
ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียน เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ทะเบียนเลขที่ 0107562000386

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2.  กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นายประสาร  ไตรรัตนวรกุล 2.  นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน

3.  นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน 4.  นางปรารถนา  มงคลกุล

5.  นางภัทรียา  เบญจพลชัย 6.  นางอรรชกา  สีบุญเรือง

7.  นายสมพงษ  ตัณฑพาทย 8.  นายครรชิต  บุนะจินดา

9.  นายสุทธิลักษณ  จิราธิวัฒน 10.  นางยุวดี  จิราธิวัฒน

11.  นายปริญญ  จิราธิวัฒน 12.  นายทศ  จิราธิวัฒน

13.  นายพิชัย  จิราธิวัฒน 14.  นายญนน  โภคทรัพย

15.  นายสุทธิพันธ  จิราธิวัฒน/

3.  ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน นางยุวดี จิราธิวัฒน นายสุทธิลักษณ จิราธิวัฒน นายปริญญ จิราธิวัฒน

นายทศ จิราธิวัฒน นายพิชัย จิราธิวัฒน นายญนน โภคทรัพย นายสุทธิพันธ จิราธิวัฒน

กรรมการสองในเกาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ ไมมี/

4.  ทุน ทุนจดทะเบียน 6,320,000,000.00 บาท /

     (หกพันสามรอยยี่สิบลานบาทถวน)

     ทุนชําระแลวเปนเงิน   6,031,000,000.00 บาท /

     (หกพันสามสิบเอ็ดลานบาทถวน)

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 22  ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

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

ที่ E10091220072012
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6.  วัตถุประสงคของบริษัทมหาชนจํากัดนี้มี  102 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้  จํานวน 10 แผน

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

นายทะเบียน

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. กรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105533085504

ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

3. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2562

4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียน

ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

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

ที่ E10091220072012
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ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

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

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220072012            ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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