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 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 19 เมษายน 2564 เลขที่ 125

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ไพร์ม โซน พร็อพเพอร์ตี้  จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่ 0105554017664 ทะเบียนเลขที่ 0835550005398

บริษัท 12 คอนเซ็ปต์  จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่ 0835563002775 ทะเบียนเลขที่ 0835548011149

บริษัท   แอบบีซาน โยก้า แอนด์ เว็ลเน็ส เซ็นเตอร์  จ�ากัด

บริษัท  เคเบิล จังเกิล แอดเวนเจอร์   จ�ากัด

 วันที่  19 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  222,222/5-10 ชั้นที่ 2-6 ถนน
ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�าบลป่าตอง  อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี
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
   นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า

กรรมการ

 วันที่  19 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 9/1ชั้นที่ 3  หมู่ที่ 2  ต�าบลเกาะแก้ว  
อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ตโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
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
นายอะบีเชค กุมาร อะกราวาล

กรรมการ

 วันที่  19 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  32/20 ถนนพูนผล  ต�าบลตลาด
เหนือ  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ตโดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
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
นางสาวตรี   อิงอ�ารุงพงศ์

กรรมการ

 วันที่  19 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  232/17 หมู่ที่ 8  ถนนป่า
คลอก ต�าบลศรีสุนทร  อ�าเภอถลาง  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
นางสาววณิดา วัฒวิถี

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 19 เมษายน 2564 เลขที่ 125

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   ชาลินี เรสซิเดนซ์   จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่ 0835563003101

บริษัท   วอเตอร์ไลน์  จ�ากัด

ทะเบียนเลขที่ 0835551008153

บริษัท  ชิลคริส  จ�ากัด

บริษัท   อัชกาเทค  จ�ากัด

 วันที่  19 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  192,194  ถนนโคกโตนด ต�าบลกะ
รน  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
นางสาวชาลิณี ชาวเหนือ

กรรมการ

 วันที่  19 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�านกังานบรษิทั เลขที ่ 37/19-20 หมูท่ี ่7 ถนนเจ้าฟ้าตะวนัตก   
ต�าบลฉลอง  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ 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
นายวีรพงษ์ คุ้มสะอาด

กรรมการ

 วันที่  19 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  86/5  หมู่ที่ 4  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
 นางสุปราณี คอช

กรรมการ

 วันที่  19 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  18-18/3  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี 
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
นายวิทยา มาดาน

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 19 เมษายน 2564 เลขที่ 125

ประกาศนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   กุล ภูเก็ต  จ�ากัด

บริษัท   ซีวอเตอร์สปอร์ต (ภูเก็ต)  จ�ากัด

บริษัท   คาซา เดล เจลาโต  จ�ากัด

บริษัท   น�าแสง เจนเนอเรเตอร์ กรุงเทพ (ภูเก็ต)  จ�ากัด

 วันที่  19 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  19 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  19/26 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
นางจินตนา  สุรพณิช

กรรมการ

 วันที่  19 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  211  ถนนโคกโตนด ต�าบลกะรน  
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
นายมาอูโร รีเวลโล

กรรมการ

ทะเบียนเลขที่ 0835564000067
วันที่  19   เมษายน   พ.ศ.  2564

เรื่อง      ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2564
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
(วิสามัญ)  ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่   27  เมษายน   พ.ศ.  2564   เวลา 
09.00 น.  ณ.ส�านักงานของบริษัท เลขที่  15/1  ถนนภูเก็ต  ต�าบลตลาด
ใหญ่  อ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดัง
ต่อไปนี้
 วาระท่ี 1.  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร้ังทีผ่่านมา                 
 วาระที่ 2.  พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท
 วาระที่ 3.  พิจารณาเรือ่งแก้ไขเพิม่เตมิบญัชรีายชือ่ผูถื้อหุน้ของบรษิทั
 วาระที่ 4.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
                      จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่าไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรด
ท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
นางกุลเชเร่ กุเซล ชาลเลอ

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 19 เมษายน 2564 เลขที่ 125

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   บลูโอเชียน สตูดิโอ   จ�ากัด

บริษัท   เรนโบว์ อีควิปเม้นท์    จ�ากัด

บริษัท   ฟรีแลนซ์ แอสโซซิเอท ภูเก็ต  จ�ากัด

บริษัท  เวิลด์ บิซิเนส เทคโนโลยี   จ�ากัด

 วันที่  19 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  42 หมู่ที่ 3  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
นายวีรพงษ์ คุ้มสะอาด

กรรมการ

 วันที่  19 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  42 หมู่ที่ 3  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
นายวีรพงษ์ คุ้มสะอาด

กรรมการ

 วันที่  19 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  77/28 หมู่ที่ 2  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
นางสาวนิจวรรณ อารีรอบ

กรรมการ

ทะเบียนเลขที่ 0835544001742
วันที่  19   เมษายน   พ.ศ.  2564

เรื่อง      ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2564
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  30  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564  เวลา 
09.00 น. ณ. ส�านักงานบริษัท เลขที่  174/6  ถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ต�าบล
ป่าตอง อ�าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อ
ไปนี้ คือ
 วาระท่ี 1.  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร้ังทีผ่่านมา                 
 วาระที่ 2.  พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท
 วาระที่ 3.  พิจารณาเรือ่งแก้ไขเพิม่เตมิบัญชรีายชือ่ผูถื้อหุน้ของบรษิทั
 วาระที่ 4.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
                      จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่าไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรด
ท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
นายปวรรณเทพ เศรษฐีใจเย็น

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 19 เมษายน 2564 เลขที่ 125

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   อิล โพโมโดโร   จ�ากัด
 วันที่ 19 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  198/4 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�าบลป่าตอง  อ�าเภอ
กะทู้  จังหวัดภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
  วาระที่ 1  พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
  วาระที่ 2  พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  
    ธันวาคม 2563
  วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
  วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
นายมานิก   นรูราด์

กรรมการ

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท   โอห์ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส  จ�ากัด
 วันที่ 19 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  55/726  หมู่ที่ 2 ต�าบลวิชิต  อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
  วาระที่ 1  พิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน
  วาระที่ 2  พิจารณางบดลุแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุของบริษัท รอบปี สิ้นสุด วันที่  31  
    ธันวาคม 2563
  วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสินจ้าง
  วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถจะไปประชุมได้ด้วยตนเอง  โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ
 นายสุริยา    ชุมเศียร

กรรมการ


