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 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ 99 กรุ๊ป จำากัด

บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์  จำากัด บริษัท มโนรม การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัท เอ 99 คอนสตรัคชั่น จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นายรุจ  นาวารักษ์
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายชาญวิจักขณ์  แก้วประภา

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายรุจ  นาวารักษ์
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
ร้อยตำารวจเอก จตุพล  สีดอกบวบ

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ 99 กรุ๊ป จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 59/2 ม.5  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
83110  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัล
 แตนท์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 35/216 หมู่ที่ 2 ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ 99 คอนสตรัคชั่น จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 59/2 ม.5  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
83110  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท มโนรม การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 24/32 ม.2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เพียว แอคควา จำากัด

บริษัท นิจกาล จำากัด บริษัท นะโอ จำากัด

บริษัท ตรีพรหมวิศวกรรม จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางเปรมฤดี  ทองทิพย์

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายณรงค์  พรหมมา

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพียว แอคควา จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 131/28 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิจกาล จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 74/238 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตรีพรหมวิศวกรรม จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 56/143 หมู่ที่ 1 ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท นะโอ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 131/28 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ  
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ศุภมาศแลนด์ จำากัด

บริษัท ไทม์ ทู เพลย์ จำากัด บริษัท ไทยซิงหย่าโจวภูเก็ต ทัวร์ จำากัด

บริษัท ศุภมาศเคหะภัณฑ์ จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นางสุกฤตา จุลไกวัลสุจริต

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวรุจิกานต์ คลายทุกข์

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสุกฤตา จุลไกวัลสุจริต

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางกุ้ยฟาง หม่า
กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศุภมาศแลนด์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท 20/3 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าเรือ-ป่าคลอก ต.ป่าคลอก 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดัง
ต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทม์ ทู เพลย์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 280  ม.8 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
93170  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศุภมาศเคหะภัณฑ์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 20/3 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าเรือ-ป่าคลอก ต.ป่าคลอก 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดัง
ต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซิงหย่าโจวภูเก็ต ทัวร์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 38/5-6 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ซี ฟอร์ส เมนเนจเม้นท์ จำากัด

บริษัท ออฟฟิศ ออร์กาไนเซอร์  จำากัด บริษัท โอ้โฮภูเก็ตดอทคอม จำากัด

บริษัท กู๊ดไซน์ ภูเก็ต จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นายปิติพงศ์ ลั่วสกุล

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวบุษยามาศ สิทธิเดช

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวปรียาภรณ์ บุญล้น

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายสำาเนียง อาชญาทา

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี ฟอร์ส เมนเนจเม้นท์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 125/373 หมู่ที่5 ตำาบลรัษฎา อำาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออฟฟิศ ออร์กาไนเซอร์  จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 155/1 หมู่ที่1 ตำาบลป่าคลอก อำาเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 83110  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท กู๊ดไซน์ ภูเก็ต จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 56/7 หมู่ที่ 4 ซอยเกาะแก้ว 23 (ห่านฝรั่ง) 
ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอ้โฮภูเก็ตดอทคอม จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 12/2 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83110  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เล่อ ไทย ทัวร์ จำากัด

บริษัท อินนิ่ง จำากัด บริษัท ปริ้นเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

บริษัท ภูเก็ตเวิร์คเกอร์เซอร์วิส จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวนภัค  ไพรพรรษา

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวปรียนันท์  ตันติสุภาพงศ์

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายสุรกิจ นิติวรานุรักษ์

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายวินัย   เภาวิเศษ

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เล่อ ไทย ทัวร์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 97/474 หมู่ที่ 4 ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อ
ไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินนิ่ง จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 225 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 83 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภูเก็ตเวิร์คเกอร์เซอร์วิส จำากัด
 ดว้ย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ สำานักงาน
ของบริษัท เลขที่ 49 ถนนระนอง ตำาบลตลาดเหนือ อำาเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อ
ไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริ้นเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 46/205 ม.6 ถ.ประชาสามัคคี ต.รัษฎา 
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040
  ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ภูเก็ตโปรเซอร์วิส จำากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีทีเอส การ์ด จำากัด บริษัท อันดาการาจ จำากัด

บริษัท เวิร์ลทัวร์ จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นายเถลิงชัย มณีอ่อน

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายภวัต พิทักษ์
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวพิชชาภัทร์ ภัทรสิริรถานันท์

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางนันท์นภัส   เถาว์พงศ์

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภูเก็ตโปรเซอร์วิส จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 10/252 ม.3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ทา่นผู้ถือหุ้นของ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีทีเอส การ์ด จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 10/255 ม.จอมทองธานี หมู่ที่ 3 ซอย 5/4 
ถนนขวาง ตำาบลวิชิต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวิร์ลทัวร์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 128/290 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อันดาการาจ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 369/58 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อ
ไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040
  ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท สวนอาหาร เฮง จำากัด

บริษัท ภูหลงเถิน จำากัด บริษัท กรพลังทรัพย์ จำากัด

บริษัท วัชรีผลไม้ จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวสุพรรณี ชีวินมหรัตน์

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายควิง หลง ลี
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางวัชรี ดวงเกิด
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวนภัค  ไพรพรรษา

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอาหาร เฮง จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 33/12 ม.1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภูหลงเถิน จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 38/5 ม.3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท วัชรีผลไม้ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 371/10 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อ
ไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรพลังทรัพย์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 97/474 ม.4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040
  ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำากัด

บริษัท หย่งเล่ออินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด บริษัท เชฟ แฟมิลี่ จำากัด

บริษัท ไดมอนด์ทรานสปอร์ต จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวนภัสกนก เมฆนิติ

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
 นายอภิบาล แซ่ยาง

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายอุทิตย์ ชีวินมหรัตน์

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายกนก จิตรงาม
กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 4/211 หมู่ที่ 3 ตำาบลรัษฎา อำาเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท หย่งเล่ออินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 89/3 หมู่ที่ 6 ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อ
ไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดมอนด์ทรานสปอร์ต จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท 89/252 หมู่ที่ 6 ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อ
ไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชฟ แฟมิลี่ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 1/1 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
81210  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040
  ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีเอ็น กรุ๊ป ภูเก็ต จำากัด

บริษัท ซัน แอดน์ บีช17 จำากัด บริษัท พีพีหวังต้าฟู๋ จำากัด

บริษัท พราวด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นายธนิต พลีตา
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาววีรดา กัปโก

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาววิชุตา   ชัยสีหา

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายกนก จิตรงาม
กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็น กรุ๊ป ภูเก็ต จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 95/4 ม.4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
83130  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซัน แอดน์ บีช17 จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 204 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83100  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราวด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 9/46 ถนนศักดิเดช  ตำาบลตลาดเหนือ 
อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีพีหวังต้าฟู๋ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 7 ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ 81210  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040
  ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เคเอ็น บีชแวร์ จำากัด

บริษัท หลงซิงค์ ซิลค์ โรดซ์ จำากัด บริษัท ทอง พัฒนา (ภูเก๊ต) จำากัด

บริษัท ตงเหมียว มารีน จำากัด

ขอแสดงความนับถือ
นางสาววีรดา กัปโก

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวนภัสศร อารีรอบ

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายสมบูรณ์   แซ่ต้วง

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นายสุเมธ สุทธิเกษม

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคเอ็น บีชแวร์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 49/26 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ตำาบลเชิง
ทะเล อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  83110  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท หลงซิงค์ ซิลค์ โรดซ์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 18/31 ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83100 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตงเหมียว มารีน จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขท่ี 88 ม.4 ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 83000  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทอง พัฒนา (ภูเก๊ต) จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขที่ 17 ซ.3 (พัฒนา) ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ 
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 



 ประกาศปิดงบ ประจำาวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขที่ 040
  ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทู นภา เอนจิเนียร์ จำากัด

บริษัท ภูเก็ตนิวไทยเอเซีย จำากัด บริษัท ซินหวันฟา ภูเก็ต จำากัด

บริษัท รักไทยภูเก็ต จำากัด 

ขอแสดงความนับถือ
นายคมพัชญ์ อนงค์จิรสิริ

กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางกุ้ยฟาง หม่า
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
 นายวิสุทธิ์ รักไทย
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวสุมาลี คุ้มบ้าน

กรรมการบริษัท

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทู นภา เอนจิเนียร์ จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 96/171 หมู่ที่ 4 ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภูเก็ตนิวไทยเอเซีย จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 38/6 หมู่ที่ 3 ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไป
นี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท รักไทยภูเก็ต จำากัด 
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 
ณ สำานักงานของบริษัท เลขท่ี 154/2 หมู่ท่ี 4 ตำาบลไม้ขาว อำาเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 83140 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินหวันฟา ภูเก็ต จำากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 ณ 
สำานักงานของบริษัท เลขที่ 3/75 ม.4 ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเมืองภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต  83000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่
   ผ่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
   การสอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 


