รำยชื่อผู้รับหลักประกันที่ทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งำนภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2564
สำหรับผู้รับหลักประกันที่ไม่ทบทวนสิทธ์ผู้ใช้งำนภำยในระยะเวลำที่กำหนด กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้ระงับสิทธิ์
กำรเข้ำใช้ระบบงำนจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจของผู้รับหลักประกันรำยนั้นไว้จนกว่ำจะทบทวนสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบยืนยันทบทวนสิทธิ์ (https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1672)
ทำง E-mail training.stro@gmail.com
ลำดับ
หน่วยงำน
ตอบแบบยืนยันแล้ว
1 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

3 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

4 ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

6 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

8 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

10 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

11 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)

ควบรวมกับธนาคารทหารไทยธนชาต
12 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
13 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

14 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

15 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

16 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)

17 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

18 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)

19 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จากัด (มหาชน)

20 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จากัด (มหาชน)
21 บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
22 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

23 บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคบปิตอล ลิ้งค์ จากัด

24 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไอซีบีแอนด์จี กรุ๊ป จากัด
25 บริษัท ไอร่า แฟคตอรี่ง จากัด (มหาชน)

26 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

27 บริษัท เอส แคปปิตอล จากัด
28 บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟคเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
29 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จากัด

30 บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

31 บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด

32 บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน)

33 บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จากัด


ลำดับ
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71

หน่วยงำน
บริษัท เชนลิสซิ่ง จากัด
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ชัยภูมิทรัพย์ทวีพิโก จากัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
บริษัท เฮง เฮง พิโก กรุงเทพ จากัด
บริษัท เจซี พิโก โลน จากัด
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท บูราพาณิชย์ จากัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จากัด
บริษัท เอเอ็มอี เอ๊กซ์เพรส มันนี่ จากัด
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จากัด
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ โอเค จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ ระยอง จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ ชลบุรี จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ พลัส จากัด
บริษัท เพิ่มทุน จากัด
บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวสันติ 2012 ลิสซิ่ง
บริษัท นิวสันติ 999 ลิสซิ่ง จากัด
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด
บริษัท ศุภมิตรลิสซิ่ง(พิโก) จากัด
บริษัท ถาวรรวมทุนธุรกิจ 1986 จากัด
บริษัท พิโก เพชรบูรณ์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทันใจ พิโก
ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างทองจิ่งเซีย พานิช
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซิกซ์บาวเงินล้าน
บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท กิจวัฒนา 2018 จากัด
บริษัท อีซี่โลน ระยอง จากัด
บริษัท อีซี่โลนใจดี จากัด
บริษัท สงวนสิน จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สกลนครรวมทุน 2017

ตอบแบบยืนยันแล้ว
































ลำดับ
72
73
74
75
76
77
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79
80
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95
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หน่วยงำน
บริษัท ชัย พิโก จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด กาไลทิพ พิโก เชียงราย
ห้างหุ้นส่วนจากัด 999 ลิสซิ่ง
บริษัท ดี แอล ซี (2017) จากัด
บริษัท หาดใหญ่รวมทุน จากัด
บริษัท คุณสมร จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เรืองไทย พิโก
บริษัท สามวิภา เกื้อกูล จากัด
บริษัท 99 มงคล จากัด
บริษัท บี อินสไปร์ด จากัด
บริษัท ใจกว้าง ซี เค เอ็ม จากัด
บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จากัด
บริษัท กิตติพงศ์ ลิสซิ่ง จากัด
บริษัท กอบสุข (2016) จากัด
บริษัท พิโก้ เซอร์วิส พลัส จากัด
บริษัท ตราด พิโก จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างทองแม่มณฑา ปากพนัง
บริษัท 7 ธุรกิจ จากัด
บริษัท เนรมิตธุรกิจ จากัด
บริษัท คาเขื่อนแก้วธุรกิจ จากัด
บริษัท เควี ธุรกิจ จากัด
บริษัท ราชสีมา พิโก จากัด
บริษัท เอกชัย นครพนม จากัด
บริษัท พิโก สองแคว จากัด
บริษัท อีซี่เอ็ม จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อีซี่ พิโค
บริษัท ณัฐวุฒิธุรกิจ กุดชุม จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ พิโก อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ พิโก ขอนแก่น
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ พิโก กาฬสินธ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด พิโก ทันใจ ชุมแพ ขอนแก่น
บริษัท สหไพบูลย์ พิโก ร้อยเอ็ด จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์โอเค พิโก
ห้างหุ้นส่วนจากัด พิโก ฟาสด์ แคช ร้อยเอ็ด กกโพธิ์
บริษัท แม่กิมไน้ 2560 จากัด
บริษัท มีดี เงินด่วน จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ พิโก มหาสารคาม
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ ควิก แคช พิโก นครพนม

ตอบแบบยืนยันแล้ว
























ลำดับ
110
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112
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
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132
133
134
135
136
137
138
139
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147

หน่วยงำน
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ พิโก มุกดาหาร
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรพิโก ท่าขอนยาง มหาสารคาม
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ พิโก ยโสธร
บริษัท พิโก อุตรดิตถ์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พิโกควิกแคช สหไพบูลย์ เทเวศร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์ พิโกมันนี่อีสานแลนด์ ซอยวัดราชา สามเสน 9
บริษัท พรพูลทรัพย์ พิโก จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนโชติลิสซิ่ง(101)
บริษัท แม่กิมไน้ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรทรัพย์อนันต์
บริษัท ก่อทุน พิโก ประจวบ จากัด
บริษัท คู นิติ จากัด
บริษัท อานาจชัยศิริธุรกิจ จากัด
บริษัท อีซี่คาร์ทูแคช จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด รัตนผล พิโก ร้อยเอ็ด
บริษัท เงินต่อยอด(บุรีรัมย์) จากัด
บริษัท มันนี่ สเตชั่น 2018 จากัด
บริษัท ซึรุ จากัด
บริษัท เงินติดล้อ จากัด
บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซีเจ พิโก สมุทรสาคร จากัด
บริษัท เงินต่อยอด(สุรินทร์) จากัด
บริษัท ไทเฮา แคปปิตอล จากัด
บริษัท กิจวัฒนา 99 จากัด
บริษัท ดี ไนน์ตี้ แคปปิตอล จากัด
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จากัด
บริษัท ฟาสท์เตอร์ ช้อยส์ จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ พลัส ชลบุรี จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ ปราจีนบุรี จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ โอเค ระยอง จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ โอเค ชลบุรี จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ โอเค ปราจีนบุรี จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ พลัส ปราจีนบุรี จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ พลัส ระยอง จากัด
บริษัท มันนี่ช้อยส์ พิโก จากัด
บริษัท มันนี่แคปปิตอล จากัด
บริษัท อานวยพิโกไทย จากัด
บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จากัด

ตอบแบบยืนยันแล้ว




























ลำดับ
148
149
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156
157
158
159
160
161
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164
165
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178
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หน่วยงำน
บริษัท ทุนธนศิริ จากัด
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จากัด
บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคทรัพย์ธนา
บริษัท ใจกว้าง พิโก จากัด
บริษัท ใจกว้าง เอเชีย ลิสซิ่ง จากัด
บริษัท ใจกว้าง ราม ลิสซิ่ง จากัด
บริษัท ใจกว้าง ธนารัชต์ จากัด
บริษัท ใจกว้างธุรกิจยนต์ (1992) จากัด
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท สหการวิศวกร จากัด
บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท พระโขนง เอ็กซ์เพรส มันนี่ จากัด
บริษัท สมุทรปราการ เอ็กซ์เพรส มันนี่ จากัด
บริษัท ปทุมธานี เอ็กซ์เพรส มันนี่ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท อะการ์วูด ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ฉัตรชัย พิโก อุบลราชธานี จากัด
บริษัท ฉัตรชัย พิโก ศรีสะเกษ จากัด
บริษัท ฉัตรชัย พิโก ยโสธร จากัด
บริษัท ฉัตรชัย พิโก กรุงเทพ จากัด
บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นไม้และพลังงาน จากัด
บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2017 จากัด
บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จากัด
บริษัท 111 แคปปิตอล ออโต้ แคช จากัด
บริษัท เพชรพาโตพิโก้ จากัด
บริษัท พิโกศรีลาดวน จากัด
บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (สุราษฎร์) จากัด
บริษัท วรายุสลิสซิ่ง 999 จากัด
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จากัด
บริษัท ธนากรเกษตรสินทรัพย์ จากัด
บริษัท พิโก หนองไผ่ จากัด
บริษัท มันนี่ ทูเดย์ จากัด
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จากัด (มหาชน)

ตอบแบบยืนยันแล้ว


































ลำดับ
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187
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194
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196
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198
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217
218
219
220
221
222
223

หน่วยงำน
บริษัท แฮปปี้ แคปปิตอล
บริษัท เดอะ เบสท์ ลิสซิ่ง (พิโก) จากัด
บริษัท เดอะโกลบอลวัน จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีสงวนชัย พิโก กาฬสินธุ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีสงวนชัย มอเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีสงวนชัย พิโก
บริษัท วิน มันนี่ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
บริษัท วัฒนาพานิช แคปปิตอล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สติธรรม
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จากัด
บริษัท เงินต่อยอด (อุบล) จากัด
บริษัท เงินต่อยอด พลัส จากัด
บริษัท เงินต่อยอด (นครราชสีมา) จากัด
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท พิโก มันนี่ ออนไลน์ จากัด
บริษัท โอเค 2017 จากัด
บริษัท ภูเก็ตรวมทุน 2017 จากัด
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด
บริษัท ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยสุขใจ พิโก
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด มัณฑนา พิโค
บริษัท 168 พิโก จากัด
บริษัท กุมภวาปีพิโก จากัด
บริษัท กุมภวาปีลิสซิ่ง จากัด
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
บริษัท ชุมพร เงินด่วน ทันใจ จากัด
บริษัท สมาร์ท มันนี่ 76 จากัด
บริษัท คิวอาร์ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท พร้อมท์มันนี่ พิโก จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ โอเค สมุทรปราการ จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ สมุทรปราการ จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ พลัส สมุทรปราการ จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ กรุงเทพ จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ โอเค กรุงเทพ จากัด
บริษัท ทรีมันนี่ พลัส กรุงเทพ จากัด
บริษัท พิโก แพร่ จากัด

ตอบแบบยืนยันแล้ว





























ลำดับ
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

หน่วยงำน
บริษัท พิโก เชียงราย จากัด
บริษัท พิโก นครสวรรค์ จากัด
บริษัท พระพิษณุโลก พิโก จากัด
บริษัท พิโก ลาปาง จากัด
บริษัท พาวเวอร์พิโก จากัด
บริษัท สมาร์ท มันนี่ 168 จากัด
บริษัท สมาร์ท มันนี่ 10 จากัด
บริษัท เอ็มพลอยยิ้ม จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาชา ลิสซิ่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองทอง เงินสด พิโก
บริษัท ทันใจ ลิสซิ่ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนเดชอุดมทรัพย์ 6395
บริษัท ธนวินพลัส จากัด
บริษัท ธนวิน(2019) จากัด
บริษัท เงินสดทันใจ จากัด
บริษัท เอส เอ็ม อี แคปปิตอล แคร์ จากัด
บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหสิน ลิสซิ่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหสิน ลิสซิ่ง นครพนม
บริษัท มิตรเกื้อเจริญ จากัด
บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (จันทบุรี) จากัด
บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (นครราชสีมา) จากัด
บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (สมุทรสาคร) จากัด
บริษัท มิตรเกื้อเจริญ (อยุธยา) จากัด
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จากัด
บริษัท ทีออฟมันนี่ จากัด
บริษัท มันนี่เบย์ จากัด
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สมาร์ท มันนี่ 11 จากัด
บริษัท สมาร์ท มันนี่ 12 จากัด
บริษัท สมาร์ท มันนี่ 73 จากัด
บริษัท ธนานันท์ แคปปิตอล จากัด
บริษัท ธนโชติ ท็อปวัน จากัด
บริษัท เคหะภัณ ทวีสิน
บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จากัด

ตอบแบบยืนยันแล้ว



































ลำดับ
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

หน่วยงำน
บริษัท ลีซ อิท จากัด(มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม

ตอบแบบยืนยันแล้ว
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ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 16.30 น.

รำยชื่อธนำคำรนำนำชำติที่กรมมีหนังสือให้ทบทวนสิทธิ์เพิ่มเติม โดยให้ส่งแบบยืนยันทบทวนสิทธิ์
กลับมำภำยในวันที่ 16 สิงหำคม 2564
ลำดับ
หน่วยงำน
ตอบแบบยืนยันแล้ว
1 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)

2 ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์

3 ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.
4 ธนาคาร อินเดียน โอเวอร์ซีส์
5 ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

6 ธนาคาร อาร์ เอช บี จากัด

7 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
8 ธนาคาร เอช เอส บี ซี (ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น)

9 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

10 ธนาคารมิซูโฮ สาขากรุงเทพฯ
11 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
12 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

13 ธนาคารดอยซ์ แบงก์

14 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จากัด (มหาชน)

รวม
9
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 16.30 น.

