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 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 041

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท  วาย เอส เอส ภูเก็ต  จำากัด

บริษัท  เดอะ เฮฟเวน บูติค รีสอร์ท  จำากัด บริษัท  เดอะ ไชนิด  จำากัด

บริษัท  กาย ออโต้เซอร์วิส  จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นางจุฑาทิพย์   นาคผจญ

กรรมการผู้จัดการ

ขอแสดงความนับถือ
นายปรีชาลักษณ์  ดีเดิม,นายชาญณรงค์  ดีเดิม, 

นส.คุณญภัทร  นิติธรรมนาถ
กรรมการผู้จัดการ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวทิพวรรณ   ดารารัตน์

กรรมการผู้จัดการ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาว ศศิวิมล     ตันติปุษปรรฆ์

กรรมการผู้จัดการ

วันที่  17 เมษายน  2562
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 ด้วยบริษัท  วาย เอส เอส ภูเก็ต  จำากัด  ขอเชิญไปร่วม
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 
เวลา 09.00น. ณ. ที่ทำาการของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 69/291 ม.
1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 วาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
     1/2562
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินปี สิ้นสุดวันที่  
    31  ธันวาคม  2561
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนด้วย

วันที่  17 เมษายน  2562
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 ด้วยบริษัท เดอะ เฮฟเวน บูติค รีสอร์ท จำากัด ขอเชิญ
ไปร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน  
2562  เวลา 09.00น.  ณ. บ้านเลขท่ี  22/49 ม.4  ซ.ตาเอียด  ถ.เจ้าฟ้า  ต.ฉลอง  
อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ   ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
 วาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
     1/2562
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินปี สิ้นสุดวันที่  
    31  ธันวาคม  2561
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนด้วย

วันที่  17 เมษายน  2562
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 ด้วยบริษัท กาย ออโต้เซอร์วิส จำากัด ขอเชิญไปร่วมประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 
09.00น. ณ.ที่ทำาการของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 13/3 ถนนอำาเภอ     
ตำาบลตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ   
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 วาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
     1/2562
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินปี สิ้นสุดวันที่  
    31  ธันวาคม  2561
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนด้วย

วันที่ 17 เมษายน  2562
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 ด้วยบริษัท เดอะ ไชนิด จำากัด ขอเชิญไปร่วมประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 
09.00น.  ณ.ที่ทำาการของบริษัทฯ  ตั้งอยู่เลขที่ 50/13  ถ. แม่หลวน  
ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อนี้
 วาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
     1/2562
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินปี สิ้นสุดวันที่  
    31  ธันวาคม  2561
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนด้วย



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 041

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท  2012 เอ็นจิเนียริ่ง รีโวลูชั่น  จำากัด

บริษัท  เฮฟเว่น  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำากัด  บริษัท  ออโต้เฮ้าส์  เทคนิค จำากัด

   บริษัท  โกลบอล พอร์ทโฟลิอุส  จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นายไพรัช   นกคุ้ม  ,  นางสาววารุณี    อีสา

กรรมการผู้จัดการ

ขอแสดงความนับถือ
 นายไกรภพ  ลิ่มกังวาฬมงคล

กรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
นายริชาร์ด  วัตสัน

กรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวณัฐสรัญ ล้วนปรัชญา

กรรมการ

วันที่  17 เมษายน  2562
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 ด้วยบริษัท 2012 เอ็นจิเนียริ่ง รีโวลูชั่น จำากัด ขอเรียนเชิญ
ไปร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน  
2562 เวลา 09.00 น.  ณ.ที่ทำาการของบริษัทฯ   ตั้งอยู่เลขที่   223/6   
ม.8  ตำาบลป่าคลอก  อำาเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต   เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 วาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
     1/2562
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินปี สิ้นสุดวันที่  
    31  ธันวาคม  2561
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนด้วย

วันที่  17 เมษายน  2562

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้กำาหนดให้มี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2562  ในวันที่ 30  เมษายน  

2562  เวลา  09:00  น. ณ สำานักงานของบริษัท บ้านเลขที่  หมู่

ที่  2/5 ถนนกะตะ ตำาบลกะรน  อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

83100  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 วาระที่  1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี  2561

 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 

และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า

ร่วมประชุมแทนด้วย

วันที่  20 เมษายน  2562

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้กำาหนดให้มี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2562  ในวันที่  30 เมษายน  

2562  เวลา  09:00  น. ณ สำานักงานของบริษัท บ้านเลขที่  หมู่

ที่ 17/10 หมู่ที่ 10 ตำาบลฉลอง  อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

83130  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 วาระที่  1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี  2561

 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 

และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า

ร่วมประชุมแทนด้วย

วันที่  17 เมษายน  2562

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  ได้กำาหนดให้มี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2562  ในวันที่ 30  เมษายน 

2562  เวลา  09:00  น. ณ สำานักงานของบริษัท บ้านเลขที่  8 หมู่ที่ 

3  ตำาบล ศรีสุนทร อำาเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  83110 เพื่อพิจารณา

เรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 วาระที่  1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี  2561

 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา 

และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมกันซึ่ง หากท่านไม่สามารถจะไปร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า

ร่วมประชุมแทนด้วย


