
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
34.16 - - - 34.61 - 34.66 33.46 - 33.46 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
26.75 26.75 26.75 26.75 26.75 26.75 26.75 26.75 26.75 26.75 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 

แกส๊โซฮอล์ 

(Gasohol) 

 

 
23.74 23.74 23.74 23.74 23.74 - 23.74 23.74 23.74 23.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
19.69 19.69 - - - - - 19.69 - - 

ดีเซล 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 31.24 31.36 31.34 31.94 31.94 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

16  Jan 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"สมคิด" รองนายกรัฐมนตรีช้ีทางออก

ประเทศไทย หลังกฎหมายผ่านสภาฯ 

คาดเงินลงทุน งบประมาณอัดฉีดออกสู่

ระบบนับลา้นลา้นบาท หลงัเจอระเบิด 2 

ลูก สงครามจีน-สหรัฐกระทบส่งออก 

และงบลงทุนล่าชา้ จับตาระเบิดลูกใหม่

บาทแข็งค่ากระทบเศรษฐกิจ เผยประมูล 

5จี รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ มุ่งพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก นายสมคิด จาตุศรี

พิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี กล่าวปาฐกถา

พิเศษ หวัขอ้เร่ือง  “2020 ปีแห่งการ

ล ง ทุ น  ท า ง อ อ ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ” 

วา่  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปัจจุบนัอยูใ่น

สถานะตอ้งบริหารจดัการใหดี้ เพราะตอ้ง

เจอพายุหนัก หรือระเบิด 2 ลูก ลูกแรก

เป็นระเบิดเหนือน้ํา คือ สงครามทาง

การคา้จีน-สหรฐั จนกระทบการส่งออกปี 

2562 ติดลบ เพราะสินคา้ส่งออกสาํคัญ

เช่ือมโยงกับตลาดจีน สหรัฐ  เม่ือการ

ส่งออกหดตวัจึงกระทบจีดีพีถึงรอ้ยละ 70 

จึงขอใหเ้หตุการณ์คล่ีคลาย ส่วนระเบิด

ลูก 2 เป็นระเบิดใต้น้ํา จากปัญหา

โครงการลงทุนหลายโครงการเกิดความ

ล่าชา้ ยงัไม่เร่ิมลงทุนได ้ทําใหนั้กลงทุน

ตัดสินใจช้าตามไปด้วย แต่ยอมรับว่า

ปัญหาเ งินบาทแข็งค่าอาจกลายเป็น

ระเบิดลูกท่ี 3 กระทบการส่งออก เพราะ

นักลทุนมองว่า เศรษฐกิจชะลอตัวต้อง

เก็บเงินเอาไว ้ก่อน จึงขอให้นักลงทุน

เอกชนลงทุนในประเทศ เ พ่ือนําเข้า

เ ค ร่ื อ ง จั ก ร  อุ ปก รณ์  ห วั ง ช่ ว ย เ พ่ิ ม

แรงผลกัดนัใหเ้งินบาทแข็งค่าอีกดา้นหน่ึง 

จึงต้องเรียกร้องทุกฝ่ายร่วมกัน ไม่ใช่

กดดันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เพียงอย่างเดียว นายสมคิด ยํ้าว่า ขณะน้ี

เร่ิมมีแสงสวา่ง เม่ืองบประมาณรายจ่ายปี 

2563 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรปลาย

สัปดาหก์่อน  โดยตอ้งเร่งรดัอัดฉีดเงิน

ลงทุนและงบประจําออกสู่ระบบช่วงไตร

มาส 2 เพ่ิมจากรอ้ยละ 23 ปลายปี เพ่ิม

เป็นรอ้ยละ 54 ของเงินงบประมาณ หรือ

วงเงิน 1 ลา้นลา้นบาท จากน้ันจะเบิกจา่ย

ต่อเน่ืองไตรมาส 3 ไดก้ว่ารอ้ยละ 70 

และเต็มรอ้ยเปอรเ์ซ็นเดือนกนัยายนไตร

มาสสุดทา้ยปีงบประมาณ หลงัจากเร่งรดั

เงินลงทุนรฐัวสิาหกิจช่วงปลายปี จึงออกสู่

ระบบไดต้ามเป้าหมายแสนลา้นบาท จึง

เรียกประชุมผูบ้ริหารรฐัวิสาหกิจกําหนด

ทิศทางในช่วงบ่ายวนัน้ี (15 ม.ค.) ใน

ส่วนของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) ตอ้งเป็นกําลังหลัก

ดึงดูดการลงทุน หลงัจากบรรลุเป้าหมาย

ลงทุน 750,000 ลา้นบาทในปี 2562 

ขณะท่ีสํานักงานอีอีซีตอ้งขับเคล่ือนการ

ลง ทุน ให้เ ป็น ไปตาม เ ป้ าหมาย  ทั้ ง

รถไฟฟ้าเช่ือม 3 สนามบิน ท่าเรือแหลม

ฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ

วนัท่ี 17 มกราคม จะรูผ้ลผูช้นะประมูล

จากการเปิดซองประกวดราคาสร้าง

สนาม บิน อู่ตะ เภา ทํ า ให้ก ารลง ทุน

ภาคเอกชนเร่ิมดีข้ึน  

       

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่15 มกราคม 2563 )

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 22,250 22,350 

ทองรปูพรรณ 21,845.56 22,850 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 16 มกราคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   16  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่ 15 มกราคม 2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 29.8855 29.9767 30.3313 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.9347 39.0910 39.9523 

 

ยโูรโซน EUR 33.2713 33.3775 34.0846 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 27.1265 27.2276 27.9603 

 

ฮ่องกง HKD 3.8159 3.8328 3.9136 

 

มาเลเซยี MYR 7.1708 7.2154 7.4290 

 

สงิคโปร ์ SGD 21.9756 22.0554 22.5935 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.8579 21.9870 22.6622 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.5787 0.5834 0.6058 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0117 2.0605 2.2858 

 

อนิเดยี INR 0.3762 0.3945 0.4495 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 30.5230 30.6267 31.2793 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.6077 20.6800 21.4184 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.8430 19.9224 20.5204 

 

แคนาดา CAD 22.6963 22.7825 23.3140 

 

สวเีดน SEK 3.1760 3.1926 3.2711 

 

เดนมารก์ DKK 4.4479 4.4661 4.5668 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3634 3.3777 3.4637 

 

จนี CNY 4.2250 4.2558 4.3736 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   16  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 16  มกราคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.8750 6.0000 6.8750 18.0000 21.8750 18.0000 

กรุงไทย 6.8700 6.0250 6.8700 17.1200 19.8750 - 

กสิกรไทย 6.8700 6.0000 6.8700 23.1000 25.1000 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.7450 6.0250 6.8700 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.9500 6.3500 6.9500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 7.1750 6.6500 7.1500 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 7.4500 7.0250 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 7.5000 7.0000 7.8750 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 7.1750 6.6500 7.1500 14.6500 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 8.1000 7.8500 12.7500 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 8.0000 7.2500 8.0000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 7.4500 7.1500 7.6500 28.0000 28.0000 - 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.6500 7.0250 7.7500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.4250 7.1500 7.6750 21.0000 - 18.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.5300 8.3500 9.0500 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 8.5000 6.5000 7.7500 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 8.2500 8.2500 - 25.0000 - - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 9.8750 6.5000 8.5000 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.6574 6.9263 7.8521 22.2958 24.1235 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 7.2500 - 20.3200 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.8750 6.3750 7.8750 14.2500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 8.2500 8.2500 8.2500 21.0000 32.2500 19.0000 - 
20.0000 

ดอยซ์แบงก์ 8.2500 8.2500 7.5000 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 8.0000 7.5000 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.5000 8.2500 8.5000 12.0000 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.7500 9.5000 9.7500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 8.2500 8.2500 - 15.0000 25.0000 - 

มิซูโฮ 9.8750 6.7500 7.7500 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 8.0000 8.0000 - 8.0000 19.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 8.5750 7.7614 8.5893 16.9155 24.0800 19.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   16  มกราคม  พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   16  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

บริษัท นารโ์คซีส ยูวี  จาํกัด 

 
 

 วันท่ี  16  มกราคม  2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563    

ในวันท่ี  24 มกราคม  2563      เวลา  08.00 น.  ณ  บ้านเลขท่ี    74/55  ถนนนาใน ตาํบลป่า

ตอง อาํเภอกะทู้    จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมกรรมการของบริษัท เข้า  ออก             

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมจาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัท    

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น       

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

     แมททิว เจมส ์ วีกส ์บุตเซอร ์                                      

(  นายแมททิว เจมส ์วีกส ์ บุตเซอร)์ 

         กรรมการ 

 
 

 

 

บริษัท วิลลอฟท ์ เซน  ลิฟวิ่ง  จาํกัด 

 
 

 วันท่ี  16  มกราคม  2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563  

ในวันท่ี   31  มกราคม  2563   เวลา 08.00  น. ณ บ้านเลขท่ี  21/3 หมู่ท่ี 6  ตาํบลเชิงทะเล  

อาํเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองเพ่ิมทุนของบริษัท         

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 5      

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น       

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      ไปรยา   ปัญญามูล                                         

(  นางไปรยา  ปัญญามูล  ) 

                      กรรมการ 

 

 
 

บริษัท เวิลด ์เอลเดอรล่ี์ แคร ์จาํกัด 

เลขท่ี  39/167 ซอยนวมินทร ์143 แขวงวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  16  มกราคม  2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563          

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563

ในวันท่ี  24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  596/140 ถนนลาดปลาเค้า แขวง

จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563    

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ตุลาคม 2562      

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563  และกาํหนดเงินค่าตอบแทน  

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                   ขอแสดงความนับถือ 

     ต่อศักดิ์ อยู่ยืนยง             อัมพร ทรัพยสุ์วรรณ ์                                                                                                                          

( นายต่อศักดิ์ อยู่ยืนยง )  (นางสาวอัมพร ทรัพยสุ์วรรณ ์   ) 

                       กรรมการ 

 
 

บริษัท อารยา เซอรว์ิส(ประเทศไทย) จาํกัด 

เลขท่ี 666/86 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  16  มกราคม  2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 79/54 หมู่ท่ี 666/86 ถนนลาดปลา

เค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562    

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      ธัชชัย จาตุประยูร                                

(  นายธัชชัย จาตุประยูร ) 

                                 กรรมการ 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตเองได้  โปรด  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   16  มกราคม  พ.ศ.2563 

บริษัท สุวัฒนาดี จาํกัด 

เลขท่ี 6 ซอยรามคาํแหง 164 แยก 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  16 มกราคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  6 ซอยรามคาํแหง 164 แยก 6 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       สุเทพ เอ่ียมสิริบูลย ์                                   

(  นายสุเทพ เอ่ียมสิริบูลย ์ )   

 กรรมการ 

 

 

บริษทั สํานักงาน บีเอฟเอ จาํกดั 

รับสมัครทีมงาน 

ตาํแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญช ี2 อัตรา 
คณุสมบตั:ิ 1 กาํลงัศกึษา หรอื สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาบญัชี 
2 สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สามารถปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดัไดบ้างเวลา 
4 มีความกระตือรอืรน้ในการทาํงาน รกัความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพบญัชีและศกึษาความรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 
 

บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จาํกดั 

รับสมัครเพ่ือนร่วมงาน 

ตาํแหน่ง: พนักงานบัญช ี

คณุสมบตั:ิ 1 กาํลงัศกึษา หรอื สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขา

บญัชี 
2 สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สามารถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บัการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 
4 มีความกระตือรอืรน้ในการทาํงาน รกัความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพบญัชีและศกึษาความรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเคา้ 55 แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

ในวันท่ี  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

พิมพ ์

mailto:dunlawan@bfa.co.th
mailto:saranya@focus.co.th


 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   16  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   16  มกราคม  พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
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