
ขอรับรองวาบริษัทนี้ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562016256

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี้

1.  ชื่อบริษัท บริษัท พี ซี เอ็ม 58 จํากัด

2.  กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1.  นางสาวพิมพชนก   อุบออ

3.  จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ  นางสาวพิมพชนก  อุบออ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ

บริษัท/

4.  ทุนจดทะเบียน    1,000,000.00 บาท / หนึ่งลานบาทถวน/

5.  สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 17  ซอยรามอินทรา 77 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

6.  วัตถุที่ประสงคของบริษัทมี 22 ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้  จํานวน 2 แผน โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเปนสําคัญ

นายทะเบียน

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

คําเตือน :  หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพออกจากตนฉบับที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส การสั่งพิมพถือเปนสําเนาเอกสาร

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

ที่ E10031920000071
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ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่

1. นิติบุคคลนี้ไดสงงบการเงินป 2562

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่หาง/บริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพื่อผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไว

พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียน

ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ

หนังสือรับรอง

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

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

ที่ E10031920000071
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รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ว.2

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

          (1)  ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

          (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

เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

          (5)  ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          (6)  เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด  และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

          (7)  ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร  อาคารพาณิชย์  อาคารที่พักอาศัย  สถานที่ทำการ  ถนน  สะพาน  เขื่อน  อุโมงค์

และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด  รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

          (8)  ประกอบกิจการโรงแรม  ภัตตาคาร  บาร์  ไนท์คลับ

          (9)  ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า  และคนโดยสารทั้งทางบก  ทางน้ำ  ทางอากาศ  ทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

          (10)  ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ  รวบรวม  จัดทำ  จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ  ข้อมูลในทางเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม  การเงิน การตลาด  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

          (11)  ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย  ทางบัญชี  ทางวิศวกรรม  ทางสถาปัตยกรรม  รวมทั้งกิจการโฆษณา

          (12)  ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน  ความรับผิด  และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล  ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร  และกฎหมายอื่น

          (13)  ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

          (14)  ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์  เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

          (15)  ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน  สถานพยาบาล  รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์  การอนามัย

          (16)  ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์  โรงภาพยนตร์  และโรงมหรสพอื่น  สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา  สระว่ายน้ำ  โบว์ลิ่ง

          (17)  ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ตรวจสอบ  อัดฉีด  พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ  และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

          (18)  ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า  ตัดผม  แต่งผม  เสริมสวย

          (19)  ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป  ล้าง  อัด  ขยายรูป  รวมทั้งเอกสาร

          (20)  ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

          (21)  ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

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

ที่ E10031920000071            ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท พี ซี เอ็ม 58 จำกัด
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หนังสือรับรองฉบับนี้สรางในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ผูใชควรตรวจสอบขอควรทราบทายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผานทาง QR Code และเว็ปไซตกรม (www.dbd.go.th) ไดไมเกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ที่ E10031920000071            ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท พี ซี เอ็ม 58 จำกัด
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