
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.96 - - - 29.41 - 29.46 28.96 - 28.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 

แกส๊โซฮอล์ 

(Gasohol) 
 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 - 20.04 20.04 20.04 20.04 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
17.99 17.99 - - - - - - - - 

ดีเซล 20.49 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 24.34 26.64 26.66 28.64 28.64 28.64 - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
1 Apr 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

18 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมควบคุมโรคร่วมกับ ส.อ.ท.เดินหน้า

ขับเคล่ือนโครงการพัฒนาต้นแบบสถาน

ประกอบการตา้นโควิด-19นายแพทยป์รีชา 

เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกบั

น า ย สุ พัน ธุ์  ม ง ค ล สุ ธี  ป ร ะ ธ า น ส ภ า

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

แถลงความร่วมมือในการขบัเคล่ือนโครงการ

พฒันาตน้แบบ "สถานประกอบการตา้นโค

วิด-19 ในฐานชีวิตใหม่:New Normal" ทํา

ใหพ้นักงานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั

และไรโ้ควิด  โดยจะมีการปรับแนวทางการ

ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

เพื่อใหส้ถานประกอบการสามารถดําเนิน

กิจการได้อย่างปลอดภัยจากโควิด-19 

ตั้งแต่จําแนกการทํางานเป็นรายกิจกรรม 

เพื่อทําการประเมินโอกาสการติดเช้ือโควิด

และพฒันาเป็นขอ้กาํหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สําหรับโครงการการพัฒนาตน้แบบ"สถาน

ประกอบการต้านโควิด-19 แบ่งเป็น 2 

ระยะ โดยระยะท่ี 1 เป็นช่วงของการคดัเลือก

สถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ เพื่อรวบรวมข้อมูล สรุป

วิเคราะห ์จดัทาํแนวปฏิบติัในการลดการติด

เช้ือสาํหรับสถานประกอบการ และขอ้เสนอ

เชิงนโยบายสําหรับหน่วยงานกํากับดูแล

สถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการ

เขา้ร่วม 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท จตุร

เจ ริญชัย  จํากัด  จ . ร าช บุ รี  เ ป็นสถาน

ประกอบการขนาดเล็ก  บริษัท เซ็นเตอร ์

คอนเทนเนอร์ จํากัด จ.สมุทรสาคร สถาน

ประกอบการขนาดกลาง และบริษัท โอตานิ 

เ ร เ ดี ย ล  จํ า กั ด  จ . น ค ร ป ฐ ม  ส ถ า น

ประกอบการขนาดใหญ่ ส่วนระยะท่ี 2 เป็น

ช่วงของการขยายผลจากสถานประกอบการ

ตน้แบบไปยงัสถานประกอบการอื่น ๆ ท่ีเป็น

สมาชิก ส.อ.ท ต่อไป นายสุพันธุ์ กล่าวว่า 

หลงัจากน้ีจะมีการจดัสมัมนาผลการเขา้ร่วม

โครงการของสถานประกอบการตน้แบบและ

เอกสารแนะนําสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ี

ผ่านมาการติดโรคโควิด-19 ไม่ได้มาจาก

ภาคการผลิต นายแพทยป์รีชา กล่าวถึงการ

ผ่อนคลายนําเขา้แรงงานต่างชาติจาํนวนมาก 

ว่า ขณะน้ีกรมควบคุมโรคร่างมาตรการ 

Organization Quarantine : OQ  ท่ีจะตอ้งทาํ

ในระดบัเดียวกนักบั State Quarantine เพื่อ

รองรบัการผ่อนคลายการนําเขา้แรงงานจาก

ต่างประเทศเสร็จและส่งให้ ศบค.ชุดเล็ก

พิจารณาแลว้  โดยการเปิดนําเขา้แรงงานจะ

เร่ิมจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตํา่ก่อน ดงัน้ัน 

คาดว่าการนําเขา้แรงงานต่างชาติจํานวน

มากจะทาํไดค้งตอ้งรอต่อไปอีกสักระยะหน่ึง 

แต่ขณะน้ีอนุญาตให้นําเข ้าแรงงานกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงไดต้ามระเบียบท่ีกาํหนด

เท่าน้ัน 

. 

     
(ทีม่า:สํานกัขา่วไทย,วนัที ่20  กรกฎาคม 2563) 
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E20 

E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 27,200 27,300 

ทองรปูพรรณ 26,711.92 27,800 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   21  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  20 กรกฎาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.5243 31.6192 31.9586 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.2852 39.4397 40.2958 

 

ยโูรโซน EUR 35.8459 35.9524 36.7075 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.1276 29.2344 30.0139 

 

ฮ่องกง HKD 4.0407 4.0593 4.1485 

 

มาเลเซยี MYR 7.3099 7.3530 7.5646 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.5033 22.5840 23.1442 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3968 22.5014 23.2487 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6270 0.6317 0.6566 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9888 2.0546 2.2740 

 

อนิเดยี INR 0.3731 0.3955 0.4541 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.3556 33.4653 34.1720 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.6973 21.7767 22.5902 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.4167 20.4918 21.1103 

 

แคนาดา CAD 23.0264 23.1109 23.6596 

 

สวเีดน SEK 3.4597 3.4781 3.5518 

 

เดนมารก์ DKK 4.8127 4.8315 4.9282 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3617 3.3765 3.4578 

 

จนี CNY 4.4475 4.4833 4.6165 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   21  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่21 กรกฎาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 20.7500 18.0000 

กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 20.0000 - 

กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 22.9700 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.1500 6.1250 6.2800 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 
6.1500 6.1250 6.2800 13.7800 18.0000 9.9000 - 

18.0000 
ทิสโก้ 6.4500 6.4500 6.7250 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 6.5000 6.0000 6.2500 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.4500 6.5250 6.6500 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) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

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

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6900 6.3145 6.7600 21.8274 23.5774 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 8.0000 8.0000 8.0000 11.5000 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.3500 9.1000 9.3500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.4500 6.4500 - 15.0000 18.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.5550 7.0477 8.4450 16.7945 22.2391 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

บริษัท อีเคบริษัท เค เอ็น เอช เทรดดิง้ กรุ๊ป จาํกัด 

 วันท่ี  21 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เค เอ็น เอช เทรดดิง้ กรุ๊ป จาํกัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  31 กรกฎาคม 2563 เวลา  09.30 น.ณ สํานักงานของบริษัท เลขท่ี 665 ถนนมหาจักร 

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563              

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาํปี 2562          

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน           

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกาํหนดออกตามวาระ   

วาระท่ี 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย และบาํเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

     บุญชู โกสินทรต์ระการ          

(  นายบุญชู โกสินทรต์ระการ )   

     กรรมการ 
 

 

บริษัท ซี.แอล.ที.อินเตอรเ์ทรด จาํกัด 

 วันท่ี  21 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซี.แอล.ที.อินเตอรเ์ทรด จาํกัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี1/2563 ใน

วันท่ี  31 กรกฎาคม 2563  เวลา  09.30 น.    ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี 846 ถนนทรงวาด 

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563              

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาํปี 2562          

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน           

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกาํหนดออกตามวาระ

วาระท่ี 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย และบาํเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       สุวรรณี เจริญเลิศทว ี          

(  นางสาวสุวรรณี เจริญเลิศทวี)   

      กรรมการ 

 

 
 

อีเคบริษัท เจริญเลิศทวี  จาํกัด 

 วันท่ี  21 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญเลิศทวี  จาํกัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  31 กรกฎาคม 2563  เวลา  09.30 น.    ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี 1072 ถนนทรง

วาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563              

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาํปี 2562          

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน           

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกาํหนดออกตามวาระ

วาระท่ี 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย และบาํเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       สุวรรณี เจริญเลิศทว ี          

(  นางสาวสุวรรณี เจริญเลิศทวี)   

      กรรมการ 
 
 

 

บริษัท  ไอทอส คอนซัลติง้ จาํกัด 

เลขท่ี 4 อาคารมหธราดล ชั้น 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

______________________________________________________________________ 

 วันท่ี  21 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2562  ในวันท่ี  5 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ   สํานักงานเลขท่ี 4 อาคารมหธราดล 

ชั้น 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทรกรุงเทพมหานคร ตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาลงมติพิเศษ เพ่ือเพ่ิมทุนของบริษัท               

วาระท่ี 2 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 5.  ดังน้ี“ข้อ 5. ทุนของบริษัท

กาํหนดไว้เป็นจาํนวน สิบล้านบาท (10,000,000) แบ่งออกเป็น หน่ึงแสนหุ้น   

(100,000)มูลค่าหุ้นละ หน่ึงร้อยบาท (100)”         

วาระท่ี 3 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี)          

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พิพัฒน ์โพธ์ิศรีประเสริฐ          

(  นายพิพัฒน ์โพธ์ิศรีประเสริฐ )   

                   กรรมการมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

บริษัท  กมลา ไฮท ์ จาํกัด 

 วันท่ี  21 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563 

ในวันท่ี   29  กรกฎาคม    2563  เวลา 08.00  น.  ณ บ้านเลขท่ี  64/186  หมู่ท่ี  5  ตําบล

กมลา  อาํเภอถลาง   จังหวัดภูเก็ต    เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองกรรมการออก               

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น       

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                         ขอแสดงความนับถือ 

       นิลส ์ เอเซิล  โจนาส  แซนเบอรก์                

(  นายนิลส ์ เอเซิล  โจนาส  แซนเบอรก์  ) 

             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  ไอทอส คอนซัลติง้ จาํกัด 

เลขท่ี 4 อาคารมหธราดล ชั้น 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

______________________________________________________________________ 

 วันท่ี  21 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2562  ในวันท่ี  5 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ   สํานักงานเลขท่ี 4 อาคารมหธราดล 

ชั้น 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทรกรุงเทพมหานคร ตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาลงมติพิเศษ เพ่ือเพ่ิมทุนของบริษัท               

วาระท่ี 2 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 5.  ดังน้ี“ข้อ 5. ทุนของบริษัท

กาํหนดไว้เป็นจาํนวน สิบล้านบาท (10,000,000) แบ่งออกเป็น หน่ึงแสนหุ้น   

(100,000)มูลค่าหุ้นละ หน่ึงร้อยบาท (100)”         

วาระท่ี 3 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี)          

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                   กรรมการมด้วยตนเองได้  โปรด  

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


 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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