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 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 15 เมษายน 2564 เลขที่ 124

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   เจเอส มาร์ค  จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่ 0835550003441

บริษัท   บลู รูม  จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่ 0835551011219

บริษัท  บลู เกาะยาวใหญ่  จ�ากัด

บริษัท  ภูเก็ต ฟัน แอนด์ ฟู้ด   จ�ากัด

 วันที่  15 เมษายน พ.ศ.2564
เรื่อง      เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  23   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  4 ซอย10 พัฒนา  ถนนพัฒนา  
ต�าบลตลาดเหนือ  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นายสุรศักดิ์ แพรวตะคุ

กรรมการ

 วันที่  15 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 อาคารร้านค้าหาดสุรินทร์ ล๊อก 14 
หมู่ที่ 3 ถนนศรีสุนทร  ต�าบลเชิงทะเล  อ�าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ตโดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางอังคณา แจ่มศรีแก้ว

กรรมการ

 วันที่  15 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  46/7 หมู่ที่ 5  ต�าบลวิชิต  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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  15 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  56/20  ถนนนาใน ต�าบลป่าตอง  
อ�าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นายนรินทร์ เศรษฐีใจเย็น

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 15 เมษายน 2564 เลขที่ 124

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   สุขโชติ พัฒนา   จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่ 0835562015725

บริษัท   ซีวอเตอร์สปอร์ต (ภูเก็ต )  จ�ากัด

บริษัท  กรีน คอรัล บีช รีสอร์ม  จ�ากัด

บริษัท   เซลทรานส์  จ�ากัด

 วันที่  15 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  64/9  ถนนรัษฎา  ต�าบลตลาด
เหนือ  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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  15 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  19/27 หมู่ที่ 2  ถนนเจ้าฟ้า  ต�าบล
วิชิต อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางอรพิณ สุรพณิช

กรรมการ

 วันที่  15 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  9/132 หมู่ที่ 6 ต�าบลกะทู้  อ�าเภอ
กะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางสาวธนพร โจทย์จันทร์

กรรมการ

 วันที่  15 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  273  ถนนราษฎร์อุทิศ 200ปี 
ต�าบลป่าตอง  อ�าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นายนรินทร์ เศรษฐีใจเย็น

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 15 เมษายน 2564 เลขที่ 124

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   เซลทัวร์ ( ไทยแลนด์ )  จ�ากัด

บริษัท   เดอะ ภูเก็ตเนีย   จ�ากัด
ทะเบียนเลขที่ 0835548000759

บริษัท  ดิ โอเนลล่า   จ�ากัด

บริษัท   ไทเกอร์ ลูป เอ็ม ดี พี   จ�ากัด

 วันที่  15 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  9/132 หมู่ที่ 6 ต�าบลกะทู้  อ�าเภอ
กะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางสาวธนพร   โจทย์จันทร์

กรรมการ

 วันที่  15 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  46/202-205 หมู่ที่  6    ต�าบลกะทู้  
อ�าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางประภา  บาห์ทาชาร์รา

กรรมการ

 วันที่  15 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 49/76  หมู่ที่ 7 ต�าบลราไวย์ อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
 นางสาวสริตา   จักรบุตร

กรรมการ

 วันที่  15 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  64/9  ถนนรัษฎา ต�าบล  ตลาด
เหนือ  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
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ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท  แบล็ค แซลมอล อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์   จ�ากัด

บริษัท   เมรากิ บูติก   จ�ากัด

บริษัท   พีจีซีเอส แอสเซทส์  จ�ากัด

บริษัท  ไวตามิน ซี   จ�ากัด

 วันที่  15 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  164 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล  ต�าบล
เชิงทะเล  อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นายลอยซ์ พอล มารี ดูบัวส์

กรรมการ

 วันที่  15 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  74/155  ถนนพูนผล ต�าบลตลาด
เหนือ อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางสาวซีลีน   มาสสัน

กรรมการ

 วันที่  15 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  20/39 หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะแก้ว 
อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไป
นี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นายชาญชัย   ปัญญา

กรรมการ

 วันที่  15 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  64/9  ถนนรัษฎา  ต�าบลตลาด
เหนือ อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
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ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   สยาม คูลลิ่ง ซิสเต็ม    จ�ากัด

บริษัท   เอเอ พลัส   จ�ากัด

บริษัท   เอส ซี เอส มารีน   จ�ากัด

บริษัท   เคเจบี เซ้าท์ ทัวร์   จ�ากัด

 วันที่  15 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  2/1 หมู่ที่ 2  ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
 นายแอน เซลมิโน สตีเฟน คูลดี้ โดมินิค

กรรมการ

 วันที่  15 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  51/1  หมู่ที่ 6  ต�าบลฉลอง  อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางเปมิกา อุดมศุภมงคล

กรรมการ

 วันที่  15 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 194  ถนนราษฎร์อุทิศ  200 ปี  
ต�าบลกะทู้  อ�าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
นางสาวนันทนา พลอยด�า

กรรมการ

 วันที่  15 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  2/1 หมู่ที่ 2  ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอ
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
 วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
 วาระท่ี 2 พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
  ของบริษัท 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
  นายแอน เซลมิโน สตีเฟน คูลดี้ โดมินิค

กรรมการ
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ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท   เค.เอส.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล (ภูเก็ต)  จ�ากัด

วันที่   15   เมษายน  พ.ศ.  2564

เรื่อง        เชิญประชุมสามัญผู้ถือหั้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน       ท่านผู้ถือหุ้น

  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

1/2564 ในวันที่  30  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท 

เลขที่ 132/99 หมู่ที่ 7  ต�าบลกะทู้ อ�าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุมดังต่อไปนี้ คือ

  วาระที่ 1  พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน

  วาระที่ 2  พิจารณางบดุลแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนของบริษัท  

    รอบปี สิ้นสุดวันที่   31  ธันวาคม   2563

  วาระที่ 3   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง

  วาระที่ 4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดัง

กล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ

นางประภา บาห์ทาชาร์รา

กรรมการ


