
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
24.96 - - - 25.41 - 25.46 24.96 - 24.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 - 15.74 15.74 15.74 15.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
15.34 15.34 - - - - - 15.34 - - 

ดีเซล 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 22.94 22.96 24.94 24.94 24.94 - 
 

- 
 

- - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาณิชย์ลุยกระจายผักผลไม้ผ่านรถพุ่ม

พวงร่วมกบัตลาดไทก่อนต่อดว้ยออนไลน์ 

แคมเปญสนับสนุนการบริโภคผลไมไ้ทย

เกรดพรีเม่ียม นายจุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายประดิษฐ ์

ภทัรประสิทธ์ิ นายกสมาคมการคา้ตลาด

กลางคา้ส่งสินคา้เกษตรไทย พรอ้มดว้ย

ตัวแทนจากสมาคมตลาดสดไทย ตลาด

ไท จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นตลาดขายส่ง

ผักและผลไมใ้หญ่ท่ีสุดในภาคกลาง เพ่ือ

หารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

และผู้ประกอบการคา้ส่งคา้ปลีกผักและ

ผลไม้ในช่วงวิกฤติโควิด ส่งผลให้การ

บริโภคผลไมล้ดลงจากยอดนักท่องเท่ียว

หายไปจํานวนมาก และการส่งออกไป

ต่างประเทศไม่ไดช้่วงน้ีนายจุรินทร ์กล่าว

วา่ ตอ้งช่วยกระตุน้การบริโภคในประเทศ 

และเพ่ิมช่องทางกระจายสินคา้ออกไปให้

ถึงประชาชนโดยเร็วท่ีสุดและถูกท่ีสุด จึง

งดัแนวทาง  “เอาของไปใหลู้กคา้” มาก

ข้ึน แทนท่ีจะรอให ้“ลูกคา้มาหาซ้ือของ” 

เหมือนเคย จากน้ันในช่วงปลายเดือน

เมษายน พรอ้มเดินหน้าโครงการส่งออก

ผลไม้ไปต่างประเทศผ่านแพล็ทฟอร์ม

ออนไลน์ต่อไป สําหรบัผลไมช้่วงน้ีมะม่วง

ออกสู่ตลาดจํานวนมากใช้กลไกของ

สหกรณ์การเกษตรท่ีมีอยู่ทั ่วประเทศ

มากกว่า 800 แห่งมาช่วยเสริมกับ

พาณิชยจ์งัหวดั เพ่ือรวบรวมผลไม ้ และ

ร่วมมือกับไปรษณียไ์ทยและแพล็ทฟอรม์

การคา้ต่าง ๆ ช่วยทําแคมเปญสนับสนุน

การบริโภคผลไมไ้ทยเกรดพรีเม่ียม เพ่ือ

ส่งเสริมกินของดีในราคาประหยัด จึง

ระดมทั้งช่องทางปกติ เช่น ตลาดในชุมชน 

รา้นคา้ธงฟ้า ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวก

ซ้ือ และช่องทางออนไลน์ต่อไป ส่วน

ออนไลน์จะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์อีก

ครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายนน้ี  สาํหรบั 

“รถเร่ธงฟ้าฝ่าภัยโควิด” มีทั้งผักและ

ผลไม้ แต่เป็นรถท่ีจะนําสินค้าอุปโภค

บริโภคสาํคญั เช่น ไข่ไก่เบอร ์3 บะหม่ีก่ึง

สําเร็จรูป น้ํามันปาล์ม เจลลา้งมือ ปลา

กระป๋อง ขา้วหอมไทย และผลไม้ เช่น 

มะม่วง ไปขายใหแ้ก่ประชาชนท่ีจุดใกล้

บ้าน เ พ่ืออํานวยความสะดวก  และ

บรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของพ่ีน้อง

เกษตรกรผูป้ลูกผลไมแ้ละผกัไปดว้ยพรอ้ม

กนั โดยรถเร่กบัขา้วและผลไมท่ี้มีเขา้ร่วม

โครงการกับกระทรวงพาณิชย์จํานวน 

350 คนั มัน่ใจวา่จะเพ่ิมช่องทางการซ้ือ

ขายปกติได้เ พ่ิม ข้ึน ด้านการส่งออก 

กระทรวงพาณิชย ์รบัแจง้จากทูตพาณิชย์

ว่า คําสัง่ ซ้ือและอุปสงค์สําหรับสินค้า

เกษตรและอาหารไทยมีเข้ามาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลไม ้ขา้ว ไก่ และ

อาหารสัตว ์แต่ขณะน้ีเสน้ทางการขนส่ง

ต่าง ๆ ระหว่างประเทศยงัมีปัญหาจาก

มาตรการป้องกนัโควดิ-19 จึงไม่สามารถ

ผลักดันการส่งออกไดเ้ต็มท่ี จึงพยายาม

ผลักดันการส่งออกตามออเดอร์ เพ่ือ

ระบบเศรษฐกิจการค้า  ส่ ง เส ริมให้

เกษตรกรทุกกลุ่มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

          

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่17  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,650 25,850 

ทองรปูพรรณ 25,180.76 26,350 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   18 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  17 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   18 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  18  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท อรุณ เอสเตท  จาํกัด 
 

 วันท่ี  18   เมษายน   2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563 

ในวันท่ี   26 เมษายน    2563  เวลา 08.00  น.   ณ บ้านเลขท่ี     57/17   หมู่ท่ี  3  ตาํบลสาคู   

อาํเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต    เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองกรรมการเข้า           

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมจาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัท          

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น       

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       นิภาพร   เรืองสุวรรณ ์                                  

(  นางสาวนิภาพร  เรืองสุวรรณ ์ )   

    กรรมการ 

 

 

 

 

 

บริษัท ธรี - โอ แอร ์แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 

เลขท่ี 12/18 หมู่ท่ี 18 ซอยลาํลูกกา 31 ถนนลาํลูกกา ต.คูคต อ.ลาํลูกา จ.ปทุมธานี 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  12/18 หมู่ท่ี 18 ซอยลําลูกกา 31 

ถนนลาํลูกกา ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานีตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

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 

    สุรศักด์ิ  รุ่งกิจโกศล                                  

( นายสุรศักดิ์  รุ่งกิจโกศล )   

                                      กรรมการ 

 

บริษัท คิดสซู์ริ จาํกัด 

เลขท่ี 596/128 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร      

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 596/128 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 

 จิรัฎฐ ์บัวแก้ว      สุรียรั์ตน ์ นามวงษ ์       

(นายจิรัฎฐ ์บัวแก้ว)     (  นางสาวสุรียรั์ตน ์ นามวงษ ์) 

                                 กรรมการ 

 
 

บริษัท เทียนชัย แพค จาํกัด 

เลขท่ี 50/6 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  50/6 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑล

สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 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 

      วิมลรัตน ์สันติสกุลชัยพร                                  

( นางสาววิมลรัตน ์สันติสกุลชัยพร)   

                                           กรรมการ 

 



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  18  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท พีเอสวาย คอรป์อเรช่ัน จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า 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 

     สุรชัย กาํพลานนทว์ัฒน ์  

 (นายสุรชัย กาํพลานนทว์ัฒน)์ 

                                      กรรมการ 

 
 

 

บริษัท ที เอส อี เมดิคัล ซัพพลาย จาํกัด 

เลขท่ี 8/269 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  8/269 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 4 

แขวงออเงิน เขตสายไหม 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 

    ธนะพัฒน ์ อธิกรไพบูลย ์                                  

( นายธนะพัฒน ์ อธิกรไพบูลย ์)   

                                       กรรมการ 

 

บริษัท ฮิปฮัท คาเฟ่ กรุ๊ป จาํกัด 

เลขท่ี 1000/162 อาคารลิเบอรตี์้พลาซ่า ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 1000/162 อาคารลิเบอรตี์้พลาซ่า 

ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 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 

     สุนีย ์ สันติสัมฤทธ์ิ  

 (นางสาวสุนีย ์ สันติสัมฤทธ์ิ   ) 

                                    กรรมการ 

 
 

บริษัท กูเดิล เทคโนโลย ีจาํกัด 

เลขท่ี 19/28 หมู่บ้านไพรเวท วิลล ์ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 19/28 หมู่บ้านไพรเวท วิลล ์ถนน

หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 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 

   กนกวรรณ เอ็กกิมันน ์                                  

(นางกนกวรรณ เอ็กกิมันน ์)   

                                        กรรมการ 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  18  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท ศิริชัยแก๊ส (1990) จาํกัด 

เลขท่ี 7 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  7 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 2 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 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 

      ณัฏฐก์ฤษ  ประภากรพิพัฒน ์

 ( นายณัฏฐก์ฤษ  ประภากรพิพัฒน)์ 

                                        กรรมการ 

 
 

 

บริษัท นริสสร ซัพพลายเออร ์จาํกัด 

เลขท่ี 227/17 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 33 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 227/17 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 33 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 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 

     นริสสร  แสงแก้ว                                  

( นายนริสสร  แสงแก้ว )   

                                      กรรมการ 

 

 

บริษัท วีคอรเ์นอร ์จาํกัด 

เลขท่ี 97/72 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบึงนํา้รักษ ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  97/72 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบึงนํ้ารักษ ์

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 

         กิตติพจน ์ เก้าเอีย้น  

 ( นายกิตติพจน ์ เก้าเอีย้น ) 

                                    กรรมการ 

 
 
 

 

บริษัท โชคบัญชา คอรป์อเรช่ัน จาํกัด 

เลขท่ี 80 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 80 ถนนเสนานิคม 1 แขวง

ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 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 

    เอกพงษ ์อ่องแสงคุณ                                  

( นายเอกพงษ ์ อ่องแสงคุณ )   

                                        กรรมการ 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  18  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท จีไอทีที จาํกัด 

เลขท่ี 3 ซอยรามอินทรา 58 แยก 3-13 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 

กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 3 ซอยรามอินทรา 58 แยก 3-13 

ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 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 

      เอกลักษณ ์ฟูตระกูล   

 (  นายเอกลักษณ ์ฟูตระกูล ) 

                                 กรรมการ 
 

 

 

บริษัท วิศวกรรมลํา้แสง จาํกัด 

เลขท่ี 384/104 หมู่บ้านเดอะทรัสต ์ซิตี ้งามวงศว์าน 25 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 384/104 หมู่บ้านเดอะทรัสต ์ซิตี ้

งามวงศ์วาน 25 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวันนนทบุรี 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 

     สุพจน ์ กุลนิภาธร                                  

( นายสุพจน ์ กุลนิภาธร )   

                                      กรรมการ 

บริษัท โพซิทิฟ โซลูช่ัน จาํกัด 

เลขท่ี 88/203 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 88/203 ถนนเลียบคลองสอง แขวง

บางชัน เขตคลองสามวา 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 

         เบนซ ์วิวัฒศิริพงษ ์  

 ( นายเบนซ ์วิวัฒศิริพงษ ์) 

                                    กรรมการ 

 
 
 

 

บริษัท โชคบัญชา คอรป์อเรช่ัน จาํกัด 

เลขท่ี 80 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  18 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 80 ถนนเสนานิคม 1 แขวง

ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 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 

    เอกพงษ ์อ่องแสงคุณ                                  

( นายเอกพงษ ์ อ่องแสงคุณ )   

                                        กรรมการ 

 



 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  18  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  18  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

  



 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  18  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  18  เมษายน   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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