
ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105551116637

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด

2.  กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นายปยะ  ตัณฑวิเชียร 2.  นางสาวจารุวรรณ  ละอองมาลย/

3.  จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

และประทับตราสําคัญของบริษัท/

4.  ทุนจดทะเบียน    1,000,000.00 บาท / หนึ่งลานบาทถวน/

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 191/51 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

6.  วัตถุที่ประสงคของบริษัทมี 48 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน 5 แผน โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

นายทะเบียน

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220162701

Ref:E6310091220162701
1/7

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นางสาวจันทิมา  ทัศกุล)

ออกให้ ณ วันที่  : 2020-09-15 T12:59:43+0700

https://ecert.dbd.go.th/eservice-inquiry/Preview2?ref=E6310091220162701


ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2562

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียน

ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220162701

E10091220162701
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หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220162701            ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย
จํากัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220162701            ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย
จํากัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220162701            ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย
จํากัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220162701            ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย
จํากัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220162701            ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย
จํากัด
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