วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เลขที่ 123

นางสาววาสนา ถนอมศักดิ์
บริษัท ภูเก็ตไพรซ์ มีดี จ�ำกัด
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ประกาศนัดประชุม

ประจ�ำวันที่ 13 เมษายน 2564 เลขที่ 123

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
ท่านผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา
09.00 น. ณ. ส�ำนักงานบริษัท เลขที่ 64/9 ถนนรัษฎา ต�ำบลตลาด
เหนือ อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อ
ไปนี้ คือ
วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
		
ของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง
โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา
09.00 น. ณ. ส�ำนักงานบริษัท เลขที่ 52/10 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเชิงทะเล
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คืออ
วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
		
ของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง
โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี
กรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
นายลอยซ์ พอล มารี ดูบัวส์
กรรมการ

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จ�ำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0835549008401

เรื่อง
เรียน

บริษัท แม็กซ์ วิลล่า จ�ำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105559049611

บริษัท เซลนาฟ จ�ำกัด

บริษัท เฟรดเดอร์ริโก อาร์นันโด เอส.พี.เอ จ�ำกัด

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา
09.00 น. ณ. ส�ำนักงานบริษัท เลขที่ 9/133 หมู่ที่ 6 ต�ำบลกะทู้ อ�ำเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
		
ของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง
โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ทะเบียนเลขที่ 0835547010921
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา
09.00 น. ณ. ส�ำนักงานบริษัท เลขที่ 93/35 ถนนโคกโตนด ต�ำบลกะรน
อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
		
ของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง
โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวธนพร โจทย์จันทร์
กรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวศิรินทิพย์ ทองชุม
กรรมการ

ประกาศนัดประชุม

ประจ�ำวันที่ 13 เมษายน 2564 เลขที่ 123

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท มอลลี่ แฟ็กทอรี่ จ�ำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0835563001761

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

เรื่อง
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
		
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ. ส�ำนักงานบริษัท เลขที่ 36/82 หมู่ที่ 2 ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
		
วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่ 31
			
ธันวาคม 2563
		
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสินจ้าง
		
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
นายชาญชัย ปัญญา
กรรมการ

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ภูเก็ตแสงกิจ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0835563001761

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

เรื่อง
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
		
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ. ส�ำนักงานบริษัท เลขที่ 4/52 ถนนสิริราชย์ ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
		
วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2 พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่ 31
			
ธันวาคม 2563
		
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสินจ้าง
		
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดท�ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
นายอันวาร์ สาฮิด
กรรมการ

