
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบัญชีกลางแจงการต่ออายุรับรอง

มาตรฐานการรกัษาพยาบาลโดยการฟอก

เ ลื อ ด ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ไ ต เ ที ย ม  ใ น ช่ ว ง

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ยงัสามารถดําเนินการต่ออายุได ้

เพ่ือความต่อเน่ืองในการรักษาของผู้มี

สิทธิและบุคคลในครอบครัวท่ีป่วยด้วย

โรคไตเร้ือรงั นายภูมิศักด์ิ อรญัญาเกษม

สุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรค

ต่อการตรวจเยี่ยมหน่วยไตเทียมเพ่ือ

รับรองการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน

ใ ห้ แ ก่ ส ถ า น พ ย า บ า ล ข อ ง

คณะอนุกรรมการตรวจรบัรองมาตรฐาน

การรกัษาโดยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไต

เทียม (ตรต.)  ซ่ึงตามหลักเกณฑ์เดิม 

หากสถานพยาบาลไม่ส่งใบรบัรองการต่อ

อายุท่ีออกใหโ้ดย ตรต. จะชะลอการการ

จ่ายค่าฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อการรกัษาของผูมี้สิทธิ

และบุคคลในครอบครัวท่ีป่วยดว้ยโรคไต

เร้ือรงั ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารรกัษาเป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ือง คงระดับมาตรฐานตามเกณฑ์

ของ ตรต. และสามารถส่งเบิกจ่ายตรง

การรักษาทดแทนโรคไตเร้ือรังประเภท

ฟอกเลือด (HD) ได้อย่างต่อเน่ือง 

ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง จึ ง กํ า ห น ด ใ ห้

สถานพยาบาลท่ีใบรบัรองการต่ออายุการ

รับรองมาตรฐาน มีอายุเหลือไม่ถึง 6 

เดือน ปฏิบติัตามน้ี 1. ทําหนังสือแจง้ขอ

ต่ออายุการรบัรองกบัสมาคมโรคไตเทียม

แห่งประเทศไทย 2. ทําหนังสือแจง้ให้

กรมบัญชีกลางทราบ พรอ้มแนบเอกสาร

ตามขอ้ 1 และหนังสือการตอบรบัการต่อ

อายุชัว่คราว โดยจัดส่งเอกสารเป็นไฟล ์

PDF มาท่ี lawcgd.kidney@gmail.com“

เม่ือดําเนินการตามขอ้ 1 และ 2 แลว้ 

สถานพยาบาลจึงจะสามารถส่งเบิกค่า

ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมได ้จนกว่า 

ตรต.  จะดํา เ นินการตรวจเยี่ยมและ

พิจารณาต่อใบรับรองมาตรฐานตาม

หลกัการท่ีสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ไดก้ําหนด โดยใหส้ถานพยาบาลปฏิบัติ

ต า ม แ น ว ท า ง ข้ า ง ต้ น  จ น ก ว่ า

กรมบัญชีกลางจะแจง้ใหส้ถานพยาบาล

ปฏิบัติตามแนวทางเดิม หากมีขอ้สงสัย 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้

ท่ี  ก อ ง ส วั ส ดิ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล 

กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-127-

7000 ต่อ 4614, 4441, 4355, 

6852, 6854 หรือ Call center 

กรมบญัชีกลาง 02-270-6400 ในวนั 

เวลาราชการ” อธิบดีกรมบญัชีกลางกล่าว 

  

  

         

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่16  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,750 25,950 

ทองรปูพรรณ 25,286.88 26,450 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 17 เมษายน  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 

www.bfa.co.th/tynews.php
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กรมบัญชีกลางแจงการตอ่อายุรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   17 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  16 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   17 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 17  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 เอสเค   เชน  ออฟ  โฮเทลส ์  จาํกัด 
 

 

 วันท่ี  17  เมษายน   2563     
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563 

ในวันท่ี 7  พฤษภาคม   2563  เวลา 08.00  น.   ณ บ้านเลขท่ี   30/1-8  ถนนทวีวงศ ์ ตาํบลป่า

ตอง  อาํเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาให้เลิกบริษัทและอาํนาจผู้ชาํระบัญชี          

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                      ขอแสดงความนับถือ 

      เคคิน  จายานท ์ โดซิ                                      

(  นายเคคิน  จายานท ์ โดซิ   )   

   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  ไอซิน เทค จาํกัด 

เลขท่ี 299 สุขุมวิทซอย 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 299 สุขุมวิทซอย 62 แขวงพระ

โขนงใต้ เขตพระโขนง 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 

 สินชัย ทรงหยง         เกศริรินทร ์เจียรนันทะ      

(นายสินชัย ทรงหยง )   (  นายเกศริรินทร ์เจียรนันทะ) 

                             กรรมการ 

 
 

บริษัท มัชรูม สตูดิโอ จาํกัด 

เลขท่ี 52/226 ถนนกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  52/226 ถนนกรุงเทพกรีฑา 15 

แขวงสะพานสูง 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 

      ยงวิทย ์ สันธนะพานิช           

(  นายยงวิทย ์ สันธนะพานิช )   

        กรรมการ 

 
 

 

 

บริษัท กรีน ทีไอซี จาํกัด 

เลขท่ี 43 ซอยลาดปลาเค้า 40 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 43 ซอยลาดปลาเค้า 40 ถนนลาด

ปลาเค้า 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 

   นัฐพล  กิติไพศาลนนท ์                                  

(นายนัฐพล  กิติไพศาลนนท)์   

                                        กรรมการ 

า 



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท ทีทีพีกรีน จาํกัด 

เลขท่ี 156 หมู่บ้านคชธานี ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 4 แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
  

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี1/2563 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา10.00 น. สํานักงานเลขท่ี 156 หมู่บ้านคชธานี ซอยเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

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 

      สุรการย ์ตั้งศิริเสถียร                                  

(  นายสุรการย ์ตั้งศิริเสถียร )   

          กรรมการ 
 

 

บริษัท เทอรเ์รซ ทเวนตีโ้ฟร ์จาํกัด 

เลขท่ี 89/345 ซอยนวมินทร ์81 แยก 3-10 ถนนนวมินทร ์แขวงนวมินทร ์เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 89/345 ซอยนวมินทร ์81 แยก 3-

10 ถนนนวมินทร ์แขวงนวมินทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

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 

       อดุลยศั์กดิ์ เฟ่ืองเวโรจนส์กุล                                  

(  นายอดุลยศั์กดิ์ เฟ่ืองเวโรจนส์กุล )   

           กรรมการ 
 
 

บริษัท ยูพี เพนท ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

เลขท่ี 32/4 หมู่ท่ี 3 ซอยธนสิทธ์ิ ถนนเทพารักษ ์ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 32/4 หมู่ท่ี 3 ซอยธนสิทธ์ิ  ถนน

เทพารักษ ์ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   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 

      อดุลยศั์กดิ์ เฟ่ืองเวโรจนส์กุล                                  

(  นายอดุลยศั์กดิ์ เฟ่ืองเวโรจนส์กุล )   

          กรรมการ 

 
 

 

บริษัท จามจุรี ไฟฟ้า ก่อสร้าง จาํกัด 

เลขท่ี 1/2 ซอยหทัยราษฎร ์19 ถนนหทัยราษฎร ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 1/2 ซอยหทัยราษฎร ์19 ถนนหทัย

ราษฎร ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

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 

     ไพโรจน ์สืบวงษ ์                                  

( นายไพโรจน ์สืบวงษ ์)   

                  กรรมการ 

 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท แคสติง้ เซ็นเตอร ์(แพลทติน่ัม) จาํกัด 

เลขท่ี  30-38 ชั้น 1 ห้อง 101 ถนนมเหสักข ์3 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
  

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 25623 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 30-38 ช้ัน 1 ห้อง 101 ถนน

มเหสักข ์3 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

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 

      ลี้ จิง้                                         

(  นาง ลี้ จิง้  )   

   กรรมการ 

 

 

 

บริษัท ดีทรัซ จาํกัด 

เลขท่ี 72/53 หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา ซอย 9 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลบึงยี่โถ อาํเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  72/53 หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา ซอย 9 

ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

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 

      ธนันนัทธ ์ เหลืองประสิทธ ์                                  

(  นายธนันนัทธ ์ เหลืองประสิทธ ์)   

           กรรมการ 
 
 

บริษัท สีลม โฮม เซ็นเตอร ์จาํกัด 

เลขท่ี 491/43-44 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  491/43-44  ถนนสีลม แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

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 

      ลี้ จิง้                                               

(  นาง ลี้ จิง้  )   

                                                                 กรรมการ 

 

 
 

 

บริษัท ไอ-แซฟ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด 

เลขท่ี 596/141 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขบั้ว เขตลาดพร้าว กรุงเพพมหานคร 

 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 596/141 ถนนลาดปลาเค้า แขวง

จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเพพมหานคร 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 

     วัชชีระ  ขนานแข็ง                                  

( นายวัชชีระ  ขนานแข็ง )   

                  กรรมการ 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จาํกัด 

เลขท่ี 596/141 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
  

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 596/141 ถนนลาดปลาเค้า แขวง

จรเข้บัว 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 

      นลินพร  อ่อนภา                                         

(นางสาวนลินพร  อ่อนภา )   

           กรรมการ 

 

 

 

บริษัท วี-ลิงค ์อินเตอรเ์ทรด จาํกัด 

เลขท่ี 31 ซอยลาดปลาเค้า 36 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 31 ซอยลาดปลาเค้า 36 ถนนลาด

ปลาเค้า 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 

      ศรีเนตร  วัฒนนรานาม                                  

(  นางศรีเนตร  วัฒนนรานาม )   

   กรรมการ 
 
 

บริษัท เอเบอรส์ไปลส ์(เอเชีย) จาํกัด 

เลขท่ี 203 หมู่ท่ี 5 ตาํบลลาํไทร อาํเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 203 หมู่ท่ี 5 ตาํบลลําไทร อาํเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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 ชิลเลอรแ์มน จาํกัด 

เลขท่ี 806/147 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

____________________________________________________________________ 

 วันท่ี  17 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 806/147 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน 

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 

     ชูเกียรติ พิสิฐอมรชัย                                  

( นายชูเกียรติ พิสิฐอมรชัย )   

                        กรรมการ 

 

 



 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  16  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 

 

 

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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