
ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105547111537

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

2.  กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นายประภาศ  คงเอียด 2.  นางบุษกร  ปราบณศักดิ์

3.  นายชลัช  ชินธรรมมิตร 4.  นายปกรณ  อาภาพันธุ

5.  นายทวารัฐ  สูตะบุตร 6.  นางศิริพร  นพวัฒนพงศ

7.  นางอุษามาศ  รวมใจ 8.  นางสิรินทร  แดงไชยวัฒน

9.  นางจินดารัตน  วิริยะทวีกุล 10.  นายเสรี  นนทสูติ

11.  นายนาฬกอติภัค  แสงสนิท/

3.  จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ นายประภาศ คงเอียด และ

นายนาฬกอติภัค แสงสนิท ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ และ นางอุษามาศ รวมใจ และ นายนาฬกอติภัค แสงสนิท

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท/

4.  ทุนจดทะเบียน    258,338,120.00 บาท / สองรอยหาสิบแปดลานสามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน/

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/

6.  วัตถุที่ประสงคของบริษัทมี 34 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้  จํานวน 5 แผน โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220345881
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นายทะเบียน

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2564

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียน ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220345881
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(นางสาวจันทิมา  ทัศกุล)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220345881            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220345881            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220345881            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220345881            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220345881            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
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			 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
		
		 
			กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
				1.  นายประภาศ  คงเอียด
				2.  นางบุษกร  ปราบณศักดิ์
				3.  นายชลัช  ชินธรรมมิตร์
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			 ว.ทั่วไป (ว.เขียนเอง)
		
		 
			1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
			2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
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