
หนาท่ี 1 จาก 6171 บัญชีรายช่ือหนังสือมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
แนบทายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  ลงวันที่  31  มีนาคม    2550

ป 2490 = 169 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย
ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ

1 1/2490 3 มกราคม 2490 นายนิพัทธ  จิระนคร นายล้ํา  ชินตระกูล
2 2/2490 6 มกราคม 2490 นายทว ี ตะเวทีกุล นายเย่ียมยง  สุรกจิบรรหาร
3 3/2490 6 มกราคม 2490 นายประหยัด  อะดุงเดชจรูญ นายเย่ียมยง  สุรกจิบรรหาร
4 4/2490 6 มกราคม 2490 นายจุน  ยอแสงฉาย นายปราโมทย  ลักษณา
5 5/2490 8 มกราคม 2490 นายเงาทายซาน นายพายัพ  อินทรฉัตร
6 6/2490 10 มกราคม 2490 บริษัท ไทยทินซินดิเกต จํากัด บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
7 7/2490 17 มกราคม 2490 นายเผดิม  อังสุวัฒนะ นายประหยัด  วิเทศพงศ
8 8/2490 17 มกราคม 2490 นายจินดา  ณ สงขลา นายประหยัด  วิเทศพงศ
9 9/2490 17 มกราคม 2490 นายประยูร  โมนยะกุล นางบุญเรือน  โมนยะกุล
10 10/2490 24 มกราคม 2490 นายเอียด  วันสม นายมนัส  ธรรมารักษ
11 11/2490 31 มกราคม 2490 ขุนธํารงพันธุภักดี นายสารัตถ  วัฒนายากร
12 12/2490 31 มกราคม 2490 บริษัท สหไทยวัมนา จํากัด พระบูรพทิศอาทร
13 13/2490 6 กุมภาพันธ 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              

โดย นายฉันท  ลายเลิศ
นายไลยิดซู

14 14/2490 13 กุมภาพันธ 2490 ม.ล. แดง สุประดิษฐ นายสมัคร  บุราวาศ
15 15/2490 13 กุมภาพันธ 2490 นายสําล ี ปนเพ็ชร นายถวัลย มันตาภรณ
16 16/2490 16 กุมภาพันธ 2490 นายถาวรบางโดยนายแดงมูสิกพันธ นายเผดิม  อังสุวัฒนะ
17 17/2490 21 กุมภาพันธ 2490 บริษัท บางร้ินทอน เดรดยิง จํากัด  

โดย นายแอลลัน เฟสเซอร เจตศิน
นายโทมัส  เอ็ดวารด ไมล

18 18/2490 22 กุมภาพันธ 2490 นายชาลล  ยอนสตัน นายวิกเตอร  เฮนร่ี เจกษ
19 19/2490 3 มีนาคม 2490 นายซูซง  แซตัน นายฮวย  แซฉ่ัว
20 20/2490 4 มีนาคม 2490 นายฮองก่ี  ใจหลัก นายถวัลย หลิมพานิช
21 21/2490 10 มีนาคม 2490 นายโชต ิ ล่ําซํา บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
22 22/2490 10 มีนาคม 2490 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
23 23/2490 13 มีนาคม 2490 นายจุลินทร  ล่ําซํา บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
24 24/2490 13 มีนาคม 2490 นางประนอ  ดุลยนัย บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
25 25/2490 13 มีนาคม 2490 นายเลงสุกจัน นายลําแช
26 26/6490 13 มีนาคม 2490 นายเกียรต ิ กุลวานิช นายลิบ  กุลวานิช
27 27/2490 17 มีนาคม 2490 นายสดส ี อุดมทรัพย นายสําลี  แกนแกว
28 28/2490 19 มีนาคม 2490 บริษัท  บวรพาณิชย  จํากัด          

 โดยนายประสงค  สิงหโกอินท
นายโสภณ ณ นคร

29 29/2490 20 มีนาคม 2490 นายถาวร  วิวัฒนกุล บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
30 30/2490 28 มีนาคม 2490 น.ส.เล็ก ล่ําซํา บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
31 31/2490 28 มีนาคม 2490 นายฮอนฝา  แซเลา บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
32 32/2490 28 มีนาคม 2490 นางทุอิน  เลาหวงศ บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
33 34/2490 31 มีนาคม 2490 นางทุอิน  เลาหวงศ บริษัท ลอกซเลยไรซ จํากัด
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34 33/2490 31 มีนาคม 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              

 โดยนายอิวมินจู
นายกิจจา  โรจนพรรณ

35 34/2490 31 มีนาคม 2490 นายปรีชา  โสดาบรรลุ นายจุติ  บุญสูง
36 35/2490 1 เมษายน 2490 นายเจียร  วานิช นายดํา  เปรมจิตร
37 36/2490 2 เมษายน 2490 นางชื่น  ลิดดิโลว นายวี  สารารักษ
38 37/2490 2 เมษายน 2490 นายทองอยู  วรชาติ นายไพโรจน  วรชาติ
39 38/2490 2 เมษายน 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              

  โดยนายอิวมินจู
นายวิจิตร  กฤษณวรรณ

40 39/2490 4 เมษายน 2490 บริษัท ระนองคอนโซลิเดเต็ดทิน    
 เดรดยิง คอมปนี จํากัด

นายเยมส  โรเบอรต สเตอรกี

41 40/2490 4 เมษายน 2490 บริษัท ทูทินเดรดยิง จํากัด นายเยมส  โรเบอรต สเตอรกี
42 42/2490 4 เมษายน 2490 นายวิพันธ  ตันสุทธิวนิช นายชวน  ศิริวงศ
43 43/2490 11 เมษายน 2490 ย่ีหอ ฮ่ัวเชียงไถ บ.อินเตอรเนชั่นแนล อินยิเซียรริง
44 44/2490 11 เมษายน 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              

โดยนายฉันท  สวยเลิศ
นายยับวีขุน

45 45/2490 16 เมษายน 2490 นายปราโมทย  ลักษณา นายวรวิทย  เงยไพบูลย
46 46/2490 17 เมษายน 2490 คุณหญิงศรี  มานวราชเสวี นายโอวเตียวเซ็ง
47 47/2490 1 เมษายน 2490 นายหลีลําเกียด นายยินเซียง  แซหลี
48 48/2490 1 เมษายน 2490 นายหลีลําเกียด นายจินเหลียง  แซคู
49 49/2490 24 เมษายน 2490 นายตันพีซ ี โดยนายจซิตแซน นายพนัส  โลหิตกาญจน
50 50/2490 25 เมษายน 2490 นายตุลา  ตันทะจินนะ นายทวนจือ  แซตน
51 51/2490 28 เมษายน 2490 บริษัท ทินเลย จํากัด นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
52 52/2490 28 เมษายน 2490 นายวาสน  ทองธัช นายยงกวง  แซฮ่ัน
53 53/2490 5 พฤษภาคม 2490 บริษัท ทายชางทิน จํากัด นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
54 54/2490 5 พฤษภาคม 2490 บริษัท เสตรตสคอนโซลิเดเต็ด นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
55 55/2490 5 พฤษภาคม 2490 บริษัท กําปงโตทิน จํากัด นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
56 56/2490 8 พฤษภาคม 2490 นายสม  เวทวิสุทธิ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
57 57/2490 8 พฤษภาคม 2490 นายนิพัทธ  จิรนคร นายลีฮอนเฮียง
58 58/2490 8 พฤษภาคม 2490 บริษัท เคียนหงวน(ไทย) จํากัด     

  โดยนายตัน เอ็ด เกียด
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด

59 59/2490 13 พฤษภาคม 2490 นางพร้ิมเพรา  โสดาบรรลุ นายสุนทร  โสดาบรรลุ
60 60/2490 14 พฤษภาคม 2490 นายสวาง  เรืองชัย นายประหยัด  วิเทศพงศ
61 61/2490 15 พฤษภาคม 2490 นายชิคร  โปษยานนท บริษัท ยูไนเต็ดเวอดส จํากัด
62 62/2490 15 พฤษภาคม 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด             

โดยนายฉันท  สวยเลิศ
นายชิลัยค  สุวรรณสาร

63 63/2490 15 พฤษภาคม 2490 บริษัท นาคาพานิช  จํากัด            
โดยนายเล็ก เคียงศิริ

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด

64 64/2490 17 พฤษภาคม 2490 นายบุง  แซลี่ นายตันซูซง
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65 65/2490 17 พฤษภาคม 2490 นายฟุง  สวัสดิจันท นายตันซูซง
66 66/2490 19 พฤษภาคม 2490 นายประวัต ิ สุขุม นายโอวเตียวเซ็ง
67 67/2490 19 พฤษภาคม 2490 นายเลียม  รักตะกนิษฐ นายโอวเตียวเซ็ง
68 68/2490 19 พฤษภาคม 2490 ย่ีหอเลี่ยงฮวด นายตั้งลิมเจียง หางไดทยซินจ่ัน
69 69/2490 21 พฤษภาคม 2490 นายบรรจง  พิศาลบุตร นายแดง  มูสิกพันธ
70 70/2490 21 พฤษภาคม 2490 นายหลีเองเสียง นายจิเองปง
71 71/2490 21 พฤษภาคม 2490 นายหงิม  ตันเตี่ยม นายเฉียน  ปญญาวัฒโน
72 72/2490 21 พฤษภาคม 2490 นายเอ็วหวอ  กาหย้ินสกุล นายจุติ  บุญสูง
73 73/2490 24 พฤษภาคม 2490 นายฉันทะ  ลายเลิศ นายวอง  วงศสรี
74 74/2490 26 พฤษภาคม 2490 นายเล็ก  ชวนิชย บริษัท ชวนิชย จํากัด
75 75/2490 26 พฤษภาคม 2490 นายบรรพต  เจียรสําราญ บริษัท ชวนิชย จํากัด
76 76/2490 26 พฤษภาคม 2490 นายใช  เจียรสําราญ บริษัท ชวนิชย จํากัด
77 77/2490 26 พฤษภาคม 2490 นางมาน ี ชวนิชย บริษัท ชวนิชย จํากัด
78 78/2490 26 พฤษภาคม 2490 พระยาอรรถกระวีสุนทร นายถนอม  ศตะรัต
79 79/2490 27 พฤษภาคม 2490 นายตันพีซ ีโดยนายจูชิดแซน นายวุนจ้ี แซจอง
80 80/2490 29 พฤษภาคม 2490 นายตั๋ก  แซลี้ นายตันซูซง
81 81/2490 31 พฤษภาคม 2490 บริษัท กระโสมทิน เดรดยิง จํากัด นายเลียวนารด มิทเชลล คอฟเฟย
82 82/2490 2 มิถุนายน 2490 บริษัท แอลลูเวียลทิน จํากัด นายเลียวนารด มิทเชลล คอฟเฟย
83 83/2490 5 มิถุนายน 2490 บริษัท รอนพิบูลทินไบไลเอมิลิตี นายแอลเบิต โรเบิต เร็ตฟอรด
84 84/2490 6 มิถุนายน 2490 นายเอ็นพูหย่ิน นายล้ํา  ชินตระกูล
85 85/2490 11 มิถุนายน 2490 นายปรีโรจน  ตันปชาติ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
86 86/2490 17 มิถุนายน 2490 บริษัท ปตตานีทินฯ นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
87 87/2490 17 มิถุนายน 2490 บริษัท กํามะราทินเดรดยิง จํากัด นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
88 88/2490 18 มิถุนายน 2490 นายกังทอทาย นายจูเซง  สงสะนันท
89 89/2490 19 มิถุนายน 2490 นามมี  วรรณรักษ นางทวี  ตะเวทิกุล
90 90/2490 19 มิถุนายน 2490 นายประสาสน  ชาติอาสา นายจุฬา  ชาติอาสา
91 91/2490 21 มิถุนายน 2490 นายโมฮะหมัดอับบา นายโอวเตียวเซ็ง
92 92/2490 26 มิถุนายน 2490 นายเอ่ียงอ่ิน นายพวง  อุทัยทวี
93 93/2490 30 มิถุนายน 2490 นายปรีชา  รัตตกุล นายฮอนจอง  จีรนทร
94 94/2490 30 มิถุนายน 2490 บริษัท กําปงโตทิน จํากัด นายเลสลี อันเตอร
95 95/2490 30 มิถุนายน 2490 บริษัท กําปงโตทิน จํากัด นายเลสลี อันเตอร
96 96/2490 30 มิถุนายน 2490 บริษัท สเกรดส คอนโซลิเดเก็ด      

 ทอน ไมนส จํากัด
นายเลสลี อันเตอร

97 97/2490 30 มิถุนายน 2490 บริษัท สเกรดส คอนโซลิเดเก็ด      
 ทอน ไมนส จํากัด

นายเลสลี อันเตอร

98 98/2490 3 กรกฎาคม 2490 นายเผดิม  อังสหุวัฒนะ นายฝาก มิตรภักดี
99 99/2490 3 กรกฎาคม 2490 นายจันจือเจ็ง นายฝาก มิตรภักดี
100 100/2490 12 กรกฎาคม 2490 บริษัท ทายชางทิน จํากัด นายฮาโรลด  โยเซฟ เอ็ดมันดส
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101 101/2490 12 กรกฎาคม 2490 บริษัท ทายชางทิน จํากัด นายฮาโรลด  โยเซฟ เอ็ดมันดส
102 102/2490 14 กรกฎาคม 2490 บริษัท ภูเก็ตทิน เดร็ดยิง จํากัด นายยอหน กอรดอน
103 103/2490 14 กรกฎาคม 2490 นายยอรน  กอรดอน นายวิกเตอร  เฮนร่ี เจกษ
104 104/2490 16 กรกฎาคม 2490 บริษัท ปาไมล่ําซํา จํากัด              

  โดยนายจุลินทร ล่ําซํา
ขุนชินสถานพิทักษ

105 105/2490 17 กรกฎาคม 2490 นายกอ  โกยสมบูรณ นายจรูญ  โกยสมบูรณ
106 106/2490 17 กรกฎาคม 2490 บริษัท บวรพาณิชย จํากัด            

   โดยนายประสงค สิงหโกวินท
นายฟอง  ภิรมยาภรณ

107 107/2490 23 กรกฎาคม 2490 ขุนธํารงพันธุภักดี นายจําเริญ  วัชนายากร
108 108/2490 23 กรกฎาคม 2490 นายปรางทอง  ทองตัน นายเฉลิม  ทองตัน
109 109/2490 29 กรกฎาคม 2490 นายอองบุนจาง  แซออง นายกาเอ็ก  แซตัน
110 110/2490 29 กรกฎาคม 2490 นายอองบุนจาง  แซออง นายบุนหลิน  แซออง
111 111/2490 30 กรกฎาคม 2490 นายจํารัส  นกเล็ก นายขจรไทย  สังขบวร
112 112/2490 4 สิงหาคม 2490 บริษัท เวสเทอนเทรดเตอรส จํากัด 

โดยนาย จ.บุญสูง
นายอรุณ  เชื้อชูวงส

113 113/2490 5 สิงหาคม 2490 นายมนัส  ธรรมารักษ นายแดง  มูสิกพันธ
114 114/2490 11 สิงหาคม 2490 นายอดิศร  โมอินทะ นายตันซูซง ผูจัดการหางไทยซินจ่ัน
115 115/2490 11 สิงหาคม 2490 นายสุจินต  เชาววิศิษฐ นายตันซูซง ผูจัดการหางไทยซินจ่ัน
116 116/2490 12 สิงหาคม 2490 กรมโลหกิจ นายทวีลาภ  โอสถานนท
117 117/2490 13 สิงหาคม 2490 หลวงสมุทอัษฎงค นายไพโรจน  วรชาติ
118 118/2490 13 สิงหาคม 2490 นายสําเนา  สิริสัมพันธ นายบุรินทร  ลักษณะบุตร
119 119/2490 13 สิงหาคม 2490 นายบานชื่น  แซเท็น ย่ีหอ หม่ีกวง บริษัทสามแหงจํากัดโดยโชต ิ ล่ําซํา
120 120/2490 13 สิงหาคม 2490 นายบรรยง  แทนสถิต บริษัทสามแหงจํากัดโดยโชต ิ ล่ําซํา
121 121/2490 14 สิงหาคม 2490 นายสัมพันธ  เชาวนปรีชา นายกสิน  นิลอุบล
122 122/2490 15 สิงหาคม 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              

 โดยนายฉันท  สวยเลิศ
บริษัท อีสตเอเซียดก จํากัด

123 123/2490 19 สิงหาคม 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              
 โดยนายฉันท  สวยเลิศ

นายสุธรรม  วงศเจริญ

124 124/2490 20 สิงหาคม 2490 นายเสนห  นิลภัณฑ นายขจรไทย  สังขบวร
125 125/2490 22 สิงหาคม 2490 นายอรุณ  เชื้อชูวงศ                   

 (บริษัท เวสเทอนเทรดเตอรส 
จํากัด)

นายเปงเสี่ยม  อัญสกุล

126 126/2490 25 สิงหาคม 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              
   โดยนายฉันท  สวยเลิศ

นายชิลัยค  สุวรรณสาร

127 127/2490 26 สิงหาคม 2490 ม.ร.ว. พงศอมร  กฤดากร นายชิน  เนียวกุล
128 128/2490 29 สิงหาคม 2490 บริษัท พันธมิตร  จํากัด นายตันซูซง ผูจัดการหางไทยซินจ่ัน
129 129/2490 30 สิงหาคม 2490 บริษัท ธํารงวัฒนา จํากัด นายจําเริญ  วัชนายากร
130 130/2490 30 สิงหาคม 2490 นายจิตต  วัชรเสถียร นายสมัคร  บุราวาศ
131 131/2490 11 กันยายน 2490 นายทว ี ตะเวทีกุล นายประหยัด  อดุงเดชจรูญ



หนาท่ี 5 จาก 6
ป 2490 = 169 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
132 132/2490 15 กันยายน 2490 นายยอด  วอล็กเกอร นางสาวทวีลาภ  เขียวหวาน
133 133/2490 16 กันยายน 2490 นายลีมฮกเซง กุลรณิย นายลิม  กุลรณิช
134 134/2490 16 กันยายน 2490 นายสอง  ชีวะณิชย                    

  โดย นายเชวง  ชีรณิช
นายพิสิษฐ  ชีรณิช

135 135/2490 17 กันยายน 2490 บริษัท คริสเตียนีและสีลเสน (ไทย)
 จํากัด

บริษัท อีสเอชียติ๊ก จํากัด

136 136/2490 18 กันยายน 2490 นายสมัก  บุรภศ นายบุรณะสุข  ขอจิตตเมกต
137 137/2490 18 กันยายน 2490 นายชัยสิน  งานทวี นายชัยยส  งานทวี
138 138/2490 26 กันยายน 2490 ขุนสวัสดิภักดี นายเฉลิม  สุจิตจันทร
139 139/2490 29 กันยายน 2490 นายทองสืบ  ศุภะมารค นายขจรไทย  สังขบวร
140 140/2490 15 ตุลาคม 2490 นายเผดิม  อังสหุวัฒนะ นายประกอบ  ตันปนเพ็ชร
141 141/2490 17 ตุลาคม 2490 นายเสียง  เชาวนจินดา นายประดิษฐ  เชาจนจินดา
142 142/2490 29 ตุลาคม 2490 นายประสิทธิ ์ รุจิกาญจน นายจิรศักดิ์  สติรกุล
143 143/2490 29 ตุลาคม 2490 นายเอกศักดิ ์ องคสกุล นายเย่ียมยง  สุรกิจบรรหาร
144 144/2490 31 ตุลาคม 2490 นางปราณีต  สุระกุล นายอวน  สุระกุล
145 145/2490 3 พฤศจิกายน 2490 นายเจมสโรเบิตสเตอกี นายเคนเนท เคเนดี ยอรช
146 146/2490 5 พฤศจิกายน 2490 นายแกว  เกียรติวงศ นายวิชัย  เกียรติวงศ
147 147/2490 5 พฤศจิกายน 2490 นายแกว  เกียรติวงศ นางนุย  สอสกุล
148 148/2490 13 พฤศจิกายน 2490 หลวงชนาทรนิทเทส นายศิลป  ทองตัน
149 149/2490 17 พฤศจิกายน 2490 นายอ่ึงคายทาย นายลือ เซี่ยงจาง
150 150/2490 18 พฤศจิกายน 2490 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด นาย ยี. แอล. โบวส
151 151/2490 18 พฤศจิกายน 2490 นายแดง  อุรัธยะนันทน นายแส อ. เพียรทิพย
152 152/2490 21 พฤศจิกายน 2490 บริษัท แองโกลโอเรียนตัล           

(มาลายา) จํากัด
นายวิกเตอร  เฮนร่ี เจกษ

153 153/2490 25 พฤศจิกายน 2490 นายพายัพ  อินทรฉัตร นายกาลันดร  อรรถกร
154 154/2490 26 พฤศจิกายน 2490 นายเฮาเพียวปอง นายจิว  กาดูสนภูมิ
155 155/2490 26 พฤศจิกายน 2490 นายเอียบกีปด นายเฮงกือ
156 156/2490 28 พฤศจิกายน 2490 บริษัท ระนองคอนโซลิต สวิดทิน 

เดรดย่ิง จํากัด
นายวิกเตอร  เฮนร่ี เจกษ

157 157/2490 28 พฤศจิกายน 2490 บริษัท กะทูทิน การดย่ิง จํากัด นายวิกเตอร  เฮนร่ี เจกษ
158 158/2490 2 ธันวาคม 2490 นายวิรัตน  ภักดี นายมานพ  คณานุรักษ
159 159/2490 15 ธันวาคม 2490 นายเผดิม  อังสหุวัฒนะ นายแดง  มูสิกพันธ
160 160/2490 15 ธันวาคม 2490 นายทินจันเลี่ยง นายลงซู  แซกัน
161 161/2490 16 ธันวาคม 2490 นายไพศาล  พิชศางกูร นายศิลป  พิชญางกูร
162 162/2490 16 ธันวาคม 2490 นายเขียว  ไอยะรา นายปรารพ  ไอยะรา
163 163/2490 19 ธันวาคม 2490 บริษัท เบอรมา-มาเลย ทิน จํากัด นายเยมส รอเบิรด สเตอรกี
164 164/2490 19 ธันวาคม 2490 บริษัท ภคกรูด  เบซินทิน-เดริดอ่ิง 

จํากัด
นายเยมส รอเบิรก สเตอรกี
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
165 165/2490 22 ธันวาคม 2490 นายอุยเซี้ยะจุย นายบุญชอบ  สาครินทร
166 166/2490 20 ธันวาคม 2490 บริษัท ธํารงวัฒนา จํากัด นายสารัตต  วัฒนายากร
167 167/2490 29 ธันวาคม 2490 บริษัท กระโสมทิพเดรดอิง ลิมิเต็ด นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
168 168/2490 29 ธันวาคม 2490 บริษัท กําปงโตทิน ลิมิเต็ด นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ
169 169/2490 29 ธันวาคม 2490 บริษัท สเตรอาสคอนโซจิเตเต็ดทิน 

ไมนส ลิมิเต็ด
นายวิคเตอร  เฮนร่ี เจกษ


