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 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 7 เมษายน 2564 เลขที่ 119

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท   ไนซ์ วอเตอร์  จ�ากัด

บริษัท  คานาเลตโต  จ�ากัด บริษัท   ซิงเกิล พอยท์   จ�ากัด

บริษัท   อาร์.เอ็ม.ซิสเต็ม  จ�ากัด
ทะเบียนเลขที่ 0835551007033

ทะเบียนเลขที่ 0835555009065

ทะเบียนเลขที่ 0835551011251

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  5/5 หมู่ที่ 6 ต�าบลราไวย์ อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ตโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายอดิศร พวงชมภู

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 15 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่ 75/44 หมู่ที่ 4  ต�าบลราไวย์  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายฟรองซัวร์ ดี อิซาร์นี่-การ์กาส

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  182/41 หมู่ที่ 1 ต�าบลศรีสุนทร  
อ�าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวประภากร   ลิ่มมณี

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  51/1 หมู่ที่ 1 ต�าบลฉลอง  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ตโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายริคคาร์โด บาลซาโน่

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 7 เมษายน 2564 เลขที่ 119

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท   ธาลา วิลล่า  จ�ากัด

บริษัท   พอนเดอร์นิล  จ�ากัด บริษัท  ภูเก็ต กรีน ฮิลล์  จ�ากัด

บริษัท   โปรเทคคัลเลอร์  จ�ากัด
ทะเบียนเลขที่ 0835548000201

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  15  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่ 87/25 หมู่ที่ 2  ต�าบลราไวย์  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายโคลด์ มาร์โร

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  62  ถนนพัฒนา ต�าบลตลาดเหนือ  
อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไป
นี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายพอนทัส เพอร์บอนเดย์ นีลวันเดอร์

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  192/36 ยูนิต บี1-บี2 ถนนกะรน 
ต�าบลกะรน  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
 นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี 

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  2/1 หมู่ที่ 2 ต�าบลเกาะแก้ว  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
 นายสุวัจน์ ทิพย์แก้ว

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 7 เมษายน 2564 เลขที่ 119

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท  มังกุสต้า  จ�ากัด

บริษัท   อินทนินท์ คอนเซ็ปท์  จ�ากัด บริษัท   อิสมา พาราไดส์  จ�ากัด

บริษัท   มายากล  จ�ากัด
ทะเบียนเลขที่ 0835555009031 ทะเบียนเลขที่ 0835555009022

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  64/46  หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ต�าบล
วิชิต  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายฟรองซัวร์ เบอทราน เอป เบสลิส

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  110 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ต�าบล
ถลาง  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวรุ่งมณี วัตรสังข์

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น.ณ ส�านักงานบริษัท เลขที่  76/160 หมู่ที่ 2ต�าบลราไวย์  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายอิสมาเอล นอิอา

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่   64/46  หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า  ต�าบล
วิชิต  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายเปีย วีส เฮนรี่ สิเบท

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 7 เมษายน 2564 เลขที่ 119

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท  เอ็กซ์ โวโต้  จ�ากัด

บริษัท   ซีไซด์ โยคะ ภูเก็ต  จ�ากัด บริษัท   ไท้เจิ้ลเตี่ยน ทราเวล กรุ๊ป  จ�ากัด

บริษัท   แองเจิล ภูเก็ต   จ�ากัด

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่   15   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  5/110  หมู่ที่ 4 ต�าบลเชิงทะเล  
อ�าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวอีวอน เรเน่ บอนฟานตี้

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  159/138 หมู่ที่  2  ต�าบลเกาะแก้ว  
อ�าเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวัดภเูกต็  โดยมีระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้คอื
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
 นายฮวง ยี
กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2563  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  34/3 หมู่ที่ 1 ต�าบลวิชิต  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวยุพิน ส่วยแดง

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  15  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  4/17 หมู่ที่ 4  ต�าบลราไวย์  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นางเฟรดเดอริค บาดิน

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 7 เมษายน 2564 เลขที่ 119

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท  บาลเล พร็อพเพอร์ตี้ส์  จ�ากัด

บริษัท   ภูเก็ต พุนต้า พาราไดซ์  จ�ากัด บริษัท   ลิฟวิ่ง รูม บาร์   จ�ากัด

บริษัท   บี แอนด์ เอ บิสิเนส  จ�ากัด

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  90/7 ถนนโคกโตนด ต�าบลกะรน 
อ�าเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวัดภเูกต็  โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายอนุสรณ์  ค้านิยมดี

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  34/3 หมู่ที่ 1 ต�าบลวิชิต  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นางมณีกาญจน์ ตะนะทิพย์

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  15  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  516/6 ถนนปฎัก ต�าบลกะรน   
อ�าเภอเมอืงภเูกต็  จงัหวดัภเูกต็   โดยมีระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายเกร็ก ดักลาส บริทโทน

กรรมการ

วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  50/7 หมู่ที่ 6  ต�าบลราไวย์  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
  ขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม   
  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
 วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  
โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายพัฒน์วิทย์ พระไตรราช

กรรมการ


