
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 

แกส๊โซฮอล์ 

(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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หุ ้นไทยปิดลบ 13.48 จุด ดัชนี 

1,252.92 จุด  ต่ า งชา ติ ขาย

ต่อเน่ือง ผู ้ส่ือข่าวรายงานว่าดัชนีตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ปิดวนัน้ี (21 เม.ย.) ท่ีระดับ 

1,252.92 จุด ลดลง 13.48 จุด หรือ

1.06% มูลค่าการซ้ือขาย 58,676.75 

ลา้นบาท  โดยดัชนีเคล่ือนไหวแดนลบ

ตลอดทั้งวัน ทําระดับสูงสุด 1,260.96 

จุด และตํา่สุด 1,243.58 จุดนายถนอม

ศักด์ิ สหรตัน์ชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

และหัวหน้าฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์

กรุงไทย ซีมิโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ ้นไทย

วัน น้ีผันผวนค่อนข้างมากตามตลาด

ต่างประเทศ โดยตลาดหุน้ภูมิภาคเอเชีย

และตลาดยุโรปเทรดบ่ายน้ีต่างติดลบรับ

แรงกดดันจากราคาน้ํามันท่ีติดลบส่งผล

ใหก้ลุ่มพลังงานถ่วงตลาด แต่ตลาดหุน้

ไทยดูดีกว่าตลาดภูมิภาคจากท่ีมีการรี

บาวด์ได้ในช่วงบ่าย จากความคาดหวัง

มาตรการ ผ่อนปรนล็อกดาวน์  และ

รายงานผลกําไรของกลุ่มการเงินท่ีดีกว่า

คาด อีกทั้ งแนวโน้มไตรมาส 2/2563 

กาํไรก็ไม่แย่มาก เน่ืองจากมีการเล่ือนใช้

มาตรการฐานบญัชีออกไปก่อน อยา่งไรก็

ตาม ตลาดหุน้ไทยขณะน้ีเทรด P/E กว่า 

16 เท่า ถือว่าแพง ซ่ึงเป็นการซ้ือบน

ความคาดหวงั ทั้งท่ียงัไม่ไดมี้อะไรเกิดข้ึน

จริง โดยตลาดฯ ได้รับแรงส่งจากนัก

ลงทุนในประเทศเป็นหลกั โดยเฉพาะนัก

ลงทุนสถาบนัในประเทศท่ีซ้ือหนุนมาโดย

ตลอด ขณะท่ีต่างชาติยงัคงขายต่อเน่ือง 

ถา้สถาบนัเปล่ียนทิศทางมาขายก็จะทําให้

ตลาดฯ ปรับตัวลง อีกทั้งจับตาพวกท่ีไล่

หุน้จนข้ึนไป 30% แลว้จะเปล่ียนมาขาย

หรือไม่  ดา้นประเภทนักลงทุน สถาบัน

ซ้ือสุทธิ  2,077.72 ลา้นบาท บัญชี

บริษัทหลกัทรพัยซ้ื์อสุทธิ 448.35 ลา้น

บาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 

6,103.20 ลา้นบาท และนักลงทุนใน

ประเทศซ้ือสุทธิ 3,577.13 ลา้นบาท 

  

  

 

  

          

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่21  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   22  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  21 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.2339 32.3294 32.6694 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.4022 39.5454 40.4137 

 

ยโูรโซน EUR 34.7814 34.8932 35.6380 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6688 29.7768 30.5585 

 

ฮ่องกง HKD 4.1391 4.1551 4.2363 

 

มาเลเซยี MYR 7.2558 7.2940 7.4986 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.3899 22.4677 23.0122 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.2773 22.3823 23.0913 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6238 0.6280 0.6521 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9475 2.0000 2.2009 

 

อนิเดยี INR 0.3752 0.3929 0.4517 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.0607 33.1664 33.8634 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.0312 20.0994 20.8990 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.0277 19.0991 19.6991 

 

แคนาดา CAD 22.5496 22.6307 23.1539 

 

สวเีดน SEK 3.1645 3.1816 3.2551 

 

เดนมารก์ DKK 4.6646 4.6819 4.7779 

 

นอรเ์วย ์ NOK 2.9909 3.0104 3.0896 

 

จนี CNY 4.4893 4.5196 4.6452 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   22  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 22  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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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 

 

 
 

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

มอบฉันทะ  

  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 
 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

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

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 
 

 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

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

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  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 

 

 

บริษัท ไพบูลย ์โปรดักส ์จาํกัด 

                         วันท่ี 22 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพบูลย ์โปรดักส ์จาํกัด 
 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ใน

วันท่ี 30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น. ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี 38/65 ม.3 ซ.ดับเพลิง ถ.

เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา       

วาระท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจาํปีสิ้นสุด

เดือน ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563       

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         

ดังน้ัน จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

                    ขอแสดงความนับถือ 

       ขวัญจิตร  ยั่งยืน                                  

(  นางสาวขวัญจิตร  ยั่งยืน )   

                                  กรรมการบริษัท 

 
 

 

     บริษัท เคพีฟู้ดส ์จาํกัด 

                         วันท่ี 22 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เคพีฟู้ดส ์จาํกัด 
 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ใน

วันท่ี 30 เมษายน 2563เวลา 13:00 น. ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี 68/1 หมู่ท่ี 5 ต.สัมปทวน 

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา       

วาระท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจาํปีสิ้นสุด

เดือน ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563       

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         

ดังน้ัน จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

                    ขอแสดงความนับถือ 

       ขวัญจิตร  ยั่งยืน                                  

(  นางสาวขวัญจิตร  ยั่งยืน )   

    กรรมการบริษัท 

 

 

 
 

 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นขอ งบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

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

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  เมษายน   พ.ศ.2563 

 บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

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

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 

บริษัท ไพบูลย ์โปรดักส ์จาํกัด 

                         วันท่ี 22 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไ พบูลย ์โปรดักส ์จาํกัด 
 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ใน

วันท่ี 30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น. ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี 38/65 ม.3 ซ.ดับเพลิง ถ.

เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา       

วาระท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจาํปีสิ้นสุด

เดือน ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563       

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         

ดังน้ัน จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

                    ขอแสดงความนับถือ 

       ขวัญจิตร  ยั่งยืน                                  

(  นางสาวขวัญจิตร  ยั่งยืน )   

                                  กรรมการบริษัท 

 

 
 

 

     บริษัท เคพีฟู้ดส ์จาํกัด 

                         วันท่ี 22 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เคพีฟู้ดส ์จาํกัด 
 

 

ด้วยคณะกร รมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2563เวลา 13:00 น. ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี 68/1 หมู่ท่ี 5 ต.สัมปท

วน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา       

วาระท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจาํปีสิ้นสุด

เดือน ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563       

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         

ดังน้ัน จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

                    ขอแสดงความนับถือ 

       ขวัญจิตร  ยั่งยืน                                  

(  นางสาวขวัญจิตร  ยั่งยืน )   

    กรรมการบริษัท 

 

 

 
 

 
 

 

บริษัท เวสเกท พรอพเพอรตี์ส้ ์จาํกัด 

เลขท่ี 68/104 หมู่ท่ี 5 ซอยแดนตะวัน ถนนนวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 

______________________________________________________________ 

                          วันท่ี 22 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 68/104 หมู่ท่ี 5 ซอยแดนตะวัน 

ถนนนวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม 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 

      ผาสุก ถมยา                                   

(  นางผาสุก ถมยา  )   

                            กรรมการบริษัท 
 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท พาวเวอร ์สเต็พ  จาํกัด 

เลขท615  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย 53  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  22    เมษายน   2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  พาวเวอร ์สเต็พ  จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   30  เมษายน 2563  เวลา 10.00  น.  ณ สํานักงานเลขท่ี 615 ซอยเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9  ซอย 53  แขวงประเวศ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุด              

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่ สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       นุช    พิทยานุรักษกุล                                  

(  นางสาวนุช    พิทยานุรักษกุล )   

       กรรมการ 

 
 

บริษัท  สแกนพลัส  จาํกัด 

ขท236/40   ซอยสุขุมวิท 68  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  22    เมษายน   2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  สแกนพลัส  จาํกัด 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   30   เมษายน 2563  เวลา  10.00  น.  ณ สํานักงานเลขท่ี 236/40 ซอย

สุขุมวิท 68  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุด              

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่ สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

             ขอแสดงความนับถือ 

       วาสนา   สุขสวัสดิ์                                       

(  นางสาววาสนา   สุขสวัสดิ์ )               

   กรรมการ         

 
 

บริษัท  เรดิโก  เน็ทเวิรค์  จาํกัด 

ขท504   หมู่บ้านวราธรวิลล ์ซอย 7  ถนนพัฒนาการ 44  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  22    เมษายน   2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เรดิโก  เน็ทเวิรค์  จาํกัด 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   30  เมษายน 2563  เวลา 10.00  น.  ณ สาํนักงานเลขท่ี 504  หมู่บ้านวราธร

วิลล์ ซอย 7 ถนนพัฒนาการ 44  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุด              

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่ สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                 ขอแสดงความนับถือ 

        รัตนา  คูประทุมศิริ           มาณพ  คูประทุมศิริ                                  

(  นางรัตนา  คูประทุมศิริ )   ( นายมาณพ  คูประทุมศิริ) 

                            กรรมการ 

 

 

บริษัท อินเตอร ์เฮอรบ์อลล ์ จาํกัด 

ขท90/22   หมู่ท่ี 8  ซอยประชาอุทิศ  129  ต.บางครุ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 

 

 วันท่ี  22    เมษายน   2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  อินเตอร ์เฮอรบ์อลล ์ จาํกัด 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   30  เมษายน 2563  เวลา 10.00  น.  ณ สํานักงานเลขท่ี   90/22  หมู่ท่ี 8  

ซอยประชาอุทิศ  129  ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุด              

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่ สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                           ขอแสดงความนับถือ 

        พัชรนันท ์   ชัยชาญทิพยุทธ                                  

(  นางสาวพัชรนันท ์   ชัยชาญทิพยุทธ)   

               กรรมการ 

ต้น  หากท่านไม่ โปรด  



 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท  เอเอสพี อินเตอร ์คอนสตรัคช่ัน  จาํกัด 

เลขท     44/116 ซอยพหลโยธิน52 แยก 45 (ม.เลิศอุบล) แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  22    เมษายน   2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เอเอสพี อินเตอร ์คอนสตรัคช่ัน  จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   30   เมษายน  2563   เวลา 10.00  น.   ณ สํานักงานเลขท่ี  44/116  ซอย

พหลโยธิน 52 (ม.เลิศอุบล)  แขวง คลองถนน  เขตสายไหม   กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุด              

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่ สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

     อนุพงษ ์   สายประยงค ์                                  

(  นายอนุพงษ ์   สายประยงค ์)   

     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       
แขวงดนิแดง 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 อินเตอร ์เฮอรบ์อลล ์ จาํกัด 

ขท90/22   หมู่ท่ี 8  ซอยประชาอุทิศ  129  ต.บางครุ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 

 

 วันท่ี  22    เมษายน   2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  อินเตอร ์เฮอรบ์อลล ์ จาํกัด 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   30  เมษายน 2563  เวลา 10.00  น.  ณ สํานักงานเลขท่ี   90/22  หมู่ท่ี 8  

ซอยประชาอุทิศ  129  ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุด              

วันท่ี  31 ธันวาคม 2562           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่ สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง                         

                 ขอแสดงความนับถือ 

        รัตนา  คูประทุมศิริ           มาณพ  คูประทุมศิริ                                  

(  นางรัตนา  คูประทุมศิริ )   ( นายมาณพ  คูประทุมศิริ) 

 
 

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


 
หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  เมษายน   พ.ศ.2563 

 ต้น  หากท่านไม่ โปรด  

 

 

 

  



 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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