
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
24.46 - - - 24.91 - 24.96 24.46 - 24.46 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
17.05 17.05 17.05 17.05 17.05 17.05 17.05 17.05 17.05 17.05 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 

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 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 23.44 23.46 25.44 25.44 25.44 - 
 

- 
 

- - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

 15 Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พา ณิชย์ เ ต รี ยมพ ลิกโควิ ด เ ป็น โอกาส 

เดินสายจบัมือภาคการผลิต การตลาด การ

ส่ งอ อก  ทั้ ง ข ้า ว-อ าหา ร-บ ริ กา ร  ฟ้ื น

เศรษฐ กิจ  น .ส .พิ มพ์ชนก  วอนขอพร 

ผู้อํ า น วยกา รสํ า นั ก งานนโยบ ายแล ะ

ยุทธศาสตร์การคา้ เปิดเผยว่า จากการท่ี

น า ย จุ ริ น ท ร์  ลั ก ษ ณ วิ ศิ ษ ฏ์  ร อ ง

นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย ์ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารระดับสูง

ของกระทรวงพาณิชย ์เตรียมการร่วมมือกบั

ภาคเอกชน เพื่อพลิกโควิดเป็นโอกาสโดยให้

ความสําคัญกับกลุ่มสินค้าและบริการท่ีมี

ศักยภาพของไทย ทั้ ง สินค้าเกษตรและ

อาหาร เ ช่น ข้าว  ผลไม้ต่าง ๆ อาหาร

สาํเร็จรูป ไก่ อาหารทะเล และภาคบริการ 

เช่น รา้นอาหาร แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ และ

ดิจิทลัคอนเทนท์ โดยจะหารือกบัเกษตรกร 

สหกรณ ์ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และขนาด

กลางขนาดย่อม ตลาดการค้าส่งค้าปลีก 

โมเดิร์นเทรด แพลตฟอร์มออนไลน์ และผู้

ส่งออก โดยเป้าหมายใหญ่คือ เตรียมพลิก

ฟ้ืนเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและการตลาด

ในช่วงหลังโควิด ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

การคา้โดยรวม รวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากใน

ท่ีสุดด้วยทั้งน้ี กรมต่าง ๆ กําลังจัดเตรียม

เปิดรบัฟังปัญหา หาวิธีการแกปั้ญหาในพื้ นท่ี 

และวางแผนการทํางานในอนาคต ร่วมกับ

ภาคส่วนต่าง ๆ หลากหลายในช่วงเดือน

เมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยตอ้งการให้

กระทรวงพาณิชย์มีการดําเนินการท่ีเป็น

รูปธรรม และใช้กลไกท่ีกระทรวงมีอยู่แล้ว 

เช่น พาณิชย์จังหวัด พาณิชย์ต่างประเทศ 

เสริมกับเคร่ืองมือสมัยใหม่ เช่น การค้า

ออนไลน์ แอปพลิเคชัน่ และหาแนวทางการ

เช่ือมโยงกลไกของกระทรวงพาณิชย์กับ

องคก์รภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและทอ้งถ่ิน 

เช่น สภาหอการคา้  สภาอุตสาหกรรม เป็น

ตน้ เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการคา้ไทยทั้งใน

ประเทศ และการส่งออก รวมทั้งท่านไดส้ัง่

การใหพ้ิจารณาของบประมาณเพิ่มเติมหาก

จําเป็น เช่น เตรียมเงิน คชก.ไว ้สําหรับ

เกษตรกร โดยเห็นว่า แมส้ถานการณ์โควิด

จะยงัไม่หมดส้ินไป แต่กระทรวงพาณิชยจ์ะ

อยู่เฉยไม่ไดต้อ้งเร่งเตรียมการ เม่ือมีโอกาส

จะขบัเคล่ือนการคา้ไดท้นัทีย่างไรก็ตาม เพื่อ

เตรียมการหากบักลุ่มต่าง ๆ ขา้งตน้ สนค.ได้

ทําการศึกษาวิเคราะห์การนําเข้าสินค้า

เกษตรและอาหารของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 

และคดัเลือก 37 รายการสินคา้ศักยภาพ 

บางรายการตลาดโลกยงัอาจจะนําเขา้จาก

ไทยเพิ่มได ้เช่น กุง้แช่เย็นแช่แข็ง ซ่ึงปัจจุบนั

ไทยมีสัดส่วนในตลาดโลกเพียงรอ้ยละ 4.4 

หรือล้ินจี่ไทยมีสัดส่วนตลาดโลกรอ้ยละ 6 

ขณะท่ีสินค้าบางรายการไทยทําได้ดีอยู่

แล้วแต่ต้องรักษาไม่ให้สัดส่วนลดลง เช่น 

ขา้วสาร ทูน่ากระป๋อง และไก่แปรรูป ซ่ึงมี

สดัส่วนตลาดโลกท่ีรอ้ยละ 24.6, 27.3 และ 

31.2 ตามลาํดบั  

  

         

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่15  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 26,000 26,200 

ทองรปูพรรณ 25,529.44 26,700 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   16 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  15 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.4779 32.5709 32.9153 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.2897 40.4329 41.3092 

 

ยโูรโซน EUR 35.3171 35.4271 36.1634 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.8050 29.9153 30.6896 

 

ฮ่องกง HKD 4.1677 4.1845 4.2661 

 

มาเลเซยี MYR 7.4281 7.4720 7.6889 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.7696 22.8479 23.3946 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.6481 22.7581 23.4770 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6316 0.6365 0.6601 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9028 1.9773 2.1900 

 

อนิเดยี INR 0.3805 0.3997 0.4617 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.4641 33.5652 34.2443 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.2767 20.3436 21.1549 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.5073 19.5802 20.1806 

 

แคนาดา CAD 23.1234 23.2055 23.7237 

 

สวเีดน SEK 3.2408 3.2573 3.3297 

 

เดนมารก์ DKK 4.7322 4.7490 4.8433 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1459 3.1597 3.2425 

 

จนี CNY 4.5548 4.5854 4.7080 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   16 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 16  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 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

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                                  

(  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 
 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 2 95 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

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าป ระชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

       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)   

 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  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท ไบรท ์คราวน ์จาํกัด 

เลขท่ี 66/82 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  66/82 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ต.

คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 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 

     ประทีป ฟูตระกูล                                  

(  นายประทีป ฟูตระกูล )   

      กรรมการ 

 
 

 

บริษัท จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

เลขท่ี 88 หมู่ที 1 ซอยสุขาภิบาล 9 ถนนเศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 88 หมู่ที 1 ตําบลหนองจอก 

อาํเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 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 

     ณรัชตพ์รรณพ ์ โตเจริญ                                  

(  นางณรัชตพ์รรณพ ์ โตเจริญ  )   

       กรรมการ 
 

 

 
 

บริษัท เกรทโฟม โปรดักส ์จาํกัด 

เลขท่ี 88 หมู่ที 1 ตาํบลหนองจอก อาํเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 88 หมู่ที 1 ตําบลหนองจอก 

อาํเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 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 

     ณรัชตพ์รรณพ ์ โตเจริญ                                  

(  นางณรัชตพ์รรณพ ์ โตเจริญ  )   

       กรรมการ 

 

 
 

บริษัท ควอลิตี ้อัพ จาํกัด 

เลขท่ี 666/126 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563             เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  666/126 ถนนลาดปลา

เค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 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 

     นิรันดร ์ เหลาพนัสสัก                                   

( นายนิรันดร ์ เหลาพนัสสัก )   

                        กรรมการ 

 

 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท หยู่ฮง บิสซิเนสซินดิเคท จาํกัด 

เลขท่ี 559/7 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
  

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  559/7 ถนนประดิษฐม์นูธรรม 

แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 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 

     ชัยยุทธ ์สัจจาไชยนนท ์                                  

(  นายชัยยุทธ ์สัจจาไชยนนท)์   

          กรรมการ 

 
 

 

บริษัท โจล่ี โจล่ี จาํกัด 

เลขท่ี 55/53 หมู่ท่ี 7 ตาํบลบางเลน อาํเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  222/160 ซอยกาญจนาภิเษก 22 

สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 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 

       ธัญญาศิริ จันทรส์ราญแสง                                  

(  นางสาวธัญญาศิริ จันทรส์ราญแสง)   

           กรรมการ 
 

 

 
 

บริษัท เอเบอรส์ไปลส ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

เลขท่ี 801/394 หมู่ท่ี 8 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 25623  เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 801/394 หมู่ท่ี 8 ตาํบลคูคต 

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 

       เสาวณีย ์เจษฎาวรางกูล                                  

(  นางสาวเสาวณีย ์เจษฎาวรางกูล)   

        กรรมการ 

 

 
 

บริษัท เอสซีพี เฮ้าสซ่ิ์ง จาํกัด 

เลขท่ี 34/10 ซอยวิภาวดีรังสิต 47 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 34/10 หมู่ท่ี 9 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 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 

      เสาวลักษณ ์เจษฎาวรางกูล                                  

(นางสาวเสาวลักษณ ์เจษฎาวรางกูล)   

                                กรรมการ 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท เจษฎาวรางกูล โฮลดิง้ จาํกัด 

เลขท่ี 34/10 ซอยวิภาวดีรังสิต 47 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
  

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 34/10 ซอยวิภาวดีรังสิต 47 แขวง

สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 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 

   สุนีย ์เจษฎาวรางกูล           เสาวณีย ์เจษฎาวรางกูล           เสาวรส เจษฎาวรางกูล                               

(น.ส.สุนีย ์เจษฎาวรางกูล)    (น.ส.เสาวณีย ์เจษฎาวรางกูล)   (น.ส.เสาวรส เจษฎาวรางกูล) 

                 กรรมการ 
 

 

บริษัท ต.เจริญแสงชัยกลการ จาํกัด 

เลขท่ี 344/8 ซอยคลองถมวดัสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ ์แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรู

พ่ายกรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 344/8 ซอยคลองถมวัดสระเกศ 

ถนนจักรพรรดิพงษ ์แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

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 

      สุมิตร  ตั้งวิมลวุฒิวงศ ์                                  

(  นายสุมิตร  ตั้งวิมลวุฒิวงศ ์  )   

     กรรมการ 
 
 
 

 

บริษัท กูรูเอสเอ็มอี จาํกัด 

เลขท่ี 12/1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบางศรีเมือง อาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 12/1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบางศรีเมือง 

อาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 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 

     ฐานันท ์สุกุมารบุตร                                  

(  นายฐานันท ์สุกุมารบุตร )   

 กรรมการ 
 

 

 

บริษัท สยาม แอกซิส ดีซายและคอนสตรัคช่ัน จาํกัด 

เลขท่ี 139/151 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 48 (ม.สัมพันธฯ์ 2) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  16 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  139/151 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 

48 (ม.สัมพันธฯ์ 2) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

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 

    ชลดลย ์พ่ึงธรรมจิตต ์                                  

(นายชลดลย ์พ่ึงธรรมจิตต ์ )   

                         กรรมการ 

 

 



 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท ภูเก็ต โฮม บิวเดอร ์ จาํกัด 

 
 

 วันท่ี  10   มกราคม   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563  

ในวันท่ี  25  มกราคม   2563     เวลา 08.00  น.   ณ บ้านเลขท่ี   3/59  หมู่ท่ี  4  ตาํบลฉลอง  

อาํเภอเมืองภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต    เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ  1       

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมตราของบริษัท         

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น      

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

       อัญชณา   ชูลักษณะเดชา                                     

(  นางสาวอัญชณา  ชูลักษณะเดชา)   

        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  

 

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


 
หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

  



 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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