
ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียน เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทะเบียนเลขที่ 0107565000468

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท เด็กซซอน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2.  กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นายสตูวิค  สตาเล มารติน 2.  นายสเตเนิธท  ไทรเกฟ ธอรมอด

3.  นางมัลลิกา  แกกลา 4.  นายสมชาย  มโนภินิเวศ

5.  นายณรงคฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร 6.  นายอนุรักษ  ลีลาปยมิตร

7.  นายบุญชวย  กอกิจโรจน 8.  นายประหยัด  ครองอภิรดี/

3.  ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสตูวิค สตาเล มารติน หรือ

นายสเตเนิธท ไทรเกฟ ธอรมอด หรือ นางมัลลิกา แกกลา สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ ไมมี/

4.  ทุน ทุนจดทะเบียน 238,250,000.00 บาท /

     (สองรอยสามสิบแปดลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)

     ทุนชําระแลวเปนเงิน   176,658,400.00 บาท /

     (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน)

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 78/4-5  หมูที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง/

6.  วัตถุประสงคของบริษัทมหาชนจํากัดนี้มี 36 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน 3 แผน โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

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

ที่ E10091220022172
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นายทะเบียน

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. กรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเปน บริษัท ดาคอน อินสเปคชั่น เทคโนโลยีส จํากัด

ทะเบียนเลขที่ 0105539054961 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ไดจดทะเบียน

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียน ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

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

ที่ E10091220022172
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(นางธารทิพย์ จงกลวานิชสุข)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220022172            ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220022172            ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220022172            ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Ref:E6610091220022172
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			 0107565000468
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			กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
				1.  นายสตูวิค  สตาเล่ มาร์ติน
				2.  นายสเตเนิธ์ท  ไทรเกฟ ธอร์มอด
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			ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/
		
		 
			ทุน ทุนจดทะเบียน 238,250,000.00 บาท / (สองร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
		
		 
			ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 176,658,400.00 บาท / (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
		
		 
			สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 78/4-5  หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง/
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			 ว.ทั่วไป (ว.เขียนเอง)
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			แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
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