
ขอรับรองวาหางหุนสวนนี้ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0213561001309

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อหางหุนสวน หางหุนสวนจํากัด เดอรฟาบริค คอนซูมเมอร

2.  ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1.  นางนภัสนันท  กุลภัทรวัฒนา ลงหุนดวย เงิน ทรัพยสิน แรงงาน

จํานวน 2,500,000.00 บาท

2.  นายพงษพัฒน  กุลภัทรวัฒนา// ลงหุนดวย ทรัพยสิน

จํานวน 2,499,965.00 บาท

3.  นายแอดรอน จอนห  คาราซ/ ลงหุนดวย เงิน

จํานวน 35.00 บาท

3.   หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนนี้ มี  1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางนภัสนันท  กุลภัทรวัฒนา

4.  ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ มีดังนี้ ไมมี

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 222/186  หมูที่ 8 ถนนทางหลวง 3191 ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

/

6.  วัตถุที่ประสงคของหางหุนสวนนี้มี 25 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน 2 แผน โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

นายทะเบียน

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
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ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2561

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 1 เดือน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10841920002269

E10841920002269

Ref:E6210841920002269
2/4ออกให้ ณ วันที่  : 2019-10-30 T09:10:56+0700

https://ecert.dbd.go.th/eservice-inquiry/Preview2?ref=E6210841920002269


รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ว.1 (วพ.)

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

     (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน

ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

     (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

     (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม

และการค้าหลักทรัพย์

     (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

     (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

     (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

     (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน

ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น

หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

     (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร

สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช

อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

     (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ

อุปกรณ์การเล่นกีฬา

     (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น

เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

     (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี

เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่

และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

     (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ

เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

     (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

     (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย

ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

     (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

     (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
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และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

     (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

     (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

     (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

     (21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

     (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          (23) ประกอบกิจการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

          (24) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชีตามประมวลกฎหมายรัษฎากร แห่งราชอาณาจักรไทย

          (25) ประกอบกิจการบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท ห้องพัก ที่อยู่อาศัย

ตลอดจนบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็ปไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
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