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วันที่ 1 ธันวาคม 2559 หน้าที่ 2

บริษัท กรีนพอยท์ เทรดดิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 31

ธันวาคม 2559 เวลา 9:00 น. ณ 124/130 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านปิยะวรารมย์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

        2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

        3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

        4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนางสาวลลิตกร อารยเจริญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ทรานเฟอร์ แอท ภูเก็ต จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16

ธันวาคม 2559 เวลา 9:30 น. ณ 65/292 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ

ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

        2. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

        3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชาดา บุญศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออมนิเซิร์ฟ จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16

ธันวาคม 2559 เวลา 9:30 น. ณ 140/3 ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

        2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

        3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

        4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิติยา พันธ์สวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พี.ดี.ภูวดิษฐ์ จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 31

ธันวาคม 2559 เวลา 9:00 น. ณ 91/16 หมู่ที่ 5 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

        2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

        3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

        4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนายภูวดิษฐ์ กรกีรติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



วันที่ 1 ธันวาคม 2559 หน้าที่ 3

บริษัท เจ.อานท์ แอดไวเซอร์ จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17

ธันวาคม 2559 เวลา 9:00 น. ณ ที่ทำการบริษัท เลขที่ 817 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

        2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

        3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

        4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจารุพักตร์ เจริญฟูสถิตย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไฮโฮม เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16

ธันวาคม 2559 เวลา 8:00 น. ณ 414/126 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

        2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

        3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

        4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ โชคอัมพรทรัพย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7

ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 น. ณ 142/232 หมู่บ้านเดอะแพลนท์บางแค ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและอำนาจกรรมการ

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณิชาภา อิโตะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออล อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17

ธันวาคม 2559 เวลา 9:30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 36/14 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์

ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

        2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

        3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

        4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ องค์วัฒนศิริกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



วันที่ 1 ธันวาคม 2559 หน้าที่ 4

บริษัท ไทย โลจีสติกส์ แอ๊พส์ จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17

ธันวาคม 2559 เวลา 9:30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 444 อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ห้องเลขที่ 6/17 ชั้นที่ 6 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

        2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

        3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

        4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณะ แซ่โล้ว/นางสาวนลินรัตน์ สิงห์สถิตย์ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท นิวเออีซี จำกัด

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

        ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 18

ธันวาคม 2559 เวลา 9:00 น. ณ 5/337 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

        1. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,000 บาท

        2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้

        ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แบ่งออกเป็น 20,000

หุ้น (สองหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 บาท (ห้าสิบบาท)

        3. พิจารณาแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

        4. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. ดังนี้

        ข้อ 2. สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

        5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพัฒน์ กิ่งใบสมบูรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
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