
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยพาณิชย ์โชวก์าํไรสุทธิไตรมาส 1/63 

จาํนวน 9,251 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1 % 

ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ในช่วงวกิฤตโควิด-19นายอาทิตย ์นันทวิ

ทยา ประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร และ

ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทย

พาณิชย ์กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์

และบริษัทยอ่ยมีกาํไรสุทธิประจาํไตรมาส 

1 ปี 2563  จาํนวน 9,251 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 1% จากปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจาก

รายได้รวมท่ีขยายตัว 9% จากปี

ก่อน  ส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิมีจาํนวน 

25,777 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4% จากปี

ก่อน จากการปรับพอร์ตสินเช่ือดว้ยการ

เพ่ิมสัดส่วนของสินเช่ือท่ีใหผ้ลตอบแทน

สูง และการรับรูร้ายไดท่ี้สูงข้ึนของพอร์ต

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัตามมาตรฐานบญัชีใหม่

ซ่ึงเร่ิมนํามาใชต้ั้งแต่ช่วงต้นปี อย่างไรก็

ตามฐานรายไดด้อกเบ้ียสุทธิยงัคงไดร้ับ

แรงกดดันอย่าง ต่อ เ น่ือง  จากภาวะ

ดอกเบ้ียขาลง การหดตัวของยอดสินเช่ือ

รวมในไตรมาสแรกของปี และการลดลง

ของรายไดด้อกเบ้ียภายหลังท่ีธนาคารได้

ขายหุน้ของบริษัทไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต

ในปีท่ีผ่านมา  ขณะท่ีรายได้ท่ีมิใช่

ดอกเบ้ียมีจํานวน 11,864 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 20% จากปีก่อน เป็นผลส่วนใหญ่

จากรายได้ค่ า ธ รรม เ นี ยมประ เภท 

recurring ท่ีปรับตัวดีข้ึน ในไตรมาส 1 

ของปี 2563 รายไดค้่าธรรมเนียมจาก

ธุรกิจบริหารความมัง่คัง่ขยายตัว 31% 

จากปีก่อน เป็นจาํนวน 2,022 ลา้นบาท 

และรายได้จากธุรกิจขายประกันผ่าน

ธนาคารเพ่ิมข้ึนหา้เท่าจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นจาํนวน 3,159 ลา้นบาท 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากความร่วมมือกับ

ก ลุ่ม เอฟดับบ ลิว ดี ในการเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ด้านค่าใชจ้่ายใน

การดําเนินงานมีจาํนวน 16,393 ลา้น

บาท ลดลง 8% จากปีก่อน เป็นผลจาก

การไม่มีค่าใชจ้่ายเก่ียวขอ้งกับพนักงาน

ต าม ก ฎ ห ม ายแร ง ง าน ใ ห ม่ ซ่ึ ง เ ป็ น

ค่าใชจ้่ายครั้งเดียวท่ีรับรูใ้นปีก่อน และ

การตัดค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของ

บริษัทไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิตออกจากงบ

การเงินรวมภายหลังท่ีธนาคารไดข้ายหุน้

ออกไป โดยรวมแลว้อัตราส่วนค่าใชจ้่าย

ต่อรายไดใ้นไตรมาส 1 ของปี 2563 ของ

ธนาคารจึงลดลงเป็น 43.6%  

  

          

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่19  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,600 25,800 

ทองรปูพรรณ 25,135.28 26,300 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   20  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  17 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.2567 32.3505 32.6841 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.0379 40.1925 41.0897 

 

ยโูรโซน EUR 34.8367 34.9417 35.6858 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6822 29.7877 30.5771 

 

ฮ่องกง HKD 4.1375 4.1552 4.2407 

 

มาเลเซยี MYR 7.3103 7.3534 7.5643 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.5004 22.5795 23.1317 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3896 22.4902 23.2271 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6244 0.6285 0.6524 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9220 1.9985 2.2025 

 

อนิเดยี INR 0.3811 0.3977 0.4537 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.1083 33.2130 33.9078 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.1894 20.2640 21.0622 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.1353 19.2080 19.8189 

 

แคนาดา CAD 22.8093 22.8930 23.4170 

 

สวเีดน SEK 3.1934 3.2126 3.2850 

 

เดนมารก์ DKK 4.6686 4.6873 4.7808 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.0765 3.0919 3.1668 

 

จนี CNY 4.4976 4.5306 4.6651 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   20  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 20  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) 7.7000 7.4750 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.1300 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 6.6500 6.6000 6.9750 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 7.0000 6.2500 7.0000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 28.0000 28.0000 - 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.2500 6.6250 7.3500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.0250 6.7500 7.2750 21.0000 21.0000 18.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 18.0000 

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

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.8750 6.0000 7.6250 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.8482 6.4108 6.9456 21.8803 23.6237 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.3750 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 6.7500 6.7500 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 7.2500 7.2500 - 15.0000 19.5000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.7000 7.1568 8.5750 16.8173 22.3755 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

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

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 
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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  

       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 

 

 

 



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

างต้น  บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

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

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 
 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

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

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

       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 

 

 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

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 

 

 

 
 

 
 

 April 20, 2020 

Subject:   Invitation to the Ordinary shareholders’ meeting No. 1/2020 

To: Shareholders 
 

 Whereas, the Board of Directors of Prestige Products (Thailand) Ltd. Deems it 

appropriate to hold an Ordinary shareholders’ meeting No. 1/2020 on April 20, 2010 at 10.00 a.m., at 

496-502 Amarin Tower, 15th floor, Unit 5, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok .  The 

agenda is as follows: 

1. To consider approving the minutes of the previous meeting. 

2. To consider and certify the Company’s operating results and the Board of Directors’ 

report for the year 2019. 

3. To consider and approve the Company’s financial statements for the year 2019 ended 

December 31, 2019 

4. To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the 

determination of audit fee for the year 2020 

5. To consider other matters (if any) 

 Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.                                                            

 If you wish to appoint a person to attend a vote at the meeting on your behalf, a 

completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the meeting at or before 

commencement of the meeting. 

      Yours sincerely, 

     (Mr. Vinod Dadlani)  

            Director 

 

 

างต้น  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 

 

 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 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

างต้น  บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลา ดปลาเค้า 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  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 
 

บริษัท อีเคเค (ไ ทยแลนด)์ 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)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

       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 และสถานท่ีดัง กล่าวข ้

 

 

 

างต้น  บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 



 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

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 (ไท ยแลนด)์ 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

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอ บฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 
 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

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

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                   

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

  
 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

ในวันท่ี  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

 

 



 
หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

     กรรมการ 
 

 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮ ม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม

วา  
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้า 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซ อย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 

 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 

 



 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

งต้บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

     กรรมการ 
 

 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 

 

 บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

งต้บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุม ตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                      ขอแสดงความนับถือ 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

     กรรมการ 
 

 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 

 

บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                กรรมการ 
 



 
หนา้ 13 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

งต้บริษัท ไดเร็คท ์โก จาํกัด 

39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอยสุ  ขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุม ตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                      ขอแสดงความนับถือ 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                  

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

     กรรมการ 
 

 

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 
 

 

2 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/101 หมู่บ้าน เนเบอรโ์ฮม ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 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 

      ปุณยนุช คล้ายวรรณะ                                   

 

(  นางปุณยนุช คล้ายวรรณะ )   

                                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 021021533วรรณะ ) 

  

                                กรรมการ 

 

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


 
หนา้ 14 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

  



 
หนา้ 15 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 

ระชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  



 
หนา้ 16 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  เมษายน   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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