
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 20.49 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 24.34 24.04 24.06 24.04 25.74 24.04 - 
 

- - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 1 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอฟทีเอดนัไทยขึ้ นแท่นเบอร ์1 ส่งออกไก่สด

แช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปไปญ่ีปุ่น เผย 2 

เดือนแรกปี 63 ฟันรายไดเ้ขา้ประเทศ 300 

ล้านเหรียญสหรัฐนนางอรมน ทรัพย์ทวี

ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถิติ

การคา้ระหว่างประเทศ พบว่า ความตกลง

การคา้เสรี หรือเอฟทีเอท่ีไทยมีกับญ่ีปุ่น 2 

ฉบบั คือ ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจไทย-

ญ่ีปุ่น (JTEPA) และความตกลงการคา้เสรี

อาเซียน – ญ่ีปุ่น (AJCEP) เป็นปัจจยัสาํคญั

ทาํใหไ้ทยเป็นผูส่้งออกสินคา้ไก่สดแช่เย็นแช่

แขง็และไก่แปรรูปอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่น รวมถึง

การส่งออกสินคา้ดังกล่าวยงัมีแนวโน้มการ

เติบโตท่ีดี แม ้2 ประเทศอยู่ในช่วงภาวะ

วิกฤติจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-

19นางอรมน เพิ่มเติมว่า สินคา้ไก่สดแช่เย็น

แช่แข็งและไก่แปรรูปเป็นสินค้าท่ีญ่ีปุ่นไม่

สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ

บริโภคภายในประเทศ ประกอบกับไทยมี

เอฟทีเอกับญ่ีปุ่นเป็นแต้มต่อ โดยญ่ีปุ่นลด

ภาษีนําเขา้ไก่สดแช่เยน็แช่แข็งจากไทยเหลือ

รอ้ยละ 0-8.5 และลดภาษีนําเขา้ไก่แปรรูป

เหลือร้อยละ 0-3 ทําให้ในช่วงเดือน

มกราคม – กุมภาพนัธ ์2563 ไทยส่งออก

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปญ่ีปุ่นเป็นมูลค่าสูงถึง 

66.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 

58.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และ

ส่งออกไก่แปรรูปมลูค่า 234.4 ลา้นเหรียญ

สหรฐั เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 5.2 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหน้า ขณะท่ีปี 2562 ไทยส่งออก

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปไปญ่ีปุ่น 

มูลค่า 1,764.6 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึ้ น

ร้อยละ 3.18 เม่ือเทียบกับปี 2561 

รองลงมา คือ บราซิล มูลค่าการส่งออก 

873.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และจีน การ

ส่งออก 834.7 ลา้นเหรียญสหรฐันางอรมน 

เสริมว่า ปัจจุบนั JTEPA มีผลใหญ่ี้ปุ่นยกเลิก

การเก็บภาษีนําเขา้กบัสินคา้จากไทยรอ้ยละ 

88.1 ของรายการสินคา้ทั้งหมด เช่น กุง้ 

ปลาหมึก ผักและผลไมส้ดและแหง้ ผักและ

ผลไมแ้ปรรูป อาหารทะเลสาํเร็จรูป ไก่ตม้สุก 

อัญมณี  ส่ิ งทอ เค ร่ือง นุ่ งห่ม เคมีภัณฑ ์

รองเท้าและเคร่ืองหนัง เป็นต้น ขณะท่ี 

AJCEP ทาํใหญ่ี้ปุ่นยกเลิกการเก็บภาษีนําเขา้

กบัสินคา้จากไทยแลว้ รอ้ยละ 90.16 ของ

รายการสินคา้ทั้งหมด เช่น ผักผลไมส้ดแช่

เย็นแช่แข็งและแหง้ กุง้ ปู ปลาหมึกยกัษ์แช่

แข็ง/แปรรูป และแมงกะพรุน ปลาปรุงแต่ง 

ผกัผลไมก้ระป๋อง/แปรรูป น้ําผลไม ้ซอสปรุง

รส เคร่ืองแกง ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อัญ

มณี  ช้ิน ส่ วนอุปกรณ์ ไฟ ฟ้า  ผ ลิตภัณฑ์

พลาสติก เคมีภณัฑ ์และเคร่ืองหนัง เป็นตน้ 

โดยในปี 2562 ไทยส่งออกไปญ่ีปุ่นโดยใช้

สิทธ์ิเอฟทีเอ 2 ฉบบั รวมมูลค่า 7,456.30 

ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือรอ้ยละ 91.9 ของ

มลูค่าสินคา้ท่ีไดร้บัสิทธ์ิ และนําเขา้จากญ่ีปุ่น

โดยใช้สิทธ์ิเอฟที 2 ฉบับ รวมมูลค่า 

7,909.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือรอ้ยละ 

46.5 ของมลูค่าสินคา้ท่ีไดร้บัสิทธ์ิ 

 

         

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่12  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,500 25,700 

ทองรปูพรรณ 25,044.32 26,200 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   13 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  10 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.4202 32.5134 32.8579 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.1332 40.2822 41.1659 

 

ยโูรโซน EUR 35.2252 35.3353 36.0746 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6340 29.7405 30.5079 

 

ฮ่องกง HKD 4.1584 4.1763 4.2611 

 

มาเลเซยี MYR 7.4251 7.4700 7.6807 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.7442 22.8245 23.3739 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.6295 22.7437 23.4567 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6318 0.6369 0.6594 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.8908 1.9653 2.1692 

 

อนิเดยี INR 0.3836 0.4010 0.4594 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.3430 33.4477 34.1555 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.1993 20.2700 21.0587 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.4552 19.5287 20.1298 

 

แคนาดา CAD 23.0017 23.0848 23.6154 

 

สวเีดน SEK 3.2260 3.2438 3.3223 

 

เดนมารก์ DKK 4.7166 4.7351 4.8335 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1336 3.1493 3.2377 

 

จนี CNY 4.5456 4.5783 4.7032 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   13 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 13  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 6.8000 6.6000 7.3500 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 14.1300 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 7.1850 6.5976 7.4279 21.8803 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 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  13  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 ซอยลาดปลาเค้ า 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  

 

 

 กรรมการ 

 
 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาด ปลาเค้า 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 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  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญ 

 

 

ท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 



 
หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  13  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท โกลเด็น โอเชี่ยน ซีฟู้ด จาํกัด 
 

 

 

 วันท่ี  13 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2563 ในวันท่ี 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สาํนักงานเลขท่ี 4/4-5 ซอยสุขุมวิท 3 

(นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัท       

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงจาํนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อม  

                          ขอแสดงความนับถือ 

       เมหะหมุด อูล ฮัสซาน โชฮาน                                  

(  นายเมหะหมุด อูล ฮัสซาน โชฮาน)   

           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 

 
 

บริษัท โก ลเด็น โอเชี่ยน ซีฟู้ด จาํกัด 
 

 

 

 วันท่ี  13 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2563 ในวันท่ี 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สาํนักงานเลขท่ี 4/4-5 ซอยสุขุมวิท 3 

(นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัท       

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงจาํนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อม  

                          ขอแสดงความนับถือ 

       เมหะหมุด อูล ฮัสซาน โชฮาน                                  

(  นายเมหะหมุด อูล ฮัสซาน โชฮาน)   

           กรรมการ 

 

 

 
 

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  

mailto:dunlawan@bfa.co.th


 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  13  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช 

  



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  13  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
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