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 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 12 เมษายน 2564 เลขที่ 122

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 

บริษัท  ธวัชโฮลดิ้ง  จ�ากัด

บริษัท  แอล.เอช. เมืองใหม่  จ�ากัดบริษัท  อาคารเมืองใหม่  จ�ากัด

บริษัท  เมืองใหม่พร็อพเพอร์ตี้  จ�ากัด

วันที่   12  เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 28  เมษายน 2564  เวลา 9.00 น. ณ ส�านักงานของ
บริษัท ชั้น 4 เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฏา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 
 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
  ผ่าฟนมา
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินประจ�าปี 2563  (สิ้นสุด 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถาน
ที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�า
หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก
         

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิทยา  ตันติพิริยะกิจ)

กรรมการ

วันที่   12  เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 28 เมษายน 2564   เวลา 11.30 น. ณ ส�านักงานของ
บริษัท ชั้น 4 เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฏา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 
 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
  ผ่านมา
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินประจ�าปี 2563  (สิ้นสุด 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถาน
ที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�า
หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก
         

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิทยา  ตันติพิริยะกิจ)

กรรมการ

วันที่ 12 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบฉันทะ
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 28  เมษายน 2564   เวลา 13.30 น. ณ ส�านักงานของ
บริษัท ชั้น 4 เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฏา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต
 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
  ผ่านมา
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองงบการเงินประจ�าปี 2563 (สิ้นสุดวันที่ 
  31 ธันวาคม 2563)
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่อง เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถาน
ที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�า
หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก
         

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิทยา  ตันติพิริยะกิจ)

กรรมการ

วันที่   12  เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่ 28  เมษายน 2564   เวลา 11.00 น. ณ ส�านักงานของ
บริษัท ชั้น 4 เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฏา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  
 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
  ผ่านมา
 วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินประจ�าปี 2563  (สิ้นสุด 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถาน
ที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�า
หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก
         

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิทยา  ตันติพิริยะกิจ)

กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม          ประจ�าวันที่ 12 เมษายน 2564 เลขที่ 122

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 

บริษัท เมืองใหม่รับเบอร์ จ�ากัด

บริษัท เมืองใหม่แพลนเทชั่น จ�ากัด

วันที่  12  เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 28 เมษายน 2564    
เวลา 10.00 น. ณ ส�านักงานของบริษัท ชั้น 4 เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฏา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2   พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินประจ�าปี 2563  (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 วาระที่ 3   พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายและค่าตอบแทนกรรมการ
 วาระที่ 4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไป
ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
 ( นายพิทยา   ตันติพิริยะกิจ)

 กรรมการ

วันที่   12  เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 28  เมษายน 2564   
เวลา 10.30 น. ณ ส�านักงานของบริษัท ชั้น 4 เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฏา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2   พิจารณาเรื่องรับรองงบการเงินประจ�าปี 2563  (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 วาระที่ 3   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไป
ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
 ( นายพิทยา   ตันติพิริยะกิจ)

 กรรมการ



 ประกาศนัดประชุม         ประจ�าวันที่ 12 เมษายน 2564 เลขที่ 122

ประกาศนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท  เจ้านาย ฟู้ดส์ จ�ากัด

วันที่  12  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  เจ้านาย ฟู้ดส์ จ�ากัด

 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใน
วันที่ 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00น. ณ ส�านักงานของบริษัท เลขที่ 35/413 
หมู่ที่ 2 ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 วาระที่ 2  รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด
เดือนธันวาคม  2563
 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบก�าหนดออกตาม
วาระ
 วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
นางนิดารัตน์ ลุยซี
กรรมการบริษัท 


