (ประเทศไทย) จํากัด 
29.  บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสเินส โซลูช่ันส์      

(ประเทศไทย) จํากัด 
30.  บริษัท แบรนด์โทน (ประเทศไทย) จํากัด 
31.  บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด 
32.  บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จํานวน 2 ราย 
1.  บริษัท ฟอนเทยีร่า (ประเทศไทย) จํากัด 
2.  บริษัท มารูเบนิ-อีโตชู ทิวบิวลาส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามทีข่อ จํานวน 2 ราย 
1. บริษัท ไฮวา (ประเทศไทย) จํากัด 
2.  บริษัท ออโตแพค จํากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เร่ือง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

คร้ังที่ 3/2559 เดือน มีนาคม 2559 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  31  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 31 ราย
1. บริษัท เอ็กซ์วายแซด พริ้นต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด
2. วอยท์ ไฮโดร ไพรเวท ลิมิเต็ด
3. โคเรีย วอเตอร์ รีซอร์สเซส คอร์ปอเรช่ัน
4. รีมาเทค โฮลด้ิงส์ คอร์ปอเรช่ัน
5. คาบูรางิ. เอสเอส คัมปะนี ลิมิเต็ด
6. อัลทัส แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส พีทีอี. แอลทีดี.
7. มิเอะ เมทัล อินดัสทรี คอมปะนี ลิมิเต็ด
8. ซิโนเปค ลูบริแคนท์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
9. เออร์เซ็น เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด
10. เซ็งคุเชีย คอร์ปอเรช่ัน
11.  บริษัท ยาซุย เอเชีย จ ากัด
12. บริษัท เทคเซีย ลูบริแค็นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
13. บริษัท ไซคิว (ไทยแลนด์) จ ากัด
14. โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรช่ัน
15.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรช่ัน
16. เพาเวอร์ ไชน่า จงหนาน เอ็นจิเนียริ่ง

คอร์ปอเรช่ัน ลิมิเต็ด
17. บริษัท เวสทัส วินด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด
18. บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
19. คาร์เกอร์ ลิ-บริ อินเตอร์เนช่ันแนล ซับสคริปช่ัน

เอเจนซี่ ลิมิเต็ด

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จ านวน  2  ราย
1. บริษัท เทคโน-เมททอล แอมเทค

โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด
2. บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์

(ประเทศไทย) จ ากัด
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

คร้ังที่ 3/2559 เดือน มีนาคม 2559 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  31  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

20.  บริษัท ทาคราฟ (เซาท์ อีส เอเซีย) จ ากัด 
21.  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด 
22.  บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จ ากัด 
23.  บริษัท อินนิออส สไตโรลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
24.  บริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จ ากัด 
25.  บริษัท โลห์มันน์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
26.  บริษัท เจฟโฟ ไทย จ ากัด 
27.  บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28.  บริษัท ชูลเลอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
29.  บริษัท น้ าตาลกุมภวาปี จ ากัด 
30.  บริษัท ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
31.  บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท อาร์เบอร์ก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2559 เดือน เมษายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  36  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 36 ราย 
1.  เอ็นทีที คอมมวินิเคช่ันส์ คอร์ปอเรช่ัน 
2.  ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
3.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
4.   ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
5.  อันดริทซ์ ไฮโดร จีเอ็มบีเอช 
6.  แอลเอสไอเอส คอมปะนี ลมิิเต็ด 
7.  สแตนเลย์ อิเลค็ทรคิ โฮลด้ิง เอเชีย-แปซิฟิค               

พีทีอี. ลมิิเต็ด 
8.  นิปปอน เคมิคอล อินดัสเตรียล คอมปะนี ลิมิเต็ด 
9.  อูเอโน ฟู้ด เทคโน อินดัสตรี, ลิมิเต็ด 
10.  เอช. อิเคอุจิ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
11.    ไซรัส โซลูช่ันส ์พีทีอี แอลทีดี  
12.  ทบพัน พรินทต้ิ์ง คัมปะนี ลมิิเต็ด 
13.  ออลมิกซ ์
14.  ไฮเทรา คอมมนิูเคช่ันส์ คอรป์อเรช่ัน ลิมิเต็ด 
15.  บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จํากัด 
16.    นิปปอน สตีล แอนด์ ซมูิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คมัพานี ลมิิเต็ด 
17.  มารูเบนิ คอร์ปอเรช่ัน 
18.  บริษัท เนช่ันแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล                    

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
19.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) 
20.  บริษัท เอ็นซีเอ แล็ปส์ จํากัด  
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2559 เดือน เมษายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  36  ราย    
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

21.  บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรยีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
22.  บริษัท เวอร์ริทสั โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
23.  บริษัท โตชิบา โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซแีอล           

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
25.  บริษัท อีซซูุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
26.  บริษัท อีซซูุมอเตอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล                 

โอเปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จาํกัด 
27.  บริษัท จงฟาง แพ็คก้ิง (ไทยแลนด์) จํากัด 
28.  บริษัท จินตนา ฟูจิโบ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
29.  บริษัท วายเอ็มจี เทค (ไทยแลนด์) จํากัด 
30.  บริษัท สยาม เคียวโด จํากัด 
31.  บริษัท ทีพี แมชชีน พาร์ท จํากัด 
32.  บริษัท มากอตโต จํากัด 
33.  บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
34.  บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จาํกัด 
35.  บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
36.  บริษัท เคอิไอชา (ไทยแลนด์) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย 
1. บริษัท คูโบต้า คาซุย (ประเทศไทย) จํากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2559 เดือน พฤษภาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  26  ราย    
เห็นชอบในหลักการไม่ครบ  จํานวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 26 ราย 
1.  เฮียวซุง คอร์ปอเรช่ัน 
2.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซมูิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คมัพานี ลมิิเต็ด 
3.  ชินกิ บัส คัมพานี ลิมิเต็ด 
4.   เดอะ คันไซ อิเล็คทริค พาวเวอร์ คัมปะนี อินคอร์ปอเรเต็ด 
5.  เวเธอร์นิวส์ อิงค์ 
6.  ฟุคุวิ เคมีคอลอินดัสทรี คัมปะนี ลิมิเต็ด 
7.  โฮคุโตะ คอรป์อเรช่ัน 
8.  อาร์มสตรอง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด 
9.  อากราน่า ฟรุ๊ต ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเต็ด 
10.  เมอิโก อิเล็ก ฮ่องกง คอมพานี ลิมิเต็ด 
11.    แมคเคน อินเตอร์เนช่ันแนล อิงค์.  
12.  นิปปอน เปเปอร์ อินดัสตรีส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
13.  บริษัท ฟอนเทยีร่า (ประเทศไทย) จํากัด 
14.  บริษัท คุเรฮะ (ไทยแลนด์) จาํกัด 
15.  บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด 
16.    บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
17.  บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จํากัด 
18.  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
19.  บริษัท เทนาริส โกลบอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด 
20.  บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด  
21.  บริษัท ทราโฟ สตีล (ไทยแลนด์) จํากัด 
22.  บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1  ราย 
1. บริษัท เอ็มเอ็มซี อีเล็คโทรนิคส์        

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2559 เดือน พฤษภาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  26  ราย    
เห็นชอบในหลักการไม่ครบ  จํานวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

23.  บริษัท โฮยา กลาส ดิสค ์(ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จํากัด 
25.  บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)    

จํากัด (มหาชน) 
26.  บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จาํกัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 1 ราย 
1. บริษัท อิชิดะ (ประเทศไทย) จํากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2559 เดือน มิถุนายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  22  ราย 
   
 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 22 ราย 
1.  คินเดน คอร์ปอเรช่ัน 
2.  ซูมิโตโม คอร์ปอเรช่ัน 
3.  ไอเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอลทีดี 
4.   อะเพอแรม สเตนเลส เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูช่ันส์

อินเตอร์เนช่ันแนล เอสเอเอส  
5.  ยูโค คาร์ แคริเออร์ อิงค์ 
6.  ไชน่า เซาท์เทริ์น พาวเวอร์ กริด คอมปะนี ลิมิเต็ด 
7.  ดองบู แดวู อีเล็คทรอนิคส์ คอร์ป 
8.  โคมัตส ุอิเลคทริก อินดัสทรี คอมปะนี ลมิิเต็ด 
9.  คิงฟา ไซแอนด์เทค คอมปะนี ลิมิเต็ด 
10.  บริษัท มารูเบนิ-อีโตชู ทิวบิวลาส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
11.  บริษทั ดีเอบี เทคโนโลยี จํากัด 
12.    อัลคาเทล-ลูเซน่ เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิเิต็ด  
13.  บริษัท เอซสุ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
14.  บริษัท ซูมิโตโม เบคไลท์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
15.  บริษัท แอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล เทอร์มอลซิสเต็มส ์

(ประเทศไทย) จํากัด 
16.  บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด 
17.   บริษัท สยาม คาคิฮาระ จํากัด  
18.  บริษัท เดลฮี เทคโน จํากัด 
19.  บริษัท ฟลายอ้ิงเซาท์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2559 เดือน มิถุนายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  22  ราย ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  - ราย 

20. บริษัท เองเก้ิล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
21. บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด
22. บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จาํกัด
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2559 เดือน กรกฎาคม 2559 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  30  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย      
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 30 ราย 
1.  ลาร์เซน แอนด์ ทูวโบร ลิมิเต็ด 
2.  บีเออี ซีสเต็มส์ เซอร์เฟส ชิปส์ (โปรเจ็คส์) ลิมิเต็ด 
3.  ซาซิบ เอส.พี.เอ. 
4.   เพอเฟ็ตติ เวน มีลล ์เอ็กปอร์ต ฟาร์ อีส ลิมิเต็ด 
5.  เออีซี พาร์ทเนอร์ส เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. 
6.  โอดะคิว  อิเล็กทริก เรลเวย์ คอมพานี ลิมิเต็ด 
7.  ฟูจิ คิวโคะ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
8.  แคด+ที-คอนเซาท์ติ่ง จีเอ็มบีเอช 
9.  เบ็คฮ็อฟ ออโตเมชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด 
10.  โมลเคอราย เม็กเล่ย์ วาซซ่าบวร์ก จีเอ็มบีเอช      

แอนด์ โค. เคจี 
11.    เวสตี้ ฟู้ดส์ ยูเค ลิมิเต็ด 
12.  บัมเบิ้ล บี ฟูดส์, แอลแอลซี 
13.  บริษัท คูโบต้า คาซุย (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.  อัลคาเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
15.  อัลคาเทล- ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
16.    บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
18.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
19.  บริษัท ฮุค ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
20.  บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด  

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 7/2559 เดือน กรกฎาคม 2559 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  30  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย      
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

21. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด
22. บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ ซังค์

(ไทยแลนด์) จ ากัด
23. บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จ ากัด
24. บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ากัด
25. บริษัท ไทยมาร์โซล จ ากัด
26. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น

(ประเทศไทย) จ ากัด
27. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด

(มหาชน)
28. บริษัท ยูเนี่ยนสตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์

(ประเทศไทย) จ ากัด
29. บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด
30. บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย
1. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย
1. บริษทั ซีแอลเอ็กซ์ ไทย จ ากัด
2. บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มตคิณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2559 เดือน สิงหาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  27  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน  1  ราย     

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 27 ราย 
1.  บริษัท มิกซ์ เทเลเมติกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
2.  บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จํากัด 
3.  บริษัท ทูบูลาร์ โปรดักซ์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
4.   เหอหนาน เว้ยหัว เฮฟว่ี แมชชีนเนอร์รี ่คมัปะนี ลมิิเต็ด 
5.  ฟูจิคูระ  ลมิิเต็ด 
6.  อันซาลโด้ เอ็นเนอร์เจีย สวิตเซอร์แลนด์ ลิมเิต็ด 
7.  ไชน่า เคาน์ซิลฟอร์ เดอะ โปรโมช่ัน ออฟ         

อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด 
8.  โทโฮ อินเตอร์เนช่ันแนล อิงค ์
9.  วันแอ็คเซส เอสเอ 
10.  ลิน หวา เอ็นจเินียริ่ง เวิร์ค (พีทีอี) ลิมิเต็ด 
11.    อาร์ท ออฟ คลิก พีทีอี. แอลทีดี. 
12.  เคไอ ฟาร์มา เอเชีย เทค ลิมิเต็ด 
13.  เบาส์มัน อินกรีเดียนท์ส บีวี 
14.  ไซโนทรัค อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต คัมปะนี ลิมิเต็ด 
15.  ยูเน่ียนเพย์ อินเตอร์เนช่ันแนล คอมพานี ลิมิเต็ด 
16.    บริษัท อิชิดะ (ประเทศไทย) จาํกัด 
17.  ซิโนเปค ออยฟิลล์ เซอร์วิส เจียงซู คอร์ปอเรช่ัน 
18.  บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จํากัด 
19.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด 
20.  บริษัท เมดเพซ (ประเทศไทย) จํากัด  
21.  บริษัท สตราเจน ฟาร์มา (ประเทศไทย) จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2559 เดือน สิงหาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  27  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน  1  ราย     

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

22.  บริษัท ดอร์มา ฟาร์ อีสท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
23.  บริษัท ไดโด้ โคเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จํากัด 
25.  บริษัท ลคัก้ีเทค็ซ์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
26.  บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย)  จํากัด 
27.  บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด 

 ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 1 ราย 
1. บริษัท โอลิ วีบรา จํากัด 
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ข้อมูลใหบ้รกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2559 เดือน กันยายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  32  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน  2  ราย     

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 32 ราย 
1.  เซ็นทรลั เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรคัช่ัน คมัปะน ีลมิิเต็ด 
2.  นิว รีจิสตัน คอมปะนี ลิมิเต็ด 
3.  เอสเอฟเค เลอบลอง เอ/เอส 
4.   เมตาตรอน เอส.อาร์.แอล. 
5.  เทคนิโค ฟลอร ์
6.  วิเวียน เวสต์วูด ลิมิเต็ด 
7.  บริษัท สตราทจีิก พร็อพเพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จํากัด 
8.  บริษัท ซันวา ไอรอน (ประเทศไทย) จํากัด 
9.  บริษัท อาร์เบอร์ก (ไทยแลนด์) จํากัด 
10.  บริษัท ฟลาย ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 
11.    โซลสตัท ออฟชอร์ เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี 
12.  บริษัท ลสีซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด 
13.  บริษัท สแกนเนีย สยาม จํากัด 
14.  บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทต้ิง      

(ประเทศไทย) จํากัด 
15.  บริษัท อะซมิุท เอเชีย แปซิฟิก จํากัด 
16.    บริษัท เมต้าสวิทช์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
17.  บริษัท เอ็มจ ีเซลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
18.  บริษัท เดอเรดา สยาม จํากัด 
19.  บริษัท ลาวา อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
20.  บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จํากัด  
21.  บริษัท ฟอร์โบ ซีกลิง (ไทยแลนด์) จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1  ราย 
1. บริษัท ไทย เอ็กเซล แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2559 เดือน กันยายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  32  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน  2  ราย     

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

22.  ฟอร์บส ์มาร์แชล ไพรเวต ลิมเิต็ด 
23.  บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จํากัด 
24.  บริษัท ใหม่ อินดัสเทรียล สยาม จํากัด 
25.  บริษัท โอเจซสิเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 
26.  นูโอโว่ พิกโนน เอส.พี.เอ. 
27.  บริษัท ซูมไลออน เฮฟว่ี อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด 
28.  บริษัท โตไค รคิะ (ไทยแลนด์) จํากัด 
29.  บริษัท ไวก้ิง ไลฟ์-เซฟว่ิง อิควิปเม้นท์ เซอรวิ์สเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
30.  บริษัท สยาม ริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จํากัด 
31.  บริษัท อะรุอินโกะ (ประเทศไทย) จํากัด 
32.  บริษัท ไวก้ิงไลฟ์-เซฟว่ิง อิควิปเม้นท ์(ประเทศไทย) จํากัด 

 ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 
1. บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
2. บริษัท ออโตแพค จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2559 เดือน ตลุาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  15  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน  1  ราย  
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 15  ราย 
1.  เมย์เซย์ เคมิคอล เวิร์คส,์ ลิมเิต็ด 
2.  โอโนะคอม คมัปะนี ลมิิเต็ด 
3.  ไชน่า-ไทยแลนด์ ฉงจั่ว คอมพรีเฮ็นซีฟ               

อินดัสเทรียล ดิเวลอปเมนท์ โซน คอนสตรคัช่ัน    
แอนด์ อินเวสเมนท์ คอมปาน ีลิมิเต็ด 

4.  แจแปน โลจสิติกส์ ซิสเต็มส์ คอร์ป 
5.   สมาร์ท ยูไนเต็ด (ลาบวน) ลมิิเต็ด 
6.  คังฉี อินเตอร์เนช่ันแนล พีทอีี แอลทีดี 
7.  บริษัท ไทเซอิ เอ็นจิเนียริ่ง เอเชียน จํากัด 
8.  บริษัท ปิโตรเลยีมเทรดด้ิงลาว จํากัด 
9.  บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จํากัด 
10.  เอ็กซ์พีเดียน เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. 
11.  บริษัท ฟรอนิอูส (ประเทศไทย) จํากัด 
12.    บริษัท โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
13.  บริษัท วิซอารท์ี (ประเทศไทย) จํากัด 
14.  บริษัท โซเล็ค ไอเอชคิว จํากัด 
15.  บริษัท มซูาชิ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 1 ราย 
1.  บริษัท อูเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย 
1.  บริษัท โกลบอล แอดจัสต้ิง เทคนิคอล เซอร์วิสเซส 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1  ราย 
1. บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร่ิง         

(ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2559 เดือน ตลุาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  15  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน  1  ราย  
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2559 เดือน พฤศจิกายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  31  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  8 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 15  ราย 
1.  บริษัท ไอเพย์ 88 (ประเทศไทย) จํากัด 
2.  บริษัท เพียว เพิร์ล จํากัด 
3.  เคอีซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลมิิเต็ด 
4.  นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
5.   นิปปอน สตีล แอนด์ ซมูิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คมัพานี ลมิิเต็ด 
6.  แนทส ์(เซอร์วิสเซส)  ลิมิเต็ด 
7.  เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนช่ันแนล บี.วี. 
8.  ด็อกเตอร์ เรคเคนดอร์เฟอร์ คอนซัลท์ต้ิงค์ ลิมิเต็ด 
9.  โอแท็ก อิงค ์
10.  ยูนิเวอร์ซิต้ี ออฟ นอร์ธอัมเบรีย แอท นิวคาสเซิล 
11.  โลเฮีย คอร์ป ลิมิเต็ด 
12.    เอชไอเควิชัน สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. 
13.  แคสเทอรล์ีย์ ไพรเวท ลิมิเต็ด 
14.  บริษัท ไฮวา (ประเทศไทย) จํากัด 
15.  อัลคาเทล- ลูเซ่น เซีย่งไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิิเต็ด 
16.  อัลคาเทล- ลูเซ่น เซีย่งไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลมิิเต็ด 
17.  บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จํากัด 
18.  บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด 
19.  บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด 
20.  บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
21.  บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากัด 

 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  8  ราย 
1. บริษัท อีเอสพีพี จํากัด 
2. บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล                

เอ็นเนอยี จํากัด 
3. บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จํากัด 
4. บริษัท ไนน์ เอ โซลา่ จํากัด 
5. บริษัท โซลา่เทค เอ็นเนอยี จํากัด 
6. บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร ์จํากัด 
7. บริษัท บึงสามพัน โซล่า จํากัด 
8. บริษัท โกลเด้น ไลท ์โซล่า จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2559 เดือน พฤศจิกายน 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  31  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  8 ราย 

22.  ดอยช์เชอ เกเซลชาฟท์ ฟัวร ์อินเตอร์นาซิโอนาเล่          
ซูซมัเมนอาไบท์ (จีไอแซด) จเีอ็มบีเอช 

23.  บริษัท โตโยโบ (ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จํากัด 
25.  บริษัท โกลบอล พาเล็ทส ์เซอร์วิสเซส            

(ประเทศไทย) จํากัด 
26.  บริษัท เออฮาร์ด แอนด์ ไลเมอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
27.  บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จํากัด 
28.  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง            

(ประเทศไทย) จํากัด 
29.  บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด 
30.  บริษัท อีควิส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกัด 
31.  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย 
1.  บริษัท เจทียู (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท สมอลลร์ูม จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2559 เดือน ธันวาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  31  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 31  ราย 
1.  บริษัท โกลบอล รูมส์ จํากัด 
2.  คินเดน คอร์ปอเรช่ัน 
3.  ไฮโดรไชน่า คอร์ปอเรช่ัน 
4.  อาร์เจอวีล เอสเอเอส 
5.   โซแท็กซ ์เอจ ี
6.  ไชน่า เคาน์ซิล ฟอร์ เดอะ โปรโมช่ัน ออฟ อินเตอร์

เนช่ันแนล เทรด เฉาโจว เคาน์ซิล 
7.  แฟคเตอร์ อิเดียส อินติกรัล เซอร์วิสเซส, เอส.แอล. 
8.  มาซากาสึ โควไซ คอร์ปอเรช่ัน 
9.  ฮิโอคิ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด 
10.  วิซแมนน์ เวเค จีเอ็มบีเอช แอนด์ ซีโอ เคจ ี
11.  เฮซิออน แมเนจเม้นท์ (เซี้ยงไฮ้) ซีโอ แอลทดีี 
12.    นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
13.  คาร์-เทนเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล (พีทีวาย) ลิมิเต็ด 
14.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรช่ัน 
15.  โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรช่ัน 
16.  บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จํากัด 
17.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) 
18.  ซิกโนด แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊ป เอ็นแซด 
19.  อินเดียน รีจิสเตอร์ ออฟ ชิปป้ิง 
20.  บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จํากัด 
21.  บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จาํกัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  1  ราย 
1. บริษัท เบลเจีย้น จิวเวลร่ี ออฟ          

เอเชีย จาํกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2559 เดือน ธันวาคม 2559 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  31  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  1 ราย 

22.  บริษัท เอสพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
23.  บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บริษัท ไวส์ เทคนิค (ประเทศไทย) จํากัด 
25.  เน็กซ์ซสั โฟมส์ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 
26.  บริษัท อิเซกิ เซลส ์(ไทยแลนด์) จํากัด 
27.  บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิต้ี ดิสทริบิวช่ัน            

(ประเทศไทย) จํากัด 
28.  บริษัท อีซซูุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
29.  บริษัท บริดจสโตนสเปเชียลต้ี ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จํากัด 
30.  บริษัท สแต็ทส ์ชิพแพ็ค เซอรวิ์สเซส              

(ประเทศไทย) จํากัด 
31.  บริษัท ยูมคิอร์ ออโต้แคท (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 
1.  บริษัท วายทีโอ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
2.  บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 1 ราย 
1.  บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2560 เดือน มกราคม 2560 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  15  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน - ราย   
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน  - ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  - ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 15 ราย 
1.  แดรกเคน คอนซัลแทนซ ีดีเอ็มซีซ ี  
2.  ซูเอซ (เซาท ์อีสต์ เอเชีย) ลิมเิต็ด 
3.  อควาส คอร์ปอเรช่ัน 
4.  ซิเทล เอสเอเอส 
5.   บิค โปรดัก (เอเชีย) พีทีอี แอลทีดี 
6.  เก็ทยัวไกด์ ด๊อยชแลนด์ จีเอ็มบีเอช 
7.  บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
8.  บริษัท วีเอ็ม ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
9.  บริษัท โกลเบิล บลู (ประเทศไทย) จํากัด 
10.  จูนิเปอร์ คอนซัลติง เอส.แอล. 
11.  บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด 
12.   บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) 
13.  บริษัท อีซซูุเอ็นย่ิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
14.  บริษัท เพนแทร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 
15.  บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด  

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  24  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  2 ราย 

 อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ จํานวน 24 ราย 
1.  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด  
2.  เกมวิล เซาธ์อีสต์ เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. 
3.  ออสเพิร์ล กรุป้ พีทีวาย ลิมิเต็ด 
4.  พอสโก เอ็นจิเนียริ่ง คอมปานี ลิมิเต็ด 
5.   เวฟเวอร์ตัน อินเวสเม็นท์ แมนเนจเม็นท์ แอลทีดี. 
6.  โพลีเมอร์ แอด ไพรเวท  ลมิิเต็ด 
7.  ลา เมคคานิค่า เอส.อาร์.แอล. ดิ เรฟโฟ 
8.  บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
9.  บริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตช่ัน เทคโนโลยี         

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
10.  บริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตช่ัน เทคโนโลยี          

(ไทยแลนด์) จาํกัด 
11.  เอ็มเอ็มเอ ออฟชอร์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
12.   บริษัท เอดับเบ้ิลยู (ไทยแลนด์) จํากัด 
13.  บริษัท โคนิก้า  มินอลต้า บิสสเินส โซลูชันส ์      

(ประเทศไทย) จํากัด 
14.  บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จํากัด 
15.  บริษัท อิเดมิตสึ ลูบรแิคนท ์(ประเทศไทย) จํากัด 
16.  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด 
17.  บริษัท ไทยฟูจ ิพลาสติก จํากัด 
18.  บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอช่ัน จํากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จํานวน  2  ราย 
1. บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จํานวน  24  ราย 
ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จํานวน  2 ราย 

19.  บริษัท นิสสัน มอเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 
20.  บริษัท บอรอล เพรสเตีย จํากัด 
21.  บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด 
22.  บริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
23.  บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด 
24.  บริษัท ทซีี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลี่ย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 ได้รบัอนญุาตไม่ครบตามทีข่อ  จํานวน 2 ราย 
1.  บริษัท เซอิกะ วายเคซี เซอรค์ิท (ไทยแลนด์) จํากัด 
2.  บริษัท คอมพาเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จํานวน 2 ราย 
1.  บริษัท ไอ ดิจิตอล คอนเนคท ์จํากัด 
2.  บริษัท บีท ีมิตรแลนด์ จํากัด  
  

 
 
 



- 1 - 
 

ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2560 เดือน มีนาคม 2560 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  28  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน - ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน - ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 28 ราย 
1.  โคกร ิเอเชีย แปซิฟิค พีทีอี แอลทีดี  
2.  บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล          

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษัท โซเล็ค โซล่ำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
4.  บริษัท วิเชียรบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด 
5.   บริษัท อินฟินทิ โซล่ำ เอ็นเนอย ีจ ำกัด 
6.  ซีจีจี เซอร์วิสเซส เอส.เอ. 
7.  ดีโอเอฟ ซับซี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลมิิเต็ด 
8.  ลีโอนำร์โด เอส.พี.เอ. 
9.  ซันโกลว ์พำวเวอร์ (ฮ่องกง) คอมปำนี ลิมิเต็ด 
10.  เซอิซำน นิปปอนชำ ลิมิเต็ด 
11.  โมรินำกะ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
12.   อีโคลีน เอสอี เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 
13.  บิโก เทคโนโลยี ไพรเวท ลิมิเต็ด 
14.  บริษัท เจทีย ู(ประเทศไทย) จ ำกัด 
15.  บริษัท ครำเมซซิ่ง โซลูชั่นส์ จ ำกัด 
16.  บริษัท ไอ-สปรนิท์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
17.  บริษัท  พีซีซีดบัเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18.  บริษัท ซีทริป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19.  บริษัท แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส จ ำกัด 
20.  บริษัท เอ็มซี ลฟิท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท นิวเวสท์ รีคฟัเวอรี่ส ์              

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2560 เดือน มีนาคม 2560 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  28  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน - ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน - ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

21.  บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 
22.  บริษัท ริชมอนด์ ลักซ์ชัวร ี(ประเทศไทย) จ ำกัด 
23.  บริษัท เอส เอน็ เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ ์จ ำกัด 
24.  ไฟฟ์ คอนทิเนน เอนเตอร์ไพรส์ คอมพำนี ลิมิเต็ด 
25.  บีเอชเอส คอร์รูเกตเต็ด มำชีนเนอรี่ (เซี่ยงไฮ้)          

คัมปะนี ลิมิเตด็ 
26.  บริษัท ไทย - อุซุย จ ำกัด 
27.  บริษัท  ทิมฟู้ด  จ ำกัด 
28.  บริษัท เอชเคเอส-ไอที จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2560 เดือน เมษายน 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย    
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 19 ราย 
1.  บริษัท คาร์การันตี คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิสเซส     

(ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  ทาทา โปรเจคส์ ลิมิเต็ด 
3.  รีเดล ฟิลเตอร์เทคนิค จีเอ็มบีเอช 
4.  คิวชู เรลเวย์ คัมปะนี 
5.  โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ ฟาวน์เดชั่น 
6.  อาซาโอะ แอนด์ คอมพานี ลิมิเต็ด 
7.  ฮาคุโซ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น 
8.  ฮอลตัน กรุ๊ป เอเชีย เอสดีเอ็น. บีเฮชดี. 

9.  แวนเทจ ดริลเลอร์ 1 คัมปะนี 
10.    บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท อีซูซ ุโกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
12.  บริษัท โตโยโบ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.  บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จ ากัด    
14.  บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15.    บริษทั โทริชิมา เซอร์วิส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
16.  บริษัท มุนเตอร์ส จ ากัด 
17.  บริษัท ยามาโมโตะ เซอิกิ ไทย จ ากัด 
18.  บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 
19.  บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์           

(ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2560 เดือน เมษายน 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย    
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษทั แวคเคอร์นิวซั่น จ ากัด 
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2560 เดือน พฤษภาคม 2560 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  30  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 30 ราย 
1.  บริษัท โฮสเทล ฮันติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด  
2.  บริษัท เพอรี่ ฟอร์มเวิร์ค แอนด ์สแคฟโฟลดิ้ง       

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหำจักรแอร์   

คอนดิช่ันเนอร์ส จ ำกัด 
4.  นิปปอน สตลี แอนด ์ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คมัพำนี ลิมิเต็ด 
5.   โคเรีย วอเตอร์ รีซอรส์เซส คอร์ปอเรชั่น  
6.  ไอดีพี เวิลด ์พีทีวำย แอลทีด ี
7.  12 ซีเอ็ม โกลบอล พีทีอี ลมิิเต็ด 
8.  ชอร์ไลท์ เอ็ดดูเคช่ัน, แอลแอลซี. 
9.  แอลแอนด์เค ไบโอเม็ด คัมปะนี ลิมิเต็ด 
10.  โอกำวะ เฟลเวอร์ แอนด์ ฟรำแกรนซ ์(สิงคโปร์)        

พีทีอี. แอลทีดี. 
11.  บริษัท ไอ ดิจิตอล คอนเนคท ์จ ำกัด 
12.  แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมเิต็ด 
13.   เอ็มเอ็มดี เอเชีย แปซิฟิก ลิมิเต็ด 
14.  บริษัท บลูเพย ์จ ำกัด 
15.  บริษัท เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16.  บริษัท เอ็มท ีฟำร์มำ (ไทยแลนด์)  จ ำกัด 
17.  บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน บูสซัน           

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. ไอเอ็มไอ ซิสเตม็ส์ ลิมิเต็ด 
 



- 2 - 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2560 เดือน พฤษภาคม 2560 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  30  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย    

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

18.  แบรนด์ นิว เดย์ ดีนสเตน บี.วี. 
19.  บริษัท ไทยแอโรว์ จ ำกัด 
20.  บริษัท ไวส์ เทคนิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
21.  บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
22.  บริษัท สตอบล ี(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
23.  บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง          

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
24.  บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จ ำกัด 
25.  บริษัท อำร์ค คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
26.  บริษัท มำสด้ำ พำวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง  

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
27.  บริษัท ยีนแม็กซ์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
28.  บริษัท อะซมิุท เอเชีย แปซิฟกิ จ ำกัด    
29.  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
30.  บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ำกัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท กูดมอรน์ิ่งเวิลด์ จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ ำกัด  
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2560 เดือน มิถุนายน 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย  

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 16 ราย 
1.  บริษทั เรนโบว์ อโกรไซเอนเซส จ ำกัด  
2.  บริษัท แฟ็ต เฟซ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  อีจิส เรล เอส.เอ. 
4.  บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5.   บริษัท อีซูซ ุโลจิสติกส์ เอเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.  บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จ ำกัด  
7.  บริษัท ไทยตำบูชิอีเล็คทริค จ ำกัด 
8.  บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-                    

มหำจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จ ำกัด 
9.  บริษัท นิชิกำว่ำ เตชำพลำเลิศ คูปเปอร์ จ ำกัด 
10.  บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น  จ ำกัด 
11.  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  บริษัท อำโออิ เซอิระ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
13.  บริษัท บัลลูฟฟ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
14.   บริษัท ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์ จ ำกัด 
15.  บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จ ำกัด 
16.  บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ยันม่ำร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท โตโยด้ำ โกเซ เอเชีย จ ำกัด 
2. บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง    

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2560 เดือน มิถุนายน 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย  

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน  
 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท คูลิกค์ แอนด์ ซอฟฟำ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2560 เดือน กรกฎาคม 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  24  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
  

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 24 ราย 
1.  บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
2.  บริษัท โกลบอล แอดจัสติ้ง เทคนิคอล เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด     
3.  แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 
4.  แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 
5.   อันซำลโด้ เอ็นเนอร์เจีย สวิตเซอร์แลนด์ ลิมิเต็ด 
6.  มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น  
7.  บริษัท ทำทำ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.  บริษัท ทรำเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
9.  เซจ แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ แอดไวเซอร์ส พีทีอี. แอลทีดี. 
10.  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท โคเกอิ อินเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ ำกัด 
13.  บริษัท เอส เมททอล เทค จ ำกัด 
14.   บริษัท ยำมำซ่ำ เอเชีย โอเชียเนีย จ ำกัด 
15.  บริษัท ตรัวส์ ทำคำยำ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
16.  บริษัท สำยไฟฟ้ำไทย-ยำซำกิ จ ำกัด 
17.  บริษัท ไทย รีเบิร์ท จ ำกัด 
18.  บริษัท แอนพำริโอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19.  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ำกัด 
20.  บริษัท โทโมเอะ เอเชีย จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท ฟู้ดแพนด้ำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
2. บริษัท กรีนรีเวอร์ พำเนล                  

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2560 เดือน กรกฎาคม 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  24  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
  

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

21.  บริษัท ฟำบริเนท จ ำกัด 
22.  บริษัท กูลิโกะ โฟรเซ่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
23.  บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จ ำกัด 
24.  บริษัท อัลสตอม ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
1.  บริษัท ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์ จ ำกัด 
2. บริษัท อิคำโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3. บริษัท ต้ำถุง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2560 เดือน สิงหาคม 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  27  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 24 ราย 
1.  บริษัท โรช ไทยแลนด์ จ ำกัด  
2.  บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ ำกัด     
3.  แอนดริทซ์ เอจี 
4.  บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5.   บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.  เกสต์ไลน์ ลิมิเต็ด 
7.  บริษัท เอ็นเอ็นไอที ไอที-เซอร์วิสเซส               

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.  บริษัท ยำมำเซ่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9.  ไอพีจี โฟโตนิกส์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด 
10.  บริษัท อวำจิ แมตทีเรีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท ซันวะ เฟ้ลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  อินดัสเตรียล ไซเอ็นทิฟิค คอร์ปอเรชั่น พีทีอี แอลทีดี 
13.  บริษัท แฟรงคลิน อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
14.   บริษัท แอนตัน พำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15.  บริษัท ฟรอยด์เดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์        

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
16.  บริษัท ซีเอ็มอำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
17.  บริษัท คีเม็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18.  บริษัท ไทย เอ็น เจ อำร์ จ ำกัด 
19.  บริษัท ไทย ฮำมำดะ เทคโนส์ จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  3  ราย 
1. บริษัท ฟิตเนส24 เซเว่น            

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
2. บริษัท ชินวำ อินเทค จ ำกัด 
3. บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2560 เดือน สิงหาคม 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  27  ราย 
ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

20.  บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 
21.  บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ำกัด 
22.  บริษัท เควำยบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
23.  บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร ์ทิ้ว  

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
24.  บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล              

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
25.  บริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
26.  บริษัท โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่             

เซำท์อีส เอเชีย จ ำกัด 
27.  บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท ซันโย เดนก ิ(ประเทศไทย) จ ำกัด 
2. บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2560 เดือน กันยายน 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  28  ราย 
 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 28 ราย 
1.  บริษทั เค.แอล.พี. ไทย เทค จ ำกัด  
2.  บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.  ปิโตรเวียดนำม ดริลลิ่ง แอนด์ เวลล์ เซอร์วิสเซส      

คอร์ปอเรชั่น 
4.  บริษัท ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5.   ไชน่ำ ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร 
6.  อัลคำเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
7.  อัลคำเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
8.  บริษัท ไอริส เวิลด์วำยด์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
9.  บริษัท มติซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
10.  บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จ ำกัด 
11.  บริษัท นิเด็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  ซูลเซอร์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด 
13.  บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จ ำกัด 
14.   บริษัท นำวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
15.  บริษัท ยูโรเทคนิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16.  บริษัท ซังเกียว เวิร์คส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
17.  บริษัท โรเด้อร์ แอนด ์ชวำรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18.  บริษัท เมนเตอร์ คอมโพเนนท์ส เอเซีย จ ำกัด 
19.  บริษัท โวสท์อัลพีน เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
20.  บริษัท มีเลอ แอพพลำยแอนเซส จ ำกดั 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท วำยเอ็มพี เพรส แอนด์ ดำยส์   

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2560 เดือน กันยายน 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  28  ราย 
 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

21.  บริษัท โคยำมำ บรินเดอร์ ประเทศไทย ) จ ำกัด 
22.  บริษัท เทคโน แปซิฟิก (ประเทศไทย) จ ำกัด 
23.  บริษัท ซำกำมิ พีซีไอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
24.  บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
25.  บริษัท เอทูแมควัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
26.  รีน่ำ ฮ่องกง ลิมิเต็ด 
27.  นิปปอน ไคจิ เคียวไค 
28.  บริษทั โฮยำเลนซ์ ไทยแลนด์ จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2560 เดือน ตุลาคม 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  28  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย  

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 28 ราย 
1.  เมรกาโดน่า เอส.เอ.  
2.  บริษัท วิกซ์ เทคโนโลยี (แบงค็อก) จ ากดั 
3.  บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จ ากัด 
4.  บริษัท คูลิกค์ แอนด์ ซอฟฟา (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.   บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
6.  รอยเตอร์ ทรานสแซคชัน เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด 
7.  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
8.  บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ ากัด 
9.  บริษทั ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10.  บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์              

(ประเทศไทย) จ ากัด 
12.  บริษัท ไฟคอนเทค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.  บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14.    บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จ ากัด 
15.  บริษัท ทอร์คีโด เอเชีย-แปซิฟิค จ ากัด 
16.  บริษัท แอสเทียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
18.  บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จ ากัด 
19.  บริษัท สยามเอทีอุตสาหกรรม จ ากัด 
20.  บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท เอเว่อร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2560 เดือน ตุลาคม 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  28  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย  

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

21.  บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จ ากัด 
22.  บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จ ากัด 
23.  บริษัท นวโลหะไทย จ ากัด 
24.  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 
25.  บริษัท เอสอีเอพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
26.  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
27.  บริษัท ยูวอน อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด 
28.  บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2560 เดือน พฤศจิกายน 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  14  ราย 
  

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน 14 ราย 
1.  บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์      

(ประเทศไทย) จ ากัด  
2.  บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.  เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น                 

คัมปะนี ลิมิเต็ด 
4.  บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.   บริษัท แลนเซสส์ ไทย จ ากัด 
6.  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.  บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
8.  บริษัท เอะซาค ิอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9.  บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล      

คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10.  บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จ ากัด 
11.  บริษัท นิตตะ เคมิคัล โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12.  บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
13.  บริษัท เครซี่ แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จ ากัด 
14.    บริษัท ริโก ้แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2560 เดือน ธันวาคม 2560 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  8  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  8  ราย 
1.  มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น  
2.  บริษัท อีซ่ีเพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.  บริษัท โคโย มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรเซสซิ่ง เอเชีย จ ากัด 
4.  บริษัท แซดจี ไล้ทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.  บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
6.  บริษัท ฟอสส์ เซาธ์ อีสต์ เอเซีย จ ากัด 
7.  บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.  บริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท เออห์ลินส์ เอเซีย จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท เนตโปเลียน (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท เฟสโต้ จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท โมไบค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2561 เดือน มกราคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  8  ราย 
1.   บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี ไทยแลนด์) จ ากัด  
2.   บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   ซิโนเปค หัวตง ออยฟิลล์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น  
4.   เอ็มไอเอสซี ออฟชอร์ โฟลทติ้ง เทอมินอล (แอล) ลิมิเต็ด 
5.   เอฟพีเอสโอ เวนเจอร์ส เอสดีเอ็น บีเอชดี 
6.   เครามิสเชอร์ โอเฟ่นบาว จีเอ็มบีเฮช 
7.   เบรเด็น ยุโรป บี.วี. 
8.   บริษัท เทอร์รามาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชินเนอรี่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
9.   บริษัท จุงหวา เทเลคอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.   เซี่ยงไฮ้ แอดวานซ์ รีเสิร์ช อินสติติวท์ ไชนีส            

อะคาเดม่ี ออฟ ไซเอ็นซ์ 
11.  อาซาฮี คาลปิส เวลล์เนส คอมปะน ีลิมิเต็ด 
12.  บริษัท โตโยโบ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.   บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.   บริษัท คาร์ลแคร์ เซอร์วิส ทีเอชเอ จ ากัด 
15.   บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
16.   บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.   บริษัท โจวาท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
18.   บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2561 เดือน มกราคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

19.   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20.   บริษัท เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริบิวชั่น             

(ประเทศไทย) จ ากัด 
21.   บริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.   บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  19  ราย 
1.   บริษัท ไทยนิปปอน เวจเทเบล จ ำกัด  
2.   บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซอฟท์แวร์             

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.   บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ ำกัด  
4.   บริษัท รุ่ยเจี๋ย แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
5.   บริษัท เนตโปเลียน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.   อัลคำเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
7.   อัลคำเทล-ลูเซ่น เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
8.   วำร์ทสิล่ำ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
9.   บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
10.   บริษัท อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  บริษัท โคเรีย ยูไนเต็ด พำร์ม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13.   บริษัท มำสเตอร ์มำร์ตินี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
14.   บริษัท อำริทโก้ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15.   บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จ ำกัด 
16.   บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
17.   บริษัท ต้ำถุง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18.   บริษัท สยำมคูโบต้ำลีสซิ่ง จ ำกัด 
19.  บริษัท น้ ำตำลกุมภวำปี จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. นิปปอน โคอิ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
1.   บริษัท ยันม่ำร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
2.  บริษัท โนเบิลลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท อำโครม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2561 เดือน มีนาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  25  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  25  ราย 
1.   บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม   

เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.   บริษัท ซำเน็ม (ไทยแลนด์) จ ำกัด  
4.   เจเอฟอี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
5.   ดูซำน เฮฟวี่ อินดัสตรีส แอนด์ คอนสตรัคชั่น           

คอมพำนี ลิมิเต็ด 
6.   บริษัท ฮอนด้ำ  ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
7.   บริษัท โคด้ำ เพย์เมนท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.   บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
9.   ยำคอบ เยนเซน ดีไซน์ อำ/เอส 
10.   บริษัท พำนำโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย        

แปซิฟิค จ ำกัด 
11.  บริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด 
13.   บริษัท สยำม ทำคำชิมำย่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
14.   บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
15.   บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ำกัด 
16.   บริษัท ฮอนด้ำ เทรดดิ้ง เอเชีย จ ำกัด 
17.   บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ำกัด 
18.   บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท เอเว่อร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2561 เดือน มีนาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  25  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

19.  บริษัท โทโมเอะ เอเชีย จ ำกัด 
20.  บริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
21.  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
22.  บริษัท เคฮิน ออโตพำร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
23.  บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
24.  บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
25.  บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชำร์จเจอร์ เอเซีย จ ำกัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1.   บริษัท ซีฟำร์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2.  บริษัท ดีซี เซ็นทรัลไลซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์ โพรเซส เทคโนโลยีส์            

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2561 เดือน เมษายน 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  13  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  - ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน - ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  13  ราย 
1.   บริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   ซิโนเปค หัวตง ออยฟิลล์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 
3.   บริษัท เคียวเซร่า เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4.   บริษัท อี.โมลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
5.   บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.   บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7.   บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
8.   ทริมเบิล โซลูชั่นส์ ซันวิกา เอเอส 
9.   บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จ ากัด 
10.   บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท คาร์บอนบีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12.  บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จ ากัด 
13.   บริษัท เซนจูรี่ ไทร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  28  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  28  ราย 
1.   บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จ ากัด 
3.   บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4.  บริษัท โยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.   บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
6.   ดูซาน เฮฟวี่ อินดัสตรีส แอนด์ คอนสตรัคชั่น         

คอมพานี ลิมิเต็ด 
7.   บีจีพี อินท์ ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลี่ยม คอร์ปอเรชั่น 
8.   โซลสตัท ออฟชอร์ เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี 
9.   บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10.   อันรูลี่ มีเดีย พีทีอี. ลิมิเต็ด 
11.  บริษัท ไททัน ดีลเลอร์ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 
12.  บริษทั ฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซีสเต็มส์ เอเชีย           

แปซิฟิค จ ากัด 
13.   บริษัท อะซิมุท เอเชีย  แปซิฟิก จ ากัด 
14.  บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย           

แปซิฟิค จ ากัด 
15.  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 
16.  วิวโซนิค อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น  
17.  บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์              

(ประเทศไทย) จ ากัด  

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  28  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

18.  บริษัท โกลบอล เลเธอร์ อินเทลลิเจนซ์                
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

19.  บริษัท ฮอยฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20.  บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
21.  บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จ ากัด 
22.  บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จ ากัด 
23.  บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จ ากัด 
24.  บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 
25.  บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
26.  บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จ ากัด 
27.  บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จ ากัด 
28.  บริษัท พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1.   บริษัท ชาร์ป จัสด้า โลจิสตกิส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.  บริษัท เมซเสอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท ไฮเทโค ทีเอ็มเอส (ประเทศไทย)  จ ากัด 
2.  บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เร่ือง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

คร้ังที่ 6/2561 เดือน มิถุนายน 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  26  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  26  ราย 
1.   บริษัท ทีที ออโต้โมทีฟ สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
3.    ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
4.  บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.    ซิมคอร์ป สิงคโปร์ พีทีอี. ลิมิเต็ด 
6.   บริษัท ไชน่า เทเลคอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.    บี วัน โซลูชันส์ เอเชีย แปซิฟิก ลิมิเต็ด 
8.    บริษัท ยูเคซี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9.    นทลิน ชิปป้ิง พีทีอี. แอลทีดี. 
10.   บริษัท โคบายาชิ เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11.  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.  ดาร์ลิง อินเกรเดียนส์ อินเตอร์เนช่ันแนล            

เรนเดอริ่ง แอนด์ สเปเช่ียลต้ี บี.วี. 
13.   บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.  บริษัท ฟูรูกาวา อิเลคทริค พาวเวอร์ ซิสเต็มส์  

(ประเทศไทย) จ ากัด 
15.  บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
16.  บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย       

แปซิฟิค จ ากัด 
17.  บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
18.  บริษัท ด็อกเตอร์ วูล์ฟฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19.  บริษัท ทอร์เรนท์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท อัลสตอม ทรานสปอร์ต                  
(ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

คร้ังที่ 6/2561 เดือน มิถุนายน 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  26  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

20.  บริษัท ยูพีดี (ประเทศไทย) จ ากัด 
21.  บริษัท ซิกจิล (ประเทศไทย) จ ากัด   
22.  บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23.  บริษัท ไดกิ้น เคมีคอล เซาท์อีสท์ เอเชีย จ ากัด 
24.  บริษัท คอนติเนน ทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
25.  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง            

(ประเทศไทย) จ ากัด 
26.  บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2561 เดือน กรกฎาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  20  ราย 
1.   บริษัท บีท ีมิตรแลนด์ จ ากัด 
2.   บริษัท ซูเอซ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ แอนด์          

โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษัท เอ็มเอชพีเอส โปรเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4.  ซิโนเปค จงหยวน ปิโตรเลียม เอ็นจีเนียริ่ง ลิมิเต็ด 
5.   บริษัท โฮคูริข ุอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.   บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.   บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ากัด 
8.   บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ากัด 
9.   บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.   บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.  บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์                

คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.   บริษทั เอฟซีเอส แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.  บริษัท เมทาโค เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
15.  ซีวีจี วีฮิเคิล คอมโพเน้นท์ส (เซียงไฮ้) คอมพานี ลิมิเต็ด 
16.  บริษัท วาลเมท จ ากัด  
17.  บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จ ากัด 
18.  บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19.  บริษัท ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด 
20.  บริษัท โอจิ เปเปอร ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  3  ราย 
1.  บริษัท ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส์ จ ากัด 
2. บริษัท เชอรีล แอนด์ เอ็ม จ ากัด 
3. บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์              

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2561 เดือน กรกฎาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไดก ิเอ็นจิเนียริ่ง ไทย จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2561 เดือน สิงหาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  17  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 3 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 
ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ             
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  17  ราย 
1.   บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท เฟสโต้ จ ากัด 
3.   บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ ากัด 
4.  เฟลนเดอร์ พีทีอี แอลทีดี 
5.   บริษัท กามาคัตสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
6.   บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.   บริษัท คูโบต้า ไอรอน เวอร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.   บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากัด 
9.   บริษัท สค็อฟ เอเซีย จ ากัด 
10.   บริษัท โครเน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จ ากัด 
12.  บริษทั ฮอร์มันน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.   บริษทั เออีจี พาวเวอร์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 
14.  บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
15.  บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด  
16.  บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จ ากัด  
17.  บริษัท ชัวร์เท็กซ์  จ ากัด 

 ได้รับอนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.   บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

  

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1.  บริษัท อินแฮบบิท สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. 
2. เจจีซี คอร์ปอเรชั่น 

 ไม่ต้องอนุญาตประกอบธุรกิจ                
จ านวน  1  ราย 
1.  บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย  
 (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2561 เดือน สิงหาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  17  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 3 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 
ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ             
จ านวน  1 ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 3 ราย 
1.  บริษัท ซินเนอร์จี้ เอนเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.  บริษัท เมทโซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.  บริษัท เอ็กซ์ แอล เอส ทูล แอนด์ โมลด์ จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2561 เดือน กันยายน 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  19  ราย 
1.   บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   ไอเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอลทีดี 
3.    บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4.  บริษัท ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.    บริษัท เอ็มอีพี เอ็นจิเนียริ่ง-พลาสติก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
6.   บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7.    บริษัท สยามซันวา อุตสาหกรรม จ ากัด 
8.    บริษัท ซังโค โมลด์ และพลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 
9.    บริษัท พิลซ์ เซ้าท์ อีสเอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.   บริษัท เอชเอฟ มิกซ์ซิ่ง กรุ๊ป เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  “สตาร์ลิงเงอร์” เอ็กซ์พอร์ท จีเอ็มบีเอช 
12.  บริษัท ไทย ได-อิจิ เซโก้ จ ากัด 
13.   บริษัท พีเอ็มแสควร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.  บริษัท อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
15.  บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ากัด 
16.  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  บริษัท ทีซ ีแมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลี่ย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
18.  บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
19.  บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. เจเนอรัล อิเล็คทริค โกลบอล        
เซอร์วิสเซส จีเอ็มบีเอช 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2561 เดือน กันยายน 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.  อินเตอร์เนชั่นแนล เจมโมโลจิเคิล ไอเดนติฟิเคชั่น 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2561 เดือน ตุลาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  32  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  32  ราย 
1.   บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษัท  ออปเน็ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.   บริษัท  ออปเน็ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
4.  บริษทั ออปเน็ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
5.    บริษัท ออปเน็ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
6.   บริษัท เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส              

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
7.    เจียงซู เวลลี่ เอ็นไวรอนเมนทอล คอมพำนี ลิมิเต็ด 
8.    เจจีซี คอร์ปอเรชั่น 
9.    เจจีซี คอร์ปอเรชั่น 
10.   บริษัท ทรำนส์ เอ็นจิเนยีร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  บอร์ ซ ีโอเปอเรชั่นส์ อ๊ิง 
13.   บริษัท ฟิลลิป อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด 
14.  บริษัท เอ็ม ทัช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15.  บริษัท คำเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16.  ทีเอ็นเอส โมบำย อินเตอร์เนชั่นแนล โอวำย 
17.  บริษัท เซ็นติฟอร์ส เทสต์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 
18.  บริษัท วันวิว เฮลท์แคร์ จ ำกัด 
19.  บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จ ำกัด 
20.  ทีแอลวี ไพรเวท ลิมิเต็ด 
21.  บริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2561 เดือน ตุลาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  32  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

22.  บริษัท แวม บัลค์ แฮนด์ลิง อิควิปเม้นท์ อินดัสทรี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

23.  บริษัท ไทยแวน เซอร์วิส จ ำกัด 
24.  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ำกัด 
25.  บริษัท มำสด้ำ พำวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
26.  บริษัท เดลต้ำ พำร์ท แอนด์ ดำย จ ำกัด 
27.  บริษัท ซำเดซ่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
28.  บริษัท ซัมมิท ออโต้ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
29.  บริษัท ซำตำเกะ เอเชีย จ ำกัด 
30.  บริษัท สยำมคูโบต้ำ คอร์ปอเรชั่น  จ ำกัด 
31.  บริษัท สตำร์โปร สตำร์ช (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
32.  บริษัท จีเอสอี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จ ำกัด  

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เจมโมโลจิเคิล                

ไอเดนติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท ซำกิ เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2561 เดือน พฤศจิกายน 2561 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  23  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  23  ราย 
1.   บริษทั บาวเออร์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
3.   บริษัท ซินเนอร์จี้ เอนเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
4.  บริษทั ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5.    บริษัท ทรุ้มพ์ฟ จ ากัด 
6.   บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.    บริษัท ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส์ จ ากัด 
8.    บริษัท มาเล่ย์เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์                        

(ประเทศไทย) จ ากัด 
9.    บริษัท ทีเมค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.   บริษัท สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท วีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12.  บริษัท มัลติแว็ค จ ากัด 
13.   บริษัท คิยะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14.  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
15.  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 
16.  บริษัท เอ็นอีไอเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  บริษัท เลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จ ากัด 
18.  บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19.  บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จ ากัด 
20.  บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท วิกท์ เคมิคัลส์ พีทีอี จ ากัด 
2. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2561 เดือน พฤศจิกายน 2561 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  23  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

21.  บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
22.  บริษัท เซกิซุย เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
23.  บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมคิอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท ราเนลาจ  จ ากัด 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไทย ชวน ชิน จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2561 เดือน ธันวาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  19  ราย 
1.   บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล เจมโมโลจิเคิล                     

ไอเดนติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษัท เอ็กซ์ แอล เอส ทูล แอนด์ โมลด์ จ ำกัด 
3.   บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 
5.    แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 
6.   แอทวูด ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ลิมิเต็ด 
7.    บริษัท ทีเคท ีอีแอนด์ซี จ ำกัด 
8.    บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9.    บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
10.   บริษัท คำร์ลแคร ์เซอร์วสิ ทีเอชเอ จ ำกัด 
11.  บริษัท บูสท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  บริษัท ดันเก้น อโกรโซลูชั่น จ ำกัด 
13.   บริษัท ออปเน็ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
14.  บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15.  บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จ ำกัด 
16.  บริษัท น  ำตำลกุมภวำปี จ ำกัด 
17.  บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จ ำกัด 
18.  บริษัท เอช-วัน พำร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19.  บริษัท พีเอสไอ ซีอำร์โอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท อำร์ดับเบิ ลยูอี พำวเวอร์ ไคลเมท 

โพรเท็คชั่น เซำท์อีสท์เอเชีย จ ำกัด 
2. บริษัท เอนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2561 เดือน ธันวาคม 2561 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท แซนด์วิคไทย จ ำกัด 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไดก ิเอ็นจิเนียริ่ง ไทย จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2562 เดือน มกราคม 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1.   ไซเพ็ม เอเชีย เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 
2.   ไซเพ็ม สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. 
3.   บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท รำเนลำจ จ ำกัด 
5.    บริษทั ไฮเทโค ทีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.    บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์                           

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
7.    บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ำกัด 
8.    บริษัท เกิร์บ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
9.    บริษัท อำโซ่ จ ำกัด 
10.   บริษัท น้ ำตำลกุมภวำปี จ ำกัด 
11.  บริษัท อิคำโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.  บริษัท ฟำบริเนท จ ำกัด 
13.   บริษัท โทอะ โกเซ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
14.  บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15.  บริษัท ซูมิโตโม ริโกะ (เอเชีย แปซิฟิค) จ ำกัด 
16.  บริษัท คีย์ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1.   เอ็มเอ็มดี เอเชีย แปซิฟิก ลิมิเต็ด 
2.   บริษัท เทนคาเต ้โปรเทคทีฟแฟบบริค                 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษทั คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4.  บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.    บริษทั นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.    บริษัท มาร์เคม-อิมาจ จ ากัด 
7.    บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.    บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9.    บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง             

(ประเทศไทย) จ ากัด 
10.   บริษัท ไห่ต๋า แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11.  บริษัท เอซุส เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12.  บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ากัด 
13.   บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14.  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์              

(ประเทศไทย) จ ากัด 
15.  บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
16.  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ากัด 

 
 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  3  ราย 
1. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
2. บริษัท วอนส์ซูซาน่า จ ากัด 
3. บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ยูมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลกัการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท จอมธนา จ ากัด 
2.  บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2562 เดือน มีนาคม 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1.   บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท ซากะ ฟาสเซินเนอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษทั เอช.ซี.สตาร์ค จ ากัด 
4.  บริษัท เมทโซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.    บริษทั เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.    บริษัท คังนี เรล ทรานซิท อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7.    บริษัท ไชน่า ยูนิคอม โอปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.    พับจี คอร์ปอเรชั่น 
9.    บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.   บริษัท พีวายเอ็น เอเชีย รีเสิร์ช จ ากัด 
11.  บริษัท ยูเนี่ยน ทูล (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.  บริษัท ซูลเซอร์ เคมเทค จ ากัด 
13.    บริษัท ไบโอแก๊สคลีน (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.  บริษัท อัลม่า แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
15.  บริษัท คิมอัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
16.  บริษัท ยูแทคไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท เบลฟอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จ ากัด 
2.  บริษัท ไอแอลจี เอวิเอชั่น เอแพค จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2562 เดือน เมษายน 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  18  ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  18  ราย 
1.   ปิโตรแฟค เซาท์ อีสท์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด 
2.   บริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษทั คังนี เรล ทรานซิท อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4.  โนเกีย เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
5.    โนเกีย เซี่ยงไฮ้ เบลล ์(ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
6.   โนเกีย เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
7.    เจจีซี คอร์ปอเรชั่น 
8.    เจจีซี คอร์ปอเรชั่น 
9.   บริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.  บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.    บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.  บริษัท เซโก ้ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.  บริษัท อูชิโอะ เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15.  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
16.  บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ากัด 
18.  บริษัท มากอตโต จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ลาสเตอร์ เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท แอสโซซิเอทเต็ด เอ็นจิเนียร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท เพลย์ ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2562 เดือน พฤษภาคม 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  13  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  13  ราย 
1.   ชิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม                     

เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 
2.   บริษทั ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษัท ซูมิโตโม เบคไลท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4.  บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซอฟท์แวร์                     

(ประเทศไทย) จ ากัด 
5.    ไอพีจี โฟโตนิกส์ (เอเชีย)  ลิมิเต็ด 
6.   บริษัท มิมากิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7.    บริษัท โฮชิคิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.    บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
9.   บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด 
10.  บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด 
11.  บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.    บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.  บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท เบโก้ เทคโนโลยี่ส์ เอส.อี. เอเซีย                       

(ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท เอบีพี อินดั๊กชั่น จ ากัด 
2.  บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  3  ราย 
1. บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. ซีกัล คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (เอเชีย แปซิฟิค) 

เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 
3. ไอส์แลนด์ เอ็กซ์เปิร์ท ไพรเวท ลิมิเต็ด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2562  เดือน มิถุนายน 2562 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  14  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  14  ราย 
1.   บริษัท ทซีี ออโต้ฮับ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษทั เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.   ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น 
4.  บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5.    เดอะ ฟินแล็บ พีทีอี แอลทีดี 
6.   ออสเตรเลียน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
7.    บริษัท กุชชี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.    บริษัท ยำสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9.   หงี แอน โพลิเทคนิค โกลบอล พีทีอี แอลทีดี 
10.  บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 
11.  บริษัท โชโกะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.    บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13.  โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด 
14.  บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท ซังเค็น อินดัสเทรียล เฟอร์เนส                     

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์ จ ำกัด 

 
 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2562  เดือน มิถุนายน 2562 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  14  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ำกัด 
2.  บริษทั เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไทยเรยอน จ ำกัด (มหำชน) 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2562  เดือน กรกฎาคม 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  22  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  22  ราย 
1.   บริษทั จอมธนา จ ากัด 
2.   ซีดริล ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด 
3.   ไซเพ็ม สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. 
4.  บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
5.    บริษัท จีเอชแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.   บริษัท เอ็มส์แลนด์ เอเชีย ฟู้ด แอปพลิเคชั่น จ ากัด 
7.    บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.    บริษัท หลักทรัพย์ โซซิเอเต้ เจเนเรล (ประเทศไทย) จ ากัด 
9.   บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
10.  บริษัท โตโยโบ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11.  บริษัท ซี.สไตน์เวก โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12. บริษัท ไมทรอกซ์ สมาร์ท ซัพพลาย เชน                           

 (ไทยแลนด์) จ ากัด 
13.  บริษัท อินเทรพิด อีคอมเมิร์ซ เซอร์วิสเซส                 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
14.  บริษัท เหล็กสยาม ยามาโตะ จ ากัด 
15.  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 
16.  บริษัท ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  อิแม็ก ซิสเต็มส์ จีเอ็มบีเอช 
18.  บริษัท โคแม็กซ์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
19.  บริษัท คีโซว์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซ่ิง             

(ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2562  เดือน กรกฎาคม 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  22  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

20.  บริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
21.  บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จ ากัด 
22.  บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
1.  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง                         

(ประเทศไทย) จ ากัด  
2.  บริษัท แดเนียล เวลลิงตัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.  บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท โคนามิ อะมิวส์เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2562  เดือน สิงหาคม 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  12  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  4 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  12  ราย 
1.   บริษทั บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษัท ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) จ ากัด 
4.  จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น 
5.    บริษัท ซูมิเดน สตีล ไวร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
6.   บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จ ากัด 
7.   บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.   บริษัท อะซิมุท เอเชีย  แปซิฟิก จ ากัด 
9.   บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร ์จ ากัด 
10.  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากัด 
11.  บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
12. บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท เอไรเซ่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
   1. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  4  ราย 
1. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
2. บริษัท เอ้กโล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
3. บริษัท ซัมมิท อินเตอร์แนชชั่นแนล      

เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2562  เดือน กันยายน 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  2  ราย 
 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1.   บริษทั ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จ ากัด 
2.   บริษัท ซีโอโออีซี (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   โคเบลโก้ อีโค่-โซลูชั่นส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 
4.  บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.    แอร์บัส ดีเฟนซ์ แอนด ์สเปซ เอสเอเอส 
6.   บริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค เพย์เม้นท์

(ประเทศไทย) จ ากัด 
7.   บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จ ากัด 
8.   บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 
9.   บริษัท สแตมพีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10.  บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์           

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
11.  บริษัท เอ็กซ์เพอริเม้นทัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์                

ออฟ อนาไลติคอล โปรไฟล์ จ ากัด 
12. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์      

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ ากัด 
15. บริษัท เอไอเอ จ ากัด 
16. บริษัท สเต็ป ออยล์ทูลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ชาร์ป จัสด้า โลจิสติกส์                  

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2562  เดือน กันยายน 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  2  ราย 
 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท ซันวา เด็นตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด  
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2562  เดือน ตุลาคม 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1.   บริษทั โคนามิ อะมิวส์เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท เอบีพี อินดั๊กชั่น จ ากัด 
3.   บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4.  บริษัท แอสโค เจเนอรัล ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.    เควา ฟราแกรนซ์ อินดัสตร ีพีทีอี. แอลทีดี. 
6.   บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.   บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากัด 
8.   บริษัท เซนยุม (ประเทศไทย) จ ากัด 
9.   บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากัด 
10.  บริษัท  อัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย จ ากัด 
11.  บริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15. บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไนซ์ เดียม จ ากัด 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท บี บ๊อกซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

  

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท คิง ไรซิ่ง จ ากัด 
2. บริษัท โคนิชิยาสึ เทรดดิ้ง              

(ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2562  เดือน พฤศจิกายน 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 4 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  21  ราย 
1.   บริษัท เคเซอร์ คอมเพรสโซเรน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษทั โกโย เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.   บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น 
5. ดูซำน เฮฟวี่ อินดัสตรีส แอนด์ คอนสตรัคชั่น                   

 คอมพำนี ลิมิเต็ด 
6.   เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซำท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
7.   บริษัท ไลก้ำ คำเมร่ำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
8.   บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9.  บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
10.  บริษัท คลำเรียนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.   บริษัท แฟรงคลิน อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13.  บริษัท คลำเรียนท์ พลำสติก แอนด์ โคทติ้ง              

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
14.  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15.  บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16.  บริษัท ไอชิน ทำกำโอกะ เอเชีย จ ำกัด 
17.  บริษัท นวโลหะไทย จ ำกัด 
18.  บริษัท สยำมเอทีอุตสำหกรรม จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ ำกัด 
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2562  เดือน พฤศจิกายน 2562 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 4 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

19.  บริษัท ไอซิน ทำคำโอก้ำ ฟำวน์ดริ บำงปะกง จ ำกัด 
20.  บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
21.  บริษัท เอเอช คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล เบรค จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ซำคำตะ สยำม ซีด จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 4 ราย 
1.  บริษัท จัสโค (ประเทศไทย)  จ ำกัด 
2.  บริษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท ชำร์ป ไทย จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ชำร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2562  เดือน ธันวาคม 2562 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  24  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 5 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  24  ราย 
1.   บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด 
3.   บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท เอฌ็องซ์ จ ำกัด 
5. บริษัท ซีเมนส์ อินดัสเทรียล จ ำกัด 
6.   บริษัท มอนดิ กรุงเทพ จ ำกัด 
7.   บริษัท อันเดำะ พำรำเคมี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.   เบิร์ก โรด พีทีวำย ลิมิเต็ด 
9.  บริษัท เบซี่ (ไทย) เอสแอนด์เอส จ ำกัด 
10.  บริษัท เอสอีดับเบิลยู ยูโรไดรฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท ชำเนล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.   บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ ำกัด 
13.  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 
14.  บริษัท ฟอสส์ เซำธ์ อีสต์ เอเซีย จ ำกัด 
15.  บริษัท แลนเซสส์ ไทย จ ำกัด 
16.  บริษัท คูรำชิกิ สยำม รับเบอร์ จ ำกัด 
17.  บริษัท คอคเคลียร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
18.  บริษัท อบิคอร์ บินเซิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19.  บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
20.  บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
21.  บริษัท ฮำยำชิ เฟลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท เรียววำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 



- 2 - 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2562  เดือน ธันวาคม 2562 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  24  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 5 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

22.  บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด 
23.  บริษัท โตโยต้ำ โบโชคุ เอเซีย จ ำกัด 
24.  บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 5 ราย 
1.  บริษัท แคท-เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
2.  บริษทั ฟูจิ เอซ จ ำกัด 
3.  บริษัท มำดีร่ำ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
4.  บริษัท อดิตยำ เบอร์ล่ำ เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5.  บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท โปรเมช รีซอร์ส จ ำกัด 

 
 
 
 



- 1 - 
 

ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2563  เดือน มกราคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  21  ราย 
1.   บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   ไชน่ำ แมชชีนเนอรรี่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์              

คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น 
3.   เดเม่ ออฟชอร์ เอ็นแอล บี.วี. 
4.  บริษัท เอชจีซี โกลบอล คอมมิวนิเคชั่นส์              

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
5. บริษัท เอเชีย ฮอสพิแทลลิที รีท แอดไวเซอร์ส จ ำกัด 
6.   คลิปส์  คอมปะนี  ลีมิเต็ด 
7.   บริษทั เออฮำร์ด แอนด์ ไลเมอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
8.   บริษัท แมน ทรัค แอนด์ บัส เอเชีย แปซิฟิก จ ำกัด 
9.  เบลิโม ออโตเมชั่น มำเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 
10.  บริษัท วิสโกฟำน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์ จ ำกัด 
12.   บริษัท เควำยบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13.  บริษัท จอมธนำ จ ำกัด 
14.  บริษัท ฟูรูคำวำ อิเล็กทริค คอมมิวนิเคชั่นส์                  

เซ้ำท์อีสท์ เอเชีย จ ำกัด 
15.  บริษัท พีเอ็มอำร์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
16.  บริษัท คำทำยำม่ำ แอ็ดวำนซ์ พรีซีชั่น              

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
17.  บริษัท นิคเคสยำมอลูมิเนียม จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท ลูมมิเลดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2563  เดือน มกราคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1 ราย 

18.  บริษัท อำโครม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19.  บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ำกัด 
20.  บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
21.  บริษัท มูซำชิออโตพำร์ท จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
1.  บริษัท เอสเอ็มเอช เรล ไทยแลนด์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 
2.  บริษัท ชำร์ป จัสด้ำ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษทั เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์        

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท เจเอชเจ สยำม จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  19  ราย 
1.   บริษัท โตโยโก (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 
3.   บริษัท ไอแอลจี เอวิเอชั่น เอแพค จ ำกัด 
4.  บริษัท ไนซ์เดียม จ ำกัด 
5. บริษัท ไชน่ำ เรลเวย์ เฟิร์ส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.   เคที คอร์ปอเรชั่น 
7.   บริษทั ซูลเซอร์ เคมเทค จ ำกัด 
8.   บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ำกัด 
9.  บริษัท ทรี แอรโ์รวส์ พรีซีชัน่ จ ำกัด 
10.  บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11.  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.   บริษัท ดูร่ำพำวเวอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13.  บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
14.  บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จ ำกัด 
15.  บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16.  บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกัด 
17.  บริษัท คำโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18.  บริษัท บิซิเนส คอลซัลแทนส์ เซำท์ อีสท์ เอเชีย จ ำกัด 
19.  บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  3  ราย 
1. แพนเทอร่ำ คอร์ปอเรชั่น 
2. บริษัท โกลฮำว จ ำกัด 
3. บริษัท โฮวำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2563  เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ยูมิคอร์ มำร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส               

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท โคเมท ดับเบิลยูเอ็นที เซ้ำท์ อีสท์ เอเชีย จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2563  เดือน มีนาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  20  ราย 
1.   บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.   บริษัท เอ็มเอชพีเอส โปรเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
3.   บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4.  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.   บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.   บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากัด 
8.   บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
9. บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10. บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)  จ ากัด 
11. บริษัท อีเอสอี อินดัสตรี้ส์ (ไทย) จ ากัด 
12.   บริษัท มิสเทอรี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด 
13. บริษัท เอเชียทีค สกาย จ ากัด 
14. บริษัท ออนไลน์ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท เอเคอร์ ไบโอมารีน (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากัด 
17. บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. บริษัท โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
19. บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท อัลทัส แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ค๊อกเนกซ์ วิชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2563  เดือน มีนาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์             

(ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท เฮสโก ฟู้ด  อินดัสทรี่ จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2563  เดือน เมษายน 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  25  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  25  ราย 
1. บริษัท มาดีร่า เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.   ดีเฟนซ์ กองเซย อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส            

แอนด์ แอสซิสแตนซ์ 
3.   เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
4.  เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
5. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
6.   โนเกีย เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
7.   โนเกีย เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
8.   บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ ์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จ ากัด 
12.   บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท อีซูซุ โลจิสติกส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จ ากัด 
15. บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์              

 (ไทยแลนด์) จ ากัด 
16. บริษัท บริดจสโตน แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง          

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล๊อปเมนต์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
18. บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท เอลเคม (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1. บริษัท จัสโค (ถนนวิทยุ) จ ากัด 
2. บริษัท จัสโค (ถนนสาทร) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2563  เดือน เมษายน 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  25  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 

20. บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
21. บริษัท โคลโค้ต (ไทยแลนด์) จ ากัด 
22. บริษัท โอกาวา เอเซีย จ ากัด 
23. บริษัท เรียววา (ประเทศไทย) จ ากัด 
24. บริษัท นิเด็ค-รีด (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2563  เดือน พฤษภาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  20  ราย 
1. บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษัท โฟกัส มีเดีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.   บริษัท เวิลด์ลีส จ ำกัด 
4.  บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5. บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จ ำกัด 
6.   บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ำกัด 
7.   บริษัท ไอเอ็มจี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
8.   บริษัท เทอร์ไมเมช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9. บริษัท ทรำนสตรอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
10. บริษัท ทัช-อียูพี จ ำกัด 
11. บริษัท สีมำ เทคโนโลยี่ จ ำกัด 
12.   บริษัท ลีวำโนวำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
13. บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ำกัด 
14. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
15. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
16. คำเคำ เพจ คอร์ป 
17. บริษัท ลี แอนด์ โค ฮ่องกง ลิมิเต็ด 
18. บริษัท คลำเรียนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
20. บริษัท อำกทิโอะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. โฮป เอดดูเคชั่น กรุ๊ป (ฮ่องกง)                
คัมปะนี ลิมิเต็ด 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2563  เดือน พฤษภาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท คำรเ์ชอร์ รีเทล จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2563  เดือน มิถุนายน 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  22  ราย ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    

จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  22  ราย 
1. บริษัท แคท-เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ำกัด 
3.   บริษัท ไทยเรยอน จ ำกัด (มหำชน) 
4.  บริษัท ซิโนเปค หัวตง ออยฟิลล์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 
5. บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
6.   บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
7.   ไชน่ำ ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร คอมปะนี ลิมิเต็ด 
8.   บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด 
9. บริษัท อำร์อีแอลเอ๊กซ์ อินฟอร์เมชั่น อนำไลติคส ์   

 (ประเทศไทย) จ ำกัด  
10. บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส                   

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท ค๊อกเนกซ์ วิชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
12.   บริษัท โกลฮำว จ ำกัด 
13. บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
14. บริษัท ซูซู ฮอสพิทัลลิตี้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15. บริษัท สำยไฟฟ้ำไทย-ยำซำก ิจ ำกัด 
16. บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
17. บริษัท อำซีฮี เบฟเวอเรจส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18. บริษัท เมทโซ ไมน์นิ่ง แอนด์ แอกกริเกท                

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19. บริษัท เฮิร์มเล่ เอสอีเอ จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท แอลเอ็นเอส แอนด์                 
แอสโซซิเอท จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2563  เดือน มิถุนายน 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  22  ราย ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    

จ านวน  1  ราย 

20. บริษัท ไอชิน ทำกำโอกะ เอเชีย จ ำกัด 
21. บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด 
22. บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2563  เดือน กรกฎาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  24  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 3 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  24  ราย 
1. บริษัท แอร์โปรดัคส์ อินดัสตรีย์ จ ำกัด 
2.   บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
3.   บริษัท สิงห์ คำเมดะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จ ำกัด 
5. โคเรีย เรล เน็ตเวิร์ค ออโธริตี้ 
6.   ยูชิน เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 
7.   อีจิส เรล เอส.เอ 
8.   ซิโนเปค หัวตง ออยฟิลล์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 
9. บริษัท ซิโนเปค อินเตอรเ์นชัน่แนล ปโิตรเลียม เซอร์วสิ 

 (ประเทศไทย) จ ำกัด  
10. เคทีดีเอส คอร์ปอเรชั่น 
11. แคสทิส คอร์ปอเรชั่น 
12.   อัลติคำสต์ คอร์ปอเรชั่น 
13. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพำนี ลิมิเต็ด 
14. บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด 
15. บริษัท เมลโค อินชัวรันส์ เซอร์วิส เอเชีย                   

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16. บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
17. สตำห์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 
18. บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด 
19. บริษัท นำวีทัส ไลฟ์ ไซเอนเซส จ ำกัด 
20. บริษัท โกลบอล อีโค – แคน สต็อค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท ยีรำฟ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2563  เดือน กรกฎาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  24  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 3 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

21. บริษัท พำนำโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์                 
 (ประเทศไทย) จ ำกัด 

22. บริษัท แอดวำนซ์ สเตอริไลเซชั่น โปรดักส์                          
 (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

23. บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
24. บริษัท อำกทิโอะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 3 ราย 
1. บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2. บริษัท ฮอนด้ำ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ เอเชีย จ ำกัด 
3. บริษัท ไทยกูลิโกะ จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2563  เดือน สิงหาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  21  ราย 
1. บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จ ำกัด 
2.   บริษทั อดิตยำ เบอร์ล่ำ เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.   บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
4.  บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
5. บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.   โตเกยีว แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน คอร์ปอเรชั่น 
7.   บริษัท เวอไรซอน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.   บริษัท ฮอนด้ำออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
9. บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอรด์ เซอร์วสิเซส จ ำกัด  
10. บริษัท ซัพพลำย เชน รีซอร์สเซส กรุ๊ป                     

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท มำเรลลี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12.   บริษัท ฮิควิชั่น ไอโอที (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13. บริษัท เฟล็กซ์ลิ้งค์ ซิสเต็มส์ พีทีอี แอลทีดี 
14. บริษัท ซีกัล คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15. บริษัท โคนิชิยำสึ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16. บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โซลำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
17. บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
18. บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19. บริษัท เดลต้ำ ไทยรุ่ง จ ำกัด 
20. บริษัท คำริซึ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2563  เดือน สิงหาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

21. บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท อิงค์ สโตน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2563  เดือน กันยายน 2563  
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  4  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  21  ราย 
1. บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
2. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
3.   บริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4.   บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท นิวทริชั่น แอนด์ ไบโอไซแอนซ์                 

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท ซิงเจีย จ ากัด 
7.   บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.   บริษัท ซัน-วา เทคโนส์ เอเชีย (ไทยแลนด์)  จ ากัด 
9.   บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท เอ แอนด์ อาร ์ออพติคัล อิควิปเมนท์               

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษทั ซาตาเกะ เอเชีย จ ากัด 
12. บริษัท เอสซีเอ็มเรฟ (ประเทศไทย)  จ ากัด 
13. บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท เทอร์ไมเมช (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท อพอลโล วีทีเอส เอเชีย จ ากัด 
16. บริษัท ไอเคเอ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
17. สวิสล็อก มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี 
18. บริษัท ชิจิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  4  ราย 
1. บริษัท เคียวเซกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท นิเด็ค โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. บริษัท พีเฟอร์ด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4. บริษัท มาเรลลี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2563  เดือน กันยายน 2563  
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  4  ราย 

21. บริษัท ทานิโอบิส จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2563  เดือน ตุลาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  14  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  14  ราย 
1. บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย                  

 แปซิฟิค จ ากัด 
2.   บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น 
5. ติ๊กต๊อก พีทีอี. แอลทีดี. 
6.   บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.   บริษทั ชินคาวะ แมนูแฟคเจอริ่ง เอเซีย จ ากัด 
8.   บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ากัด 
9. บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท อัลฟ่ากอมม่า (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
12.   บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จ ากัด 
13. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 
14. บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท สแกนเนีย สยาม จ ากัด 
2. บริษทั เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2563  เดือน พฤศจิกายน 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  18  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  4  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  18  ราย 
1. บริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค เพย์เม้นท์ 

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษัท เคทีบีเอสที เลนด์ จ ำกัด 
3.   นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพำนี ลิมิเต็ด 
4. บริษัท เพย์พำล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5. บริษัท ซีทริป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.   เอ็มเอ็มเอส คอมมูนิเคชั่นส์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 
7.   บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.   บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด  
9. บริษัท ทำกิซำวำ เทค เอเชีย จ ำกัด 
10. บริษัท แซดอีพีพี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท เอ็กซ์เพอริเม้นทัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์ ออฟ           

 อนำไลติคอล โปรไฟล์ จ ำกัด 
12. บริษัท คูก้ำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
13. บริษัท ไบเออร์ไทย จ ำกัด 
14. บริษัท อำโครม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15. บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16. คอมำว (เซี่ยงไฮ้) เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
17. บริษัท ซินแมกซ์ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18. บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์              

 แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 

 
 



- 2 - 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 12/2563  เดือน พฤศจิกายน 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  18  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  4  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
1.  บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี           

จ ำกัด (มหำชน) 
2.  บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
3.  บริษัท คูโบต้ำ คำซุย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท โคแม็กซ์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท 4เกมเมอร์ จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เร่ือง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

คร้ังที่ 13/2563  เดือน ธันวาคม 2563 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  13  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 4 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  13  ราย 
1. บริษัท ช๊อปไลน์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
2.   บริษัท อิงค์ สโตน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 
3. บริษัท เอ็มเอชไอ พำวเวอร์ โปรเจกต์                    

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4. อันดริทซ์ ไฮโดร จีเอ็มบีเอช 
5. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.   บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
7.   บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.   บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จ ำกัด  
9. บริษัท ซี เค ดี ไทย คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 
10. บริษัท คำโต้ เวิร์คส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์           

 แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 
12. บริษัท ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
13. บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 4 ราย 
1.  บริษัท จีพีไอ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท ทำมูระ คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.  บริษัท เอคอมเมิร์ซ จ ำกัด 
4.  บริษัท เอคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ จ ำกัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2564  เดือน มกราคม 2564 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
อนญุาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 
ไม่เหน็ชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  20  ราย 
1. บริษัท ไทยร ีอนิโนเวชั่น จ ำกัด 
2.   บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3. แอสตันจอห์นสัน เอเชีย เซลล์แอนด์มำรเ์กต็ติ้ง                

 พีทีอี ลิมิเต็ด 
4. บริษัท คำร์เชอร์ รีเทล จ ำกัด 
5. บริษัท ซำกิ เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
6.   บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 
7.   บริษทั ทีพีเอสซี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด 
8.   ซำลำมำนเดอร์ โปรดักชั่น (ยูเค) ลิมิเต็ด 
9. บริษัท จอมธนำ จ ำกัด 
10. บริษัท วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท อำซำฮี อินเทค คัมปำนี ลิมิเต็ด 
12. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ำกัด 
13. บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
14. บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15. บริษัท ทำนำกะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16. บริษัท เดลต้ำ ไทยรุ่ง จ ำกัด 
17. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
18. บริษัท ยูแทคไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
19. บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
20. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริง่            

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท บำร์เกสท์ บิลดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
2. บริษัท เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2564  เดือน มกราคม 2564 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  20  ราย 
อนญุาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 
ไม่เหน็ชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนญุาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท โคว่ำ-เอโมริ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

 ไม่เหน็ชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
 1. บริษัท โซลิดสแ์ฮนด์ลิ่งแอนด์โปรเซส  

 เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2564  เดือน กุมภาพันธ ์2564 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1. บริษัท เอ็มเอ็มอาร ์รีเสิร์ท เวลิด์ไวทด์                 

 (ประเทศไทย) จ ากัด  
2.   บริษัท ไทยกลูิโกะ จ ากัด 
3. บริษัท 4เกมเมอร์ จ ากัด 
4. มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น 
5. บริษัท สไตรพ์ เพย์เม้นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.   ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
7.   เทเลพอร์ต เอฟเวอรีแวร ์พีทีอี แอลทีด ี
8.   บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
10. บริษัท เซเพทโท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท คลาเรนดอน สเปเชียลตี้ ฟาสเทนเนอร์ส 

 (เอเซีย) จ ากัด 
12. บริษัท เวอร์เฟ็น (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท อินเทลลิฟาร์ม จ ากัด 
14. บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท เอนสโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท โฮแมก เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  3  ราย 
1. บริษัท เอม็ไอควิ ดิจิทลั (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ซีแอลซี ซันไรซ์ จ ากัด 
3. บริษัท ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2564  เดือน กุมภาพันธ ์2564 
อนญุาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  3 ราย 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามทีข่อ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษทั เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2564  เดือน มีนาคม 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  21  ราย 
1. บริษัท เอคอมเมิร์ซ จ ำกัด 
2.   บริษัท เอคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
3.   ดูซำน โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ คอมปำนี ลิมิเต็ด 
4. บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
5. บริษัท มูลำ พิโก้ (ชลบุรี) จ ำกัด 
6.   บริษัท ฮูล่ำห์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
7.   บริษทั วิกซ์ เทคโนโลยี (แบงค็อก) จ ำกัด 
8.   บริษัท ไอบิซ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9. เอคิวบุ๊คกิ้งดอทคอม ลิมิเต็ด 
10. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ำกัด 
11. บริษัท เอ็นจีเค สปำร์คปลั๊กส์ (เอเชีย) จ ำกัด  
12.   บริษัท เว็งเลอร์เซ็นเซอริค(ประเทศไทย) จ ำกัด 
13. บริษัท เรียวบิ ได คำสติ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
14. บริษัท ไอเอสที ฟำร์ม แมชชีนเนอรี่ จ ำกัด 
15. บริษัท ปำร์คเกอร์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี เอเชีย            

 แปซิฟิค จ ำกัด 
16. บริษัท ดูคำติ พำวเวอร์เทรน(ประเทศไทย) จ ำกัด 
17. บริษัท ยูนิโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
18. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 (มหำชน) 
19. บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท ดิจิตอล คีออสค์ จ ำกัด 
2. บริษทั โอคุมุระ เมทัลส์                  

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2564  เดือน มีนาคม 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

20. บริษัท เอไอเอ จ ำกัด 
21. บริษัท ยูแทคไทย จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท เวสโค่ แอร์ครำฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษัท วัฒนำธนสินทรัพย์ จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2564  เดือน เมษายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  12  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  12  ราย 
1. บริษัท โฮแมก เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซำท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
3.   ซิโนเปค หัวตง ออยฟิลล์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 
4. ซิสตร้ำ เอสเอ 
5. บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6.   โนเกีย เซี่ยงไฮ้ เบลล์ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด 
7.   บริษทั แอดโวคำโด ไทย จ ำกัด 
8. บริษัท เคมบอนด์ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์             

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9. บริษัท ไพโอเนียร ์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
10. บริษัท กำร์มิน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท อีเลคโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นแนล                 

 (ประเทศไทย) จ ำกัด  
12.   บริษัท ยูแทคไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
1.  บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  
2.  บริษัท แท็ก เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.  บริษัท เมำน์เทน ท็อป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท สยำมทบพันแพคเกจจิ้ง จ ำกัด 
2. บริษทั อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์           

(ประเทศไทย) จ ำกัด  
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ข้อมูลให้บรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2564  เดือน พฤษภาคม 2564 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนญุาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  19  ราย 
1. ไชน่า คลาสสิฟิเคชั่น โซไซตี ้
2.   บริษัท ไทย นิตโต เซโก แมชชีนเนอรี่ จ ากัด 
3.   บริษัท ฮอนด้า อินชัวรันส์  
4. บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท เอฟอีทซีี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7.   บรษิัท เอฟอีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
8.   ดีบี เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จีเอ็มบีเอช 
9. บริษัท มาบุจิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท โตโย อเิล็กทรอนิกส ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
12. บริษัท แอดวานซ์ แอสเซมบลี แมททีเรียลส์      

 กรุงเทพ จ ากัด 
13.   บริษัท สแกนเนีย สยาม จ ากัด 
14. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท โมลเด็กซ์ทรีดี ซอฟต์แวร์ จ ากัด 
16. บริษัท จอมธนา จ ากัด 
17. บริษัท วีเอ็นจี เกมส์ จ ากัด 
18. บริษัท โทโมเอะ เอเชีย จ ากัด 
19. บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอร ี     

 (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2564  เดือน พฤษภาคม 2564 
อนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  19  ราย 
อนญุาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 

 อนญุาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษทั ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษทั พาสโค (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 6/2564  เดือน มิถุนายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  12  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2 ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  12  ราย 
1. นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 
2.   บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษัท ซิสโก้ เอสซีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท เฮแรอุส (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.   บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด 
8.   บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
9. บริษัท ด็อกควิตี้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บสิสิเนส โซลชูันส ์          

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท เนเลส (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษทั ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ ากัด  

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษทั ไอรอนแมน โฟร์ วีล ไดรฟ์ จ ากัด 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 
1. บริษัท กุชชี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2564  เดือน สิงหาคม 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  23  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  23  ราย 
1. บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด 
2.   บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษัท เอฟเอส อิตาเลี่ยน เรลเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
5. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 
6. บริษัท เฮลโลเพย์ จ ากัด 
7.   บริษัท เซ็นจูรี่ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.   บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จ ากัด 
9. บริษัท คาเคา เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท เอลเคม (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต พาตส์ จ ากัด 
12. บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท เมอเล่ ออโต้เมชั่น อินเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ไอเกอร์ เอเชีย จ ากัด 
15. บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด 
17. บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2564  เดือน สิงหาคม 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  23  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  - ราย 

21. บริษัท คูโรดา เทคโน ทูลลิ่ง แมชชีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
22. บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
23. บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษทั แควนเทล โกลบอล จ ากัด  

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1. บริษทั คีย์ลูป (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษทั โมคา (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2564  เดือน กันยายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  25  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  25  ราย 
1. บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
2. บริษัท พำนำโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย        

 แปซิฟิค จ ำกัด 
3.   บริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4. ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
5. เออร์ลิคอน เท็กซ์ไทล์ จีเอ็มบีเอช แอนด์ โค เคจี 
6. บริษัท กรำเดียนท์ วอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
7.   บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) 
8.   เมทโซ เดนมำร์ก เอ/เอส 
9. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์  
 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
10. บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด 
11. บริษัท 12โก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
12. บริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
13. บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์  
14. บริษัท แคนนอน ปรำจีนบุรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15. แปซิฟิก ยูริเทนส์ พีทีวำย ลิมิเต็ด 
16. บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
17. บริษัท พีเอฟเอ็ม เอเชีย แปซิฟิก จ ำกัด 
18. บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ำกัด 
19. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ             

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2564  เดือน กันยายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  25  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

20. บริษัท ไทย เอ้ำท์ดู เพำเวอร์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
21. บริษัท ดูคำติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
22. บริษัท อูเบะ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
23. บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
24. บริษัท โททำล ออยล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
25. บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
1.  บริษทั เมดิกซ์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท เซคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.  บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท โรช ไดแอก โนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษทั เคบี เจ แคปปิตอล จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2564  เดือน พฤศจิกายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  26  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  26  ราย 
1. บริษทั พาสโค (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท จีพีไอ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.   บริษัท ไชนา่ ปโิตรเลียม ไปปไ์ลน์ บโูร (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. ดงฟาง อีเล็กทริค อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น 
5. ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์               

 คอมปานี ลิมิเต็ด 
6. บริษัท เคทีบีเอส เลนด์ จ ากัด 
7.   บริษัท ไวร์การ์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.   บริษัท วาโก้ คอนแทค จ ากัด 
9. บริษัท จอมธนา จ ากัด 
10. บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท เอชเอแอล เจมส์ จ ากัด 
12. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด 
13. บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จ ากัด 
14. บริษัท เอ็กซ์ซีเอ็มจี ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด 
16. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ ากัด 
17. บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ ากัด 
18. วาเรียน เมดิเคิล ซิสเท็มส์ แปซิฟิค, อิงค์ 
19. บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท บาร์เกสท์ บิลดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 9/2564  เดือน พฤศจิกายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  26  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 
เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

20. บริษัท โอเพลล่า เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
21. บริษัท พรีแมกซ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท ทิมฟานี อะคูสติก เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
23. บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
24. บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 
25. บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จ ากัด 
26. บริษัท เอนสโก (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษทั ทานาเบะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1. บริษทั โวติว่า (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษทั เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2564  เดือน พฤศจิกายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  23  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  23  ราย 
1. บริษทั เครดีโว่ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
2.   แอลเอส อิเล็คทริค คอมปะนี ลิมิเต็ด 
3.   ไชน่ำ ออยฟิลด์ เซอร์วสิเซส ลิมิเต็ด 
4. ไชน่ำ ออยฟิลด์ เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด 
5. ไชน่ำ ออยฟิลด์ เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด 
6. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง          

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
7.   บริษัท สยำมไอซิน จ ำกัด 
8.   อันซำลโด้ เอ็นเนอร์เจีย สวิตเซอร์แลนด์ เอจี 
9. บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
10. บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
11. บริษัท อินโนทีฟ เทค จ ำกัด 
12. บริษัท ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  

 แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 
13. บริษัท คำโต้ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
14. บริษัท ได- คัต ดี.ซี.ดับบลิว จ ำกัด 
15. บริษัท ตุง ธิห์ อิเล็กทรอนิค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
16. บริษัท หัวเซียง โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
17. บริษัท จีวีเอส ฟิลเทรชั่น จ ำกัด 
18. บริษัท อำโตเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19. บริษัท โซเนพำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
20. บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

 
 

 



- 2 - 

 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 10/2564  เดือน พฤศจิกายน 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  23  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

21. บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
22. บริษัท แว็บโค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
23. บริษัท ไบเออร์ไทย จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษทั คีโซว์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบญัญัติข้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2564  เดือน ธันวาคม 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  1  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  21  ราย 
1. บริษทั ชาเนล (ประเทศไทย) จำกัด 
2.   บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
3. บริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่ง เออร์เบิน โซลูชั่นส์             

 (ประเทศไทย) จำกัด 
4. จอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล พีทอีี ลิมิเต็ด  
5. แอนดริทซ ์เอจ ี
6. บริษัท ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล            

 (ประเทศไทย) จำกัด 
7. บริษัท ไฟน์ ทูเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
8.   บริษัท ไทย มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง จำกัด 
9. บริษัท ชินโช เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
10. บริษัท แอคูชเน็ท กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
11. บริษัท อีซซูุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
12. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริง่    

 (ประเทศไทย) จำกัด 
13. บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
14. บริษัท ซัมซุง ซี แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด 
15. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
16. บริษัท จอมธนา จำกัด 
17. บริษัท เล็กซ์มาร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล             

 (ประเทศไทย) จำกัด 

• ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จำนวน  1  ราย 

1. บริษัท ทีทีไอ อิเลคทรอนิคส ์               
(ประเทศไทย) จำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 11/2564  เดือน ธันวาคม 2564 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  21  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  1  ราย 

18. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 
19. บรษิัท เอบี ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์              

 (ประเทศไทย) จำกัด 
20. บรษิัท มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตรี่ส์-มหาจักร             

 แอร์ คอนดิช่ันเนอร์ส จำกัด 
21. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

• อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 3 ราย 
1.  บริษทั ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
2.  บริษัท เมดี้ท้อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
3.  บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอรโ์ปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

• เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 2 ราย 
1. บริษัท ซูรูมิ ปัม๊ (ประเทศไทย) จำกัด 
2. บริษัท ซาลวัคนินี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 1/2565  เดือน มกราคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  18  ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  18  ราย 
1. บริษัท โวติว่า (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.   บริษัท คีย์ลูป (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. แวนเทจ ดริลเลอร์ 1 คัมปะน ี
4. บริษัท ทีซีดี เอเชีย จ ากัด 
5. บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จ ากัด 
6. บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
7. บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด  
8.   บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
9. บริษัท เวอร์เฟ็น (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ากัด 
12. บริษัท จอมธนา จ ากัด 
13. บริษัท ซิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 
15. บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท เอจีซี แอดวานซ์ บิสเนส เอ็กซ์เปิร์ทส์     

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. บริษัท เอสเอ็มอาร์ซี ออโตโมทีฟ สมาร์ท อินทีเรีย เทค 

 (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1. บริษัท ไทยเมก้าแคบ จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท เฮิร์มเล่ เอสอีเอ จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 2/2565  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  12  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  2  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  12  ราย 
1. บริษทั เดลิเวอรี่ ฮีโร่ คิทเช่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.   บริษัท ซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3. บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น 

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4. บริษัท ฟรูฮำฟ มหำจักร จ ำกัด 
5. บริษัท ฟูรูคำวำ อิเล็กทริค คอมมิวนิเคชั่นส์            

 เซ้ำท์อีสท์ เอเชีย จ ำกัด 
6. บริษัท ฮูหวัก เอเชีย จ ำกัด 
7. บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8.   บริษัท ซีเอสไอ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9. บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จ ำกัด 
10. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 
12. บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 4 ราย 
1.  บริษทั บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 
2.  บริษัท โรยัล เอ็นฟีลด์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษัท พำนำโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.  บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จ ำกัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษทั โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  2  ราย 

1. บริษัท อัลลูร่ำ เอเชีย จ ำกัด 
2. บริษัท ซิลเลียน-เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด  
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2565  เดือน มีนาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  17  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  17  ราย 
1. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
2.   เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
3. แอลเอส อิเล็คทริค คอมปะนี ลมิิเต็ด 
4. บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด         
6. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง         

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท ทีซีดี เอเชีย จ ากัด 
8.   บริษัท ช๊อปไลน์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เอชที แก๊ส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10. บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท ด้าหัว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13. บริษัท โอเคเค แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง            

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
15. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
16. บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่ง เออร์เบิน โซลูชั่นส์     

 (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  -  ราย 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2565  เดือน มีนาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  17  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  -  ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1. บริษทั ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท แฟทเบอร์รี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 4/2565  เดือน เมษายน 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  17  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  17  ราย 
1. บริษัท ไอรอนแมน โฟร์ วีล ไดรฟ์ จ ำกัด 
2. บริษัท เอ็มดีพีไอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4. บริษัท อิงค์ สโตน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด        
5. บริษัท อะเซนทิโอ ซอฟต์แวร์ ออริออน                   

 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
6. บริษัท อะเซนทิโอ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
7.   บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ำกัด 
8. บริษัท วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย) จ ำกัด 
9. บริษัท ฌีพเมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
10. บริษัท ทีบีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
12. บริษัท โกรบ แมชชีน ทูลส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
13. บริษัท เอ็นเอส-สยำมยูไนเต็ดสตีล จ ำกัด 
14. บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
15. บริษัท เสียวหมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
16. บริษัท พีคิว เซอร์วิส ซีโอ (เอ็นแอล) บี.วี. 
17. บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอำร์ จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
1.  บริษทั ยำรำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) 
3.  บริษัท บริหำรสินทรัพย์ยูโอบี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 
1. บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2565  เดือน พฤษภาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  3  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1. บริษทั โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
2.   บริษัท เคบ ีเจ แคปปิตอล จ ำกัด 
3. เชลฟ์ ดริลลิง่ (เซำท์อีส เอเชยี) ลิมิเต็ด 
4. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซำท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
5. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซำท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด 
6. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ำกัด 
7. บริษัท ซิรีอุส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8. คอดิส เมดิคัล โฮลดิ้งส์ อันลิมิเต็ด คอมปะนี 
9. บริษัท อินโนทีฟ เทค จ ำกัด 
10. บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11. โคลัมบิท ไทยแลนด์ พีทีวำย ลิมิเต็ด 
12. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ำกัด 
13. บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอำร์ จ ำกัด 
14. บริษัท นวโลหะอุตสำหกรรม จ ำกัด 
15. บริษัท ไทย บียอนซ์ จ ำกัด 
16. บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิ่ง แอพพลำยแอนซ์                

 คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
1.  บริษทั วีซี่ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2.  บริษัท โฮวำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
3.  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จ ำกัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 5/2565  เดือน พฤษภาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน 3 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  3  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 3 ราย 
1.  บริษทั ไทยเมก้ำแคบ จ ำกัด  
2.  บริษัท แอมมิเมด (ประเทศไทย) จ ำกัด 
3.  บริษัท เค-ซอฟท์แวร์ จ ำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ ๖/๒565  เดือน มิถุนายน 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน - ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1.    วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จํากัด   
2. บริษัท แฟทเบอร์รี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
3.  บริษัท ซาลวัคนินี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
4. บริษัท เจจีซี เอเซีย แปซิฟิก พีทีอี.แอลทีดี 
5. บริษัท อูห์เด้ อินเว้นท์ต้า-ฟิชเชอร์ เอจี 
6. บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จํากัด 
7. บริษัท อินสเปซ สตูดโิอ (ประเทศไทย) จํากัด 
8. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย)  จาํกัด 
10. ดอร์นบัชท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช 
11. บริษัท วินซัมกรีน จํากัด 
12. บริษัท บาวเออร์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
13. บริษัท ซีมเพิลแคมป์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
14. บริษัท เซลิง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
15. บริษัท ไฮลี มาเรลลี (ประเทศไทย) จํากัด 
16. บริษัท โซลแมกซ์ จีโอซินเทติคส์ 

 อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน – ราย 

 

 

 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษัท ยูนิตี้ คอร์ป (ไทยแลนด์) จํากัด 
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ ๖/๒565  เดือน มิถุนายน 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จ านวน - ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 1 ราย 
1.  บริษทั โพลว์โพร เอเซีย แปซิฟิก จํากัด (ไทย) 

 
 

 
 

 
 
 



 

ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540   
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

 
 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 7/2565  เดือน กรกฎาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จ านวน  16  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จ านวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จ านวน  1  ราย 

 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จ านวน  16  ราย 
1. บริษทั ไทยเมก้าแคบ จ ากัด  
2.   บริษัท ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.  บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส ์โบรกเกอร์ จ ากัด  
4. บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย)   

 จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษัท จีบี วอลเล็ท จ ากัด 
6. บริษัท เฮนลี่ย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส                 

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด 
8. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. บริษัท ช๊อยค์ เอเชีย จ ากัด 
10. บริษัท โบเทค เซ้าท์ อีส เอเชีย จ ากัด 
11. บริษัท อนาไลติค เยนา อินสตรเูมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. บริษัท โอเดมาร์ส ปิเกต (ไทยแลนด์) จ ากัด 
13. บริษัท นินเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
14. บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15. บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง                

 (ประเทศไทย) จ ากัด 
16. บริษัท ไบเออร์ไทย จ ากัด 

 เห็นชอบในหลักการ  จ านวน 2 ราย 
1.  บริษัท รอยัล สตรีมม่ิง จ ากัด  
2.  บริษัท ดัลเมค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จ านวน  1  ราย 

1. บริษทั มูลา เบเนฟิทส์ จ ากัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 8/2565  เดือน สิงหาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  18  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  16  ราย
1. บริษทั เอช3ซี เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เจจีซี คอร์ปอเรชั่น
3. บริษัท อิวาตานิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษทั คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด
5. บริษัท สแกนเนีย สยาม ลีสซิ่ง จำกัด
6. บริษัท เอสซีไอ อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท แวนเทจ พอยท์ ซีเคียริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด
9. บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด
10. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
11. บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร ์จำกัด
12. บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
14. บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
15. บริษัท ซูดัล จำกัด
16. บริษัท เซลลอนแพ็ค เอคาร์ท จำกัด
17. บริษัท อีจีอาร์ กรุ๊ป สยาม จำกัด
18. บริษัท เซคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

• อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย
1. บริษทั ไทคูณ เอเซีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  -  ราย
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 8/2565  เดือน สิงหาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  18  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 2 ราย 
1.  บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
2.  บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบญัญัติข้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

ครั้งที่ 9/2565  เดือน กันยายน 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  
จำนวน  23  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จำนวน  1  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  23  ราย
1. บริษทั รอยัล สตรีมมิ่ง จำกดั
2. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด
3. นิปปอน สตีล เอ็นจเินียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด
4. นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด
5. โตเกียว แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน คอร์ปอเรชั่น
6. ซีซซีีซ ีเดรดจิ้ง เซาธ์อีตส์เอเชีย เอสดีเอ็น. บีเอชดี.
7. บริษัท เอสท ีเอ็นจิเนียริ่ง เออรเ์บิน โซลูชั่นส์

(ประเทศไทย) จำกัด
8. บอร ์ซี โอเปอเรช่ันส์ อิ๊ง
9. บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท เช็กบิสสิเนสเซ็นเตอร ์จำกัด
11. บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จำกัด
12. บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโนมัส โมบิลิตี้

(ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัท ซีมาตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัท สตลุซ์ สยาม จำกัด
17. บริษัท แบนโด แมนแูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
18. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
19. บริษัท โพลีพลาสติกส ์มาร์เกต็ติ้ง (ที) จำกัด
20. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

• ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  1  ราย
1. บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปติอล จำกัด



- 2 - 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

ครั้งที่ 9/2565  เดือน กันยายน 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  
จำนวน  23  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จำนวน  1  ราย 

21. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
22. บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
23. บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด



- 1 - 

ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบญัญัติข้อมูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

ครั้งที่ 10/2565  เดือน ตลุาคม 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  
จำนวน  17  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  23  ราย
1. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด
2. เชลฟ์ ดริลลิ่ง (เซาท์อีส เอเชีย) ลิมิเต็ด
3. บริษัท เอสท ีเอน็จิเนียร่ิง เออร์เบิน โซลูช่ันส์

(ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท เทพสตรี จำกัด
5. บริษัท แอ็กเคานส์ แมเนจเมนต์ แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด
6. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริง่

(ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ไทย เอสทีซี จำกัด
8. บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท เอไอเอ จำกัด
10. บริษัท อีซซูุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
12. บริษัท โททาล เอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท ตี๋รุ่ย เมดิคอล จำกัด
14. บริษัท เอฟบีเอช เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท สยาม มากิ จำกัด

• ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  -  ราย



- 1 - 

ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 11/2565  เดือน พฤศจิกายน 2565 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  
จำนวน  15  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
จำนวน  1  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  15  ราย
1. บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด
3. อัลติมีเดีย คอร์ปอเรชั่น
4. เอ็มซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี. แอลทีดี.
5. คล็อป ชิพเทรดดิ้ง ลิมิเต็ด
6. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
7. บริษัท ฮามาจิ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ซับส์ทิฟาร์ม ไบโอโลจิกส์ จำกัด
9. บริษัท ซิโนแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท ไอกัส โมชั่น พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท ฟูจิ เอสเอ็มบีอี (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
15. บริษัท คิง เฟอร์นิเจอร์ ไทย จำกัด

• อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 2 ราย
1. บริษทั ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด
2. สวิสล็อก เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี. แอลทีดี.

• เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 1 ราย
1. บริษัท เทมินอส (ประเทศไทย) จำกัด

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  1  ราย

1. บริษัท ว่านหล่าง พลาสติกส์ กรุ๊ป
เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด



- 1 - 

ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 12/2565  เดือน ธันวาคม 2565 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  20  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 3 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  20  ราย
1. บริษทั ดัลเมค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท คิตากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
4. บริษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
5. บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัท สปาร์คู เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 

(ประเทศไทย) จำกัด
8. แอสตันจอห์นสัน เอเชีย เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง

พีทีอี ลิมิเต็ด
9. บริษัท อินฟิเนรา เน็ตเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท เคเอบี เทคโนโลยีส์ ไทย จำกัด
12. บริษัท เปอร์ตามิน่า ลูบริแคนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13. บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์

(ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จำกัด
15. บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  -  ราย



- 2 - 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 12/2565  เดือน ธันวาคม 2565 
อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  20  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 3 ราย 
ไม่เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

17. บริษทั วอลเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
18. บริษัท ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
19. บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
20. บริษัท ยูแทคไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

• เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 3 ราย
1. บริษทั เอสซีบี อบาคัส จำกัด
2. บริษัท เอ็คครีมิส โซลูชั่นส์ จำกัด
3. บริษัท ดีคอยนิค (ประเทศไทย) จำกัด

• ไม่เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 1 ราย
1. บริษัท ซันกลาส ฮัท (ประเทศไทย) จำกัด



- 1 - 

ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 1/2566  เดือน มกราคม 2566 
อนุญาตใหค้นตา่งด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  21  ราย 

อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  21  ราย
1. บริษทั โฟลวโพร เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
2. เจแปน ดริลลิ่ง คอมปะนี ลิมิเต็ด
3. บริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่ง เออร์เบิน โซลูชั่นส์

(ประเทศไทย) จำกัด
4. เคที คอร์ปอเรชั่น
5. ซีมันน์ โฮลวรีกา จีเอ็มบีเอช
6. บริษัท สยามไอซิน จำกัด
7. บริษัท ไอชิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด
9. บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท อาร์บี ไฮยีน โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
12. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
13. บริษัท สมาร์ทสกอร์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
15. บริษัท ที. ฮาเซกาวา (เซาท์อีสท์ เอเชีย) จำกัด
16. บริษัท เนทสตาล (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
18. บริษัท อีดัน เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
19. บริษทั เฟอร์รัม แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
20. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
21. บริษัท แม็กนิเควนช์ (โคราช) จำกัด

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  -  ราย



- 2 - 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 1/2566  เดือน มกราคม 2566 
อนุญาตใหค้นตา่งด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  21  ราย 

อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย
1. บริษทั นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 2/2566  เดือน กุมภาพันธ์ 2566 
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  15  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  2  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  1  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  16  ราย
1. บริษทั ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
2. บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท ไรออท เกมส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษทั ฟลอทท์เวก (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท ลุคต้า (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท หิมาลายา เวลเนส (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน)
10. คอมโฟน เอจี
11. บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์

(ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
13. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
14. โนมูระ เอเชีย อินเวสต์เม้นท์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี.
15. บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

• เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 2 ราย
1. บริษัท ยูเอซี โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด
2. บริษัท โรทาเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  1  ราย

1. บริษัท วี เฟรท ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์
(ไทยแลนด์) จำกัด



- 1 - 

ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 3/2566  เดือน มีนาคม 2566 
อนุญาตให้คนตา่งด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  18  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  18  ราย
1. ปิโตรเวียดนาม ดริลลิ่ง แอนด์ เวลล์

เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น
2. ปิโตรเวียดนาม ดริลลิ่ง แอนด์ เวลล์

เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น
3. บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
4. บริษทั จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท เจ. โฮแมน (บีเคเค) จำกัด
6. บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
7. มีเดยีลิ้งค ์แบรนด์ เมเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
8. บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
10. บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด
11. บริษัท ดริสเซ่น เคเทอร์ริ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
12. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์

 (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท แทร็กซอน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท มิกแวร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
15. บริษัท นิเด็ค เอเลซิส (ไทยแลนด์) จำกัด
16. บริษัท นิเด็ค โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด
18. บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  -  ราย

1. บริษัท วี เฟรท ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์
(ไทยแลนด์) จำกัด
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มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    

ครั้งที่ 3/2566  เดือน มีนาคม 2566 
อนุญาตให้คนตา่งด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  18  ราย 
อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตไม่ครบตามที่ขอ  จำนวน 1 ราย  
1.  บริษทั ฮิตาชิ แอสเตโม ลำพูน จำกัด 

• เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 1 ราย 
1.  บริษัท เคิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด 
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ข้อมูลให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  
เรื่อง มติคณะกรรมการตามมาตรา 9 (7) 

มติคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

ครั้งที่ 4/2566  เดือน เมษายน 2566 
อนุญาตให้คนตา่งด้าวประกอบธุรกิจ  จำนวน  13  ราย 
เห็นชอบในหลักการ  จำนวน  1  ราย 

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
จำนวน  -  ราย 

• อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน  13  ราย
1. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด
2. บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท กรุงศรี เจเนซิส จำกัด
4. บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
6. บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท บิสทรอนิค (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท บริดจสโตน แอร์คราฟท์ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
10. บริษัท บวร์คฮาร์ดท์ คอมเพรสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
11. บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
12. บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท โซลเวย์ (บางปู) สเปเชียลตี้ เคมีคอลส์ จำกัด

• เห็นชอบในหลักการ  จำนวน 1 ราย
1. บริษัท อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จำนวน  -  ราย

1. บริษัท วี เฟรท ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์
(ไทยแลนด์) จำกัด
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