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 ประกาศนัดประชุม      ประจ�าวันที่ 17  กันยายน 2563 เลขที่ 088

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   ดีเอ็นพี อันดามัน เอ็นเตอร์ไพร์ส  จ�ากัด

บริษัท  ไวตามิน ซี จ�ากัด
ทะเบียนเลขที่ 0835559006826

วันที่  17  กันยายน   พ.ศ.  2563
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2563
เรียน       ท่านผู้ถือหุ้น
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่  30  เดือน 
กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  369/128  ถนนเยาราช  ต�าบลตลาดใหญ่  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
  วาระที่ 1   พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
  วาระที่ 2   พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนของบริษัท รอบปี 
       สิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 2563
  วาระที่ 3   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
  วาระที่ 4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะ
ไปประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวณัฐฐาภัค ศรีเพ็ง

กรรมการ

วันที่  17  กันยายน   พ.ศ.  2563
เรื่อง       ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2563
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2563   ในวันที่  5 ตุลาคม   พ.ศ.  
2563  เวลา 09.00 น.  ณ. ส�านักงานของบริษัท เลขที่  20/29 หมู่ที่ 2  ต�าบลเกาะแก้ว  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา 
  2   พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุที่ประสงค์ ของบริษัท
  3   พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมส�านักงานสาขา
  4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไป
ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วยจะขอบคุณมาก 
                                                                      

ขอแสดงความนับถือ
นายชาญชัย ปัญญา

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม      ประจ�าวันที่ 17  กันยายน 2563 เลขที่ 088

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท พราวด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด

บริษัท รักไทยภูเก็ต จ�ากัด บริษัท  วัน หลี กรุ๊ป จ�ากัด 

บริษัท ทู นภา เอนจิเนียร์ จ�ากัด
วันที่ 17  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563
เรียน     ท่านผูถ้อืหุ้นของ บรษิทั พราวด์ โปรดกัส์ แอนด์ ซพัพลาย จ�ากดั
 ด้วย คณะกรรมการของบรษิทัมมีตใิห้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังที่ 
1/2563 ในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 ณ ส�านักงานของ
บริษัท เลขที่ 9/46 ถนนศักดิเดช  ต�าบลตลาดเหนือ อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต 83000  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระท่ี 2  คณะกรรมการรายงานผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2562
 วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนการ
  สอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดัง
กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
นางสาววิชุตา   ชัยสีหา

(นางสาววิชุตา   ชัยสีหา) 
กรรมการบริษัท 

วันที่ 17  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท รักไทยภูเก็ต จ�ากัด 
 ด้วย คณะกรรมการของบริษทัมมีติให้เรียกประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ครั้งที่ 
1/2563 ในวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 ณ ส�านักงานของ
บริษัท เลขที่ 154/2 หมู่ที่ 4 ต�าบลไม้ขาว อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระท่ี 2  คณะกรรมการรายงานผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2562
 วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนการ
  สอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดัง
กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
นายวิสุทธิ์ รักไทย

(นายวิสุทธิ์ รักไทย)
กรรมการบริษัท 

วันที่ 17  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทู นภา เอนจิเนียร์ จ�ากัด
 ด้วย คณะกรรมการของบรษิทัมมีติให้เรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 ในวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 ณ ส�านักงานของ
บริษัท เลขที่ 96/171 หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
83000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระท่ี 2  คณะกรรมการรายงานผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2562
 วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนการ
  สอบบัญชี
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดัง
กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
นายคมพัชญ์ อนงค์

(นายคมพัชญ์ อนงค์)
กรรมการบริษัท 

วันที่ 18 กันยายน 2563

เรื่อง   ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2563
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วัน หลี กรุ๊ป จ�ากัด
 ด้วยคณะกรรมการของบริษทัมีมตใิห้เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 26 กันยายน 2563  เวลา 9.00 น.  ณ ส�านักงาน
ของบริษัท เลขที่ 23/29 หมู่ที่ 2 ต�าบลวิชิต อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัด
ภูเก็ต  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  พิจารณากรรมการ เข้า – ออก
 วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวนหรือชื่อกรรมการซึ่ง
   ลงชื่อผูกพันบริษัท
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
(นางสาวนิรมล ประกับสิน) 

กรรมการ


