
ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล จังหวัด ขนาดธุรกิจ

1 0105548105760  บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท แอนด เมเนจเมนท จํากัด กรุงเทพฯ SME

2 0105551067687  บริษัท แมงโก คอนซัลแตนท จํากัด                               กรุงเทพฯ SME

3 0305549001001  บริษัท วงศจร ปารค โฮเต็ล จํากัด                               นครราชสีมา SME

4 0105520011400 บริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด   กรุงเทพฯ L

5 0105547142882 บริษัท เลกซัส ออโต ซิตี้  จํากัด กรุงเทพฯ L

6 0105531024923 บริษัท สีไดโน จํากัด                    กรุงเทพฯ L

7 0105507000645 บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด   สมุทรปราการ L

8 0205543002198 บริษัท อ.ีคิว. รับเบอร จํากัด          ชลบุรี L

9 0105539088882 บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  สระบุรี L

10 0415540000567 บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด     อุดรธานี L

11 0655524000033 บริษัท พิษณุเวช จํากัด                พิษณุโลก L

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล จังหวัด ขนาดธุรกิจ

1 0105534031629  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด กรุงเทพฯ SME

2 0105548131892  บริษัท สํานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จํากัด กรุงเทพฯ SME

3 0105535114391  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท เรียลตี้ จํากัด กรุงเทพฯ SME

4 0105550119152  บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด โซเชียล อินโนเวชั่น  จํากัด กรุงเทพฯ SME

5 0105544069017  บริษัท เอ็น เอส ไอ บิสิเนส คอนซัลแตนท จํากัด กรุงเทพฯ SME

6 0105550080396  บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน แอนด ออดิท จํากัด กรุงเทพฯ SME

7 0105544006546  บริษัท เอ็ม แอนด เอ การบัญชีและภาษีอากร จํากัด กรุงเทพฯ SME

8 0105544015847  บริษัท เอสแอนดเอ ออดิท จํากัด กรุงเทพฯ SME

9 0105546152698  บริษัท สตาร แอคเคาติ้ง แอนด แทค เซอรวิส จํากัด กรุงเทพฯ SME

10 0165551000043  บริษัท ดิ ออริจินัล ฟารม จํากัด กรุงเทพฯ SME

11 0105546073500  บริษัท ไรช ปากพนัง อินเตอรเทรด  จํากัด กรุงเทพฯ SME

12 0105551049565  บริษัท พลาซา บายอิ้ง จํากัด กรุงเทพฯ SME

13 0105548034871  บริษัท สํานักงานทองทวีการบัญชีและกฎหมาย จํากัด กรุงเทพฯ SME

14 0105537123079 บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอรส จํากัด กรุงเทพฯ L

15 0845542000391 บริษัท บานสวยกรุป (สุราษฎรธานี) จํากัด กรุงเทพฯ L

16 0105539126229 บริษัท พรอสเพอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กรุงเทพฯ L

17 0105528010089 บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ L

รายชื่อผูไดรับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ประจําป 2559 

ระดับประเทศ จํานวน 11 ราย

ระดับจังหวัด (จํานวน 111 ราย)



ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล จังหวัด ขนาดธุรกิจ

18 0105550048727 บริษัท กัลฟ เจพี ทีแอลซี  จํากัด กรุงเทพฯ L

19 0105543085710 บริษัท พระยาพาณิชยพร็อพเพอรตี้ จํากัด กรุงเทพฯ L

20 0105546004877 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โชเฟอร ซัพพลาย จํากัด กรุงเทพฯ L

21 0105516002434 บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จํากัด กรุงเทพฯ L

22 0105558199911 บริษัท โอเอสที โอเวอรซีส จํากัด กรุงเทพฯ L

23 0105533020674 บริษัท ออรกา (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ L

24 0105524012788 บริษัท แปลน ครีเอชั่นส จํากัด กรุงเทพฯ L

25 0105530038998  บริษัท ไทย วี.พ.ีคอรปอเรชั่น จํากัด กรุงเทพฯ L

26 0105533030297 บริษัท เอส.อาร.ซ.ี สเตชั่นเนอรี่ จํากัด กรุงเทพฯ L

27 0815546000808  บริษัท พี เอ็น แอคเคาน ซิสเต็ม แอนด คอนเซาน  จํากัด กระบี่ SME

28 0745539002966 บริษัท สยามโมเดิรนปาลม  จํากัด กระบี่ L

29 0623536000457 หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอรวิส กําแพงเพชร L

30 0105547065365  บริษัท ออล อินฟอรเมชั่น เทคโนโลจีส จํากัด ขอนแกน SME

31 0405535000724 บริษัท โรงพยาบาลขอนแกน ราม จํากัด ขอนแกน L

32 0225553000104  บริษัท สยามโปรฟรุตส จํากัด จันทบุรี SME

33 0105542068731 บริษัท ท.ีราด (ประเทศไทย)  จํากัด ฉะเชิงเทรา L

34 0105543065603 บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส จํากัด ฉะเชิงเทรา L

35 0205548024301 บริษัท ไทยอีสเทิรน อินโนเวชั่น จํากัด ชลบุรี L

36 0205534003632 บริษัท อีสเทิรน ปาลม ออยล จํากัด ชลบุรี L

37 0205553025271 บริษัท ไทยอีสเทิรน ไบโอ พาวเวอร จํากัด ชลบุรี L

38 0205537003510 บริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอร จํากัด ชลบุรี L

39 0105545125417  บริษัท ทีที เทคโน-ปารค จํากัด ชลบุรี L

40 0183544000261  หางหุนสวนจํากัด เคเอ็น แอคเคาทติ้ง ชัยนาท SME

41 0185534000049 บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทยชัยนาท จํากัด ชัยนาท L

42 0865547000011  บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส จํากัด ชุมพร L

43 0505539002682  บริษัท ซี แอนด ฮิล จํากัด เชียงใหม SME

44 0505550003380  บริษัท โกลบอลทรีท จํากัด เชียงใหม SME

45 0505545002516 บริษัท ผึ้งนอย เบเกอรี่ จํากัด เชียงใหม L

46 0925531000181 บริษัท โตโยตาเมืองตรังผูจําหนายโตโยตา จํากัด ตรัง L

47 0925533000188 บริษัท ตรัง ยู ซี จํากัด ตรัง L

48 0235537000022 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด ตราด L

49 0735531000069 บริษัท ทรงสวัสดิ์(1988) จํากัด นครปฐม L

50 0305554000557 บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด นครราชสีมา L



ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล จังหวัด ขนาดธุรกิจ

51 0805552000822  บริษัท ผาทองทุงสง จํากัด นครศรีธรรมราช L

52 0605525000177 บริษัท ไทยฮีโน (นครสวรรค) จํากัด นครสวรรค L

53 0125553006481   บริษัท ทรัพยแสนดีการบัญชี จํากัด นนทบุรี SME

54 0125552011952  บริษัท ธรรมรวยพร  จํากัด นนทบุรี SME

55 0125539002040 บริษัท นนทบุรี ฮอนดาคารส จํากัด นนทบุรี L

56 0965518000016  บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จํากัด นราธิวาส L

57 0315535000237  บริษัท ยืนยงไฮเปอรมารท จํากัด บุรีรัมย SME

58 0315546000217 บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย  จํากัด บุรีรัมย L

59 0315548000117 บริษัท บุรีรัมยพลังงาน  จํากัด บุรีรัมย L

60 0135539004077 บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ปทุมธานี L

61 0135548000623 บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จํากัด ปทุมธานี L

62 0135550000929  บริษัท อีซี่ สเต็ก  จํากัด ปทุมธานี L

63 0775528000011 บริษัท ผลไมกระปองประจวบ จํากัด ประจวบคีรีขันธ L

64 0775553000517 บริษัท บุษรี บูติค รีสอรท จํากัด ประจวบคีรีขันธ L

65 0945527000058 บริษัท ชูเกียรติยนต จํากัด ปตตานี L

66 0945541000094 บริษัท ชูเกียรติคาร (1998) จํากัด ปตตานี L

67 0943533000127 หางหุนสวนจํากัด วัชระคอนกรีต ปตตานี L

68 0145548000151  บริษัท ยากินิกึ ไจแอนทส (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา SME

69 0935552000104  บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จํากัด พัทลุง SME

70 0135539000624 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จํากัด พิจิตร L

71 0765558000221 บริษัท โตโยตาเพชรบุรี  จํากัด เพชรบุรี L

72 0765533000082 บริษัท อึ้งงวนไตอีซูซุเซลส จํากัด เพชรบุรี L

73 0675536000041 บริษัท บูรณะเวช จํากัด เพชรบูรณ L

74 0835537000531  บริษัท ภูเก็ต เพิรล อินดัสทรี  จํากัด ภูเก็ต SME

75 0835542002466 บริษัท คุณแมจู  จํากัด ภูเก็ต L

76 0835547007687 บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต  จํากัด ภูเก็ต L

77 0353536000093   หางหุนสวนจํากัด มหาเรืองชัย ยโสธร L

78 0105540087886  บริษัท กัลฟ ยะลา กรีน จํากัด ยะลา L

79 0105539084399 บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส (ประเทศไทย)  จํากัด ระยอง L

80 0105544073324 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง L

81 0105551125652 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด ลพบุรี L

82 0165543000331 บริษัท ลพบุรีสตารช จํากัด ลพบุรี L

83 0165552000161 บริษัท ไทยบารมิล จํากัด ลพบุรี L



ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล จังหวัด ขนาดธุรกิจ

84 0135539004280 บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ลําพูน L

85 0515535000197 บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จํากัด ลําพูน L

86 0425539000028  บริษัท ฮอนดาเมืองเลย จํากัด เลย SME

87 0475536000302 บริษัท สกล วี.ซ.ีมอเตอร จํากัด สกลนคร L

88 0905552002361  บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิรฟ  จํากัด สงขลา SME

89 0905532000541  บริษัท เอส.วี.จี.ทรานสปอรต จํากัด สงขลา SME

90 0915542000071  บริษัท สิริแสง อะควาคัลเจอร จํากัด สตูล SME

91 0105539077295 บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด สมุทรปราการ L

92 0105527042360  บริษัท วินแชนซ ฟูดส  จํากัด สมุทรปราการ L

93 0105517009831 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช จํากัด สมุทรปราการ L

94 0115543003721 บริษัท กริฟฟทท ฟูดส  จํากัด สมุทรปราการ L

95 0745545000902 บริษัท ดี-แลนด กรุป จํากัด สมุทรสาคร L

96 0195546000154  บริษัท ฟรีไลฟ ดีไซน จํากัด สระบุรี SME

97 0105537068973 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรี่ส จํากัด สระบุรี L

98 0725541000142 บริษัท โชคนําชัย ออโตเพรสซิ่ง จํากัด สุพรรณบุรี L

99 0725547000403 บริษัท ซีเอ็นซี ด-ีเท็คซ  จํากัด สุพรรณบุรี L

100 0725548000539  บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จํากัด สุพรรณบุรี L

101 0105546096381  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด สุราษฎรธานี L

102 0505537005897  บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด หนองคาย L

103 0415537000039 บริษัท เอ็งจุงฮวดเซลลแอนดเซอรวิส จํากัด อุดรธานี L

104 0415537000462 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จํากัด อุดรธานี L

105 0375548000028 บริษัท โตโยตาอํานาจเจริญ จํากัด อํานาจเจริญ L

106 0345537000242 บริษัท ยงสงวนกรุป จํากัด อุบลราชธานี L

107 0343548000841 หางหุนสวนจํากัด โรงสีขาวกิจอุดม อุบลราชธานี L

108 0345547000237 บริษัท โกลควอลลิทิมิล จํากัด อุบลราชธานี L

109 0345534000039 บริษัท อุบลพันธุทอง จํากัด อุบลราชธานี L

110 0345550000226 บริษัท โรงสีขาวยิ่งไพบูลย(2007) จํากัด อุบลราชธานี L

111 0343536001073 หางหุนสวนจํากัด เดชอุดมศิริโชค อุบลราชธานี L
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