
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
25.06 - - - 25.51 - 25.56 25.06 - 25.06 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
15.24 15.24 15.24 15.24 15.24 - 15.24 15.24 15.24 15.24 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
14.84 14.84 - - - - - 14.84 - - 

ดีเซล 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 24.04 24.06 24.04 25.74 24.04 - 
 

- - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์

เร่งกระจายสินค้าเกษตร เปิดโครงการ

กระจายตลาดเกษตรวันน้ี พรอ้มจดัทํา 5 

โครงการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรท่ี

ไดร้ับผลกระทบจากโควิด-19 นายเฉลิม

ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนา

ผลไม้ (ฟรุตบอร์ด) กล่าวว่า วันน้ี (9 

เม.ย.) จะร่วมกบักระทรวงพาณิชยล์งนาม

บนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัภาคเอกชน 

ไดแ้ก่ สมาพันธ์โลจิสติกไทย บริษัท การ

บินไทย (มหาชน) จํากัด และผูใ้หบ้ริการ

ขนส่งเช่น  ไปรษณียไ์ทย Kerry เป็นตน้ 

เพื่อบริหารจัดการการขนส่งและกระจาย

สิ น ค้า เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

โดยเฉพาะผลไมท่ี้ออกสู่ตลาดแลว้ ทั้งน้ี 

ต้องดูแลมาตรฐานทั้ งผลิตภัณฑ์ บรรจุ

ภัณฑ์ การขนส่ง และการกระจายสินค้า

ผ่านตลาดชุมชนทอ้งถ่ิน  9,048 แห่ง รา้น

ธงฟ้ากว่า 50,000 แห่ง และรถพุ่มพวง 

300 คัน เพื่อส่งผลผลิตจําหน่ายถึงทุก

พื้ น ท่ีทั ่ว ป ระ เทศ  ทั้ ง น้ี  ก รม ส่ ง เส ริ ม

การเกษตรคาดการณว์่าผลผลิตมะม่วงท่ีไม่

สามารถส่งออกไดม้ี 360,000 ตนั ทุเรียน 

584,712 ตนั มงัคุด 201,741 ตนั และ

เงาะ 220,946 ตนั ดงัน้ัน ฟรุตบอรด์มีมติ

เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกระจายและ

ควบ คุม คุณภาพ สินค้า  โดยจัดทํา  5 

โครงการ ประกอบดว้ย โครงการประสาน

ใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสูว้ิกฤติโค

วิด-19 ซ่ึงจะส่งมอบผลไมเ้ป็นกาํลงัใจชาว

จีน ไดแ้ก่ ทุเรียน 20 ตันและมังคุด 20 

ตัน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภค

ผลไมภ้ายในประเทศ (Eat Thai First) 

เป้าหมาย 111,000 ตัน โครงการสินคา้

เกษตรไทยปลอดภยัจากโควิด-19 ซ่ึงจะ

รับรองมาตรฐาน GAP แก่แปลงผลิต 

70,000 แปลง รบัรองมาตรฐาน GMP แก่

โรงคัดบรรจุ 180 โรง และโครงการหา

ตลาดใหม่สินคา้เกษตรได้แก่ ตะวันออก

กลาง ตุรกี และออสเตรเลีย นอกจากน้ี ยงั

ประสานกบันายถาวร เสนเนียม รฐัมนตรี

ช่ วยว่ าก ารกระทรวงคมนาคม  เพื่ อ

ประสานงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ขนส่ง โดยพิจารณาทางเลือกการขนส่งทั้ง

ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เพื่อให้

ร วด เ ร็ วและลดภาระ ผู้ป ร ะกอบการ 

เน่ืองจากเท่ียวบินไปต่างประเทศงดบิน

ชัว่คราวหลายเสน้ทางและค่าระวางขนส่ง

สินคา้ท่ีแพงขึ้ น เร่งด่วนท่ีสุด คือ มะม่วง

คุณภาพเยี่ยม ซ่ึงจะส่งออกไปเกาหลีใต ้

3,800 ตัน และญ่ีปุ่น 600 ตันตามคํา

สัง่ซ้ือทั้งน้ี ความตอ้งการสินคา้เกษตรใน

ตลาดประเทศยงัคงมีอยู่ แต่ติดขดัดา้นการ

ขนส่ง ส่วนตลาดในประเทศชะลอตัว 

เน่ืองจากผู้บริโภคออกมาจับจ่ายซ้ือของ

น้อยลงมาก ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูป

เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เน่ืองจากผลไมน้ั้นเน่า

เสียง่าย จึงตอ้งยืดอายุการเก็บรักษาซ่ึงจะ

ช่วยไม่ใหสิ้นคา้ลน้ตลาดและราคาตกตํา่ 

         

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่9  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,450 25,650 

ทองรปูพรรณ 24,998.84 26,150 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   10 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  9 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.5557 32.6515 32.9859 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.7079 39.8546 40.7235 

 

ยโูรโซน EUR 35.0292 35.1298 35.8489 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6685 29.7674 30.5258 

 

ฮ่องกง HKD 4.1764 4.1940 4.2815 

 

มาเลเซยี MYR 7.4008 7.4431 7.6610 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6089 22.6877 23.2295 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.4902 22.5984 23.3263 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6315 0.6362 0.6614 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.8354 1.9072 2.1144 

 

อนิเดยี INR 0.3767 0.3998 0.4635 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.1555 33.2708 33.9439 

 

ออสเตรเลยี AUD 19.6337 19.6874 20.4946 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.1786 19.2507 19.8748 

 

แคนาดา CAD 22.9533 23.0435 23.5474 

 

สวเีดน SEK 3.1950 3.2136 3.2849 

 

เดนมารก์ DKK 4.6911 4.7090 4.8018 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1104 3.1256 3.2045 

 

จนี CNY 4.5349 4.5688 4.6998 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   10 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 10  เมษายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.1000 5.4750 6.1000 18.0000 21.1000 18.0000 

กรุงไทย 6.2200 5.3750 6.3450 16.3450 20.0000 - 

กสิกรไทย 6.2200 5.6000 6.1000 21.5000 23.5000 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.0950 5.3750 6.3450 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.3000 5.8300 6.3000 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.2750 6.2500 6.6300 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 7.2000 7.0000 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.6500 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 8.1000 7.8500 12.7500 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 7.5000 6.7500 7.5000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 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 21.0000 18.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.5300 8.3500 9.0500 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 8.0000 6.5000 7.2500 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 7.7500 7.7500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 9.6250 6.3750 8.2500 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.2061 6.6187 7.4515 21.9076 23.6237 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 7.0000 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.6250 6.1250 7.6250 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.7500 6.7500 6.7500 20.0000 20.0000 - 

ดอยซ์แบงก์ 8.0000 8.0000 - 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 7.0000 7.0000 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.2500 8.0000 8.2500 11.7500 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.7500 9.5000 9.7500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 7.7500 7.7500 - 15.0000 20.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.8000 7.2841 8.5750 16.8173 22.4209 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 
 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

  

 
 

 

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  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า  55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

 ผักปัง                                  (  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 
 
 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิ บาล 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  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท แบงค๊อก ลอวเ์ยอร ์จาํกัด 

เลขท่ี 26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมารพิ์จารณ ์ตาํ บลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมาร์

พิจารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

      กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์                                  

(  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์)   

    กรรมการ 

 

 

บริษัท มารีน คอนซัลติง้ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       นิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์

 (  นายนิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์) 

       กรรมการ 

 

 
 

บริษัท บางแสน-ชลบุรี ทนายความ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       หฤทัย สว่างเมฆมรกต                                 

(  นางสาวหฤทัย สวา่งเมฆมรกต) 

       กรรมการ 

 
 
 

 

บริษัท แบงค๊อก ลีกัล แอคเคาท ์จาํกัด 

เลขท่ี 965/9 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  965/9 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                        ขอแสดงความนับถือ 

       กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์  

 (  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์ ) 

                       กรรมการางต้น  ห 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท แบงค๊อก ลอวเ์ยอร ์จาํกัด 

เลขท่ี 26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมารพิ์จารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมาร์

พิจารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

      กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์                                  

(  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์)   

    กรรมการ 

 

 

บริษัท มารีน คอนซัลติง้ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       นิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์

 (  นายนิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์) 

       กรรมการ 

 

 
 

บริษัท บางแสน-ชลบุรี ทนายความ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       หฤทัย สว่างเมฆมรกต                                 

(  นางสาวหฤทัย สวา่งเมฆมรกต) 

       กรรมการ 

 
 
 

 

บริษัท แบงค๊อก ลีกัล แอคเคาท ์จาํกัด 

เลขท่ี 965/9 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  965/9 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                        ขอแสดงความนับถือ 

       กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์  

 (  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์ ) 

                       กรรมการางต้น  ห 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท แบงค๊อก ลอวเ์ยอร ์จาํกัด 

เลขท่ี 26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมารพิ์จารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมาร์

พิจารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

      กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์                                  

(  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์)   

    กรรมการ 

 

 

บริษัท มารีน คอนซัลติง้ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       นิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์

 (  นายนิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์) 

       กรรมการ 

 

 
 

บริษัท บางแสน-ชลบุรี ทนายความ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       หฤทัย สว่างเมฆมรกต                                 

(  นางสาวหฤทัย สวา่งเมฆมรกต) 

       กรรมการ 

 
 
 

 

บริษัท แบงค๊อก ลีกัล แอคเคาท ์จาํกัด 

เลขท่ี 965/9 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  965/9 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                        ขอแสดงความนับถือ 

       กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์  

 (  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์ ) 

                       กรรมการางต้น  ห 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท แบงค๊อก ลอวเ์ยอร ์จาํกัด 

เลขท่ี 26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมารพิ์จารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมาร์

พิจารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

      กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์                                  

(  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์)   

    กรรมการ 

 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท พี แอนด ์พี โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พี แอนด ์พี โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกัด 
 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  10.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 1432 หมู่บ้านวารินทรเ์พลส ซ.เพชร

เกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแคกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ

ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       กนกวรรณ กรรณกิจ                                  

(  นางสาวกนกวรรณ กรรณกิจ )   

    กรรมการ 
 

 
 

 

 

บริษัท บางแสน-ชลบุรี ทนายความ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเขา้ประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

    

 

    หฤทัย สว่างเมฆมรกต                                  

 

 
 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท คนป้ันข้าว จาํกัด 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คนป้ันข้าว จาํกัด 
 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น.   ณ บ้าน เลขท่ี88/2,88/9 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

พัลลภ จันทรกลกิจ        ธนกร เก่าเจริญพงศ ์                               

(  นายพัลลภ จันทรกลกิจ ) (นายธนกร เก่าเจริญพงศ)์ 

               กรรมการ 

  



 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท  บีชบอย  จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  บีชบอย  จาํกัด 
 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขท่ี  66  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 4  แขวงท่า

แร้ง  เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

     พัลลภ จันทรกลกิจ                                  

(  นายพัลลภ จันทรกลกิจ )   

       กรรมการ 

 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท เดอะ ฟลิปไซด ์จาํกัด 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ ฟลิปไซด ์ จาํกัด 
 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.30 น.ณ บ้านเลขท่ี 59/12 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      รณกร ศรีสวัสดิ์                                  

(  นายรณกร ศรีสวัสดิ์  )   

   กรรมการ 
 

 
 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท ตามรภาค  จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรภาค  จาํกัด 
 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 55/162 หมู่บ้านโฮมเพลส เดอะพารค์ 

ถนนพัฒนาชนบท 3แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ือง

ต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                  ขอแสดงความนับถือ 

     พรรณี ตามรภาค                                  

(  นางพรรณี ตามรภาค)   

       กรรมการ 
 

 
 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท เทพวัฒนา จาํกัด 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทพวัฒนา จาํกัด 

 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 ถ.

สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      พงศเ์ทพ ฟองสมุทร                                  

(  นายพงศเ์ทพ ฟองสมุทร )   

         กรรมการ 

 



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท  ชีต้า เพอรฟ์อรม์แมนซ ์จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  ชีต้า เพอรฟ์อรม์แมนซ ์จาํกัด 
 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น.ณ บ้านเลขท่ี 613/1  นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 ถ.

สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      อนุเทพ ฟองสมุทร                                  

(  นายอนุเทพ ฟองสมุทร )   

       กรรมการ 

 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท แพลนเตอร ์ยูไนเต็ด จาํกัด 
 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลนเตอร ์ยูไนเต็ด จาํกัด 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันท่ี 

22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 ถ.

สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      พงศเ์ทพ ฟองสมุทร                                  

(  นายพงศเ์ทพ ฟองสมุทร )   

      กรรมการ 
 

 
 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท คูซ่ัน จาํกัด 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คูซ่ัน จาํกัด 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันท่ี 

22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 ถ.

สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                   ขอแสดงความนับถือ 

      พงศเ์ทพ ฟองสมุทร                                  

(  นายพงศเ์ทพ ฟองสมุทร )   

       กรรมการ 
 

 
 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท  ติยะ มาสเตอร ์ ซิสเต็มส ์  จาํกัด 
 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  ติยะ มาสเตอร ์ ซิสเต็มส ์  จาํกัด 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น.ณ บ้านเลขท่ี 94 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น  เขต

บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      วชิระ   ศิริเทียนทอง                                  

(  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง)   

         กรรมการ 
  

 



 
หนา้ 13 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท ไมลไ์ซท ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมลไ์ซท ์(ประเทศไทย) จาํกัด 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 215 อาคารยศเส เซนตจ์ูร่ี ห้อง201 ถนน

พระรามที่1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี   

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      วชิระ   ศิริเทียนทอง                                  

(  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง )   

       กรรมการ 
 

 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท ยศเส เซนตจ์ูร่ี จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยศเส เซนตจ์ูร่ี จาํกัด 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 215 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงรองเมือง เขต

ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      วชิระ   ศิริเทียนทอง                                  

(  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง )   

      กรรมการ 
 

 

 
 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท วินโดว ์มีเดีย ( ไทยแลนด ์) จาํกัด 
 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วินโดว ์มีเดีย ( ไทยแลนด ์) จาํกัด 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น.ณ บ้านเลขท่ี 1432 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม 

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี  
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                     ขอแสดงความนับถือ 

       กนกวรรณ กรรณกิจ                                  

(  นางสาวกนกวรรณ กรรณกิจ )   

             กรรมการ 
 

 
 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท ยศเส โฮลดิง้ จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยศเส โฮลดิง้ จาํกัด 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 4/55 หมู่ท่ี 1 ถนนเกษตร-นวมินทร ์แขวง

จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

      วชิระ   ศิริเทียนทอง                                  

(  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง)   

         กรรมการ 
  

 



 
หนา้ 14 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฟลล่ิ์ง เซอรว์ิส จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมลไ์ซท ์(ประเทศไทย) จาํกัด 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 19/3 หมู่ท่ี 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ต.

บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี   

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

  สุพจน ์ ผู้บังเกิดผล          นรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน                           

(  นายสุพจน ์ ผู้บังเกิดผล ) ( นายนรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน ) 

          กรรมการ 
 

 

 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท สาํนักงานกฎหมายธรม์สาร จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นขอบริษัท สาํนักงานกฎหมายธรม์สาร จาํกัด 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 103/14 หมู่บ้านตราชู ซอย1 ถ.บรมราช

ชนนี 17 แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                        ขอแสดงความนับถือ 

     อานนท ์ วัตตธรรม            

(  นายอานนท ์ วัตตธรรม  ) 

                                        กรรมการ 
 

 

 

 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท โปรไฟล ์กรุ๊ป  จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรไฟล ์กรุ๊ป  จาํกัด 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563   เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 19/3 หมู่ท่ี 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

  สุพจน ์ ผู้บังเกิดผล          นรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน                           

(  นายสุพจน ์ ผู้บังเกิดผล ) ( นายนรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน ) 

          กรรมการ 
 

 

 
 

 

บริษัท เค เค ไฮดรอลิกส ์จาํกัด 

เลขท่ี 56/253-254 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 

 วันท่ี  10  เมษายน   2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด่วย    ใบมอบฉันทะ 
 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 56/253-254 หมู่ท่ี 6 ถนน

พหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563    

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562    

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกําหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว   

                        ขอแสดงความนับถือ 

    เกริกไกร ฉัตรนารัตน ์                                     

( นายเกริกไกร ฉัตรนารัตน ์) 

           กรรมการ 
  

ต  



 
หนา้ 15 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฟลล่ิ์ง เซอรว์ิส จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมลไ์ซท ์(ประเทศไทย) จาํกัด 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 19/3 หมู่ท่ี 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ต.

บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี   

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

  สุพจน ์ ผู้บังเกิดผล          นรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน                           

(  นายสุพจน ์ ผู้บังเกิดผล ) ( นายนรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน ) 

          กรรมการ 
 

 

 

 

หนังสือนัดปร ะชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท สาํนักงานกฎหมายธรม์สาร จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นขอบริษัท สาํนักงานกฎหมายธรม์สาร จาํกัด 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 103/14 หมู่บ้านตราชู ซอย1 ถ.บรมราช

ชนนี 17 แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                        ขอแสดงความนับถือ 

     อานนท ์ วัตตธรรม            

(  นายอานนท ์ วัตตธรรม  ) 

                                        กรรมการ 
 

 

 

 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท โปรไฟล ์กรุ๊ป  จาํกัด 

 

 วันท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรไฟล ์กรุ๊ป  จาํกัด 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563   เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 19/3 หมู่ท่ี 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ                   

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

  สุพจน ์ ผู้บังเกิดผล          นรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน                           

(  นายสุพจน ์ ผู้บังเกิดผล ) ( นายนรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน ) 

          กรรมการ 
 

 

 
 

 

บริษัท เค เค ไฮดรอลิกส ์จาํกัด 

เลขท่ี 56/253-254 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 

 วันท่ี  10  เมษายน   2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด่วย    ใบมอบฉันทะ 
 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 56/253-254 หมู่ท่ี 6 ถนน

พหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563    

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562    

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกําหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว   

                         ขอแสดงความนับถือ 

     อานนท ์ วัตตธรรม            

(  นายอานนท ์ วัตตธรรม  ) 

                                        กรรมการ 
 

 

 

 

 



 
หนา้ 16 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
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