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 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 8 เมษายน 2564 เลขที่ 120

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท   กระท่อม กรู๊ป  จ�ากัด

บริษัท   เมบา   จ�ากัด บริษัท   ซี.เอ.อาร์   จ�ากัด

บริษัท   บลูดรีม   จ�ากัด
ทะเบียนเลขที่ 0845553001717

ทะเบียนเลขที่ 0835551002121

ทะเบียนเลขที่ 0835546000867

วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  80/7 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิต (ซอยแม่
หลิว)ต�าบลตลาดเหนือ อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตโดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 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
นางสาวกอบแก้ว ณ ถลาง

กรรมการ

วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  90/37  ถนนโคกโตนด ต�าบลกะรน  
อ�าเภอเมอืงภเูกต็  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
นางเองเจลิน่า สปานิโอ

กรรมการ

วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564   ในวันที่ 16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  34/96  หมู่ที่ 1 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
นายทักษิณ ถาวงค์

กรรมการ

วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  33/33  หมู่ที่ 6  ต�าบลเทพกระษัตรี  
อ�าเภอถลาง  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
นายรีจีน กาเนีย

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 8 เมษายน 2564 เลขที่ 120

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท  บ้าน สวย ดี   จ�ากัด

บริษัท  เมจิก คาร์เพท   จ�ากัด บริษัท   ชาร์เตอร์ บัส ( ภูเก็ต )  จ�ากัด

บริษัท   ภูเก็ต กรีน คันทรี   จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่  0835552001179

ทะเบียนเลขที่  0835550002267วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่ 100/1-2 หมู่ที่ 5 ต�าบลรัษฎา  
อ�าเภอเมอืงภเูกต็  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
 นางสาวศศิธร แคล้วภัย

กรรมการ

วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  121/3-4  หมู่ที่ 4  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
นายโซแฮล โนชาด ราโทห์ร

กรรมการ

วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  19/26 หมู่ที่ 2  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
นางจินตนา  สุรพณิช

กรรมการ

วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2564
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  64/9 ถนนรัษฎา  ต�าบลตลาดเหนือ  
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
นายประโชติ เศรษฐี

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม            ประจ�าวันที่ 8 เมษายน 2564 เลขที่ 120

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   เอ.เอฟ.เอ็กซ์.( ไทยแลนด์ )   จ�ากัด

 วันที่   8  เมษายน  พ.ศ.  2564

เรื่อง        เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน       ท่านผู้ถือหุ้น

  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง

ที่ 1/2564  ในวันที่  16  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ณ. ส�านักงาน

บริษัท เลขที่  61/8 หมู่ที่ 6 ต�าบลราไวย์  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมี

ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

  วาระที่ 1  พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน

  วาระที่ 2  พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนของ

    บริษัทรอบปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม   2563

  วาระที่ 3   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง

  วาระที่ 4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดท�าหนังสือมอบ

ฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ

นายอลัน โรเบิร์ต ชาปุยส์

กรรมการ


