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สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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4. สินทรัพยท์ีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

สินทรัพยร์วม 

สินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของเอสซีจี เท่ากบั 906,490 ลา้นบาท โดยรอ้ยละ 28 เป็นสินทรพัย์

หมนุเวียน ซึ่งสว่นใหญ่ประกอบดว้ย สินคา้คงเหลือ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน เงินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสด และเงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ สนิทรพัยท่ี์เหลอืรอ้ยละ 72 สว่นใหญ่เป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์และเงิน

ลงทนุ 

  

สินทรพัยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของเอสซีจี ส่วนใหญ่เป็นทรพัยส์ินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทและ

บริษัทย่อย เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของธุรกิจ  

 

สนิทรพัยร์วมสามารถแยกไดต้ามสว่นงานธุรกิจหลกั ดงันี ้

      2565  2564  

ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 228,277 224,226 ลา้นบาท 

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส)์ 387,154 377,174 ลา้นบาท 

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิง้) 197,280 206,824 ลา้นบาท 

สว่นงานอ่ืน 378,892 392,074 ลา้นบาท 

 

จากขอ้มลูในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เอสซีจีมีสินทรพัยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์มลูค่า

ตามบญัชีรวม 425,052 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47 ของสนิทรพัยร์วม 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ  

 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูงบการเงินจาํแนกตามประเภทธุรกิจก่อนปรบัปรุงรายการระหวา่งกลุม่ธุรกิจ 

 

 

หน่วย: ล้านบาท

 กล ุม่ธุรกจิ  ท่ีดนิ  อาคาร  เครื่องจกัรและอืน่ๆ  รวม

31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 64

 ธุรกจิซีเมนตแ์ละผลติภัณฑ์กอ่สรา้ง          17,804          18,640          22,508          23,387          58,589          60,052          98,901        102,079 

 SCGC (ธุรกจิเคมิคอลส)์          12,902          13,070          18,616            6,582        199,104        190,914        230,622        210,566 

 SCGP (ธุรกจิแพคเกจจิง้)            9,827            9,947          14,689          13,090          70,069          74,144          94,585          97,181 

 สว่นงานอืน่               293               288            1,414            1,465            1,030               845            2,737            2,598 

 งบการเงินรวมเอสซีจี          39,720          40,812          56,536          43,764        328,796        326,132        425,052        410,708 



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 64 
 

 

 

สินทรัพยท์ีไ่ม่มีตัวตน 

• สิทธิบัตร 

ณ สิน้ปี 2565 เอสซีจี มีสิทธิบตัรท่ีสามารถบงัคบัใชส้ิทธิไดจ้าํนวนทัง้สิน้ 843 ฉบบั แบ่งเป็นสิทธิบตัรการประดิษฐ์จาํนวน 418 ฉบบั อนุสิทธิบตัรจาํนวน 135 ฉบบั และสิทธิบตัรการออกแบบ

ผลิตภณัฑจ์าํนวน 290 ฉบบั โดยเป็นของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 9 ฉบบั ธุรกิจเคมิคอลสจ์าํนวน 451 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้จาํนวน 86 ฉบบั ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้งจาํนวน 282 ฉบบั ธุรกิจเคมิคอลสร์ว่มกบัธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้งจาํนวน 10 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้รว่มกบัธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้งจาํนวน 1 ฉบบั และธุรกิจแพคเกจ

จิง้รว่มกบัธุรกิจเคมิคอลสจ์าํนวน 4 ฉบบั โดยรายช่ือสทิธิบตัรท่ีสามารถบงัคบัใชส้ทิธิไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยท่ีมีการดาํเนินธุรกิจมีดงันี ้

 
ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

บริษัทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน)          

1  71209 22 ส.ค. 62 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

1502000122 14 ม.ค. 58 - ลวดลายกล่องบรรจภุณัฑ ์ 13 ม.ค. 68          

2  อนสุิทธิบตัร 

19572 

8 เม.ย.65 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

2103001801 25 มิ.ย.64 อปุกรณน์าํเขา้ขอ้มลูจาก

เครื่องจกัรและกระบวนการของ

สิ่งดงักล่าว 

- 24 มิ.ย. 74          

3  สิทธิบตัร 

ES2690073 

(สเปน) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 

1,3- บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78          

4  สิทธิบตัร

DE602015013 848.1 

(เยอรมนั) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 

1,3- บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

 

- 7 เม.ย. 78          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

5  สิทธิบตัร 

3090801  

(สหราชอาณาจกัร) 

 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรยีม 

1,3- บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78          

6  สิทธิบตัร 

3090801  

(อิตาลี) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรยีม 

1,3- บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78          

7  สิทธิบตัร 

3090801 

 (ฝรั่งเศส) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรยีม 

1,3- บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78          

8  สิทธิบตัร  

6793719 

(ญ่ีปุ่ น) 

12 พ.ย. 63 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

2018-510693 4 พ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรยีม 

1,3- บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 4 พ.ค. 79          

9  สิทธิบตัร 

10-2018-7026734 

(เกาหลี) 

25 ก.ค. 62 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

102004111 23 ก.พ. 60 สตูรปนูหล่อแบบฟันปอ้งกนัจลุ

ชีพท่ีมีกรดเบนโซอิกและ 3-ไอ

โอโด-2-โพรไพนิวบวิทิลคารบ์า

เมทความเขม้ขน้ตํ่าเป็นสาร

ตา้นจลุชีพและชิน้หลอ่แบบฟัน

จากสตูรดงักล่าว 

 

- 22 ก.พ. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

ธุรกิจเคมิคอลส ์          

10  30201906955Y 

(สิงคโปร)์ 

11 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906955Y 22 ส.ค. 62 - ตวัยดึ 21 ส.ค. 72          

11  30201906956X 

(สิงคโปร)์ 

11 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906956X 22 ส.ค. 62 - ทุ่นลอยนํา้ 21 ส.ค. 72          

12  30201906954U 

(สิงคโปร)์ 

11 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906954U 22 ส.ค. 62 - อปุกรณย์ดึทุ่นลอยนํา้ 21 ส.ค. 72          

13  30201906957V 

(สิงคโปร)์ 

11 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906957V 22 ส.ค. 62 - ทุ่นลอยนํา้ 21 ส.ค. 72          

14  81146 16 ก.พ. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 1902003252 19 ส.ค. 62 - อปุกรณส์าํหรบัดกัยงุ 18 ส.ค. 72          

15  85563 1 ธ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 1902003834 23 ก.ย. 62 - รถเข็น 22 ก.ย. 72          

16  89202 5 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2002000711 21 ก.พ. 63 - ทุ่นลอยนํา้ 20 ก.พ. 73          

17  89201 5 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2002000710 21 ก.พ. 63 - ทุ่นลอยนํา้ 20 ก.พ. 73          

18  อนสุิทธิบตัร 

18962 

22 ธ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2103001428 24 พ.ค. 64 อปุกรณเ์คลื่อนยา้ยผูป่้วย - 24 พ.ค. 74 
 

         

19  อนสุิทธิบตัร 

19472 

23 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2103000751 11 มี.ค. 64 อปุกรณป์อ้งกนัละอองลอย - 10 มี.ค. 74          

20  อนสุิทธิบตัร 

20049 

11 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2103001515 1 มิ.ย. 64 ชิน้ประกอบระบบลอยนํา้ - 31 พ.ค. 74          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

21  อนสุิทธิบตัร 

20050 

11 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2103001516 1 มิ.ย. 64 ชิน้ประกอบระบบลอยนํา้ - 31 พ.ค. 74          

22  อนสุิทธิบตัร 

20051 

11 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2103001517 1 มิ.ย. 64 ชิน้ประกอบระบบลอยนํา้ - 31 พ.ค. 74          

23  สิทธิบตัร 

60106 

(อิหรา่น) 

22 ก.ค. 52 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 387091337 20 ธ.ค. 51 
 

กรรมวิธีเตรยีมตวัเรง่ปฏิกิรยิา

สาํหรบักระบวนการเอททีลีนโพ

ลิเมอรไ์รเซชั่นและโคโพลิเมอร์

ไรเซชั่นของเอททีลีน 

- 20 ธ.ค. 71 
 

         

24  สิทธิบตัร 

602013003718.3 

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 58 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 13172833.9 19 มิ.ย. 56 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอ

ไรเซซนัของโอเลฟิน วิธีการ

สาํหรบัการเตรยีมและ การใช้

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 18 มิ.ย. 76          

25  สิทธิบตัร 

272518 

(อินเดีย) 

5 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2658/MUM/2008   22 ธ.ค. 51 กรรมวิธีเตรยีมตวัเรง่ปฏิกิรยิา

สาํหรบักระบวนการเอททีลีนโพ

ลิเมอรไ์รเซชั่นและโคโพลิเมอร์

ไรเซชั่นของเอททีลีน 

- 22 ธ.ค. 71          

26  สิทธิบตัร 

ZL 2012800702770 

(จีน) 

14 ก.ย. 59 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 201280070277.0 20 ส.ค. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

27  สิทธิบตัร 

6034399  

(ญ่ีปุ่ น) 

4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014-548249 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75          

28  สิทธิบตัร 

9556286 

(สหรฐัอเมรกิา) 

31 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/896,555 7 ธ.ค. 58 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอ

ไรเซซนัของโอเลฟิน วิธีการ

สาํหรบัการเตรยีมและ การใช้

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 21 พ.ค. 77          

29  สิทธิบตัร 

JP6360832 

(ญ่ีปุ่ น) 

29 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2015-534439 27 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 27 ก.ย. 76  

 

         

30  สิทธิบตัร 

10131548 

(สหรฐัอเมรกิา) 

20 พ.ย. 61 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/168,783 28 มิ.ย. 59 

 

การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 18 ธ.ค. 75 

 

         

31  สิทธิบตัร 

6353527 

(ญ่ีปุ่ น) 

15 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016-520342 4 ธ.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอ

ไรเซซนัของโอเลฟิน วิธีการ

สาํหรบัการเตรยีมและ การใช้

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 22 พ.ค. 77 

 

         

32  สิทธิบตัร 

DE602014021085.6 

(เยอรมนี) 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 21 ก.พ. 61 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี  

- 5 ก.ย. 77          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 69 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

33  สิทธิบตัร 

EP2993163  

(ฝรั่งเศส) 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 21 ก.พ. 61 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี  

- 5 ก.ย. 77          

34  สิทธิบตัร 

EP2993163 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 21 ก.พ. 61 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี  

- 5 ก.ย. 77          

35  สิทธิบตัร 

502018000014208 

(อิตาลี) 

 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 21 ก.พ. 61 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล   

เบนซนี  

- 5 ก.ย. 77          

36  สิทธิบตัร 

2673663  

(รฐัเซยี) 

 

29 พ.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017111205 4 เม.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี 

- 4 ก.ย. 78 

 

         

37  สิทธิบตัร 

18697 

 (เวียดนาม) 

5 มี.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 1-2008-03080 18 ธ.ค. 51 กรรมวิธีเตรยีมตวัเรง่ปฏิกิรยิา

สาํหรบักระบวนการเอททีลีนโพ

ลิเมอรไ์รเซชั่นและโคโพลิเมอร์

ไรเซชั่นของเอททีลีน 

 

- 18 ธ.ค. 71          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 70 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

38  สิทธิบตัร 

11201705079R 

(สิงคโปร)์ 

9 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201705079R 20 ก.ค. 60 

 

ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใช้

พวกมนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่

ปฏิกิรยิาในการพอลิเมอไรซเ์อ

ทิลีน 

- 6 ม.ค. 79 

 

         

39  สิทธิบตัร 

I609904 

(ไตห้วนั) 

1 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  105120175 27 มิ.ย. 59 องคป์ระกอบพลาสติไซเซอร ์ - 26 มิ.ย. 79          

40  สิทธิบตัร 

ZL2014800351824 

(จีน) 

1 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 201480035182.4 18 ธ.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอ

ไรเซซนัของโอเลฟิน วิธีการ

สาํหรบัการเตรยีมและ การใช้

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

 

- 21 พ.ค. 77 

 

         

41  สิทธิบตัร 

I654228 

(ไตห้วนั) 

14 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  106142557 5 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสติไซเซอร ์ - 4 ธ.ค. 80 

 

         

42  สิทธิบตัร 

313835 

 (อินเดีย) 

7 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 201717006708 25 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี 

- 4 ก.ย. 78 

 

         



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 71 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

43  สิทธิบตัร 

I670258 

 (ไตห้วนั) 

1 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 104127863 26 ส.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี 

- 25 ส.ค. 78          

44  สิทธิบตัร 

DE602012063968.7 

(เยอรมนี) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 11 ก.ย. 62 

 

การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 18 ธ.ค. 75 

 

         

45  สิทธิบตัร 

EP2794486 

 (สหราชอาณาจกัร) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 11 ก.ย. 62 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 18 ธ.ค. 75          

46  สิทธิบตัร 

EP2794486 

 (เนเธอรแ์ลนด)์ 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 11 ก.ย. 62 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 18 ธ.ค. 75          

47  สิทธิบตัร 

US10,479,743 

 (สหรฐัอเมรกิา) 

19 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/506,363 24 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี 

- 4 ก.ย. 78 

 

         

48  สิทธิบตัร 

6596027  

(ญ่ีปุ่ น) 

 

4 ต.ค. 62 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016-572311A 8 ธ.ค. 59 

 

กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์

อินดีน 

- 2 มิ.ย. 78 

 

         



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 72 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

49  สิทธิบตัร 

ZL 

2015800465373.4 

(จีน) 

9 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 201580046537.4 28 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี 

- 3 ก.ย. 78 

 

         

50  สิทธิบตัร 

6758289  

(ญ่ีปุ่ น) 

3 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-525809 12 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิา - 13 พ.ย. 78 

 

         

51  สิทธิบตัร 

6695341  

(ญ่ีปุ่ น) 

23 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-535735A 4 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใช้

พวกมนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่

ปฏิกิรยิาในการพอลิเมอไรซเ์อ

ทิลีน 

- 6 ม.ค. 79 

 

         

52  สิทธิบตัร 

ZL 201680005130.1  

(จีน) 

21 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 201680005130.1 4 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใช้

พวกมนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่

ปฏิกิรยิาในการพอลิเมอไรซเ์อ

ทิลีน 

- 5 ม.ค. 79 

 

         

53  สิทธิบตัร 

6739435  

(ญ่ีปุ่ น) 

27 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-535733 4 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และวิธีการ

ทาํสิ่งดงักล่าว 

- 6 ม.ค. 79 

 

         



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 73 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

54  สิทธิบตัร 

10,773,246  

(สหรฐัอเมรกิา) 

15 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/541,655 5 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และวิธีการ

ทาํสิ่งดงักล่าว 

- 6 ม.ค. 79 

 

         

55  สิทธิบตัร 

2016800304841 

(จีน) 

19 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  2016800304841 24 พ.ย. 60 องคป์ระกอบพลาสติไซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 

 

         

56  สิทธิบตัร 

10-2104480 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

20 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  2017-7036643 19 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสติไซเซอร ์ - 29 มิ.ย. 79 

 

         

57  สิทธิบตัร 

10,538,644 

(สหรฐัอเมรกิา) 

21 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  15/567,993 20 ต.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสติไซเซอร ์ - 29 มิ.ย. 79 

 

         

58  สิทธิบตัร 

11201809887W 

(สิงคโปร)์ 

15 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  11201809887W 7 พ.ย. 61 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 7 พ.ย. 80          

59  สิทธิบตัร 

DE602017024580.1 

(เยอรมนี) 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 30 ก.ย. 63 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 74 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

60  สิทธิบตัร 

EP3455231B1 

 (สวีเดน) 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 30 ก.ย. 63 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80          

61  สิทธิบตัร 

KR102169603B1 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

26 ต.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2015-7034050 30 พ.ย. 58 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอ

ไรเซซนัของโอเลฟิน วิธีการ

สาํหรบัการเตรยีมและ การใช้

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 22 พ.ค. 77 

 

         

62  สิทธิบตัร 

60 2016 031 913.6 

(เยอรมนี) 

18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16197563.6 18 มี.ค. 63 กระบวนการสาํหรบัเตรยีมพอลิ

เอทิลีนแวกซท่ี์ถกูพอลเิมอไรซ ์

- 7 พ.ย. 79          

63  สิทธิบตัร 

3318544 

 (สวีเดน) 

18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16197563.6 18 มี.ค. 63 กระบวนการสาํหรบัเตรยีมพอลิ

เอทิลีนแวกซท่ี์ถกูพอลเิมอไรซ ์

- 7 พ.ย. 79          

64  สิทธิบตัร 

500289519 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16197563.6 18 มี.ค. 63 กระบวนการสาํหรบัเตรยีมพอลิ

เอทิลีนแวกซท่ี์ถกูพอลเิมอไรซ ์

- 7 พ.ย. 79          

65  สิทธิบตัร 

US11,111,154 

(สหรฐัอเมรกิา) 

7 ก.ย. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16/054,324 3 ส.ค. 61 

 

การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิไฮดร

อกไซด ์

- 27 ก.ย. 76 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

66  สิทธิบตัร 

7493 

(ซาอดิุอาระเบยี) 

24 ม.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 517381027 2 มี.ค. 60 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนี 

- 3 ก.ย. 78 

 

         

67  สิทธิบตัร 

29579 

 (เวียดนาม) 

23 ส.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 1-2017-04854 1 ธ.ค. 60 

 

องคป์ระกอบพลาสติไซเซอร ์ - 29 มิ.ย. 79 

 

         

68  สิทธิบตัร 

11201809747T 

(สิงคโปร)์ 

20 พ.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201809747T 2 พ.ย. 61 

 

ตวัรองรบัสาํหรบัการเรง่

ปฏิกิรยิาและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 2 พ.ย. 81 

 

         

69  สิทธิบตัร 

3452487  

(สวีเดน) 

8 ก.ย. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 17723483.8 8 ก.ย. 64 

 

ตวัรองรบัสาํหรบัการเรง่

ปฏิกิรยิาและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 28 พ.ย. 81 

 

         

70  สิทธิบตัร 

ZL 2017800274751  

(จีน) 

10 ส.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 201780027475.1 2 พ.ย. 61 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 9 พ.ค. 80 

 

         

71  สิทธิบตัร 

11,053,269  

(สหรฐัอเมรกิา) 

6 ก.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16/099,855 8 พ.ย. 61 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 8 พ.ย. 81 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 76 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

72  สิทธิบตัร 

IDP000076673  

(อินโดนีเซยี) 

4 พ.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั PID201809951 4 ธ.ค. 61 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

 

- 10 พ.ค. 80 

 

         

73  สิทธิบตัร 

3656779 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

27 ต.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 18207325.4 27 ต.ค. 64 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาบอรลิอิไมด ์ - 20 พ.ย. 81 

 

         

74  สิทธิบตัร 

3656779  

(เยอรมนี) 

27 ต.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 18207325.4 27 ต.ค. 64 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาบอรลิอิไมด ์ - 20 พ.ย. 81 

 

         

75  สิทธิบตัร 

3656779  

(ออสเตรยี) 

27 ต.ค. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 18207325.4 27 ต.ค. 64 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาบอรลิอิไมด ์ - 20 พ.ย. 81 

 

         

76  สิทธิบตัร 

10201907786P 

(สิงคโปร)์ 

5 ก.พ. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 10201907786P 22 ส.ค. 62 

 

ระบบการเช่ือมต่อ - 22 ส.ค. 82 

 

         

77  สิทธิบตัร 

11193013  

(สหรฐัอเมิรกา) 

7 ธ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16/468,329 11 มิ.ย. 62 องคป์ระกอบพอลิเมอร ์ - 19 ต.ค. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

78  สิทธิบตัร 

86321 

(ไทย) 

14 ม.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 1401002353 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรแ์ละ

อปุกรณร์ัง้สายเคเบิล้ประกอบ

รวมดว้ยองคป์ระกอบพอลิเมอร์

ดงักล่าว 

- 29 เม.ย. 77          

79  สิทธิบตัร 

389313  

(อินเดีย) 

15 ก.พ. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 201817040641 29 ต.ค. 61 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 29 ต.ค. 81          

80  สิทธิบตัร 

JP7090033  

(ญ่ีปุ่ น) 

15 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2018-559373 9 พ.ย. 61 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80          

81  สิทธิบตัร 

KR10-2412551 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

20 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2018-7034332 27 พ.ย. 61 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซนีชนิด

ไม่สมมาตรและการใชส้ิ่ง

ดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80          

82  สิทธิบตัร 

EP3245235  

(สวีเดน) 

3 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16700507.3 3 ส.ค. 65 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใช้

พวกมนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่

ปฏิกิรยิาในการพอลิเมอไรซเ์อ

ทิลีน 

 

- 6 ม.ค. 79          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

83  สิทธิบตัร 

EP3245235  

(เยอรมนี) 

3 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16700507.3 3 ส.ค. 65 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใช้

พวกมนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่

ปฏิกิรยิาในการพอลิเมอไรซเ์อ

ทิลีน 

 

- 6 ม.ค. 79          

84  สิทธิบตัร 

EP3245235  

(สหราชอาณาจกัร) 

3 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16700507.3 3 ส.ค. 65 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใช้

พวกมนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่

ปฏิกิรยิาในการพอลิเมอไรซเ์อ

ทิลีน 

- 6 ม.ค. 79          

85  สิทธิบตัร 

US11485806B2  

(สหรฐัอเมรกิา) 

1 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16/347,690 5 มิ.ย. 62 กระบวนการสาํหรบัเตรยีมพอลิ

เอทิลีนแวกซท่ี์ถกูพอลเิมอไรซ ์

- 6 พ.ย. 80          

86  สิทธิบตัร 

EP3333217 B1  

(เยอรมนี) 

2 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16203416.9 2 พ.ย. 65 องคป์ระกอบพอลิเมอร ์ - 12 ธ.ค. 79          

87  สิทธิบตัร 

EP3333217 B1  

(ฝรั่งเศส) 

2 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16203416.9 2 พ.ย. 65 องคป์ระกอบพอลิเมอร ์ - 12 ธ.ค. 79          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

88  สิทธิบตัร 

EP3333217 B1  

(สหราชอาณาจกัร) 

2 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16203416.9 2 พ.ย. 65 องคป์ระกอบพอลิเมอร ์ - 12 ธ.ค. 79          

89  สิทธิบตัร 

EP3333217 B1  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16203416.9 2 พ.ย. 65 องคป์ระกอบพอลิเมอร ์ - 12 ธ.ค. 79          

90  สิทธิบตัร 

10-2379503  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

23 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2019-7016568 10 มิ.ย. 62 องคป์ระกอบพอลิเมอร ์ - 19 ต.ค. 80          

91  สิทธิบตัร 

7046947  

(ญ่ีปุ่ น) 

25 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 2019-531326 11 มิ.ย. 62 องคป์ระกอบพอลิเมอร ์ - 19 ต.ค. 80          

92  สิทธิบตัร 

11,434,251  

(สหรฐัอเมรกิา) 

6 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 16/767,318 27 พ.ค. 63 สารประกอบแมกนีเซยีม, 

วิธีการสาํหรบัการผลิตสิ่ง

เดียวกนัและการใชข้องพวกมนั 

- 29 ต.ค. 81          

93  อนสุิทธิบตัร 

10718 

11 พ.ย. 58 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ บรษัิทอารไ์อแอล 1996 

จาํกดั 

 

1403000584 11 มิ.ย. 57 กระบวนการจดัการกากตะกอน

โดยใชไ้สเ้ดือนดิน 

- 10 มิ.ย. 67          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

94  74485 29 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

1702003849 26 ก.ย. 60 - ฝาล็อคกลอ้งเลนสผ์่าตดั 25 ก.ย. 70          

95  อนสุิทธิบตัร 

14173 

18 ก.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

1703001899 26 ก.ย. 60 ถงุคลมุกลอ้งผ่าตดั - 25 ก.ย. 70          

96  อนสุิทธิบตัร 

16533 

  

24 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

1903001470 5 มิ.ย. 62 อปุกรณก์กัขยะ - 4 มิ.ย. 72          

97  สิทธิบตัร 

EP3272821B1  

(ตรุกี) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16180302.8 29 ส.ค. 61 อีมลัชนัและการใชส้ิ่งดงักล่าว

สาํหรบัการเคลอืบสิ่งทอ 

- 20 ก.ค. 79          

98  สิทธิบตัร 

EP3272821B1  

(สหราชอาณาจกัร) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16180302.8 29 ส.ค. 61 อีมลัชนัและการใชส้ิ่งดงักล่าว

สาํหรบัการเคลอืบสิ่งทอ 

- 20 ก.ค. 79          

99  สิทธิบตัร 

602016005119.2 

(เยอรมนี) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16180302.8 29 ส.ค. 61 อีมลัชนัและการใชส้ิ่งดงักล่าว

สาํหรบัการเคลอืบสิ่งทอ 

- 20 ก.ค. 79          
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 81 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

100  สิทธิบตัร 

2017/05981 

(แอฟรกิาใต)้ 

26 ก.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017/05981 4 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 1 ก.ย. 80 

 

         

101  สิทธิบตัร 

ES2752741 

 (สเปน) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

102  สิทธิบตัร 

EP3293207 

(ตรุกี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

103  สิทธิบตัร 

EP3293207 

(ฮงัการ)ี 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

104  สิทธิบตัร 

EP3293207 

(โปตเุกส) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

105  สิทธิบตัร 

EP3293207 

(เยอรมนี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 82 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

106  สิทธิบตัร 

EP3293207 

(ฝรั่งเศส) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

107  สิทธิบตัร 

EP3293207 

(อิตาลี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

108  สิทธิบตัร 

EP3293207 

(สหราชอาณาจกัร) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188322.8 7 ส.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

109  สิทธิบตัร 

DE602016018482.6 

(เยอรมนี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

110  สิทธิบตัร 

ES2755384  

(สเปน) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

111  สิทธิบตัร 

EP3293213 

(ตรุกี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 83 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

112  สิทธิบตัร 

EP3293213 

(ฮงัการ)ี 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

113  สิทธิบตัร 

EP3293213 

(โปรตเุกส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

114  สิทธิบตัร 

EP3293213 

(ฝรั่งเศส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

115  สิทธิบตัร 

EP3293213 

(อิตาลี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

116  สิทธิบตัร 

EP3293213 

(สหราชอาณาจกัร) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188343.4 14 ส.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

117  สิทธิบตัร 

ES2758793  

(สเปน) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188318.6 28 ส.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 84 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

118  สิทธิบตัร 

EP3293205B1 

(ตรุกี) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188318.6 28 ส.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

119  สิทธิบตัร 

EP3293205B1 

(โปรตเุกส) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188318.6 28 ส.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

120  สิทธิบตัร 

EP3293205B1 

(ออสเตรยี) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188318.6 28 ส.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

121  สิทธิบตัร 

DE602016022823.8 

(เยอรมนี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

122  สิทธิบตัร 

ES2767704  

(สเปน) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

123  สิทธิบตัร 

EP3293206 

 (ตรุกี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 85 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

124  สิทธิบตัร 

EP3293206 

 (ฮงัการ)ี 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

125  สิทธิบตัร 

EP3293206 

 (โปรตเุกส) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

126  สิทธิบตัร 

EP3293206 

 (ฝรั่งเศส) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

127  สิทธิบตัร 

502019000107475 

(อิตาลี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

128  สิทธิบตัร 

EP3293206 

 (สหราชอาณาจกัร) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188319.4 23 ต.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

129  สิทธิบตัร 

602016026729.2 

(เยอรมนี) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188347.5 25 ธ.ค. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 12 ก.ย. 79          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 86 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

130  สิทธิบตัร 

3510086 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

19 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17764410.1 19 ส.ค. 63 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

131  สิทธิบตัร 

DE602017022042.6 

(เยอรมนี) 

19 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17764410.1 19 ส.ค. 63 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

132  สิทธิบตัร 

3510054  

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17768063.4 4 พ.ย. 63 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

133  สิทธิบตัร 

3510054  

(ออสเตรยี) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17768063.4 4 พ.ย. 63 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

134  สิทธิบตัร 

3510053  

(เยอรมนี) 

29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17767780.4 29 ก.ค. 63 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลัและฟิลม์ท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

135  สิทธิบตัร 

3510053  

(ฝรั่งเศส) 

29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17767780.4 29 ก.ค. 63 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลัและฟิลม์ท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

136  สิทธิบตัร 

602017022903.2  

(เยอรมนี) 

29 ก.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17762143.0 29 ก.ค. 63 

 

ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมิล

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80 

 

         

137  สิทธิบตัร 

EP3510085B1 

 (ฝรั่งเศส) 

29 ก.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

17762143.0 29 ก.ค. 63 

 

ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมิล

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80 

 

         

138  สิทธิบตัร 

2722148 

(รสัเซยี) 

27 พ.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110830 11 เม.ย. 62 

 

ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

 

         

139  สิทธิบตัร 

HUE047204T2 

(ฮงัการ)ี 

28 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

E16188318A 28 ส.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79          

140  สิทธิบตัร 

10865296  

(สหรฐัอเมรกิา) 

15 ธ.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,093 11 มี.ค. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลัและท่อท่ีประกอบ

รวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

141  สิทธิบตัร 

E1393891 

(ออสเตรยี) 

19 พ.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

19166995.1 19 พ.ค. 64 

 

ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

142  สิทธิบตัร 

3530675  

(โปรตเุกส) 

19 พ.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

19166995.1 19 พ.ค. 64 

 

ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

143  สิทธิบตัร 

HUE055304T2 

(ฮงัการ)ี 

29 พ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

E19166995A 19 พ.ค. 64 

 

ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

144  สิทธิบตัร 

TR 2021/012646 T4  

(ตรุกี) 

19 พ.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

19166995.1 19 พ.ค. 64 

 

ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

145  สิทธิบตัร 

3530675 

(สเปน) 

19 พ.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

19166995.1 19 พ.ค. 64 

 

ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

146  สิทธิบตัร 

11,001,649 

(สหรฐัอเมรกิา) 

11 พ.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,013 11 มี.ค. 62 

 

ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

 

         

147  สิทธิบตัร 

2019/01599 

(แอฟรกิาใต)้ 

30 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019/01599 14 มี.ค. 62 

 

ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

 

         



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 89 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

148  สิทธิบตัร 

201901603

(แอฟรกิาใต)้ 

30 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019/01603 14 เม.ย. 62 

 

พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80 

 

         

149  สิทธิบตัร 

10,919,991 

(สหรฐัอเมรกิา) 

16 ก.พ. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,029 11 มี.ค. 62 

 

พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80 

 

         

150  สิทธิบตัร 

381159  

(อินเดีย) 

10 พ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201917008686 6 มี.ค. 62 

 

พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80 

 

         

151  สิทธิบตัร 

RU2740662C2 

(รสัเซยี) 

19 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110831 11 เม.ย. 62 

 

พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80 

 

         

152  สิทธิบตัร 

2019/01598 

(แอฟรกิาใต)้ 

28 ก.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019/01598 14 มี.ค. 62 

 

พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80 

 

         

153  สิทธิบตัร 

2017218977 

(ออสเตรเลีย) 

17 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017218977 22 ส.ค. 60 

 

องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 22 ส.ค. 80 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

154  สิทธิบตัร 

2019/01602 

(แอฟรกิาใต)้ 

30 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019/01602 14 มี.ค. 62 

 

ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 11 ก.ย. 80 

 

         

155  สิทธิบตัร 

2759667C2  

(รสัเซยี) 

16 พ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110829 11 เม.ย. 62 

 

ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 11 ก.ย. 80 

 

         

156  สิทธิบตัร 

2019/01604 

(แอฟรกิาใต)้ 

30 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019/01604 14 มี.ค. 62 

 

ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมิล

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80 

 

         

157  สิทธิบตัร 

10,913,041 

(สหรฐัอเมรกิา) 

9 ก.พ. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,066 11 มี.ค. 62 

 

ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80 

 

         

158  สิทธิบตัร 

ZL201780055633.4  

(จีน) 

6 ส.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017800556334 11 มี.ค. 62 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลัและท่อท่ีประกอบ

รวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 7 ก.ย. 80 

 

         

159  สิทธิบตัร 

2019/01601 

(แอฟรกิาใต)้ 

30 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019/01601 14 มี.ค. 62 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลัและฟิลม์ท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

160  สิทธิบตัร 

10-2228720 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

11 มี.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7010004 8 เม.ย. 62 

 

ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

 

         

161  สิทธิบตัร 

370651  

(อินเดีย) 

29 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201714030519 29 ส.ค. 60 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 29 ส.ค. 80 

 

         

162  สิทธิบตัร 

FI/EP3293208 T3  

(ฟินแลนด)์ 

16 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188324.4 16 มิ.ย. 64 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

163  สิทธิบตัร 

EP3293208B1  

(สหราชอาณาจกัร) 

16 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188324.4 16 มิ.ย. 64 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

164  สิทธิบตัร 

EP3293208B1 

(นอรเ์วย)์ 

16 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188324.4 16 มิ.ย. 64 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

165  สิทธิบตัร 

EP3293208B1 

(โปแลนด)์ 

16 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188324.4 16 มิ.ย. 64 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 79 
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สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 
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วันสิน้อายุ          

166  สิทธิบตัร 

EP3293208B1 

(เยอรมนี) 

16 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188324.4 16 มิ.ย. 64 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

167  สิทธิบตัร 

EP3293208B1  

(ฝรั่งเศส) 

16 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188324.4 16 มิ.ย. 64 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

168  สิทธิบตัร 

EP3293208B1  

(ออสเตรยี) 

16 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16188324.4 16 มิ.ย. 64 

 

องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 79 

 

         

169  สิทธิบตัร 

IDP000077551  

(อินโดนีเซยี) 

21 มิ.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

P00201900444 18 ม.ค. 62 อีมลัชนัและการใชส้ิ่งดงักล่าว

สาํหรบัการเคลอืบสิ่งทอ 

- 6 ก.ค. 80          

170  สิทธิบตัร 

RU2757917C2 

(รสัเซยี) 

22 ต.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110777 11 เม.ย. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

171  สิทธิบตัร 

IDP000076705 

(อินโดนีเซยี) 

7 พ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

P-00201903013 10 เม.ย. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          
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วันสิน้อายุ          

172  สิทธิบตัร 

RU2761951C2 

(รสัเซยี) 

14 ธ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110832 11 เม.ย. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

173  สิทธิบตัร 

ID P000078227 

(อินโดนีเซยี) 

25 ก.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

P-00201903019 10 เม.ย. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

174  สิทธิบตัร 

ID P000076706 

(อินโดนีเซยี) 

7 พ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

P-00201903014 24 เม.ย. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

175  สิทธิบตัร 

RU2757915C2 

(รสัเซยี) 

22 ต.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

RU2017131591 11 ต.ค. 60 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 11 ก.ย. 80          

176  สิทธิบตัร 

ID P000076902 

(อินโดนีเซยี) 

15 พ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

P-00201807103 13 ก.ย. 61 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลั

ติโมดลั 

- 13 ก.ย. 81          

177  สิทธิบตัร 

RU2757914C2 

(รสัเซยี) 

22 ต.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110778 11 เม.ย. 62 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลั

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 
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สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

178  สิทธิบตัร 

ZL2017800037489 

(จีน) 

21 ก.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201780003748.9 25 เม.ย. 61 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

179  สิทธิบตัร 

RU2758691C2 

(รสัเซยี) 

1 พ.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110827 11 เม.ย. 62 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

180  สิทธิบตัร 

ID P000078773 

(อินโดนีเซยี) 

27 ส.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

P-00201902061 11 มี.ค. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลัและท่อท่ีประกอบ

รวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

181  สิทธิบตัร 

RU2759904C2 

(รสัเซยี) 

18 พ.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110775 11 มี.ค. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลัและท่อท่ีประกอบ

รวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

182  สิทธิบตัร 

RU2759997C2 

(รสัเซยี) 

22 พ.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019110776 11 เม.ย. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลัและฟิลม์ท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

183  สิทธิบตัร 

10,941,223 

(สหรฐัอเมรกิา) 

9 มี.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,015 11 มี.ค. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลัและฟิลม์ท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          
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สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

184  สิทธิบตัร 

2019/01600 

(แอฟรกิาใต)้ 

30 มิ.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019/01600 14 มี.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

185  สิทธิบตัร 

ID P000076332 

(อินโดนีเซยี) 

20 เม.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

P00201706111 12 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 12 ก.ย. 80          

186  สิทธิบตัร 

CN109563373 B 

(จีน) 

3 พ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201780042820.9 9 ม.ค. 62 อีมลัชนัและการใชส้ิ่งดงักล่าว

สาํหรบัการเคลอืบสิ่งทอ 

- 5 ก.ค. 80          

187  สิทธิบตัร 

2449244  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

26 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7008991 2 ต.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

188  สิทธิบตัร 

7092749  

(ญ่ีปุ่ น) 

20 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-513836 11 มี.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

189  สิทธิบตัร 

MY-190182-A  

(มาเลเซยี) 

31 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

PI2019001218 8 มี.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 7 ก.ย. 80          
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ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

190  สิทธิบตัร 

7092718  

(ญ่ีปุ่ น) 

20 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-147671 9 ส.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

191  สิทธิบตัร 

2447528  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

21 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7029083 2 ต.ค. 62 ระบบเครือ่งปฏิกรณส์าํหรบัพอ

ลิเมอไรเซชนัของพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 28 มี.ค. 82          

192  สิทธิบตัร 

2017324412 

(ออสเตรเลีย) 

9 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017324412 15 ก.พ. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

193  สิทธิบตัร 

SA 9828  

(ซาอดิุอาระเบยี) 

21 เม.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

519401271 11 มี.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 6 ก.ย. 80          

194  สิทธิบตัร 

2448105  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

22 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7010041 8 เม.ย. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

195  สิทธิบตัร 

7181183  

(ญ่ีปุ่ น) 

21 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-513802 11 มี.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

196  สิทธิบตัร 

CN 108350200 B 

(จีน) 

15 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201780003747.4 25 เม.ย. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 10 ก.ย. 80          

197  สิทธิบตัร 

AU2017322270B2 

(ออสเตรเลีย) 

7 เม.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017322270 15 ก.พ. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

198  สิทธิบตัร 

US 11,236,179 

(สหรฐัอเมรกิา) 

1 ก.พ. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,049 11 มี.ค. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

199  สิทธิบตัร 

7071966  

(ญ่ีปุ่ น) 

11 พ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-513850 11 มี.ค. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

200  สิทธิบตัร 

2444951  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

14 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7010026 8 เม.ย. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

201  สิทธิบตัร 

KR10-2380683  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

25 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7008989 28 มี.ค. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

202  สิทธิบตัร 

112019002965 

(บราซลิ) 

20 ธ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

112019002965-6 13 ก.พ. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

203  สิทธิบตัร 

2017322271 

(ออสเตรเลีย) 

26 พ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017322271 15 ก.พ. 62 พอลิเอทิลีนนํา้หนกัโมเลกลุสงู

เป็นพิเศษชนิดมลัติโมดลัท่ีมี

ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 80          

204  สิทธิบตัร 

MY-189784-A 

(มาเลเซยี) 

7 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

PI2017703280 7 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 7 ก.ย. 80          

205  สิทธิบตัร 

7181681  

(ญ่ีปุ่ น) 

22 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017-163039 28 ส.ค. 60 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 28 ส.ค. 80          

206  สิทธิบตัร 

11,312,792 

(สหรฐัอเมรกิา) 

26 เม.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,065 11 มี.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 11 ก.ย. 80          

207  สิทธิบตัร 

2017322269 

(ออสเตรเลีย) 

29 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017322269 4 มี.ค. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 11 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

208  สิทธิบตัร 

2449245  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

26 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7010059 8 เม.ย. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 11 ก.ย. 80          

209  สิทธิบตัร 

400997  

(อินเดีย) 

7 ก.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201917005879 14 ก.พ. 62 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 11 ก.ย. 80          

210  สิทธิบตัร 

MY-190473-A 

(มาเลเซยี) 

22 เม.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

PI2018703184 7 ก.ย. 61 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลั

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

211  สิทธิบตัร 

7122972  

(ญ่ีปุ่ น) 

12 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2018-550503 26 ก.ย. 61 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลั

ติโมดลั 

- 26 ก.ย. 81          

212  สิทธิบตัร 

2017322257 

(ออสเตรเลีย) 

3 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017322257 15 ก.พ. 62 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลั

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

213  สิทธิบตัร 

10-2381420  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

28 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7009720 4 เม.ย. 62 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลั

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

214  สิทธิบตัร 

386392  

(อินเดีย) 

11 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201917008702 6 มี.ค. 62 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลั

ติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

215  สิทธิบตัร 

10-2384280  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

4 เม.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-7009749 4 เม.ย. 62 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          

216  สิทธิบตัร 

7066682  

(ญ่ีปุ่ น) 

2 พ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-513743 11 มี.ค. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลัและท่อท่ีประกอบ

รวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

217  สิทธิบตัร 

2017324903 

(ออสเตรเลีย) 

15 พ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017324903 4 มี.ค. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลัและท่อท่ีประกอบ

รวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

218  สิทธิบตัร 

MY-191138-A 

(มาเลเซยี) 

31 พ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

PI2018703189 7 ก.ค. 61 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลัและฟิลม์ท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

219  สิทธิบตัร 

398253  

(อินเดีย) 

31 พ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

201917008700 6 มี.ค. 62 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลั 

- 8 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

220  สิทธิบตัร 

AU2017322249B2 

(ออสเตรเลีย) 

23 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017322249 15 ก.พ. 62 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดมลัติโมดลัและฟิลม์ท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 8 ก.ย. 80          

221  สิทธิบตัร 

BR 112019002767-0 

(บราซลิ) 

13 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

112019002767-0 11 ก.พ. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

222  สิทธิบตัร 

11,286,378 

(สหรฐัอเมรกิา) 

29 ก.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

16/332,020 11 มี.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

223  สิทธิบตัร 

7181858  

(ญ่ีปุ่ น) 

22 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2019-513750 11 มี.ค. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

224  สิทธิบตัร 

2017322167 

(ออสเตรเลีย) 

2 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2017322167 15 ก.พ. 62 ท่อท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดมลัติ

โมดลั 

- 7 ก.ย. 80          

225  สิทธิบตัร 

MY-191855-A 

(มาเลเซยี) 

18 ก.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

PI2017703286 7 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 7 ก.ย. 80          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 102 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

226  สิทธิบตัร 

32811  

(เวียดนาม) 

29 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

1-2017-03503 11 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเอทิลีน

ชนิดไบโมดลั และท่อท่ี

ประกอบรวมดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 11 ก.ย. 80          

227  สิทธิบตัร 

2784520  

(รฐัเซยี) 

28 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิทไทยโพลิเอททิลีน 

จาํกดั 

2021111372 22 เม.ย. 64 ของผสมพอลิโอเลฟินเรซนิ

สาํหรบัการตา้นทานการ

แตกรา้วเน่ืองจากความเคน้ท่ี

สงูและความสามารถในการขึน้

รูปท่ีดี 

- 16 ก.ย. 82          

228  สิทธิบตัร 

2670962 

(รสัเซยี) 

26 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2017111206 4 เม.ย. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก  

- 5 ก.ย. 77 

 

         

229  สิทธิบตัร 

2670963 

(รสัเซยี) 

26 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2017111207 4 เม.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

230  สิทธิบตัร 

I670259  

(ไตห้วนั) 

1 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

104127868 26 ส.ค. 58 กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 25 ส.ค. 78          

231  สิทธิบตัร 

I675825  

(ไตห้วนั) 

1 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

104127865 26 ส.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 26 ส.ค. 78          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

232  สิทธิบตัร 

US10,427,994B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

1 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

15/505,593 21 ก.พ. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

233  สิทธิบตัร 

323494  

(อินเดีย) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

201717007569 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

234  สิทธิบตัร 

US10,435,340 B2  

(สหรฐัอเมรกิา) 

8 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

15/505,590 21 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

235  สิทธิบตัร 

329995  

(อินเดีย) 

22 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

201717007563 3 มี.ค. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

236  สิทธิบตัร 

6735752  

(ญ่ีปุ่ น) 

16 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2017-533157A 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

237  สิทธิบตัร 

ZL2014800816111  

(จีน) 

31 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

201480081611.1 28 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 

 

         



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 104 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

238  สิทธิบตัร 

10,647,641 

(สหรฐัอเมรกิา) 

12 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

16/516,656 19 ก.ค. 62 กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 20 ก.ค. 81          

239  สิทธิบตัร 

ZL201480081617.9  

(จีน) 

1 ธ.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

201480081617.9 28 ก.พ. 60 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 4 ก.ย. 77 

 

         

240  สิทธิบตัร 

MY-180936-A 

(มาเลเซยี) 

13 ธ.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

PI2017700726 1 มี.ค. 60 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

241  สิทธิบตัร 

7221  

(ซาอดิุอาระเบยี) 

29 ต.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

517381020 2 มี.ค. 60 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 4 ก.ย. 77 

 

         

242  สิทธิบตัร 

MY-174810-A  

(มาเลเซยี) 

15 พ.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

PI2017700722 1 มี.ค. 60 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

243  สิทธิบตัร 

I712586  

(ไตห้วนั) 

11 ธ.ค. 63 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

108125629 19 ก.ค. 62 

 

กรรมวิธีสาํหรบัการแยกเอธิ

ลเบนซนีจากสารประกอบ C8 

แอโรแมติกอื่นๆ 

- 18 ก.ค. 82 
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สิทธิบตัร 
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244  สิทธิบตัร 

DE602014074007.3 

(เยอรมนี) 

6 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772011.4 6 ม.ค. 64 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

245  สิทธิบตัร 

EP3189022 

 (สเปน) 

6 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772011.4 6 ม.ค. 64 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

246  สิทธิบตัร 

EP3189022  

(ฝรั่งเศส) 

6 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772011.4 6 ม.ค. 64 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

247  สิทธิบตัร 

EP3189022 

 (สหราชอาณาจกัร) 

6 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772011.4 6 ม.ค. 64 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

248  สิทธิบตัร 

EP3189022 

 (อิตาล)ี 

6 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

502021000025346 6 ม.ค. 64 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

249  สิทธิบตัร 

EP3189022 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

6 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772011.4 6 ม.ค. 64 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 
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ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

250  สิทธิบตัร 

EP3189022 

(โปแลนด)์ 

6 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772011.4 6 ม.ค. 64 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

251  สิทธิบตัร 

6824325  

(ญ่ีปุ่ น) 

14 ม.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2019-082785 3 มี.ค. 60 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

252  สิทธิบตัร 

102116  

(อารเ์จนตินา) 

30 เม.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

20150102843 4 ก.ย. 58 

 

กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 4 ก.ย. 78 

 

         

253  สิทธิบตัร 

102329813  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

23 พ.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2017-7008940 31 พ.ค. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของ

ผสม C8 อะโรมาติก 

- 4 ก.ย. 77 

 

         

254  สิทธิบตัร 

EP3189023  

(เยอรมนี) 

4 ส.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772013.0 4 ส.ค. 64 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

255  สิทธิบตัร 

EP3189023  

(สหราชอาณาจกัร) 

4 ส.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772013.0 4 ส.ค. 64 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

256  สิทธิบตัร 

EP3189023  

(ฝรั่งเศส) 

4 ส.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772013.0 4 ส.ค. 64 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

257  สิทธิบตัร 

EP3189023  

(อิตาลี) 

4 ส.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

502021000086546 4 ส.ค. 64 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

258  สิทธิบตัร 

EP3189023  

(สเปน) 

4 ส.ค. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772013.0 4 ส.ค. 64 

 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 

 

         

259  สิทธิบตัร 

EP3189023  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

4 ส.ค. 64 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772013.0 4 ส.ค. 64 
 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 
 

         

260  สิทธิบตัร 

EP3189023  

(โปแลนด)์ 

4 ส.ค. 64 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

14772013.0 4 ส.ค. 64 
 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล 

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 
 

         

261  สิทธิบตัร 

102275314  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

12 ก.ค. 64 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2017-7008977 31 มี.ค. 60 
 

กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

262  สิทธิบตัร 

7553  

(ซาอดิุอาระเบยี) 

7 ก.พ. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

517381022 2 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 
 

         

263  สิทธิบตัร 

6823684  

(ญ่ีปุ่ น) 

13 ม.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2019-083869 25 เม.ย. 62 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทิล

เบนซนีท่ีดีขึน้ 

- 5 ก.ย. 77 
 

         

264  สิทธิบตัร 

I736941  

(ไตห้วนั) 

21 ส.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

108125630 19 ก.ค. 62 กรรมวิธีท่ีรวมกนัสาํหรบัการ

ผลิตพารา-ไซลีน 

- 18 ก.ค. 82          

265  สิทธิบตัร 

10975006  

(สหรฐัอเมรกิา) 

13 เม.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

16/516,687 19 ก.ค. 62 กรรมวิธีท่ีรวมกนัสาํหรบัการ

ผลิตพารา-ไซลีน 

- 20 ก.ค. 81          

266  สิทธิบตัร 

ZL201980048237.8  

(จีน) 

7 มิ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

201980048237.8 19 ม.ค. 64 กรรมวิธีสาํหรบัการแยกเอธิ

ลเบนซนีจากสารประกอบ C8 

แอโรแมติกอื่นๆ 

- 18 ก.ค. 82          

267  สิทธิบตัร 

2778655  

(รฐัเซยี) 

22 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท จีทีซ ีเทคโนโลยี ยเูอส 

จาํกดั (มหาชน) 

2021104051 18 ก.พ. 64 กรรมวิธีสาํหรบัการแยกเอธิ

ลเบนซนีจากสารประกอบ C8 

แอโรแมติกอื่นๆ 

- 19 ก.ค. 82          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

268  สิทธิบตัร 

DE602015028782.7  

(เยอรมนี) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

15197727.9 24 เม.ย. 62 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 3 ธ.ค. 78 
 

         

269  สิทธิบตัร 

EP3176213B1  

(ฝรั่งเศส) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

15197727.9 24 เม.ย. 62 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 3 ธ.ค. 78 
 

         

270  สิทธิบตัร 

EP3176213B1  

(สหราชอาณาจกัร) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

15197727.9 24 เม.ย. 62 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 3 ธ.ค. 78 
 

         

271  สิทธิบตัร 

EP3176213B1  

(มาซโิดเนีย) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

MK/P/2019/609 24 เม.ย. 62 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 3 ธ.ค. 78 
 

         

272  สิทธิบตัร 

10,604,643  

(สหรฐัอเมรกิา) 

31 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

15/780,645 1 มิ.ย. 61 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 15 พ.ย. 79          

273  สิทธิบตัร 

2731377  

(รสัเซยี) 

2 ก.ย. 63 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

2018123722 29 มิ.ย. 61 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 15 พ.ย. 79 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

274  สิทธิบตัร 

AU2016363311B2  

(ออสเตรเลีย) 

25 มี.ค. 64 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

2016363311 17 พ.ค. 61 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 15 พ.ย. 79 
 

         

275  สิทธิบตัร 

6859349  

(ญ่ีปุ่ น) 

29 มี.ค. 64 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

2018-528249 30 พ.ค. 61 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 15 พ.ย. 79 
 

         

276  สิทธิบตัร 

ZL201680070606X  

(จีน) 

18 มิ.ย. 64 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท มิตซยุ เคมิคอล อิงค ์

จาํกดั 

201680070606.X 1 มิ.ย. 61 
 

องคป์ระกอบเอทิลีนโคพอลิ

เมอร ์

- 14 พ.ย. 79 
 

         

277  สิทธิบตัร 

2021/01987 

(แอฟรกิาใต)้ 

26 ม.ค. 65 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

2021/01987 24 มี.ค. 64 อปุกรณส์าํหรบัการปฏิบติัต่อ

ของเสีย 

- 22 ส.ค. 82          

278  สิทธิบตัร 

2021/01969  

(แอฟรกิาใต)้ 

26 ม.ค. 65 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

2021/01969 24 มี.ค. 64 เครื่องฆ่าเชือ้โรคและวิธีการ

ปฏิบติัต่อของเสีย 

- 22 ส.ค. 82          

279  สิทธิบตัร 

2021/01968 

(แอฟรกิาใต)้ 

26 ม.ค. 65 
 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

2021/01969 24 มี.ค. 64 เครื่องแยกของแข็ง-ของเหลว - 22 ส.ค. 82          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

280  สิทธิบตัร 

11,413,557 

(สหรฐัอเมรกิา) 

16 ส.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

17/270,694 23 ก”พ. 64 เครื่องแยกของแข็ง-ของเหลว - 22 ส.ค. 82          

281  85089 4 พ.ย. 64 
 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท กรุงเทพดสุิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) 

2002000348 31 ม.ค. 63 
 

- เกา้อีร้ถเข็น 30 ม.ค. 73 
 

         

282  อนสุิทธิบตัร 

20249 

12 ต.ค. 65 บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท กรุงเทพดสุิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) 

2003000203 31 ม.ค. 63 
 

เกา้อี ้ - 30 ม.ค. 73 
 

         

283  อนสุิทธิบตัร 

16839 

15 ต.ค. 62 บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท เอสซจีี ไอโค พอลิ

เมอร ์จาํกดั 

1703002043 12 ต.ค. 60 องคป์ระกอบพอลิโอเลฟิน

สาํหรบัการขึน้รูปแบบหมนุ

เหว่ียง 

- 12 ต.ค. 70          

284  สิทธิบตัร 

DE602017026618.3  

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17155580.8 4 พ.ย. 63 
 

โพลิเมอรน์าโนคอมโพสติ

มาสเตอรแ์บทช ์โพลิเมอรน์าโน

คอมโพสิต และวิธีการเตรยีม

ของของดงักล่าว 

- 10 ก.พ. 80 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

285  สิทธิบตัร 

10201903296W 

(สิงคโปร)์ 

6 ต.ค. 63 บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 10201903296W 12 เม.ย. 62 องคป์ระกอบพอลิโพรพิลีน

สาํหรบัการใชง้านเป็นบรรจุ

ภณัฑส์าํหรบัรทีอรต์ 

- 12 เม.ย. 82          

286  สิทธิบตัร 

3470440  

(โปรตเุกส) 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 

 

         

287  สิทธิบตัร 

3470440  

(สหราชอาณาจกัร) 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 

 

         

288  สิทธิบตัร 

3470440  

(ฝรั่งเศส) 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 

 

         

289  สิทธิบตัร 

3470440  

(สเปน) 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

290  สิทธิบตัร 

3470440  

(โปแลนด)์ 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 

 

         

291  สิทธิบตัร 

602017036999.3 

(เยอรมนั) 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 

 

         

292  สิทธิบตัร 

502021000051077  

(อิตาลี) 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 

 

         

293  สิทธิบตัร 

TR 2021 008216 T4  

(ตรุกี) 

21 เม.ย. 64 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 17195649.3 21 เม.ย. 64 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 10 ต.ค. 80 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

294  สิทธิบตัร 

I765104  

(ไตห้วนั) 

21 เม.ย. 65 

 

บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 107135400 8 ต.ค. 61 

 

พอลิเอทิลีนแวกซท่ี์ถกู

ออกซไิดซ ์

- 7 ต.ค. 81 

 

         

295  สิทธิบตัร 

MY-192463-A  

(มาเลเซยี) 

22 ส.ค. 65 บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั PI2019004585 8 ส.ค. 62 โพลิเมอรน์าโนคอมโพสติ

มาสเตอรแ์บทช ์โพลิเมอรน์าโน

คอมโพสิต และวิธีการเตรยีม

ของของดงักล่าว 

- 1 ก.พ. 81          

296  สิทธิบตัร 

11201907011X 

(สิงคโปร)์ 

27 ก.ค. 65 บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 11201907011X 30 ก.ค. 62 โพลิเมอรน์าโนคอมโพสติ

มาสเตอรแ์บทช ์โพลิเมอรน์าโน

คอมโพสิต และวิธีการเตรยีม

ของของดงักล่าว 

- 1 ก.พ. 81          

297  สิทธิบตัร 

10202104076W 

(สิงคโปร)์ 

2 ธ.ค. 65 บรษัิทไทยโพลิเอททิลีน จาํกดั 10202104076W 21 เม.ย. 64 ฟิลม์โพลีโพรพิลีนดงึ

สองทิศทาง,วิธีการเตรยีมและ

ใช ้

- 21 เม.ย. 84          

298  52998 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002979 8 ต.ค. 57 - ตะขอแขวนราง 7 ต.ค. 67          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

299  52999 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002980 8 ต.ค. 57 - ตะขอแขวนราง ---90 

องศา 

7 ต.ค. 67          

300  53000 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002981 8 ต.ค. 57 - แผ่นปรบัองศา 7 ต.ค. 67          

301  55522 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั  

1502000277 30 ม.ค. 58 - ท่อขอ้ต่อ  29 ม.ค. 68          

302  55523 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั  

1502000278 30 ม.ค. 58 - ท่อขอ้ต่อ  29 ม.ค. 68          

303  55524 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั  

1502000279 30 ม.ค. 58 - ท่อขอ้ต่อ  29 ม.ค. 68          

304  55525 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั  

1502000280 30 ม.ค. 58 - ท่อขอ้ต่อ  29 ม.ค. 68          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

305  57200 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั  

1402000197 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67          

306  57201 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000198 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั 30 ม.ค. 67          

307  57202 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั  

1402000199 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67          

308  57203 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000200 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67          

309  57204 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000201 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67          

310  57205 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000202 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67          

311  59102 21 พ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502000281 30 ม.ค. 58 - ขอ้ต่อท่อ 29 ม.ค. 68          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

312  57195 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000203 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67          

313  57196 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000204 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67          

314  57197 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000206 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67          

315  57198 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402000207 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67          

316  62069 20 เม.ย. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002514 5 ก.ย. 57 - ฝาปิดปลาย 4 ก.ย. 67          

317  59861 8 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002516 5 ก.ย. 57 - หนา้ตดั 4 ก.ย. 67          

318  59862 8 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002517 5 ก.ย. 57 - ชิน้ส่วนยดึระแนง 4 ก.ย. 67          

319  62938 12 มิ.ย. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502000282 30 ม.ค. 58 - อปุกรณย์ดึท่อ 29 ม.ค. 68          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

320  64153 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502003693 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68          

321  64154 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502003694 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68          

322  64155 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502003695 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68          

323  64156 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502003696 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68          

324  62421 11 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502003340 29 ก.ย. 58 - ขอ้ต่อท่อระบายนํา้ 28 ก.ย. 68          

325  62423 11 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502003341 29 ก.ย. 58 - ขอ้ต่อท่อระบายนํา้ 28 ก.ย. 68          

326  59898 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002977 8 ต.ค. 57 - รางนํา้ 7 ต.ค. 67          

327  59899 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002978 8 ต.ค. 57 - ฝาปิดปลายราง 7 ต.ค. 67          

328  59900 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002982 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

329  59901 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002983 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67          

330  59902 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002984 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67          

331  59903 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002985 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67          

332  59904 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1402002986 8 ต.ค. 57 - อปุกรณเ์ช่ือมต่อรางนํา้ 7 ต.ค. 67          

333  71388 5 ก.ย. 62 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1502000276 30 ม.ค. 58 - หนา้ตดั 29 ม.ค. 68          

334  71939 3 ต.ค. 62 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000760 8 มี.ค. 60 - ขอ้ต่อท่อ 7 มี.ค. 70          

335  74375 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000767 8 มี.ค. 60 - ขอ้ต่อท่อ 7 มี.ค. 70          

336  74376 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000768 8 มี.ค. 60 - อปุกรณถ่์วงนํา้หนกั

สาํหรบัท่อระบายนํา้ 

7 มี.ค. 70          

337  82975 7 มิ.ย. 64 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000761 8 มี.ค. 60 - ขอ้ต่อท่อ 7 มี.ค. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

338  82974 7 มิ.ย. 64 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000762 8 มี.ค. 60 - ขอ้ต่อท่อ 7 มี.ค. 70          

339  86232 7 ม.ค. 65 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000765 8 มี.ค. 60 - อปุกรณร์ะบายนํา้ 7 มี.ค. 70          

340  86233 7 ม.ค. 65 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000766 8 มี.ค. 60 - อปุกรณร์ะบายนํา้ 7 มี.ค. 70          

341  86231 7 ม.ค. 65 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1702000764 8 มี.ค. 60 - ชิน้ส่วนรางนํา้ 7 มี.ค. 70          

342  อนสุิทธิบตัร 

9500 

5 ก.พ. 58 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1403000069 31 ม.ค. 57 วงกบแบบติดตัง้ไดร้วดเรว็ - 30 ม.ค. 67          

343  อนสุิทธิบตัร 

10795 

26 พ.ย. 58 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1403001034 5 ก.ย. 57 ระบบระแนง - 4 ก.ย. 67          

344  อนสุิทธิบตัร 

11343 

4 เม.ย. 59 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1503000102 30 ม.ค. 58 รางระบายนํา้ฝน - 29 ม.ค. 68          

345  อนสุิทธิบตัร 

11978 

29 ก.ย. 59 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1503001613 29 ก.ย. 58 ขอ้ต่อระบายนํา้กนัซมึ - 28 ก.ย. 68          

346  อนสุิทธิบตัร 

13423 

5 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1603001707 8 ก.ย. 59 ชดุวงกบและวิธีการติดตัง้ชดุวง

กบ 

- 7 ก.ย. 69          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

347  อนสุิทธิบตัร 

13891 

28 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1703002412 1 ธ.ค. 60 อปุกรณเ์ช่ือมต่อท่อ - 30 พ.ย. 70          

348  อนสุิทธิบตัร 

15805 

8 ม.ค. 63 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1703000768 5 พ.ค. 60 รางสาํหรบัใชใ้นการเกษตร - 4 พ.ค. 70          

349  อนสุิทธิบตัร 

17831 

7 มิ.ย. 64 
 

บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

2003002723 12 ต.ค. 63 
 

กล่องพกัสายไฟ - 12 ต.ค. 73 
 

         

350  สิทธิบตัร 

54709 

(ไทย) 

21 เม.ย. 60 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1401006089 8 ต.ค. 57 ระบบรางนํา้ฝน - 7 ต.ค. 77          

351  61035 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1602002942 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69          

352  61036 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1602002943 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69          

353  61034 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1602002944 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

354  61033 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1602002945 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69          

355  67420 14 ม.ค. 62 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1602003566 16 ก.ย. 59 - หนา้ตดั 15 ก.ย. 69          

356  67421 14 ม.ค. 62 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1602003568 16 ก.ย. 69 - หนา้ตดั 15 ก.ย. 69          

357  74379 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1702003319 28 ส.ค. 60 - ชิน้ส่วนเช่ือมต่อรางนํา้ 27 ส.ค. 70          

358  74377 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1702003317 28 ส.ค. 60 - 
 

ฝาปิดปลายรางนํา้ 27 ส.ค. 70          

359  74378 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1702003318 28 ส.ค. 60 - ตะขอรบัรางนํา้ 27 ส.ค. 70          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 123 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

360  78043 19 ส.ค. 63 
 

บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1702003321 28 ส.ค. 60 
 

- ชิน้ส่วนรางนํา้ 27 ส.ค. 70 
 

         

361  78042 19 ส.ค. 63 
 

บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1702003320 28 ส.ค. 60 
 

- ชิน้ส่วนรางนํา้ 27 ส.ค. 70 
 

         

362  78300 31 ส.ค. 63 
 

บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1702003322 28 ส.ค. 60 
 

- รางนํา้ 27 ส.ค. 70 
 

         

363  89887 12 ต.ค. 65 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

1602003567 19 ก.ย. 59 - อปุกรณย์ดึ 15 ก.ย. 69          

364  อนสุิทธิบตัร 

2452 

22 ก.ย. 63 
 

บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

2-2016-00350 28 ก.ย. 59 ขอ้ต่อระบายนํา้กนัซมึ - 28 ก.ย. 69          

365  อนสุิทธิบตัร 

KH/GUM/00005 

18 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

KH/UM/2016/0001

5 

29 ก.ย. 59 ขอ้ต่อระบายนํา้กนัซมึ - 29 ก.ย. 69          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

366  อนสุิทธิบตัร 

3434 

15 ธ.ค. 63 
 

บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

S00201606522 28 ก.ย. 59 
 

ขอ้ต่อระบายนํา้กนัซมึ - 27 ก.ย. 69 
 

         

367  อนสุิทธิบตัร 

26 

(ลาว) 

24 มิ.ย. 65 บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

จาํกดั และบรษัิทนวพลาสติก

อตุสาหกรรม (สระบรุ)ี จาํกดั 

PPT26 28 ก.ย. 59 
 

ขอ้ต่อระบายนํา้กนัซมึ - 29 ก.ย. 69 
 

         

368  สิทธิบตัร 

KH/P/2015/00053 

(กมัพชูา) 

7 ต.ค. 60 
 

บรษัิทนวพลาสติกอตุสาหกรรม 

(สระบรุ)ี จาํกดั 

KH/P/2015/00053 7 ต.ค. 58 
 

ระบบรางนํา้ฝน - 7 ต.ค. 78 
 

         

369  69092 29 มี.ค. 62 บรษัิท เท็กซพ์ลอร ์จาํกดั และ

บรษัิท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซสิ

เท็มส ์จาํกดั 

1602003570 16 ก.ย. 59 - ถงั 15 ก.ย. 69          

370  30201805823Q 

(สิงคโปร)์ 

1 พ.ย. 61 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

30201805823Q 1 พ.ย. 61 - เครื่องมือสาํหรบั

ตรวจสอบการกดักรอ่น   

1 พ.ย. 76          

371  006396750-002 

(สหราชอาณาจกัร) 

25 เม.ย. 62 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

00639675.0 25 เม.ย. 62 
 

- เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 25 เม.ย. 72 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

372  90063967500001  

(สหราชอาณาจกัร) 

25 เม.ย. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

9006396750 25 เม.ย. 62 - เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 25 เม.ย. 87 
 

         

373  90063967500002  

(สหราชอาณาจกัร) 

25 เม.ย. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

9006396750 25 เม.ย. 62 - เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 25 เม.ย. 87 
 

         

374  IDD000055165 

(อินโดนีเซยี) 

27 ธ.ค. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

A00201901351 29 เม.ย. 62 - เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 29 เม.ย. 72          

375  30-1041621 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

10 ม.ค. 63 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

30-2019-0020603 30 เม.ย. 62 - เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 30 เม.ย. 72          

376  80564 

(ไทย) 

7 ม.ค. 64 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

1902001585 29 เม.ย. 62 
 

- เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 28 เม.ย. 72 
 

         

377  32288 

(เวียดนาม) 

18 ก.พ. 64 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

3-2019-01073 26 เม.ย. 62 
 

- เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 26 เม.ย. 77 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

378  D920,817 S 

(สหรฐัอเมรกิา) 

1 มิ.ย. 64 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

29/689,642 30 เม.ย. 62 
 

- เครื่องมือตรวจสอบโลหะ 1 มิ.ย. 79 
 

         

379  อนสุิทธิบตัร 

11586 

8 มิ.ย. 59 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

1503001900 6 พ.ย. 58 เครื่องมือสาํหรบัตรวจสอบการ

กดักรอ่น 

- 5 พ.ย. 68          

380  สิทธิบตัร 

2016102 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 ส.ค. 60 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

2016102 15 ม.ค. 59 เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนท่ี

ไดแ้ละวิธีการสาํหรบัตรวจสอบ

อปุกรณใ์ชง้าน 

- 15 ม.ค. 79          

381  สิทธิบตัร 

ES300311925 

(สเปน) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

17730285.8 27 ก.พ. 62 
 

เครื่องตรวจจบัแบบเคลื่อนท่ีได้

และวิธีการสาํหรบัตรวจสอบสิ่ง

ท่ีคลา้ยท่อยาวในอปุกรณ ์

- 22 ก.ย. 80          

382  สิทธิบตัร 

EP3259570B1 

(ฝรั่งเศส) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

17730285.8 27 ก.พ. 62 
 

เครื่องตรวจจบัแบบเคลื่อนท่ีได้

และวิธีการสาํหรบัตรวจสอบสิ่ง

ท่ีคลา้ยท่อยาวในอปุกรณ ์

- 22 ก.ย. 80          

383  สิทธิบตัร 

EP3259570 

(สหราชอาณาจกัร) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

17730285.8 27 ก.พ. 62 
 

เครื่องตรวจจบัแบบเคลื่อนท่ีได้

และวิธีการสาํหรบัตรวจสอบสิ่ง

ท่ีคลา้ยท่อยาวในอปุกรณ ์

- 22 ก.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

384  สิทธิบตัร 

EP3259570 

(เบลเยียม) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

17730285.8 27 ก.พ. 62 
 

เครื่องตรวจจบัแบบเคลื่อนท่ีได้

และวิธีการสาํหรบัตรวจสอบสิ่ง

ท่ีคลา้ยท่อยาวในอปุกรณ ์

- 22 ก.ย. 80          

385  สิทธิบตัร 

DE602017002393.0  

(เยอรมนี) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

17730285.8 27 ก.พ. 62 
 

เครื่องตรวจจบัแบบเคลื่อนท่ีได้

และวิธีการสาํหรบัตรวจสอบสิ่ง

ท่ีคลา้ยท่อยาวในอปุกรณ ์

- 22 ก.ย. 80          

386  สิทธิบตัร 

US10656120B 

(สหรฐัอเมรกิา) 

19 พ.ค. 63 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

15/755,306 26 ก.พ. 61 เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนท่ี

ไดแ้ละวิธีการสาํหรบัตรวจสอบ

อปุกรณใ์ชง้าน 

- 16 ม.ค. 80 
 

         

387  สิทธิบตัร 

2024040 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 ธ.ค. 63 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

2024040 17 ต.ค. 62 
 

เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนท่ี

ไดแ้ละวิธีการสาํหรบัตรวจสอบ

อปุกรณใ์ชง้าน 

- 17 ต.ค. 82 
 

         

388  สิทธิบตัร 

3010502 

 (แคนาดา) 

13 ต.ค. 63 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

3,010,502 3 ก.ค. 61 
 

เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนท่ี

ไดแ้ละวิธีการสาํหรบัตรวจสอบ

อปุกรณใ์ชง้าน 

- 16 ม.ค. 80 
 

         

389  สิทธิบตัร 

I730034  

(ไตห้วนั) 

11 มิ.ย. 64 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

106101229 13 ม.ค. 60 
 

เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนท่ี

ไดแ้ละวิธีการสาํหรบัตรวจสอบ

อปุกรณใ์ชง้าน 

- 12 ม.ค. 80 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

390  สิทธิบตัร 

11201805446V 

(สิงคโปร)์ 

18 ส.ค. 64 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

11201805446V 25 มิ.ย. 61 
 

เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนท่ี

ไดแ้ละวิธีการสาํหรบัตรวจสอบ

อปุกรณใ์ชง้าน 

- 16 ม.ค. 80 
 

         

391  สิทธิบตัร 

10201809733T 

(สิงคโปร)์ 

27 ส.ค. 64 
 

บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

10201809733T 1 พ.ย. 61 
 

อปุกรณแ์ละวิธีการสาํหรบั

ตรวจสอบการกดักรอ่นของ

ชิน้ส่วนโลหะ 

- 1 พ.ย. 81 
 

         

392  สิทธิบตัร 

2979 

(เวียดนาม) 

4 ส.ค. 65 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

2-2016-00398 4 พ.ย. 59 เครื่องมือสาํหรบัตรวจสอบการ

กดักรอ่น 

- 4 พ.ย. 79          

393  สิทธิบตัร 

10-2475162 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

2 ธ.ค. 65 บรษัิทระยองวิศวกรรมและซอ่ม

บาํรุง จาํกดั 

10-2019-0119701 29 ก.ย. 62 อปุกรณแ์ละวิธีการสาํหรบั

ตรวจสอบการกดักรอ่นของ

ชิน้ส่วนโลหะ 

- 27 ก.ย. 82          

394  สิทธิบตัร 

11201706042V 

(สิงคโปร)์ 

23 ต.ค. 61 
 

บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 11201706042V 25 ก.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสิ และ

กระบวนการสาํหรบัการผลติโอ

เลฟิน 

- 29 ม.ค. 79 
 

         

395  สิทธิบตัร 

US10,457,616 

 (สหรฐัอเมรกิา) 

29  ต.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

15/515,703 
 

30 มี.ค. 60 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมดา้ทีสสิและ

กระบวนการสาํหรบัผลิตโอ

เลฟิน 
 

- 
 

29 ม.ค. 79 
 

         

396  สิทธิบตัร 16  ต.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

11201702901V 7 เม.ย. 60 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสีบนตวั

รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซี

- 
 

28 ต.ค. 77 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

11201702901V 

(สงิคโปร)์ 

โอไลตแ์บบผสมและ

กระบวนการใชส้ิ่งดงักล่าว 

397  สิทธิบตัร 

6595606  

(ญ่ีปุ่ น) 

4  ต.ค. 62 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 2017-540252 28 ก.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสิ และ

กระบวนการสาํหรบัการผลติโอ

เลฟิน 

- 
 

29 ม.ค. 79 
 

         

398  สิทธิบตัร 

I651128B  

(ไตห้วนั) 

21 ก.พ. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

105103017 30 ม.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสิ และ

กระบวนการสาํหรบัการผลติโอ

เลฟิน 

- 
 

29 ม.ค. 79 
 

         

399  สิทธิบตัร 

US10336947  

(สหรฐัอเมรกิา) 

2 ก.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

15/737,762 19 ธ.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัเปลี่ยนสาร

ปอ้นไฮโดรคารบ์อน 

- 
 

29 มิ.ย. 79 
 

         

400  สิทธิบตัร 

11201705448V  

(สิงคโปร)์ 

1 มี.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

11201705448V 3 ก.ค. 60 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

16 มี.ค. 79 
 

         

401  สิทธิบตัร 

US10,350,587  

(สหรฐัอเมรกิา) 

16 ก.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

15/515,720 30 มี.ค. 60 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 16 มี.ค. 79 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

402  สิทธิบตัร 

I694862  

(ไตห้วนั) 

1 มิ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

104135215 27 ต.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสีบนตวั

รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซี

โอไลตแ์บบผสมและ

กระบวนการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 
 

26 ต.ค. 78          

403  สิทธิบตัร 

6676063  

(ญ่ีปุ่ น) 

13 มี.ค. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

2017-545707S 30 ส.ค. 60 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

16 มี.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

16 มี.ค. 59) 

         

404  สิทธิบตัร 

ES2856957T3 

(สเปน) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
 

         

405  สิทธิบตัร 

3238819  

(โปแลนด)์ 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
 

         

406  สิทธิบตัร 

3238819  

(เบลเยียม) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

407  สิทธิบตัร 

602015061735.5  

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
 

         

408  สิทธิบตัร 

3238819  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
 

         

409  สิทธิบตัร 

3238819  

(สหราชอาณาจกัร) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
 

         

410  สิทธิบตัร 

502021000008798  

(อิตาลี) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
 

         

411  สิทธิบตัร 

3238819  

(ฝรั่งเศส) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 4 พ.ย. 63 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

20 มี.ค. 78 
 

         

412  สิทธิบตัร 

6802311  

(ญ่ีปุ่ น) 

30 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

2019-057525 26 มี.ค. 62 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสีบนตวั

รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซี

โอไลตแ์บบผสมและ

กระบวนการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 28 ต.ค. 77 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

413  สิทธิบตัร 

2016800053504  

(จีน) 

25 พ.ค. 64 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

2016800053504 10 ก.ค. 60 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสิ และ

กระบวนการสาํหรบัการผลติโอ

เลฟิน 

- 28 ม.ค. 79 
 

         

414  สิทธิบตัร 

7771  

(ซาอดิุอาระเบยี) 

31 มี.ค. 64 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

517381924 13 ก.ค. 60 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสิ และ

กระบวนการสาํหรบัการผลติโอ

เลฟิน 

- 28 ม.ค. 79 
 

         

415  สิทธิบตัร 

2016800056930  

(จีน) 

25 พ.ค. 64 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

2016800056930 13 ก.ค. 60 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 15 มี.ค. 79 
 

         

416  สิทธิบตัร 

I721970  

(ไตห้วนั) 

21 มี.ค. 64 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

20165108487A 18 มี.ค. 59 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 17 มี.ค. 79 
 

         

417  สิทธิบตัร 

7772  

(ซาอดิุอาระเบยี) 

31 มี.ค. 64 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

517381923 13 ก.ค. 60 
 

ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 15 มิ.ย. 79 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

418  สิทธิบตัร 

10-2276507 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

13 ก.ค. 64 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

1020177010724 20 เม.ย. 60 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสสีบนตวั

รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซี

โอไลตแ์บบผสมและ

กระบวนการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 28 ต.ค. 77 
 

         

419  สิทธิบตัร 

11,383,225 

(สหรฐัอเมรกิา) 

17 ก.ค. 65 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16/468,859 12 มิ.ย. 62 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาการ

เปลี่ยนไฮโดรคารบ์อน 

- 30 พ.ย. 80          

420  สิทธิบตัร 

EP/01576/2016 

(โรมาเนีย) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

421  สิทธิบตัร 

EP2809717 

(โปรตเุกส) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

422  สิทธิบตัร 

EP2809717 

(โปแลนด)์ 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

423  สิทธิบตัร 

502016000096538 

(อิตาลี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

424  สิทธิบตัร 

EP2809717 

(ฮงัการ)ี 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

425  สิทธิบตัร 

EP2809717 

(ฝรั่งเศส) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

426  สิทธิบตัร 

EP2809717 

(สเปน) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

427  สิทธิบตัร 

DE602013009324.5  

(เยอรมนี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

428  สิทธิบตัร 

EP2809717 

(เบลเยียม) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

429  สิทธิบตัร 

E 0812304 

(ออสเตรยี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

430  สิทธิบตัร 

TR 2016/14160 

(ตรุกี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

431  สิทธิบตัร 

EP2809717  

(สหราชอาณาจกัร) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 13 ก.ค. 59 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

432  สิทธิบตัร

CN201380017952.8 

(จีน) 

12 ต.ค. 59 Norner AS 201380017952.8 29 ก.ย. 57 
 

โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76          

433  สิทธิบตัร 

AT-E 0892284 

(ออสเตรยี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

434  สิทธิบตัร 

EP2930205 

(เบลเยียม) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว  

- 31 ม.ค. 76          

435  สิทธิบตัร 

DE602013021133.7  

(เยอรมนี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว  

- 31 ม.ค. 76          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

436  สิทธิบตัร 

ES2636781  

(สเปน) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว  

- 31 ม.ค. 76          

437  สิทธิบตัร 

EP2930205 

(ฝรั่งเศส) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว  

- 31 ม.ค. 76          

438  สิทธิบตัร 

EP2930205B1 

(สหราชอาณาจกัร) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว  

- 31 ม.ค. 76          

439  สิทธิบตัร 

E15164618  

(ฮงัการ)ี 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว  

- 31 ม.ค. 76          

440  สิทธิบตัร 

EP2930205 

(โปแลนด)์ 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว  

- 31 ม.ค. 76          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

441  สิทธิบตัร 

EP2930205 

(โปรตเุกส) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

442  สิทธิบตัร 

EP/00274/2021 

(โรมาเนีย) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

443  สิทธิบตัร 

TR 201711428  

(ตรุกี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

444  สิทธิบตัร 

832021000013322  

(อิตาลี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 10 พ.ค. 60 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

445  สิทธิบตัร 

6272237 

(ญ่ีปุ่ น) 

12 ม.ค. 61 Norner AS 2014-555196A 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

446  สิทธิบตัร 

102049537 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

21 พ.ย. 62 Norner AS 1020147024238 28 ส.ค. 57 
 

โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

447  สิทธิบตัร 

2694769 

(รสัเซยี) 

16 ก.ค. 62 Norner AS 2017126222 21 ก.ค. 58 โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ธ.ค. 78 
 

         

448  สิทธิบตัร 

IDP000064262 

(อินโดนีเซยี) 

1 พ.ย. 62 
 

Norner AS P-00201704821 21 ก.ค. 60 
 

โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ก.ค. 80 
 

         

449  สิทธิบตัร 

10604603  

(สหรฐัอเมรกิา) 

31 มี.ค. 63 
 

Norner AS 15/538,380 21 มิ.ย. 60 
 

โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ธ.ค. 78 
 

         

450  สิทธิบตัร 

343425  

(อินเดีย) 

5 ส.ค. 63 
 

Norner AS 201717025778 20 ก.ค. 60 
 

โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ธ.ค. 78 
 

         

451  สิทธิบตัร 

6800162  

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

26 พ.ย. 63 
 

Norner AS 2017-551025 21 มิ.ย. 60 
 

โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ธ.ค. 78 
 

         

452  สิทธิบตัร 

MY-181088-A  

(มาเลเซยี) 

17 ธ.ค. 63 
 

Norner AS PI2017000957 22 มิ.ย. 60 
 

โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ธ.ค. 78 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

453  สิทธิบตัร 

2198772  

(ญ่ีปุ่ น) 

29 ธ.ค. 63 
 

Norner AS 2019-7034461 21 พ.ย. 62 
 

โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76 
 

         

454  สิทธิบตัร 

6820249  

(ญ่ีปุ่ น) 

6 ม.ค. 64 
 

Norner AS 2017-251391A 27 ธ.ค. 60 
 

โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76 
 

         

455  สิทธิบตัร 

ZL201580075419.6  

(จีน) 

4 มิ.ย. 64 
 

Norner AS 201580075419.6 3 ส.ค. 60 
 

โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 20 ธ.ค. 78 
 

         

456  สิทธิบตัร 

10995169 

(สหรฐัอเมรกิา) 

4 พ.ค. 64 
 

Norner AS 16/806,397 3 ก.พ. 63 
 

โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ธ.ค. 78 
 

         

457  สิทธิบตัร 

30126 

 (เวียดนาม) 

14 ต.ค. 64 
 

Norner AS 1-2014-02915 29 ส.ค. 57 
 

โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

458  สิทธิบตัร 

10-2367034 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

21 ก.พ. 65 Norner AS 2020-7037826 29 ธ.ค. 63 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลาย

รูปแบบและกระบวนการในการ

จดัเตรยีมโพลีเมอรด์งักล่าว 

- 31 ม.ค. 76          

459  สิทธิบตัร 

398185  

(เม็กซโิก) 

1 ธ.ค. 65 Norner AS MX/a/2017/008336 21 มิ.ย. 60 โพลิเอธิลีนสาํหรบัท่อ - 21 ธ.ค. 78 
 

         

460  สิทธิบตัร 

10202010859V 

(สิงคโปร)์ 

6 ธ.ค. 64 
 

บรษัิท เซอรค์ลูาร ์พลาส จาํกดั 10202010859V 30 ต.ค. 63 
 

ระบบและวิธีการสาํหรบัเปลี่ยน

วสัดพุลาสติกท่ีใชแ้ลว้ใหเ้ป็น

ผลิตภณัฑซ์ึง่นาํไปใชป้ระโยชน์

ได ้และหน่วยอดัของแข็ง 
 

- 30 ต.ค. 83 
 

         

ธุรกิจแพคเกจจิง้          

461  78568 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

0901000582 11 ก.พ. 52 แบบพบัเกา้อีแ้ละเกา้อีท่ี้ไดจ้าก

การประกอบขึน้รูปแบบพบั

เกา้อีน้ัน้ 

- 10 ก.พ. 72          

462  87035 18 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

1902001536 23 เม.ย. 62 - ลวดลายบนวสัดแุผ่น 22 เม.ย. 72          

463  90502 15 ธ.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

1601007779 27 ธ.ค. 59 วสัดแุผ่นท่ีประกอบรวมดว้ย

เสน้ใยและตวัเติมอินทรยีร์ะดบั

- 26 ธ.ค. 79          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

นาโน-ไมโครเมตร และวิธีการ

ผลิตวสัดแุผ่นดงักล่าว 

464  อนสุิทธิบตัร  

11664 

28 ม.ิย. 59 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

1503001838 29 ต.ค. 58 วิธีการตรวจสอบมาโครสติก๊กี ้

ในเย่ือกระดาษ 

- 28 ต.ค. 68          

465  อนสุิทธิบตัร 

12725 

7 มิ.ย. 60 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

1503001837 29 ต.ค. 58 รถขนส่งวสัดท่ีุมีพืน้สาํหรบั

บรรทกุวสัดหุลายชัน้ 

- 28 ต.ค. 68          

466  อนสุิทธิบตัร 

14843 

21 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

1703002391 29 มี.ค. 60 วสัดคุลมุดินแบบชัน้โครงสรา้ง - 28 มี.ค. 70          

467  สิทธิบตัร 

11313082B1 

(สหรฐัอเมรกิา) 

26 เม.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

16/488,710 19 เม.ย. 60 วสัดแุผ่นท่ีประกอบรวมดว้ย

เสน้ใยและตวัเติมอินทรยีร์ะดบั

นาโน-ไมโครเมตร และวิธีการ

ผลิตวสัดแุผ่นดงักล่าว 

 

- 18 เม.ย. 80          

468  สิทธิบตัร 

P000083629 

(อินโดนีเซยี) 

18 ต.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

P00201910086 19 เม.ย. 60 วสัดแุผ่นท่ีประกอบรวมดว้ย

เสน้ใยและตวัเติมอินทรยีร์ะดบั

นาโน-ไมโครเมตร และวิธีการ

ผลิตวสัดแุผ่นดงักล่าว 

- 18 เม.ย. 80          

469  สิทธิบตัร 

110139959B 

(จีน) 

15 พ.ย. 65 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

201780080932.3 19 เม.ย. 60 วสัดแุผ่นท่ีประกอบรวมดว้ย

เสน้ใยและตวัเติมอินทรยีร์ะดบั

- 18 เม.ย. 80          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

นาโน-ไมโครเมตร และวิธีการ

ผลิตวสัดแุผ่นดงักล่าว 

470  85634 3 ธ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) บรษัิทโรงพยาบาล

ผิวหนงัอโศก จาํกดั 

1902002917 26 ก.ค. 62 - อปุกรณย์ดึปากแผล 25 ก.ค. 72          

471  85635 3 ธ.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) บรษัิทโรงพยาบาล

ผิวหนงัอโศก จาํกดั 

1902002918 26 ก.ค. 62 - อปุกรณย์ดึปากแผล 25 ก.ค. 72          

472  อนสุิทธิบตัร 

16465 

9 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) บรษัิทโรงพยาบาล

ผิวหนงัอโศก จาํกดั 

1903001921 26 ก.ค. 62 อปุกรณย์ดึปากแผล - 25 ก.ค. 72          

473  อนสุิทธิบตัร 

10041 

2 ก.ค. 58 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม 

จาํกดั  

1403000945 22 ส.ค. 57 เครื่องวดัความชืน้ชนิดส่งขอ้มลู

แบบไรส้าย  

- 21 ส.ค. 67          

474  อนสุิทธิบตัร 

12351 

24 ม.ค. 60 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1403001694 12 ธ.ค. 57 อปุกรณท์บัรอยวสัดแุบบ

เคลื่อนยา้ยได ้

- 11 ธ.ค. 67          

475  สิทธิบตัร 

19467 

(เวียดนาม) 

13 มิ.ย. 61 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม 

จาํกดั 

1-2015-04170 28 มี.ค. 57 วสัดแุผ่นท่ีมีตวัเติมอินทรยี ์ - 27 มี.ค. 77          

476  อนสุิทธิบตัร 

19736 

19 พ.ค. 65 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม 

จาํกดั 

2103002126 30 ก.ค. 64 แหวนนํา้ท่ีมีรอ่งเกลียวสองรอ่ง - 29 ก.ค. 74          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

477  53597 1 ก.พ. 60 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1402003369 3 พ.ย. 57 - ปา้ยโฆษณา 2 พ.ย. 67          

478  58761 3 พ.ย. 60 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1402003368 3 พ.ย. 57 - ปา้ยโฆษณา 2 พ.ย. 67          

479  66067 6 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1502003764 29 ต.ค. 58 - เกา้อี ้ 28 ต.ค. 68          

480  66068 6 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1502003765 29 ต.ค. 58 - แบบพบัเกา้อี ้ 28 ต.ค. 68          

481  66433 19 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

0701006255 7 ธ.ค. 50 แท่นรองรบันํา้หนกั - 6 ธ.ค. 70          

482  66471 21 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1302001480 4 ม.ิย. 56 - แบบพบักล่อง 3 ม.ิย. 66          

483  66472 21 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1302001479 4 ม.ิย. 56 - กล่อง 3 ม.ิย. 66          

484  69428 23 เม.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702000703 3 มี.ค. 60 - กล่อง 2 มี.ค. 70          

485  69429 23 เม.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702000704 3 มี.ค. 60 - แบบพบักล่อง 2 มี.ค. 70          

486  70253 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702002115 8 มิ.ย. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

487  70254 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702002116 8 มิ.ย. 60 - แบบพบับรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70          

488  70255 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702002117 8 มิ.ย. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70          

489  70256 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702002118 8 มิ.ย. 60 - แบบพบับรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70          

490  71053 08 ส.ค. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702002533 7 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจภุณัฑ ์ 6 ก.ค. 70          

491  71054 08 ส.ค. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1702002534 7 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจภุณัฑ ์ 6 ก.ค. 70          

492  72812 25 พ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

0701006254 7 ธ.ค. 50 เกา้อีแ้บบถอดประกอบได ้ - 6 ธ.ค. 70          

493  80797 25 ม.ค. 64 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 1802005464 

21 ธ.ค. 61 - บรรจภุณัฑ ์ 20 ธ.ค. 71          

494  80798 25 ม.ค. 64 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 1802005465 

21 ธ.ค. 61 - แบบพบับรรจภุณัฑ ์ 20 ธ.ค. 71          

495  80799 25 ม.ค. 64 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 1802005466 

21 ธ.ค. 61 - แบบพบับรรจภุณัฑ ์ 20 ธ.ค. 71          

496  87243 29 มี.ค. 65 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

2002002690 23 มิ.ย.63 - เกา้อี ้ 22 มิ.ย.73          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

497  87637 21 เม.ย. 65 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1802004515 19 ต.ค. 61 - อปุกรณต์รวจสอบ

คณุภาพกล่องกระดาษ

ลกูฟกูและกระดาษลกูฟกู 

18 ต.ค. 71          

498  อนสุิทธิบตัร 

11075 

26 ม.ค. 59 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1503000291 9 ม.ีค. 58 กล่องท่ีมีแนวทบัรอยและ

วิธีการทาํแนวทบัรอยบนกล่อง 

- 8 ม.ีค. 68          

499  อนสุิทธิบตัร  

15813 

10 ม.ค. 63 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

1803002959 21 ธ.ค. 61 บรรจภุณัฑท่ี์ระบายอากาศได ้ - 20 ธ.ค. 71          

500  อนสุิทธิบตัร  

18343 

8 ต.ค. 64 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

2003002276 15 ก.ย. 63 บรรจภุณัฑก์ระดาษลกูฟกูแบบ

เรยีงซอ้น 

- 14 ก.ย. 73          

501  อนสุิทธิบตัร 

19320 

18 ก.พ. 65 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์

จาํกดั 

2103000925 26 มี.ค. 64 บรรจภุณัฑแ์บบรวมหน่วย

สินคา้ 

- 25 มี.ค. 74          

502  55526 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1402002351 22 ส.ค. 57 - กล่อง 21 ส.ค. 67          

503  55527 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1402002352 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67          

504  55528 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1402002353 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67          

505  55529 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1402002354 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

506  55530 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1402002355 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67          

507  55531 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1402002356 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67          

508  58757 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502004293 17 ธ.ค. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68          

509  58758 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502004294 17 ธ.ค. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68          

510  58759 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502004295 17 ธ.ค. 58 - แบบพบัภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68          

511  58760 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502004296 17 ธ.ค. 58 - แบบพบัภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68          

512  61702 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502003338 29 ก.ย. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 28 ก.ย. 68          

513  61703 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502004005 24 พ.ย. 58 - กล่อง 23 พ.ย. 68          

514  61704 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502004006 24 พ.ย. 58 - แบบพบักล่อง 23 พ.ย. 68          

515  61705 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502004007 24 พ.ย. 58 - แบบพบักล่อง 23 พ.ย. 68          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

516  63510 5 ก.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1602001211 31 ม.ีค. 59 - บรรจภุณัฑ ์ 30 ม.ีค. 69          

517  66313 13 พ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702002966 4 ส.ค. 60 - ฝา 3 ส.ค. 70          

518  66314 13 พ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1502003339 29 ก.ย. 58 - แบบพบัภาชนะบรรจ ุ 28 ก.ย. 68          

519  71076 9 ส.ค. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702002840 27 ก.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 26 ก.ค. 70          

520  71077 9 ส.ค. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702002841 27 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจภุณัฑ ์ 26 ก.ค. 70          

521  72457 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702004851 30 พ.ย. 60 - แบบพบัสายคาดภาชนะ

บรรจ ุ

29 พ.ย. 70          

522  72458 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702004852 30 พ.ย. 60 - ภาชนะบรรจพุรอ้มสาย

คาด 

29 พ.ย. 70          

523  72459 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702004853 30 พ.ย. 60 - ภาชนะบรรจพุรอ้มสาย

คาด 

29 พ.ย. 70          

524  73657 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702005000 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70          

525  73658 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702004999 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

526  73659 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702005001 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70          

527  83266 25 มิ.ย.64 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1702002965 4 ส.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 3 ส.ค. 70          

528  87034 18 มี.ค. 65 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1902004226 22 ต.ค. 62 - บรรจภุณัฑ ์ 21 ต.ค. 72          

529  อนสุิทธิบตัร 

12796 

23 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1603001729 9 ก.ย. 59 ภาชนะสาํหรบับรรจอุาหาร - 8 ก.ย. 69          

530  อนสุิทธิบตัร 

13983 

15 มิ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1603000174 1 ก.พ. 59 ภาชนะท่ีมีส่วนบรรจแุบบแยก

ส่วนและถอดออกได ้

- 31 ม.ค. 69          

531  อนสุิทธิบตัร 

15101 

17 เม.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

1703001413 4 ส.ค. 60 ชดุภาชนะบรรจ ุ - 3 ส.ค. 70          

532  อนสุิทธิบตัร 

17927 

24 มิ.ย. 64 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

2003003287 7 ธ.ค. 63 ชอ้นกระดาษสาํหรบัตกัอาหาร - 6 ธ.ค. 73          

533  อนสุิทธิบตัร 

17928 

24 มิ.ย. 64 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

2003003288 7 ธ.ค. 63 ชอ้นกระดาษสาํหรบัตกัอาหาร - 6 ธ.ค. 73          

534  อนสุิทธิบตัร 

18748 

25 พ.ย. 64 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

2003003453 28 ธ.ค. 63 ภาชนะบรรจอุาหารสาํเรจ็รูป - 27 ธ.ค. 73          

535  D1729243 

(ญ่ีปุ่ น) 

27 ต.ค. 65 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 

11732/2022 15 มิ.ย. 65 - จานสาํหรบับรรจอุาหาร 14 มิ.ย. 75          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

536  AU349045 

(ออสเตรเลีย) 

6 มิ.ย. 56 Visy R&D Pty Ltd 201310113 7 ม.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบัขวดโหล 6 ม.ค. 66          

537  CN302813835S 

(จีน) 

7 พ.ค. 57 Visy R&D Pty Ltd 201330308180.6 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบัขวดโหล 4 ก.ค. 66          

538  3-2013-000811 

(ฟิลิปปินส)์ 

14 พ.ค. 57 Visy R&D Pty Ltd 3-2013-000811 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบัขวดโหล 4 ก.ค. 66          

539 
 

USD723370S 

(สหรฐัอเมรกิา) 

3 มี.ค. 58 Visy R&D Pty Ltd 29/459,982 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบัขวดโหล 2 มี.ค. 72          

540  สิทธิบตัร 

2686829B1 

(สเปน) 

30 ก.ค. 62 Deltalab, S.L. ES2017238A 22 มี.ค. 60 ภาชนะบรรจท่ีุประกอบดว้ย

ส่วนปิดผนกึ 

- 22 มี.ค. 80          

541  001303630-0001 

(สหภาพยโุรป) 

1 ธ.ค. 54 Nirco, S.L. 001303630-0001 

 

24 พ.ย. 54 - กล่องเก็บตวัอย่าง 24 พ.ย. 69          

542  001303630-0002 

(สหภาพยโุรป) 

1 ธ.ค. 54 Nirco, S.L. 001303630-0002 

 

24 พ.ย. 54 - กล่องเก็บตวัอย่าง 24 พ.ย. 69          

543  สิทธิบตัร 

2776176T3 

(สเปน) 

13 พ.ค. 58 Nirco, S.L. ES2013813228T 2 ก.ค. 56 หลอดทดลอง - 1 ก.ค. 76          

544  สิทธิบตัร 

2442491B1 

13 พ.ย. 57 Nirco, S.L. 201200714 4 ก.ค. 55 หลอดทดลอง - 3 ก.ค. 75          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

(สเปน) 

545  สิทธิบตัร 

9381514B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

5 ก.ค. 59 Nirco, S.L. 14/411,813 2 ก.ค. 56 หลอดทดลอง - 1 ก.ค. 76          

546  สิทธิบตัร 

2870998B1 

(ไอรแ์ลนด)์ 

11 ธ.ค. 62 Nirco, S.L. 13813228.7 2 ก.ค. 56 หลอดทดลอง - 1 ก.ค. 76          

ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร้าง          

547  81105 10 ก.พ. 64 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 0701004724 19 ก.ย. 50 สตูรปนูซเีมนตท่ี์ใหก้าํลงัอดัสงู

มากในเวลาอนัสัน้มาก ท่ี

อณุหภมิูหอ้ง และมีอายกุาร

กองเก็บนาน 

- 18 ก.ย. 70          

548  81280 24 ก.พ. 64 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1101000647 9 พ.ค. 54 วิธีการและอปุกรณส์าํหรบัการ

ใชล้ิกไนตห์รอืถ่านหินคณุภาพ

ตํ่าในกรรมวิธีการผลิต

ปนูซเีมนต ์

- 8 พ.ค. 74          

549  82434 23 เม.ย. 64 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 0801005928 18 พ.ย. 51 ปนูซเีมนตช์นิดทนกรด - 17 พ.ย. 71          



 

                                   สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ / 4. สนิทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 151 
 

 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

550  54694 20 เม.ย. 60 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1402003424 6 พ.ย. 57 - ผานพรวนดิน 5 พ.ย. 67          

551  75620 15 เม.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1801003726 24 ธ.ค. 58 วิธีการสรา้งโครงสรา้งแบบชัน้

และอปุกรณส์าํหรบัวิธีการ

ดงักล่าว 

- 23 ธ.ค. 78          

552  อนสุิทธิบตัร 

12528 

21 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000176 2 ก.พ. 59 ชิน้งานคอนกรตีท่ีสามารถตบ

แต่งผิวได ้

- 1 ก.พ. 69          

553  อนสุิทธิบตัร 

13229 

3 พ.ย. 60 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001193 6 มิ.ย. 59 ผลิตภณัฑผ์งสีท่ีกระจายตวัได้

ดีในวสัดซุเีมนตแ์ละกรรมวิธี

การผลิตนัน้ 

- 5 มิ.ย. 69          

554  อนสุิทธิบตัร 

12794 

23 มิ.ย. 60 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001632 2 ก.ย. 59 ชดุอปุกรณย์กถงุบรรจภุณัฑ์

ขนาดใหญ่ประเภทท่ีมีหหิูว้ 

- 1 ก.ย. 69          

555  อนสุิทธิบตัร 

13535 

7 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000177 2 ก.พ. 59 ปนูซเีมนตส์าํหรบัซอ่ม - 1 ก.พ. 69          

556  อนสุิทธิบตัร 

13614 

28 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000645 20 เม.ย. 59 ปนูมอรต์ารยื์ดหยุ่นตวัสาํหรบั

ยดึรอยต่อแผ่นวสัดกุ่อสรา้ง 

- 19 เม.ย. 69          

557  อนสุิทธิบตัร 

13745 

11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1703001856 22 ก.ย. 60 ชดุอปุกรณด์นัแผ่นเหล็กเขา้ไป

แทรกระหว่างกอ้นอิฐทนไฟ 

- 21 ก.ย. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

558  อนสุิทธิบตัร 

15051 

8 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1703001373 27 ก.ค. 60 สารเพ่ิมการขยายตวั - 26 ก.ค. 70          

559  อนสุิทธิบตัร  

16130 

15 เม.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001865 21 ก.ย. 59 ระบบอปุกรณล์ดก๊าซซลัเฟอร์

ไดออกไซดใ์นการผลติซเีมนตท่ี์

ต่อโดยตรงกบัหมอ้บดวตัถดิุบ 

และวิธีการลดก๊าซซลัเฟอรไ์ด

ออกไซดน์ัน้ 

- 20 ก.ย. 69          

560  อนสุิทธิบตัร 

17337 

16 ก.พ. 64 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1703002536 21 ธ.ค. 60 สารเพ่ิมการขยายตวัสาํหรบั

ผลิตภณัฑว์สัดกุ่อสรา้ง 

- 20 ธ.ค. 70          

561  อนสุิทธิบตัร 

17848 

11 มิ.ย. 64 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 2003000316 14 ก.พ. 63 วิธีการผลิตปนูเม็ดท่ีใชข้องเสีย

เป็นพลงังาน 

- 13 ก.พ.73          

562  อนสุิทธิบตัร 

19319 

18 ก.พ. 65 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 1903000403 13 ก.พ. 62 ผลิตภณัฑย์างพาราผง 

(Natural rubber powder) 

ผสมแอสฟัลท ์

- 12 ก.พ. 72          

563  อนสุิทธิบตัร 

20154 

1 ก.ย. 65 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 2003000204 31 ม.ค 

 63 

เสาเข็มแบบหมนุ - 30 ม.ค. 73          

564  สิทธิบตัร 

US10934214B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

2 มี.ค. 64 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั US16519876 23 ก.ค. 58 องคป์ระกอบสตูรซเีมนต์

สาํหรบัก่อสรา้งวสัดแุบบหลาย

ชัน้ 

- 22 ก.ค. 78          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

565  สิทธิบตัร 

IDP000077251 

(อินโดนีเซยี) 

4 มิ.ย. 64 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั P00201601610 10 มี.ค. 59 สารเคลอืบมวลรวมหยาบและ

วิธีการเคลือบสิ่งนัน้ 

- 9 มี.ค. 79          

566  สิทธิบตัร 

11201807807Y 

(สิงคโปร)์ 

12 มิ.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 11201807807Y 11 ก.ย. 61 องคป์ระกอบสตูรซเีมนต์

สาํหรบัก่อสรา้งวสัดแุบบหลาย

ชัน้ 

 

- 10 ก.ย. 81          

567  อนสุิทธิบตัร 

19203 

2 ก.พ. 65 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั, 

บรษัิท ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุ

ก่อสรา้ง จาํกดั 

2003000749 9 เม.ย.63 รถบรรทกุเฉพาะกิจ (คอนกรตี

ผสมเหลว) ท่ีมีระบบดกัจบั

มลพิษ 

- 8 เม.ย. 73          

568  อนสุิทธิบตัร 

18833 

3 ธ.ค. 64 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย (ลาํปาง) 

จาํกดั 

1803002903 14 ธ.ค. 61 อปุกรณก์ลบรูระเบดิเหมือง - 13 ธ.ค.71          

569  อนสุิทธิบตัร 

16976 

26 พ.ย. 63 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย (ทุ่งสง) 

จาํกดั 

1803000901 11 เม.ย. 61 อปุกรณล์าํเลียงวสัดผุงจากถงุ

ขนาดใหญ่ 

- 10 เม.ย. 71          

570  อนสุิทธิบตัร 

17626 

23 เม.ย. 64 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย (ทุ่งสง) 

จาํกดั 

1903000134 21 ม.ค. 62 อปุกรณจ์บัยดึสาํหรบัถอด

ประกอบลอ้ยาง 

- 20 ม.ค. 72          

571  20285 28 ก.ค. 49 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

0301003134  22 ส.ค. 46 กรรมวิธีการบรรจอุิฐเบสิกท่ี

ปรบัปรุงการลดการอบัอากาศ 

- 21 ส.ค. 66          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

572  25337 23 ม.ค. 52 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

0301003133 22 ส.ค. 46 อิฐทนไฟท่ีพ่น ราด หรอืฉาบ

ผิวหนา้สาํเรจ็ดว้ยปนูทนไฟ 

- 21 ส.ค. 66          

573  87800 28 เม.ย. 65 บรษัิท สยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

1701001479 29 ธ.ค. 58 อิฐทนไฟ, องคป์ระกอบของมนั, 

และกระบวนการสาํหรบัการ

ผลิตอิฐทนไฟ 

- 28 ธ.ค. 68          

574  อนสุิทธิบตัร 

18250 

14 ก.ย.64 บรษัิท สยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

2003002554 30 ก.ย. 63 กระบวนการผลิตปะเก็นเซรา

มิก 

- 29 ก.ย. 73          

575  อนสุิทธิบตัร 
16948 

23 พ.ย. 63 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, บรษัิท 

เอสซจีี ซเิมนต ์จาํกดั 

2003000260 11 ก.พ. 63 ปะการงัเทียมถอดประกอบ

ชิน้ส่วน 

- 10 ก.พ.73          

576  51075 6 ก.ย. 59 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย 

จาํกดั 

1302000153 24 ม.ค. 56 - ศาลา 23 ม.ค. 66          

577  77851 29 ก.ค. 63 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย 

จาํกดั 

1702001616 15 พ.ค 60 - แบบจาํลองรูปไข่ 14 พ.ค 70          

578  อนสุิทธิบตัร 

15396 

9 ส.ค 62 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย 

จาํกดั 

1703000818 15 พ.ค 60 ชดุตวัต่อสาํเรจ็รูป - 14 พ.ค 70          

579  49596 30 พ.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1402000487 14 มี.ค. 57 - ลวดลายบนแผ่นวสัด ุ 13 มี.ค. 67          

580  53439 20 ม.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1302002661 24 ก.ย. 56 - อปุกรณย์ดึ 23 ก.ย. 66          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

581  53440 20 ม.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1302002660 24 ก.ย. 56 - อปุกรณย์ดึ 23 ก.ย. 66          

582  53971 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1402003915 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนแผ่นวสัด ุ 18 ธ.ค. 67          

583  53972 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1402003916 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนวสัดแุผ่นผืน 18 ธ.ค. 67          

584  53973 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1402003917 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนวสัดแุผ่นผืน 18 ธ.ค. 67          

585  58152 11 ต.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502000029 6 ม.ค. 58 - ลวดลายบนวสัดแุผ่นผืน 5 ม.ค. 68          

586  58153 11 ต.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1402000734 28 มี.ค. 57 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 27 มี.ค. 67          

587  60014 12 ม.ค.61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502001733 29 พ.ค. 58 - ลวดลายบนวสัดแุผ่นผืน 28 พ.ค. 68          

588  60804 16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502001416 30 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดแุผ่นผืน 29 เม.ย. 68          

589  60805 16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502001741 29 พ.ค. 58 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 28 พ.ค. 68          

590  61072 28 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1402000291 12 ก.พ. 57 - ลวดลายบนแผ่นวสัด ุ 11 ก.พ. 67          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

591  61919 11 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502001738 29 พ.ค. 58 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 28 พ.ค. 68          

592  62386 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502004404 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝา้ 23 ธ.ค. 68          

593  62387 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502004405 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝา้ 23 ธ.ค. 68          

594  62388 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502004406 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝา้ 23 ธ.ค. 68          

595  63420 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1602002718 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝา้ 14 ก.ค. 69          

596  63421 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1602002720 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝา้ 14 ก.ค. 69          

597  63425 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1602002719 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝา้ 14 ก.ค. 69          

598  65195 28 ก.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502001136 10 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดแุผ่นผืน 9 เม.ย. 68          

599  65196 28 ก.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1502001135 10 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดแุผ่นผืน 9 เม.ย. 68          

600  65826 25 ต.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1402001287 14 พ.ค. 57 - แผ่นปพืูน้และผนงั 13 พ.ค. 67          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

601  75617 14 เม.ย. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1702000696 2 มี.ค. 60 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 1 มี.ค. 70          

602  77525 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1602001299 8 เม.ย. 59 - ตะปเูกลียว 7 เม.ย. 69          

603  77523 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1702000609 24 ก.พ. 60 - ดอกไขควง 23 ก.พ. 70          

604  77524 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1702000610 24 ก.พ. 60 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 23 ก.พ. 70          

605  77522 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1802004601 25 ต.ค. 61 - แผ่นปผูนงั 24 ต.ค. 71          

606  77920 11 ส.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1802004229 28 ก.ย. 61 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 27 ก.ย. 71          

607  77921 11 ส.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1802004228 28 ก.ย. 61 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 27 ก.ย. 71          

608  82795 9 เม.ย 64 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1802003698 31 ส.ค.61 - อปุกรณย์ดึ 30 ส.ค.71          

609  83611 25 มิ.ย. 64 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1902002956 26 ก.ค 62 - อปุกรณต์ดัแผ่นวสัด ุ 25 ก.ค 72          

610  อนสุิทธิบตัร 

8721 

17 มี.ค. 57 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1303001128 24 ก.ย. 56 ระบบการติดตัง้แผ่นวสัด ุ - 23 ก.ย. 66          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

611  อนสุิทธิบตัร  

10440 

28 ก.ย. 58 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1403001403 30 ต.ค. 57 อปุกรณปิ์ดปลายหลงัคา และ

การติดตัง้ของอปุกรณน์ัน้ 

- 30 ต.ค. 67          

612  อนสุิทธิบตัร 

11004 

11 ม.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1503000960 

 

25 มิ.ย. 58 เชิงชาย 

 

- 24 มิ.ย. 68          

613  อนสุิทธิบตัร 

11738 

15 ก.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1503001907 

 

9 พ.ย. 58 ฝา้ระบายอากาศ 

 

- 8 พ.ย. 68          

614  อนสุิทธิบตัร 

12648 

15 พ.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1603000339 1 มี.ค. 59 อปุกรณติ์ดตัง้วงกบและวิธีการ

ติดตัง้วงกบดว้ยอปุกรณน์ัน้ 

- 28 ก.พ. 69          

615  อนสุิทธิบตัร 

13560 

16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1603001100 24 มิ.ย. 59 กระบวนการพิมพด์ว้ยระบบ

ดิจิตอลบนวสัดไุฟเบอรซ์เีมนต์

และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากสิ่งนัน้ 

- 23 มิ.ย. 69          

616  อนสุิทธิบตัร 

14047 

3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1603000590 8 เม.ย. 59 ตะปเูกลียว - 7 เม.ย. 69          

617  อนสุิทธิบตัร 

14707 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1703000595 7 เม.ย. 60 ฝา้ระบายอากาศและระบบการ

ติดตัง้ของสิ่งนัน้ 

- 6 เม.ย. 70          

618  อนสุิทธิบตัร 

14708 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1703000915 29 พ.ค. 60 เชิงชาย - 28 พ.ค. 70          

619  อนสุิทธิบตัร 

15362 

25 ก.ค. 62 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1703001274 14 ก.ค 60 ระบบและวิธีปิดขอบแผ่นวสัด ุ - 13 ก.ค 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

620  อนสุิทธิบตัร 

16485 

3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1703000309 24 ก.พ. 60 แผ่นปิดขัน้บนัได - 23 ก.พ. 70          

621  อนสุิทธิบตัร 

16535 

29 ก.ค.63 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1703001860 22 ก.ย. 60 อปุกรณเ์วน้รอ่ง - 21 ก.ย. 70          

622  อนสุิทธิบตัร 

17501 

19 มี.ค. 64 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1903000775 29 มี.ค 62 ระบบการติดตัง้ผนงัทนไฟ - 28 มี.ค 72          

623  อนสุิทธิบตัร  

18528 

17 ก.ย.64 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1903002152 22 ส.ค. 62 โครงสรา้งของผนงักนัเสียง - 21 ส.ค. 72          

624  อนสุิทธิบตัร 

18573 

27 ต.ค.64 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1803001972 31 ส.ค. 61 อปุกรณย์ดึสาํหรบัยดึแผ่นวสัด ุ - 30 ส.ค. 71          

625  อนสุิทธิบตัร 

19146 

25 ม.ค. 65 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1703000310 24 ก.พ. 60 คิว้บวั - 23 ก.พ. 70          

626  อนสุิทธิบตัร 

20540 

8 ธค. 65 บรษัิทสยามไฟเบอรซ์เีมนตก์รุป๊ 

จาํกดั 

1903001923 26 ก.ค. 62 อปุกรณต์ดัแผ่นวสัด ุ - 25 ก.ค. 72          

627  48472 7 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1302002137 31 ก.ค. 56 - พดัลมระบายอากาศ 30 ก.ค. 66          

628  52230 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1302002995 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 

 

17 ต.ค. 66          

629  52231 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1302002994 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 

 

17 ต.ค. 66          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

630  52234 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1302002996 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 

 

17 ต.ค. 66          

631  58157 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1302003804 27 ธ.ค. 56 - บล็อกปพืูน้ 26 ธ.ค. 68          

632  60816 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1602001695 4 พ.ค. 59 - อ่างลา้งหนา้ 3 พ.ค. 69          

633  61924 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1602000691 1 มี.ค. 59 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 28 ต.ค. 69          

634  70401 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000374 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

635  70403 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000377 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

636  70407 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000383 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

637  70411 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000392 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

638  86447 25 ม.ค 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1101002251 26 ก.ย 54 ปนูยาแนวกระเบือ้ง - 25 ก.ย 74          

639  86607 27 ม.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000369 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

640  86608 27 ม.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000371 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

641  86609 27 ม.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000373 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

642  86610 27 ม.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000387 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

643  86611 27 ม.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000382 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

644  86613 27 ม.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1702000390 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

645  88563 8 มิ.ย 65 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1201000290 26 ม.ค 55 ชดุผนงัระแนง - 25 ม.ค 75          

646  อนสุิทธิบตัร 

8327 

24 ก.ย. 56 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1303000079 24 ม.ค. 56 อปุกรณด์กัและระบายความ

รอ้นใตห้ลงัคา 

- 23 ม.ค. 66          

647  อนสุิทธิบตัร 

8637 

12 ก.พ. 57 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1303000336 27 มี.ค. 56 ชิน้ส่วนสาํหรบัการติดตัง้กรอบ - 26 มี.ค. 66          

648  อนสุิทธิบตัร 

8916 

9 มิ.ย. 57 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1303000299 20 มี.ค. 56 ระบบจดัการจ่ายไฟฟ้าใน

อาคารท่ีมีหน่วยผลิตไฟฟ้า

สาํรองในตวัเอง 

- 19 มี.ค. 66          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

649  อนสุิทธิบตัร 

9162 

24 ก.ย. 57 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1303001541 6 ธ.ค. 56 ชดุปรบัระดบัสาํหรบัพดัลม - 5 ธ.ค. 66          

650  อนสุิทธิบตัร 

9216 

13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1403000050 17 ม.ค. 57 ระบบการติดตัง้กระเบือ้ง

หลงัคา 

- 16 ม.ค. 67          

651  อนสุิทธิบตัร 

9217 

13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1303001325 18 ต.ค. 56 ชดุระบายอากาศสาํหรบั

หลงัคา 

- 17 ต.ค. 66          

652  อนสุิทธิบตัร 

9218 

13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1303001540 6 ธ.ค. 56 อปุกรณส์าํหรบัการติดตัง้วตัถุ

บนหลงัคา 

- 5 ธ.ค. 66          

653  อนสุิทธิบตัร  

9592 

27 ก.พ. 58 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1403000991 1 ก.ย. 57 แผ่นพืน้หอ้งนํา้คอนกรตี

สาํเรจ็รูป 

- 31 ส.ค. 67          

654  อนสุิทธิบตัร  

10441 

28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1303001502 28 พ.ย. 56 ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรบัอาคาร

จากเซลลเ์ชือ้เพลิง 

- 27 พ.ย. 66          

655  อนสุิทธิบตัร  

10857 

4 ธ.ค. 58 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1403001721 19 ธ.ค. 57 อปุกรณป์ลกูพืชบนผิวนํา้ - 18 ธ.ค. 67          

656  อนสุิทธิบตัร 

12334 

20 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1603000755 4 พ.ค. 59 ชดุอ่างชาํระสาํเรจ็รูป - 3 พ.ค. 69          

657  อนสุิทธิบตัร 

14851 

23 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1703000719 28 เม.ย. 60 ระบบการติดตัง้แผงระแนง - 27 เม.ย. 70          

658  อนสุิทธิบตัร 

15741 

6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1703000717 28 เม.ย. 60 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 27 เม.ย. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

659  อนสุิทธิบตัร 

15930 

17 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1803002230 28 ก.ย. 61 ภาชนะเพาะปลกู - 27 ก.ย. 71          

660  อนสุิทธิบตัร 

16398 

23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1703001858 22 ก.ย. 60 ระบบแจง้เตือนการเคลื่อนท่ี - 21 ก.ย. 70          

661  อนสุิทธิบตัร 

16797 

30 ก.ย.63 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1803000694 23 มี.ค. 61 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 22 มี.ค. 71          

662  อนสุิทธิบตัร 

16977 

26 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1803000695 23 มี.ค. 61 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 22 มี.ค. 71          

663  อนสุิทธิบตัร 

18059 

16 ก.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั 

1803001050 3 พ.ค. 61 แผ่นวสัดคุอมโพสิต - 2 พ.ค. 71          

664  50454 15 ก.ค. 59 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1302000201 1 ก.พ. 56 - แผ่นปพืูน้ 31 ม.ค. 66          

665  61925 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1602000693 1 มี.ค. 59 - แผ่นปพืูน้และผนงั 28 ก.พ. 69          

666  77922 11 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001642 24 เม.ย. 61 - ลวดลายแผ่นปพืูน้และ

ผนงั 

23 เม.ย. 71          

667  185121 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001659 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และผนงั 23 เม.ย. 71          

668  78584 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001660 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และผนงั 23 เม.ย. 71          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

669  78578 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001652 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และผนงั 23 เม.ย. 71          

670  78585 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001653 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และผนงั 23 เม.ย. 71          

671  78575 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001654 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และผนงั 23 เม.ย. 71          

672  78586 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001655 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และผนงั 23 เม.ย. 71          

673  78582 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1802001656 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และผนงั 23 เม.ย. 71          

674  อนสุิทธิบตัร 

10186 

7 ส.ค. 58 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1503000634 30 เม.ย. 58 เกรยีงสาํหรบัปรบัระดบัพืน้ผิว

และติดตัง้กระเบือ้ง 

- 30 เม.ย. 68          

675  อนสุิทธิบตัร  

10439 

28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1503000635 30 เม.ย. 58 เกรยีงหวีสาํหรบัติดตัง้และวาง

กระเบือ้งบนวสัดซุเิมนต ์

- 30 เม.ย. 68          

676  อนสุิทธิบตัร 

18274 

31 ส.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

2003001508 2 ก.ค. 63 ระบบหวัเตาเผา - 2 ก.ค. 73          

677  64005 3 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดัและบรษัิทเอสซจีี เซรามิกส ์

จาํกดั (มหาชน) 

0701004776 21 ก.ย. 50 ชดุเครื่องและกรรมวิธีการทาํ

ลวดลายและการขึน้รูปเซรามิ

กแบบแผ่นและผลิตภณัฑท่ี์ได้

จากกรรมวิธีนี ้

- 20 ก.ย. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

678  สิทธิบตัร 

US8333916 B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

18 ธ.ค. 55 บรษัิทเอสซจีี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

จาํกดั และบรษัิท เอสซจีี เซรา

มิกส ์จาํกดั (มหาชน) 

11/859684 21 ก.ย. 50 กรรมวิธีการทาํลวดลายและ

การขึน้รูปเซรามิกแบบแผ่นและ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกรรมวิธีนี ้

- 20 ก.ย. 70          

679  56898 22 ส.ค. 60 บรษัิท เอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1402000375 28 ก.พ. 57 - ภาชนะเพาะปลกู 27 ก.พ. 67          

680  58154 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1402000975 25 เม.ย. 57 - แผ่นปพืูน้และผนงั 24 เม.ย. 67          

681  58155 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1402000974 25 เม.ย. 57 - แผ่นปพืูน้และผนงั 24 เม.ย. 67          

682  60806 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001857 12 มิ.ย. 58 - อิฐบลอ็ค 11 มิ.ย. 68          

683  60807 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001858 12 มิ.ย. 58 - อิฐบลอ็ค 11 มิ.ย. 68          

684  60814 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001859 12 มิ.ย. 58 - อิฐบลอ็ค 11 มิ.ย. 68          

685  60815 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001860 12 มิ.ย. 58 - อิฐบลอ็ค 11 มิ.ย 68          

686  61795 4 เม.ย.61  บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001376 27 เม.ย. 58 - กระถาง 26 เม.ย. 68          

687  77827 6 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี แลนดส์เคป จาํกดั 1702001408 28 เม.ย 60 - แผ่นปพืูน้และผนงั 27 เม.ย 70          

688  52232 4 พ.ย. 59 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402000099 17 ม.ค. 57 - อปุกรณย์ดึ 16 ม.ค. 67          

689  52233 4 พ.ย. 59 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402000100 17 ม.ค. 57 - อปุกรณย์ดึ 16 ม.ค. 67          

690  54434 27 มี.ค. 60 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 0701004624 13 ก.ย. 50 วสัดมุงุหลงัคา - 12 ก.ย. 70          

691  54435 27 มี.ค. 60 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 0701004625 13 ก.ย. 50 อปุกรณย์ดึติดวสัดมุงุหลงัคา - 12 ก.ย. 70          

692  55987 14 ก.ค. 60  บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502000543 27 ก.พ. 58 - อปุกรณย์ดึ 26 ก.พ. 68          

693  55989 14 ก.ค. 60 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502000544 27 ก.พ. 58 - อปุกรณย์ดึ 26 ก.พ. 68          

Thitatorn Yaruan
โอนสิทธิมาจาก เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

694  56127 21 ก.ค. 60 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 0701004623 13 ก.ย. 50 ระบบติดตัง้วสัดมุงุหลงัคาและ

วิธีการติดตัง้ 

- 12 ก.ย. 70          

695  60016 12 ม.ค. 61 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402001810 17 ก.ค. 57 - ชิน้ส่วนสิ่งก่อสรา้ง 16 ก.ค. 67          

696  60813 16 ก.พ. 61 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502001743 29 พ.ค. 58 - อปุกรณป์อ้งกนัความ

รอ้น 

28 พ.ค. 68          

697  61573 23 มี.ค. 61 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602000766 7 มี.ค. 59 - กระเบือ้งหลงัคา 6 มี.ค. 69          

698  64257 16 ส.ค 61 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602003634 21ก.ย. 59 - กระเบือ้งมงุหลงัคา 20 ก.ย.69          

699  70402 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000376 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

700  70404 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000378 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

701  70405 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000379 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

702  70406 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000380 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

703  70408 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000384 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

704  70409 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000385 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

705  70410 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000386 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

706  70412 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000393 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

707  70898 25 ก.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702003751 22 ก.ย. 60 - อปุกรณแ์ขวนเพดาน 21 ก.ย. 70          

708  71654 23 ก.ย. 62 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1201002592 1 มิ.ย. 55 อปุกรณส์าํหรบัเก่ียวหลงัคา - 31 พ.ค. 75          

709  73000 6 ธ.ค. 62 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602001694 4 พ.ค. 59 - กระเบือ้งหลงัคา 3 พ.ค. 69          

710  73777 16 ม.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1001001355 3 ก.ย. 53 อปุกรณป์อ้งกนัการตกจาก

หลงัคา 

- 2 ก.ย. 73          

Thitatorn Yaruan
โอนสิทธิมาจาก SCG MAT
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

711  73778 16 ม.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1001001891 13 ธ.ค. 53 อปุกรณช่์วยเคลื่อนไหวบน

หลงัคา 

- 12 ธ.ค. 73          

712  75544 2 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000818 10 มี.ค. 60 - แผ่นมงุหลงัคา 9 มี.ค. 70          

713  75545 2 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000819 10 มี.ค. 60 - แผ่นหลงัคาเซลล์

แสงอาทิตย ์

9 มี.ค. 70          

714  77519 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000697 2 ก.ย.60 - ครอบหลงัคา 1 ก.ย.70          

715  77520 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000698 2 ก.ย.60 - ครอบหลงัคา 1 ก.ย.70          

716  79307 20 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1802002254 8 มิ.ย. 61 - กระเบีอ้งมงุหลงัคา 7 มิ.ย. 71          

717  78576 16 ก.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702002846 27 ก.ค. 60 - ครอบหลงัคา 26 ก.ค. 70          

718  78581 16 ก.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702002847 27 ก.ค. 60 - ครอบหลงัคา 26 ก.ค. 70          

719  78577 16 ก.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702004173 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70          

720  78580 16 ก.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702004174 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70          

721  78579 16 ก.ย. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702004175 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70          

722  80231 14 ธ.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1802002794 10 ก.ค 61 - ครอบหลงัคา 9 ก.ค 71          

723  81472 16 ก.พ. 64 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1902004020 4 ต.ค. 62 - อปุกรณก์นันก 3 ต.ค. 72          

724  82826 25 พ.ค. 64 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1902001550 24 เม.ย. 62 - แผงรบัพลงังาน

แสงอาทิตย ์

23 เม.ย. 72          

725  84174  16 ส.ค. 64 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502003050 4 ก.ย. 58 - อปุกรณแ์ขวนเพดาน 3 ก.ย. 68          

726  86612 27 ม.ค. 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000389 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          

727  86614 27 ม.ค. 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000391 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

728  87896 3 พ.ค 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 2002001631 14 เม.ย 63 - อปุกรณย์ดึ 13 เม.ย 73          

729  88550 8 มิ.ย 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1201005396 12 ต.ค. 53 กระเบือ้งหลงัคา - 11 ต.ค. 73          

730  89174 3 ส.ค. 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1902004019 4 ต.ค 62 - แผ่นปิดเชิงชายกนันก 3 ต.ค 72          

731  89792 28 ก.ย. 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 2002004734 20 ต.ค 63 - กระเบือ้งหลงัคา 19 ต.ค 73          

732  อนสุิทธิบตัร  

10187 

7 ส.ค. 58 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1403000775 17 ก.ค. 57 ระบบการติดตัง้ครอบป้ันลม - 16 ก.ค. 67          

733  อนสุิทธิบตัร 

10438 

28 ก.ย. 58 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1403000776 17 ก.ค. 57 อปุกรณส์าํหรบัเสรมิแปและ

ติดตัง้เชิงชาย และการติดตัง้

ของอปุกรณน์ัน้ 

- 16 ก.ค. 67          

734  อนสุิทธิบตัร 

11006 

11 ม.ค. 59 บรษัิทเอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1503000815 

 

29 พ.ค. 58 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้น

และลดการสั่นสะเทือน 

- 28 พ.ค. 68          

735  อนสุิทธิบตัร 

11253 

7 มี.ค. 59 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1503000803 29 พ.ค. 58 อปุกรณเ์พ่ิมพืน้ท่ีทางเดินท่ี

สามารถปรบัระยะอปุกรณไ์ด ้

- 28 พ.ค. 68          

736  อนสุิทธิบตัร 

12333 

20 ม.ค. 60 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1503001396  4 ก.ย. 58 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้น - 3 ก.ย. 68          

737  อนสุิทธิบตัร 

14513 

25 ต.ค. 61 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1703002027 11 ต.ค. 60 แผ่นปิดเชิงชาย - 10 ต.ค. 70          

738  อนสุิทธิบตัร 

14706 

13 ธ.ค. 61 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1703001857 22 ก.ย. 60 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้น

และลดการสั่นสะเทือน 

 

- 21 ก.ย. 70          

Thitatorn Yaruan
โอนสิทธิมาจาก SCG MAT

Thitatorn Yaruan
โอนสิทธิมาจาก SCG MAT
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

739  อนสุิทธิบตัร 

15233 

7 มิ.ย. 62 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1703002028 11 ต.ค. 60 ครอบหลงัคา - 10 ต.ค. 70          

740  อนสุิทธิบตัร 

15928 

17 ก.พ. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1703001275 14 ก.ค. 60 แผ่นหลงัคา - 13 ก.ค. 70          

741  อนสุิทธิบตัร 

16598 

11 ต.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1903002592 4 ต.ค. 62 ระบบการติดตัง้อปุกรณส์าํหรบั

ปอ้งกนัสตัว ์

- 3 ต.ค. 72          

742  อนสุิทธิบตัร 

18201 

27 ก.ค. 64 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 2003000781 14 เม.ย 63 แผงรบัรงัสีพลงังานแสงอาทิตย ์ - 13 เม.ย 73          

743  อนสุิทธิบตัร 

19147 

25 ม.ค. 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1903002593 4 ต.ค 62 ชดุครอบป้ันลมและวิธีติดตัง้ชดุ

ครอบดงักล่าว 

- 3 ต.ค 72          

744  อนสุิทธิบตัร 

19820 

8 มิ.ย 65 บรษัิท เอสซจีี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1703001372 27 ก.ค. 60 ครอบดา้นขา้งหลงัคา - 26 ก.ค. 70          

745  51563 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1302002773 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66          

746  51564 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1302002775 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66          

747  51565 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1302002776 7 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 6 ต.ค. 66          

748  51940 18 ต.ค. 59 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1302002774 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66          

Thitatorn Yaruan
โอนสิทธิมาจาก SCG MAT
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

749  55593 26 มิ.ย. 60 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

0901001165 17 มี.ค 52 ระบบชาํระลา้งสาํหรบัการทาํ

ความสะอาดของเสียภายในโถ

สขุภณัฑ ์ดว้ยการใชน้ํา้ใน

ปรมิาณท่ีกาํหนด 

- 16 มี.ค 72          

750  71216 22 ส.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1802000452 30 ม.ค. 61 - ฝารองนั่ง 29 ม.ค. 71          

751  72312 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1301005911 15 ต.ค 56 โถสขุภณัฑแ์ละระบบชาํระลา้ง

ภายในโถสขุภณัฑด์งักล่าว 

- 14 ต.ค 76          

752  72313 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1501001269 9 มี.ค 58 ระบบลาํเลียงแผน่รองรบั

ชิน้งานหล่ออตัโนมติัสาํหรบั

การผลิตเครื่องสขุภณัฑ ์

- 8 มี.ค 78          

753  74304 7 ก.พ. 63 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1802003899 14 ก.ย. 61 - ฝารองนั่ง 13 ก.ย. 71          

754  74305 7 ก.พ. 63 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1802003898 14 ก.ย. 61 - โถสขุภณัฑ ์ 13 ก.ย. 71          

755  74306 7 ก.พ. 63 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1802003897 14 ก.ย. 61 - โถสขุภณัฑ ์ 13 ก.ย. 71          

756  82284 19 เม.ย. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1802004341 4 ต.ค. 61 - ฝารองนั่ง 3 ต.ค 71          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

757  85170 10 พ.ย. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1902001588 30 เม.ย. 62 - ฝารองนั่ง 29 เม.ย. 72          

758  85171 10 พ.ย. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1902002227 11 มิ.ย. 62 - ฝารองนั่ง 10 มิ.ย. 72          

759  85721 8 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1902002679 10 ก.ค. 62 - โถสขุภณัฑ ์ 9 ก.ค. 72          

760  85722 8 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1902002680 10 ก.ค. 62 - โถสขุภณัฑ ์ 9 ก.ค. 72          

761  85723 8 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1902002683 10 ก.ค. 62 - โถสขุภณัฑ ์ 9 ก.ค. 72          

762  85724 8 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1902002684 10 ก.ค. 62 - ฝารองนั่ง 9 ก.ค. 72          

763  85725 8 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอ์ินดสัทร ี

จาํกดั 

1902003352 22 ส.ค. 62 - ฝารองนั่ง 21 ส.ค. 72          

764  51929 18 ต.ค. 59 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1302002963 16 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 15 ต.ค. 66          

765  51930 18 ต.ค. 59 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1302002964 16 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 15 ต.ค. 66          

766  51571 18 ต.ค. 59 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1302002965 16 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 15 ต.ค. 66          

767  51931 18 ต.ค. 59 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1302002966 16 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 15 ต.ค. 66          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

768  51932 18 ต.ค. 59 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1302003028 22 ต.ค. 56 - ฝาครอบสขุภณัฑพ์รอ้ม

อปุกรณค์วบคมุการฉีด

นํา้ 

21 ต.ค. 66          

769  54271 16 มี.ค. 60 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1402000694 26 มี.ค. 57 - โถสขุภณัฑ ์ 25 มี.ค. 67          

770  55122 22 พ.ค. 60 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1402000695 26 มี.ค. 57 - มือจบัคนัโยกสาํหรบัฝา

รองนั่ง 

25 มี.ค. 67          

771  55120 22 พ.ค. 60 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1402001843 22 ก.ค. 57 - โถสขุภณัฑ ์ 21 ก.ค. 67          

772  55123 22 พ.ค. 60 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1402001845 22 ก.ค. 57 - ฝารองนั่ง 21 ก.ค. 67          

773  62470 15 พ.ค. 61 บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์จาํกดั 1602001520 26 เม.ย. 59 - อ่างลา้งหนา้ 25 เม.ย. 69          

774  55511 19 มิ.ย. 60 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1402000963 24 เม.ย. 57 - ก๊อกนํา้ 23 เม.ย. 67          

775  61965 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1602001432 21 เม.ย. 59 - ราวจบัสาํหรบัโถสขุภณัฑ ์ 20 เม.ย. 69          

776  61966 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1602001860 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69          

777  61967 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1602001861 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69          

778  61968 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1602001862 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

779  62930 12 มิ.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1602001431 21 เม.ย. 59 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 69          

780  66002 2 พ.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1602001430 21 เม.ย. 59 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 69          

781  74764 12 ก.ค. 62 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1702002392 27 มิ.ย. 60 - ก๊อกนํา้ 26 มิ.ย. 70          

782  74765 12 ก.ค. 62 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1702002393 27 มิ.ย. 60 - ก๊อกนํา้ 26 มิ.ย. 70          

783  86000 20 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1902002726 12 ก.ค. 62 - ก๊อกนํา้ 11 ก.ค. 72          

784  86001 20 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1902002727 12 ก.ค. 62 - ก๊อกนํา้ 11 ก.ค. 72          

785  86002 20 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1902002728 12 ก.ค. 62 - ก๊อกนํา้ 11 ก.ค. 72          

786  86003 20 ธ.ค. 64 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1902002729 12 ก.ค. 62 - ก๊อกนํา้ 11 ก.ค. 72          

787  88498 13 มิ.ย. 65 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1201004664 12 ก.ย. 55 วาลว์ขบัลา้ง - 11 ก.ย. 75          

788  88499 13 มิ.ย. 65 บรษัิทสยามซานิทารฟิีตติง้ส ์

จาํกดั 

1902003586 6 ก.ย. 62 - ก๊อกนํา้ 5 ก.ย. 72          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

789  56256 27 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

0901001969 4 พ.ค. 52 กรรมวิธีและชดุเครือ่งสาํหรบั

ขึน้รูปวสัดชุนิดผง 

- 3 พ.ค. 72          

790  60803 16 ก.พ. 61 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1502000028 6 ม.ค. 58 - ชดุระบายอากาศ 5 ม.ค. 68          

791  68316 22 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1101000516 8 เม.ย. 54 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่ง

ปลกูสรา้ง 

- 7 เม.ย. 74          

792  69124 29 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1201004386 27 ส.ค. 55 เครื่องรวบรวมจดัเรยีงและรดั

กระเบือ้งหลงัคา 

- 26 ส.ค. 75          

793  71302 30 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1802001216 23 มี.ค. 61 - ชดุระบายอากาศ 22 มี.ค. 71          

794  184579 25 ก.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1702004859 1 ธ.ค. 60 - อปุกรณค์วบคมุพดัลม 30 พ.ย. 70          

795  73016 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1702001283 12 เม.ย. 60 - แผงระแนง 11 เม.ย. 70          

796  73017 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1702001284 12 เม.ย. 60 - แผงระแนง 11 เม.ย. 70          

797  79974 26 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1101000132 28 ม.ค. 54 ระบบการติดตัง้ผนงั - 27 ม.ค. 74          

798  80646 18 ม.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1201001869 24 เม.ย. 55 ระบบการติดตัง้เสา - 23 เม.ย. 75          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

799  76820 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1702004860 1 ธ.ค. 60 - ลวดลายสาํหรบั

จอแสดงผล 

30 พ.ย. 70          

800  77518 3 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1602001440 22 เม.ย. 59 - ช่องระบายอากาศ 21 เม.ย. 69          

801  77517 3 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1702001615 15 พ.ค. 60 - กระเบือ้งระบายอากาศ 14 พ.ค. 70          

802  77852 29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1702004861 1 ธ.ค. 60 - ลวดลายสาํหรบั

จอแสดงผล 

30 พ.ย. 70          

803  อนสุิทธิบตัร 

 10188 

7 ส.ค. 58 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1503000012 6 ม.ค. 58 ชดุระบายอากาศสาํหรบั

หลงัคา 

- 5 ม.ค. 68          

804  อนสุิทธิบตัร 

11005 

11 ม.ค. 59 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1503000330 

 

16 มี.ค. 58 ระบบระบายอากาศ 

 

- 15 มี.ค. 68          

805  อนสุิทธิบตัร 

12857 

14 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1503001858 30 ต.ค. 58 ระบบควบคมุการสอ่งสว่าง

อตัโนมติั 

- 29 ต.ค. 68          

806  อนสุิทธิบตัร 

12995 

22 ส.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1703000308 24 ก.พ. 60 ชดุอปุกรณส์าํหรบัการทดสอบ

ผนงั 

- 23 ก.พ. 70          

807  อนสุิทธิบตัร 

13813 

3 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1603002401 21 พ.ย. 59 ระบบการติดตัง้ผนงั - 20 พ.ย. 69          

808  อนสุิทธิบตัร 

13862 

17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1703000917 31 มี.ค. 60 ระบบระบายอากาศอตัโนมติั - 30 มี.ค. 70          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

809  อนสุิทธิบตัร 

13861 

17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1703000916 31 มี.ค. 60 ระบบระบายอากาศอตัโนมติั - 30 มี.ค. 70          

810  อนสุิทธิบตัร 

14048 

3 ก.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1603000655 22 เม.ย. 59 ช่องอากาศ - 21 เม.ย. 69          

811  อนสุิทธิบตัร 

15696 

14 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1703002120 25 ต.ค. 60 แผ่นปกคลมุท่ีมีชดุระบาย

อากาศ 

- 24 ต.ค. 70          

812  อนสุิทธิบตัร 

15929 

17 ก.พ. 63 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1703001371 27 ก.ค. 60 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่ง

ปลกูสรา้ง 

- 26 ก.ค. 70          

813  อนสุิทธิบตัร 

16597 

11 ส.ค. 63 บรษัิท เอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1703001370 27 ก.ค. 60 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่ง

ปลกูสรา้ง 

- 26 ก.ค. 70          

814  อนสุิทธิบตัร 

19517 

29 มี.ค. 65 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1803001501 3 ก.ค. 61 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่ง

ปลกูสรา้งแบบเวนจรุี่ 

- 2 ก.ค. 71          

815  สิทธิบตัร 

IT201600131820B 

(อิตาลี) 

21 พ.ค. 59 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

102016000138182

0 

28 ธ.ค. 59 อปุกรณก์ารพิมพแ์ละ

เครื่องจกัรการพิมพส์าํหรบั

ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

- 27 ธ.ค. 79          

816  สิทธิบตัร 

IT102018000008775

B (อติาลี) 

31 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

102018000008775 20 ก.ย. 61 อปุกรณแ์ละวิธีการสาํหรบัจ่าย

วสัดเุม็ดผงในโรงงานสาํหรบั

การผลิตวสัดแุผ่นหรอืกระเบือ้ง 

- 19 ก.ย. 81          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

817  สิทธิบตัร 

2869576 

(สเปน) 

27 ม.ค. 64 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

ES17842334T 27 ธ.ค. 60 อปุกรณก์ารพิมพแ์ละ

เครื่องจกัรการพิมพส์าํหรบั

ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

- 26 ธ.ค. 80          

818  สิทธิบตัร 

CN110430982B 

(จีน) 

30 มี.ค 64 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

201780081252.3 27 ธ.ค. 60 อปุกรณก์ารพิมพแ์ละ

เครื่องจกัรการพิมพส์าํหรบั

ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 

- 26 ธ.ค 80          

819  สิทธิบตัร 

IT201900016715B 

(อิตาลี) 

20 ก.ย. 64 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

102019000016715 19 ก.ย. 62 อปุกรณแ์ละวิธีการสาํหรบัจ่าย

วสัดเุม็ดผงในโรงงานสาํหรบั

การผลิตวสัดแุผ่นหรอืกระเบือ้ง 

 

- 18 ก.ย. 82          

820  อนสุิทธิบตัร 

16798 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั, จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

1803002977 24 ธ.ค. 61 อปุกรณส์าํหรบัช่วยพลิกตวั

ผูป่้วย 

- 23 ธ.ค. 71          

821  อนสุิทธิบตัร 

16799 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั, จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

1803002978 24 ธ.ค. 61 อปุกรณส์าํหรบัช่วยพลิกตวั

ผูป่้วย 

- 23 ธ.ค. 71          

822  อนสุิทธิบตัร 

15234 

7 มิ.ย 62 บรษัิท สยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั 1703000715 28 เม.ย. 60 แผ่นฉนวนกนัเสียง - 27 เม.ย. 70          

823  อนสุิทธิบตัร 

19833 

17 มิ.ย. 65 บรษัิท สยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั 1903000712 21 มี.ค. 62 ฉนวนกนัความรอ้น - 20 มี.ค. 72          
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

824  อนสุิทธิบตัร 

15697 

14 พ.ย. 62 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลีฟว่ิง จาํกดั 1703000718 28 เม.ย. 60 แผ่นปอ้งกนัการกระแทก - 27 เม.ย. 70          

825  อนสุิทธิบตัร 

18057 

16 ก.ค. 64 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลีฟว่ิง จาํกดั 1703000716 28 เม.ย. 60 สตูรผสมวสัดท่ีุมีความน่ิม - 27 เม.ย. 70          

826  อนสุิทธิบตัร 

18847 

7 ธ.ค 64 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลีฟว่ิง จาํกดั 1903002591 4 ต.ค 62 ระบบสาํหรบัวดัความดนัโลหิต - 3 ต.ค 72          

827  อนสุิทธิบตัร 

19318 

18 ก.พ.65 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลีฟว่ิง จาํกดั 2003001509 2 ก.ค 63 แผ่นวสัดสุาํหรบัขึน้รูปแผ่น

รองเทา้ 

- 1 ก.ค 73          

828  อนสุิทธิบตัร 

20155 

5 ก.ย 65 บรษัิท เน็กซเตอร ์ลีฟว่ิง จาํกดั 2103001874 30 มิ.ย 64 ระบบควบคมุตวักาํเนิดไอออน

ใหท้าํงานรว่มกบัอปุกรณเ์ป่า

ลมแบบอตัโนมติั 

- 29 มิ.ย 74          

ธุรกิจเคมิคอลสร่์วมกับธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร้าง          

829  สิทธิบตัร 

2605880  

(รสัเซยี) 

27 ธ.ค. 59 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ บรษัิทสยามอตุสาหกรรม

วสัดทุนไฟ จาํกดั 

20140131465/02 29 ก.ค. 57 

 

ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเคลอืบเพ่ิมค่า

สมัประสิทธ์ิการปลดปล่อยรงัสี

ความรอ้น 

- 29 ก.พ. 75 

 

         

830  สิทธิบตัร 

9587120 

(สหรฐัอเมรกิา) 

7 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

14/240,550 24 ก.พ. 57 ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 29 ก.พ. 75 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

831  สิทธิบตัร

DE602012030318.2 

(เยอรมนี) 

22 ม.ีค. 60 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

12869694.5 22 มี.ค. 60 

 

ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 29 ก.พ. 75          

832  สิทธิบตัร 

EP2820364 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

22 ม.ีค. 60 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

12869694.5 22 มี.ค. 60 

 

ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

 

 

- 29 ก.พ. 75          

833  สิทธิบตัร 

EP2820364 

(ฝรั่งเศส) 

22 ม.ีค. 60 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

 

12869694.5 22 มี.ค. 60 

 

ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 29 ก.พ. 75          

834  สิทธิบตัร 

1019080000000 

(สาธารณรฐัเกาหลี) 

8 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

2014-7018583 4 ก.ค. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 29 ก.พ. 75 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

835  สิทธิบตัร 

IDP000063303 

(อินโดนีเซยี) 

8 ต.ค. 62 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

 

P00201405084 27 ส.ค. 57 

 

ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

-  29 ก.พ. 75 

 

         

836  สิทธิบตัร 

75579  

(ไทย) 

 

10 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

 

1301001031 28 ก.พ. 56 ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 27 ก.พ. 75 

 

         

837  สิทธิบตัร 

28791  

(เวียดนาม) 

 

1 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

 

1-2014-02724 15 ส.ค. 57 

 

ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 29 ก.พ. 75 

 

         

838  สิทธิบตัร 

10201909375U  

(สิงคโปร)์ 

 

23 มิ.ย. 64 

 

บรษัิทเอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุน

ไฟ จาํกดั 

 

10201909375U 8 ต.ค. 62 

 

ส่วนประกอบและกระบวนการ

ผลิตสารเพ่ิมค่าสมัประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 8 ต.ค. 82 
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ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบตัร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยืน่คาํขอ สิทธิบตัร 

การประดษิฐ ์

สิทธิบตัรการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

วันสิน้อายุ          

ธุรกิจแพคเกจจิง้ร่วมกับธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร้าง          

839  อนสุิทธิบตัร 

15003 

12 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซจีี แพคเกจจิง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

บรษัิทเอสซจีี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑ์

ก่อสรา้ง จาํกดั 

1703000534 29 มี.ค. 60 องคป์ระกอบวสัดปุระสาน

สาํหรบังานก่อสรา้ง 

- 28 มี.ค. 70          

ธุรกิจแพคเกจจิง้ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส ์          

840  อนสุิทธิบตัร 

16521 

22 ก.ค. 63 บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั บรษัิท นวอินเตอรเ์ทค 

จาํกดั 

1903002389 16 ก.ย. 62 ชดุพบัขึน้รูปภาชนะบรรจแุบบ

กระดาษสาํหรบัเครือ่งขึน้รูป

ภาชนะบรรจแุบบกระดาษ 

- 15 ก.ย. 72          

841  อนสุิทธิบตัร 

16520 

22 ก.ค. 63 บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั บรษัิท นวอินเตอรเ์ทค 

จาํกดั 

1903002390 16 ก.ย. 62 เครื่องขึน้รูปภาชนะบรรจแุบบ

กระดาษ 

- 15 ก.ย. 72          

842  สิทธิบตัร 

EP3448561  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 มิ.ย. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท เอสซจีี แพคเกจจิง้ 

จาํกดั (มหาชน) 

17721447.5 2 มิ.ย. 64 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิา การเตรยีมของ

มนัและการใชใ้นการแปลง

องคป์ระกอบท่ีมีออกซเิจน 

- 28 เม.ย. 80 

 

         

843  สิทธิบตัร 

EP3448561  

(เยอรมนี) 

 

2 มิ.ย. 64 

 

บรษัิท เอสซจีี เคมิคอลส ์จาํกดั 

และบรษัิท เอสซจีี แพคเกจจิง้ 

จาํกดั (มหาชน) 

17721447.5 2 มิ.ย. 64 

 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิา การเตรยีมของ

มนัและการใชใ้นการแปลง

องคป์ระกอบท่ีมีออกซเิจน 

- 28 เม.ย. 80 
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•   ใบอนุญาตสัมปทาน 

ประทานบตัรในการทาํเหมืองแรหิ่นปนูและยิปซมัเป็นประทานบตัรท่ีมีอายรุะยะยาว และมกัจะไดร้บัสทิธิในการตอ่อายุ

ประทานบตัรตอ่เน่ือง เน่ืองจากปนูซีเมนตเ์ป็นสนิคา้พืน้ฐานท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง และเก่ียวขอ้งกบัภาพรวมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย 

รายละเอียดประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในธุรกิจซีเมนตแ์ละ 

ผลิตภณัฑก์่อสร้าง ที่ใช้ประโยชนใ์นปัจจุบัน 

เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 
สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ 

จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 
เนือ้ที ่(ไร่) 

อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

จาํกดั (มหาชน) 

สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์

15 ป่าไม ้ 3,312 14 2579 

ไพโรฟิลไลท ์
1 ป่าไม ้ 96 6 2571 

2 ป่าไม ้ 139 10 2575 

นครสวรรค ์ ยิปซมั 
1 ป่าไม ้ 298 9 2574 

1 ป่าไม ้ 278 3 2568 

บรษัิทเอสซีจี  

ซเิมนต ์จาํกดั 
ลาํปาง 

ถ่านหนิ, 

บอลเคลย ์
1 ป่าไม ้ 210 10 2575 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(ลาํปาง) จาํกดั 
ลาํปาง 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม  

ปนูซีเมนต ์

17 ป่าไม ้ 4,977 20 2585 

หนิดินดานเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์

2 ป่าไม ้ 596 17 2582 

3 ป่าไม ้ 846 20 2585 

ดนิอตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 51 7 2572 

1 กรรมสิทธ์ิ 280 13 2578 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(แก่งคอย) จาํกดั 
สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม  

ปนูซีเมนต ์

10 ป่าไม ้ 2,571 5 2570 

หนิดินดานเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์

3 กรรมสิทธ์ิ 874 5 2570 
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เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 

สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 

เนือ้ที ่(ไร่) อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(แก่งคอย) จาํกดั 

ลพบรุ ี
ดนิอตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์
1 กรรมสิทธ์ิ 218 16 2581 

ปราจีนบรุ ี
ดนิอตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์
2 กรรมสิทธ์ิ 507 15 2580 

นครราชสีมา 
ดนิอตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์
4 กรรมสิทธ์ิ 997 20 2585 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(ทา่หลวง) จาํกดั 
สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม  

ปนูซีเมนต ์

5 ป่าไม ้ 956 8 2573 

13 ป่าไม ้ 3,877 20 2585 

ดนิอตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 280 4 2569 

3 กรรมสิทธ์ิ 840 16 2581 

1 กรรมสิทธ์ิ 86 2 2567 

1 กรรมสิทธ์ิ 208 19 2584 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(ทุง่สง) จาํกดั 

นครศรธีรรมราช 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม  

ปนูซีเมนต ์

19 ป่าไม ้ 4,971 13 2578 

ดนิอตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 118 19 2584 

1 กรรมสิทธ์ิ 65 11 2576 

ยิปซมัและดนิ

อตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 93 26 2591 

กระบ่ี 
ดนิอตุสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต ์
2 กรรมสิทธ์ิ 372 16 2581 

สรุาษฎรธ์านี ยิปซมั 1 กรรมสิทธ์ิ 39 4 2569 

บรษัิทศลิาสานนท ์

จาํกดั 
สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต,์ เพ่ือ

ทาํปนูขาว และ

เพ่ืออตุสาหกรรม

ก่อสรา้ง 

1 ป่าไม ้ 257 12 2577 

บรษัิทศลิาไทยสงวน 

(2540) จาํกดั 
ขอนแก่น 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม  

ก่อสรา้ง 

1 กรรมสิทธ์ิ 167 
(อยู่ระหวา่ง

ขอตอ่อาย)ุ 
2563 
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เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 

สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 

เนือ้ที ่(ไร่) อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทคาํม่วน  

ซเิมนต ์จาํกดั 
สปป. ลาว 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม  

ปนูซีเมนต ์

1 ป่าไม ้

21,500 

(3,440 ha) 
25 2590 

Laterite เพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์

5,300 

(848 ha) 
25 2590 

Clay  
4,675 

(748 ha) 
25 2590 

Kampot Cement 

Co.,Ltd. 
ประเทศกมัพชูา 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์

1 

Ministry of 

industry, 

Mines and 

Energy 

6,133 44 2609 

PT Tambang 

Semen Sukabumi 

(สาํหรบั PT. SEMEN 

JAWA) 

ประเทศ

อินโดนีเซีย 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์ 

(Mt. Guha) 

1 
Ministry of 

forestry 
3,006 16 2581 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์ 

(Mt. Batu) 

1 

ยงัเป็น

กรรมสิทธ์ิ

ชาวบา้น 

741 17 2582 

หนิดินดานเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์

1 
Ministry of 

forestry 
743 16 2581 

Mawlamyine 

Cement Limited 

ประเทศ 

เมียนมา 

หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต ์

1 
Ministry of 

forestry 

800 

(320 Acre) 
14 2579 
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• บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เอสซีจีถือเป็นนโยบายปฏิบัติในทุกกลุ่มธุรกิจท่ีจะขอรบัส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจท่ีมีสิทธิไดร้บัส่งเสริมการลงทุน 

เน่ืองจากเอสซีจีมีการดาํเนินงานท่ีโปรง่ใสตามหลกัของบรรษัทภิบาลท่ีดี และเช่ือมั่นว่าจะสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข

ของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดท้กุประการ 

o ธุรกิจเคมิคอลส ์

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ

ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่น

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) กระบวนผลิต

เม็ดพลาสติกโพลเิอททีลีน 

6 พ.ค. 2554 ต.ค. 2569 

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) ผลิตภณัฑแ์ละ

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 

ปิโตรเคมี 

10 พ.ย. 2554 ธ.ค. 2567 

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) กระบวนการ

แยกสารโอเลฟินสใ์นอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

24 ก.ค. 2557 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) การสงัเคราะห์

สารเคม ี/ เคมีภณัฑส์าํหรบังานอตุสาหกรรม 

9 ก.ย. 2558 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

บรกิารสอบเทียบมาตรฐาน 22 พ.ค. 2555 

22 พ.ค. 2557 

24 ก.ค. 2562 

พ.ย. 2568 

ก.พ. 2573 

 ก.พ. 2577 

บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(CI Bot) 16 ก.พ. 2559 พ.ย. 2573 

บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(Oval Bot) 16 ก.พ. 2559 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 16 ธ.ค. 2554 ม.ค. 2570 

Mould 25 พ.ย. 2553 มี.ค. 2567 

กิจการบรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(ADC) 15 ก.พ. 2562 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ

ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
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การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมคา่

ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 

เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

PP 3 1 พ.ย. 2556 ม.ีค. 2566 

HDPE 4 1 พ.ย. 2556 ก.พ. 2566 

ท่าเทียบเรอืและคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์
 

12 ธ.ค. 2550 

14 ส.ค. 2552 

5 มี.ค. 2553 

26 มิ.ย. 2555 

4 ส.ค. 2557 

มี.ค. 2566 

ก.ย. 2566 

พ.ค. 2567 

ธ.ค. 2568 

มี.ค. 2571 

โอเลฟินส ์(MOC) 25 ธ.ค. 2549 ธ.ค. 2565 

ผลิตสไตรนีโมโนเมอร ์ 19 เม.ย. 2561 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิต Ethylene และ Propylene (Side 

Cracker)  

23 เม.ย. 2561 ก.พ. 2577 

PE Compound 

 

 
 

5 ม.ค. 2558 

5 ม.ค. 2558 

มี.ค. 2569 

ก.พ. 2571 

ไอนํา้ 1 พ.ย. 2556 เม.ย. 2567 

Industrial Wax 1 พ.ย. 2556 พ.ย. 2569 

เม็ดพลาสติก LDPE (DPEX) 22 พ.ย. 2556 เม.ย. 2573 

บาํบดันํา้เสีย กาํจดัหรอืขนถ่ายขยะ 

กากอตุสาหกรรมหรอืสารเคมีท่ีเป็นพิษ 
 

20 มี.ค. 2551 เม.ย. 2566 
 

Profile ท่อ ขอ้ต่อ  

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

 

ม.ค. 2567 

พ.ค. 2567 
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

มี.ค. 2568 

ต.ค. 2568 

ม.ค. 2568 

ต.ค. 2570 

ก.พ. 2572 

ก.ย. 2572 

ม.ค. 2576 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บน

ทุ่นลอยนํา้ 

22 ส.ค. 2560 พ.ค. 2575 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 29 มี.ค. 2561 ธ.ค. 2574 

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้แต่

ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้
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วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) สารเติมแต่ง

ของผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

21 ก.ค. 2559 ต.ค. 2569 

กิจการบรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(CPP) 9 มิ.ย. 2560 ม.ค. 2570 

วิจยัและพฒันา (TPE) เทคโนโลยีกระบวนการ

ผลิตเม็ดพลาสติก (SMX) 

 

20 เม.ย. 2559 ม.ค. 2572 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (TPE) สตูรและกระบวนการ

ของตวัเรง่ปฏิกิรยิา (PP Pilot Plant) 

21 เม.ย. 2559 พ.ย. 2570  
 

วิจยัและพฒันาระดบัโรงงานสาธิตเพ่ือผลิต 

PYROLYSIS NAPHTHA (CIRPLAS) จาก

พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ 

6 ต.ค. 2563 ส.ค. 2572 

ผลิตนํา้มนัสงัเคราะห ์PYROLYSIS 

(CIRPLAS) 

24 ก.ย. 2563 ส.ค. 2572 

บรกิารสอบเทียบมาตรฐาน 2 ส.ค. 2565 

2 ส.ค. 2565 
 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ โดยไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

Thermal cracked PE WAX  3 เม.ย. 2562 พ.ค. 2572 

กิจการผลิตพอลิเมอรช์นิดพิเศษ Catalyst for 

HDPE (TPE) 

16 มิ.ย. 2564 ต.ค. 2573 

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 7 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ โดยไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ท่อ ขอ้ต่อ 1 ต.ค. 2562 ก.พ. 2565 

 1 ต.ค. 2562 ม.ค. 2566 

 1 ต.ค. 2562 พ.ย. 2566 

 1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

ก.ค. 2566 

ม.ค. 2570 

ส.ค. 2570 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมเป็น

ระยะเวลา 6 ปี นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT 

13 ก.ย. 2559 พ.ย. 2565 

พฒันา ENTERPRISE SOFTWARE 12 เม.ย. 2565 6 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสุทธิเป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของเงิน

ลงทนุ โดยไม่รวมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแต่วนัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่น

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

Raw Water Plant  15 ม.ค. 2561 ส.ค. 2572 

กรณีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 3 ปี  โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

พฒันา ENTERPRISE SOFTWARE 6 ม.ค. 2564 ธ.ค. 2571 
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กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ

ในระบบอตัโนมตัิหรือหุ่นยนต ์ โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

พลาสติกโพลีเอททีลีนคอมพาวดช์นิดผง 

(R17) 

15 ส.ค. 2565 ส.ค.2568 

 

o ธุรกิจแพคเกจจิง้ 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ

ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไมร่วมคา่

ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 

เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตแผ่นกระดาษลกูฟกูและกลอ่งกระดาษ

ลกูฟกู 

24 ก.ค. 2550 ม.ค. 2565 

ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรอืเคลือบดว้ย

พลาสติก 

27 มี.ค. 2552 

27 มี.ค. 2556 

17 เม.ย. 2557 

19 มี.ค. 2558 

19 มี.ค. 2558 

ก.ย. 2565 

ก.ค. 2569 

ก.ค. 2570 

ส.ค. 2571 

ก.ค. 2573 

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสยีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้

แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

บรกิารดา้นจดัการพลงังาน 3 ต.ค. 2561 ต.ค. 2568 
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ผลิตไฟฟ้าจากกากอตุสาหกรรมท่ีไม่ใช่ขยะ

อนัตราย 

26 ก.ค. 2560 ต.ค. 2569 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 150 ของเงินลงทนุ โดยไมร่วม

คา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 14 พ.ค. 2556 มิ.ย. 2568 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมคา่

ท่ีดินและทุนหมุนเวียน ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยู่เดิม โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตสิ่งพิมพ ์ 12 ต.ค. 2558 ต.ค. 2566 
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ผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ 11 ธ.ค. 2557 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 15 ธ.ค. 2564 

15 ธ.ค. 2564 

25 ต.ค. 2565 

27 ต.ค. 2565 

ก.ค. 2573 

ส.ค. 2573 

ก.ย. 2573 

ส.ค. 2573 

 

 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บน

หลงัคา 

26 ต.ค. 2561 

26 ต.ค. 2561 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

มิ.ย. 2570 

มี.ค. 2571 

มิ.ย. 2571 

ธ.ค. 2571 

ก.พ. 2572 

ม.ีค. 2572 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนทุ่นลอยนํา้ 

8 ก.พ. 2562 ก.ค. 2573 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมคา่

ท่ีดินและทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมคา่

ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษคราฟท ์ 20 ก.พ. 2557 ก.พ. 2565 
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตสิ่งพิมพ ์ 19 ต.ค. 2560 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตเย่ือกระดาษชนิดพิเศษหรอืกระดาษชนิด

พิเศษ (Glassine paper) 

18 ต.ค. 2560 เม.ย. 2565 

ผลิตผลิตภณัฑจ์ากเย่ือกระดาษหรอืกระดาษ

ปลอดเชือ้ 

8 ก.ย. 2565 ส.ค. 2570 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมคา่

ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษคราฟท ์ 19 เม.ย. 2561 

12 มิ.ย. 2561 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตถงุกระดาษอตุสาหกรรม 5 ม.ค. 2561 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตแผ่นกระดาษลกูฟกู 28 ก.ค. 2559 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

 28 ก.ค. 2559 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า

ท่ีดินและทนุหมนุเวียน สาํหรบัโครงการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการใชพ้ลงังานทดแทน ทัง้นี ้

ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 20 ส.ค. 2562 ส.ค. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวม

คา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน สาํหรบัโครงการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 20 ส.ค. 2562 ส.ค. 2565 
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o ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร้าง 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ

ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่นภาษี

เงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการหอ้งปฏิบติัการสิ่งแวดลอ้ม 29 มิ.ย. 2555 พ.ค. 2570 

โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้จากขยะ

หรอืเชือ้เพลิงขยะ (RDF – Refuse Derived 

Fuel) 

25 ม.ค. 2562 ธ.ค. 2575 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ

ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่าท่ีดิน

และทุนหมนุเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็น

เวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตชิน้ส่วนหรอือปุกรณป์ระกอบหอ้งนํา้และ

หอ้งครวั 

31 ต.ค. 2555 ก.พ. 2570 

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้ แต่

ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ (RDF – 

Refuse Derived Fuel) 

22 มิ.ย. 2558 

5 เม.ย. 2559 

ก.ย. 2566 

ก.พ. 2567 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวลและ 

ไอนํา้ 

2 ธ.ค. 2557 ม.ค. 2567 
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสยีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปีเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงิน

ลงทนุ โดยไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวยีน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดย

มีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 21 ก.พ. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

13 ธ.ค. 2562 

5 ก.ค. 2564 

6 ก.ค. 2564 

3 ก.ย. 2564 

3 ก.ย. 2564 

4 พ.ค. 2560 

27 เม.ย. 2564 

21 มี.ค. 2565 

15 ก.พ. 2565 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ส.ค. 2571 

มิ.ย. 2570 

พ.ค. 2570 

ก.พ. 2572 

มิ.ย. 2570 

ก.พ. 2572 

ม.ค. 2572 

ม.ค. 2573 

ก.ย. 2572 

ก.ย. 2573 

ส.ค. 2573 

พ.ย. 2568 

ส.ค.2572 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์

ติดตัง้บนทุ่นลอยนํา้ (Solar Floating) 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

15 พ.ย. 2559 

มิ.ย. 2570 

ก.พ. 2572 

ก.พ. 2572 

มี.ค. 2572 

มี.ค. 2568 
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์

ติดตัง้บนหลงัคา 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562  

 4 ต.ค. 2561 

         16 ส.ค. 2564 

         11 พ.ค. 2565 

         11 พ.ค. 2565 

เม.ย. 2570 

พ.ย. 2573 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ (RDF – 

Refuse Derived Fuel) 

18 ส.ค. 2559 พ.ค. 2567 

กิจการขนถ่ายสินคา้สาํหรบัเรอืเดินทะเล  

(วดับนัได) 

20 ส.ค. 2556 ธ.ค. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 7  ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ โดยไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวยีน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แต ่ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระเบือ้งเซรามิค 19 ต.ค. 2561 มี.ค. 2566 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ

สาํหรบัการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลติ เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมคา่ท่ีดิน

และทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลติฉนวนใยแกว้ใชพ้ลงังานทดแทน Solar 

Roof 

4 มี.ค. 2564 มี.ค. 2567 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสริมการ

ลงทนุ เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน ในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตในระบบอตัโนมตัิหรือหุ่นยนต ์มี

กาํหนดเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัรสง่เสรมิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลติผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์(ยกเวน้ Earthen 

Ware และกระเบือ้งเซรามิกส)์ 

10 ก.ย. 2563 ก.ย. 2566 

 

o Corporate & Investments 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ

ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้

การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่น

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์

ติดตัง้บนหลงัคา 

20 มี.ค. 2557 ก.พ. 2570 
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เคร่ืองหมายการค้า 

เครื่องหมายการคา้ที่สาํคญัของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย เช่น เครือ่งหมายรูปชา้ง

ในหกเหลี่ยม เครื่องหมายรูปช้างในวงกลม เครื่องหมายรูปช้างเอราวัณในวงกลม เครื่องหมายรูปเสือในวงกลม 

เครื่องหมายรูปชา้งในหกเหลี่ยมและคาํว่า SCG ฯลฯ โดยมีเครื่องหมายการคา้ท่ีกรมทรพัยส์ินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชยร์บัจดทะเบียนไวป้ระมาณ 601 รูป 

 

 
  

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะบรษัิทโฮลดิง้ โดยเขา้ไปถือหุน้หรอืลงทนุในธุรกิจ

ต่างๆ ดังนัน้ เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในการบริหารงาน การจัดการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสรา้งความ

แข็งแกรง่ในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธร์ะยะยาว และสอดคลอ้งกบัการบริหารองคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลบริษัท

ไดจ้ัดผงัการบริหารงาน โดยมีกลุม่ธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสรา้ง ธุรกิจเคมิคอลส ์

และธุรกิจแพคเกจจิง้ นอกจากนัน้ยงัมี ธุรกิจการลงทนุ ทาํหนา้ท่ีบรหิารการลงทนุในธุรกิจรว่มทนุของ เอสซจีีในธุรกิจอ่ืนๆ 

เช่น ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจชิน้ส่วนและอุปกรณย์านยนต ์และธุรกิจเหล็ก ทัง้นีจ้ะไดร้บั

ผลตอบแทนจากการลงทนุ ในรูปของเงินปันผล และคา่ธรรมเนียมการจดัการ โดยโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษัิท   ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 สดัสว่นการลงทนุของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ในบริษัทย่อยบริษัทรว่ม กิจการท่ี

ควบคมุรว่มกนั และบรษัิทอ่ืนซึง่เป็นบรษัิทท่ีมีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นสาระสาํคญั แยกตามกลุม่ธุรกิจ ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้

ในหวัขอ้ท่ี 11 และ 12 ของรายงานประจาํปี 2565 


