
ขอรับรองวาหางหุนสวนนี้ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0133559004046

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อหางหุนสวน หางหุนสวนจํากัด สตีลลีดส (ประเทศไทย)

2.  ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1.  นายพัฒนพล  สิทธิโชคชัยชนะ ลงหุนดวย เงิน

จํานวน 900,000.00 บาท

2.  นางสมบูรณ  อาจองค/ ลงหุนดวย เงิน

จํานวน 100,000.00 บาท

3.   หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนนี้ มี  1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพัฒนพล  สิทธิโชคชัยชนะ/

4.  ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ มีดังนี้ ไมมี/

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 62/194  หมูที่ 2 ตําบลบานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี/

6.  วัตถุที่ประสงคของหางหุนสวนนี้มี 24 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน 3 แผน โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

นายทะเบียน

หนังสือรับรอง

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

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

ที่ E10091220252895
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ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2564

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย

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

ที่ E10091220252895
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รายละเอียดวัตถุที่ประสงคว.1 (วพ.)

วัตถุที่ประสงคทั่วไป

     (1) ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพยสินใดๆ ตลอดจน

ดอกผลของทรัพยสินนั้น

     (2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น

     (3) เปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย

     (4) กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น เวนแตใน

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

     (5) ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแตงตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     (6) เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด

วัตถุที่ประสงคประกอบพาณิชยกรรม

     (7) ประกอบกิจการคาสัตวมีชีวิต เนื้อสัตวชําแหละ เนื้อสัตวแชแข็ง และเนื้อสัตวบรรจุกระปอง

     (8) ประกอบกิจการคา ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง มันสําปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะมวงหิมพานต ถั่ว งา ละหุง ปาลมนํ้ามัน

ปอ ฝาย นุน พืชไร ผลิตภัณฑจากสินคาดังกลาว ครั่ง หนังสัตว เขาสัตว ไม แร ยาง ยางดิบ ยางแผน หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น

หรือไดมาจากสวนหนึ่งสวนใดของตนยางพารา ของปาสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

     (9) ประกอบกิจการคา ผัก ผลไม หนอไม พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเสน เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม นํ้าแร นํ้าผลไม สุรา เบียร อาหาร

สด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระปอง เครื่องกระปอง เครื่องปรุงรสอาหาร นํ้าซอส นํ้าตาล นํ้ามันพืช

อาหารสัตว และเครื่องบริโภคอื่น

     (10) ประกอบกิจการคา ผา ผาทอจากใยสังเคราะห ดาย ดายยางยืด เสนใยไนลอน ใยสังเคราะห เสนดายยืด เครื่องนุงหม

เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย เครื่องประดับกาย ถุงเทา ถุงนอง เครื่องหนัง รองเทา กระเปา เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณการเลนกีฬา

     (11) ประกอบกิจการคา เครื่องเคหภัณฑ เครื่องเรือน เฟอรนิเจอร เครื่องแกว เครื่องครัว ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หมอหุงขาวไฟฟา เตารีดไฟฟา เครื่องทําความรอน เครื่องทําความเย็น

เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟา รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว

     (12) ประกอบกิจการคา วัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือใชในการกอสราง เครื่องมือชางทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี

เครื่องตกแตงอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ อุปกรณประปา รวมทั้งอะไหล

และอุปกรณของสินคาดังกลาว

     (13) ประกอบกิจการคา เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องสูบนํ้า

เครื่องบําบัดนํ้าเสีย และเครื่องกําจัดขยะ

     (14) ประกอบกิจการคา นํ้ามันเชื้อเพลิง ถานหิน ผลิตภัณฑอยางอื่นที่กอใหเกิดพลังงาน และสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง

     (15) ประกอบกิจการคา ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องมือแพทย เครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตร ปุย

ยาปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตวทุกชนิด

     (16) ประกอบกิจการคา เครื่องสําอาง อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชเสริมความงาม

     (17) ประกอบกิจการคา กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ หนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณการถายภาพ

และภาพยนตร เครื่องคํานวณ เครื่องพิมพ อุปกรณการพิมพ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ตูเก็บเอกสาร เครื่องใชสํานักงาน

เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว

          (18) ประกอบกิจการคา ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทําเทียมสิ่งดังกลาว

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

ที่ E10091220252895            ออกให ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หางหุนสวนจํากัด สตีลลีดส (ประเทศไทย)
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          (19) ประกอบกิจการคา เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน ทั้งที่อยูในสภาพวัตถุดิบ หรือสําเร็จรูป

          (20) ประกอบกิจการคา ยางเทียม สิ่งทําเทียม วัตถุหรือสินคาดังกลาวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร

          (21) สั่งเขามาจําหนายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งสินคาตามที่กําหนดไวในวัตถุที่ประสงค

          (22) ทําการประมูลเพื่อขายสินคาตามวัตถุที่ประสงคใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สวนราชการและองคการของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

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

ที่ E10091220252895            ออกให ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หางหุนสวนจํากัด สตีลลีดส (ประเทศไทย)
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10091220252895            ออกให ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หางหุนสวนจํากัด สตีลลีดส (ประเทศไทย)
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			1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
			2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
			3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ 
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