
ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียน เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทะเบียนเลขที่ 0107564000430

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท เอคอมเมิรซ กรุป จํากัด (มหาชน)

2.  กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล 2.  นายวีระพงษ  ศรีวรกุล

3.  นายเพียรส  เจอรรารด เบนเน็ท 4.  นายณัฐศักดิ์  โรจนพิเชฐ

5.  นางเกศรา  มัญชุศรี 6.  นายเบนจามิน  ไมเคิล ดันฟ

7.  นายสตีเฟน  จอหน เฟอรราบี 8.  นายมารติน  ไฮนซ เฟรช/

3.  ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเพียรส เจอรรารด เบนเน็ท

และ นายวีระพงษ ศรีวรกุล ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทไดทุกกรณี

ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ ไมมี/

4.  ทุน ทุนจดทะเบียน 4,856,056,844.00 บาท /

     (สี่พันแปดรอยหาสิบหกลานหาหมื่นหกพันแปดรอยสี่สิบสี่บาทถวน)

     ทุนชําระแลวเปนเงิน   3,884,845,475.00 บาท /

     (สามพันแปดรอยแปดสิบสี่ลานแปดแสนสี่หมื่นหาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 689  อาคารภิรัชทาวเวอร ชั้น 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร/

6.  วัตถุประสงคของบริษัทมหาชนจํากัดนี้มี 59 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน 5 แผน โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

หนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

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

ที่ E10091220102995
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นายทะเบียน

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. กรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเปน บริษัท เอคอมเมิรซ กรุป จํากัด

ทะเบียนเลขที่ 0105563170470 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ไดจดทะเบียน

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

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 E10091220102995
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(นางสาวสมพร  พินิจทรัพย์สิน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220102995            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220102995            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220102995            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220102995            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220102995            ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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