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  ( 891للتسجيل : )عدد العالماث املنشىرة 

 (33):عدد العالماث املنشىرة للتنىيه 
 (8عدد العالماث املنشىرة للرتخيص )

 (821عدد العالماث املنشىرة للتجديد )
 (1:)+ ترخيص عدد العالماث املنشىرة للتجديد 

 (1عدد العالماث املنشىرة للتجديد + نقل ملكيت :)
 (3عدد العالماث املنشىرة دمج جهاث :)

 (6عدد العالماث املنشىرة لتغيري االسم:)
 (18عدد العالماث املنشىرة تغيري عنىان :)

 (12): لكيتاملنقل لعدد العالماث املنشىرة 
 (85عدد العالماث املنشىرة للتجديد + تغيري اسم +تغيري عنىان :)

 (89عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (9عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 : انعدد 9393 رقى اإلعالٌ : 

   91/8/9009  تاريخ اصدار شهادة انتسجيم: 99999  انعاليت:رقى 

   7/9/9099  :ديج انجهاث تاريخ تقديى طهة  93/8/9098  َافذة نغايت: 99/8/9003 : تسجيهها تأريخ

 هـ  ح  ي (  – 30 ) انصُف وانًادة :

  ديج جهاث :انتغييزَىع  

                                                                                                                                Thai President Foods Pubhic Company Limited :نكت انعاليت انتجاريت ت يااسى انجه 
 

                                 President Rice Public Company Limited                                                    اسى انجهت انًديجت:  

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 
                                               اسى انجهت انُاتجت عٍ انديج:                                                                                                  

304, Srinakarin Road, Huamark Sub-district, Bangkapi District,  Bangkok Metropolis Thailand                   

     عُىاٌ انجهت يانكت انعاليت انتجاريت : 

                                                                                                                                                   

 

 يسجم انعالياث انتجاريت                                                                                                                                        

             



 : انعدد 9393 رقى اإلعالٌ :

 95/8/9009تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   99593 انعاليت: رقى 

 7/9/9099تاريخ تقديى طهة ديج انجهاث :   9/9/9098َافذة نغايت:   9/9/9003 : تسجيهها تأريخ

 هـ  ح  ي (  – 30)  انصُف وانًادة :

 َىع انتغييز: ديج جهاث  

                                                                                                                                Thai President Foods Pubhic Company Limited: نكت انعاليت انتجاريت اسى انجهت يا 
 

                                 President Rice Public Company Limited                                                    اسى انجهت انًديجت:  

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 
                                               اسى انجهت انُاتجت عٍ انديج:                                                                                                  

304, Srinakarin Road, Huamark Sub-district, Bangkapi District,  Bangkok Metropolis Thailand                   

     عُىاٌ انجهت يانكت انعاليت انتجاريت : 

                                                                                                                                                   

 

 يسجم انعالياث انتجاريت                                                                                                                                        

 



 : انعدد 9393 إلعالٌ :رقى ا

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   71908 انعاليت: رقى 

 95/8/9099تاريخ تقديى طهة ديج انجهاث :   9/9/9098َافذة نغايت:   3/9/9098 : تسجيهها تأريخ

 أ  ج (  - 9)  انصُف وانًادة :

 َىع انتغييز: ديج جهاث  

                                                                                                                 شزكت انزواٌ نالصباغ انًحدودة    :اسى انجهت يانكت انعاليت انتجاريت  
 

:اسى انجهت انًديجت     شزكت كزيستال انجُىب نالصباغ وانًعاجيٍ انًحدودة                                      

:اسى انجهت انُاتجت عٍ انديج     شزكت كزيستال انجُىب نالصباغ وانًعاجيٍ انًحدودة                                      

 انعهىاَيت َاحيت انسُيت 5و/  9انديىاَيت ق/ –انعزاق     عُىاٌ انجهت يانكت انعاليت انتجاريت : 

                                                                                                                                                   

 

 يسجم انعالياث انتجاريت                                                                                                                                        

 

 



 : انعدد 9393 رقى اإلعالٌ :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم:   75857 انعاليت: رقى 

 95/9/9090تاريخ تقديى طهة ديج انجهاث :   8/3/9098َافذة نغايت:   8/3/9098 : تسجيهها تأريخ

 أ  ج (  - 9)  انصُف وانًادة :

 َىع انتغييز: ديج جهاث  

                                                                                                                 شزكت انزواٌ نالصباغ انًحدودة    :اريت اسى انجهت يانكت انعاليت انتج 
 

: اسى انجهت انًديجت    شزكت كزيستال انجُىب نالصباغ وانًعاجيٍ انًحدودة                                      

:اسى انجهت انُاتجت عٍ انديج     شزكت كزيستال انجُىب نالصباغ وانًعاجيٍ انًحدودة                                      

 انعهىاَيت َاحيت انسُيت 5و/  9انديىاَيت ق/ –انعزاق     عُىاٌ انجهت يانكت انعاليت انتجاريت : 

                                                                                                                                                   

 

 انتجاريت يسجم انعالياث                                                                                                                                        
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