
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassolin
e) 

 

 
34.06 - - - 34.51 - 34.56 34.06 - 34.06 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

26.65 26.65 26.65 26.65 26.65 26.65 26.65 26.65 26.65 26.65 
แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

25.14 25.14 25.14 25.14 25.14 - 25.14 25.14 25.14 25.14 
แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

21.09 21.09 - - - - - - - - 

ดีเซล 23.49 23.49 23.49 23.49 23.49 23.49 23.49 23.49 23.49 23.49 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 31.16 31.26 32.94 32.56 33.14 - - - - - 
มีผลตัง้แต่  (Effective 
Date) 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

31 Mar 

05:00 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ .ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเ ลียม 

(ปตท.สผ.) มัน่ใจ แผนส่งเสริมอีวีของไทยไม่

กระทบ คำดก๊ำซฯ ขำยได้เพิ่มขึ้ น ส่วน

โครงกำรในเมียนมำยงัผลิตกำ๊ซฯ ไดป้กติ ใน

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ผู ้

ถือหุน้แสดงควำมเป็นห่วงอนำคต หลังจำก

โลกเปล่ียนผ่ำนเทคโนโลยียำนยนต์ท่ีใช้

น ้ำมนัไปสู่กำรใชไ้ฟฟ้ำ หรืออีวี รวมทั้งกำร

ลงทุนของ ปตท.สผ.ในเมียนมำ  นำยไกร

ฤทธ์ิ อุ ชุกำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำร 

ปตท.สผ. ช้ีแจงว่ำในเร่ือง อีวี ไม่กระทบ 

เพรำะผลผลิตหลักของ ปตท.สผ. คือ ก๊ำซ

ธรรมชำติไม่ใช่น ้ำมนั ในขณะท่ีอีวีจะมีกำรใช้

มำกขึ้ นใน 10-15 ปีขำ้งหน้ำ เช่น ในไทย

วำงแผนวำงเป้ำหมำยจ ำหน่ำยอีวีในประเทศ

ในปี 68 รวม 1,051,000 คนั  และก๊ำซฯ

เ ป็น เ ช้ื อ เพ ลิ งหลัก ใน ช่ ว ง เป ล่ี ยน ผ่ำน

เทคโนโลยี ซ่ึงนโยบำยของ ปตท.สผ. คือ 

เน้นกำรผลิตก๊ำซฯเพิ่มมำกขึ้ น  และยงัท ำ

แ ผ น ล ด ก ำ ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ ำ ซ

คำรบ์อนไดออกไซด ์หลำยรูปแบบ เช่น กำร

กกัเก็บคำรบ์อนไดออกไซด์  หรือคำรบ์อน 

แคปเจอร์  เป็นต้นนำยพงศธร ทวี

สิ น   ป ร ะ ธ ำ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี

บริหำร  ปตท.สผ.  กล่ำวว่ำ โครงกำรลงทุน

ในเมียนมำ ทำง ปตท.สผ. มีกำรร่วมด ำเนิน

ธุรกิจมำประมำณ 30 ปี ตำมพันธกิจ

เดียวกบัรฐับำลคือ สรำ้งควำมมัน่คงพลงังำน

ควบคู่สรำ้งคุณค่ำยัง่ยืนใหก้บัทุกฝ่ำย มีกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ด้ำนปิโตรเลียมใหก้ับ

ชำวเมียนมำ มีกำรจำ้งงำนต่อเน่ือง และเป็น

ปัจจยัช่วยพฒันำคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้ นของชำว

เมียนมำ  ปัจจุบันกำรผลิตปิโตรเลียมยงัคง

รักษำก ำลังผลิตต่อเน่ือง ตำมหน้ำท่ีและ

สญัญำท่ีผูกพนัระหว่ำงรฐับำล โดย ปตท.สผ. 

ให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยของ

พนักงำน ควำมมัน่คง และยึดถือหลักสิทธิ

มนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติเป็น

ส ำคัญ  ส่วนโครงกำรแผนผลิตไฟฟ้ำตำม

โครงกำร GAS TO POWER ในขณะน้ีก็อยู่

ระหว่ ำงท ำแผนงำนโดยรวม โดยตำม

ก ำหนดกำร คือ จะมีกำรตดัสินใจขั้นสุดทำ้ย

ในปี 2565ส ำหรับกำรระบำดของโควิดปี 

63 ก็ส่งผลต่อบริษัท เพรำะรำคำน ้ำมนัผัน

ผวนอยำ่งหนัก กำรใชพ้ลงังำนลดลง โดยช่วง

ก่อนโควิดรำคำน ้ำมนัรำว 60 เหรียญสหรฐั/

บำร์เรล  แล้วลดลงอย่ำงรวดเร็วเหลือ

ประมำณ  20 เหรียญ/บำร์เรล แลว้ค่อย

ทยอยปรับขึ้ น ท ำใหบ้ริษัทพลำดเป้ำหมำย

ปริมำณกำรขำยจำกเดิมตั้ ง ท่ีประมำณ 

390,000  บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมันดิบ 

เหลือ 350,000  บำร์เรลเทียบเท่ำ

น ้ ำมันดิบ เพรำะปริมำณกำรเรียกรับก๊ำซ

จำกโครงกำรในอ่ำวไทยลดลง 

     
(ทีม่า:ส านกัขา่วไทย,วนัที ่8  เมษายน 2564 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 25,950 26,050 
ทองรปูพรรณ 25,483.96 26,550 

ท่ีมา : สมาคมคา้ทองค า 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 9 เมษำยน  พ.ศ. 2564 รำคำ  10  บำท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 
www.bfa.co.th/tynews.php
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   9  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  8 เมษายน 2564 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
 

 
 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.1683 31.2645 31.6112 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 42.6146 42.7792 43.6808 

 

ยโูรโซน EUR 36.8033 36.9197 37.6889 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 28.1920 28.2942 29.0452 

 

ฮ่องกง HKD 3.9787 3.9968 4.0837 

 

มาเลเซยี MYR 7.4541 7.4939 7.7025 

 

สงิคโปร ์ SGD 23.0753 23.1540 23.7507 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.9871 23.0780 23.8404 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6281 0.6332 0.6603 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9908 2.0652 2.2774 

 

อนิเดยี INR 0.3840 0.4004 0.4450 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.3406 33.4548 34.1903 

 

ออสเตรเลยี AUD 23.4406 23.5172 24.3556 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 21.6661 21.7418 22.3697 

 

แคนาดา CAD 24.5174 24.6155 25.2072 

 

สวเีดน SEK 3.5807 3.6018 3.6832 

 

เดนมารก์ DKK 4.9447 4.9650 5.0700 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.6425 3.6582 3.7497 

 

จนี CNY 4.7018 4.7387 4.8800 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 

หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   9  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่9 เมษายน 2564 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 21.0000 16.0000 

กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 28.0000 - 

กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 23.9700 16.0000 

ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 29.6250 16.0000 

กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 25.0000 25.0000 - 

ทหารไทย 6.1500 6.1250 6.2800 25.0000 25.0000 16.0000 

ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 6.7800 6.5300 - 12.2800 15.0000 - 

ธนชาต 6.1500 6.1250 6.2800 13.7800 18.0000 
9.9000 - 
16.0000 

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 6.5000 7.0000 21.0000 21.0000 16.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 35.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.2500 7.0000 12.7500 22.2500 16.0000 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

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

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6416 6.2384 6.6888 21.7368 23.7813 16.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 16.0000 

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 6.7500 6.7500 - 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 7.9000 8.0000 7.9000 11.4000 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.3500 9.1000 9.3500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.2500 6.2500 - 15.0000 18.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.4000 6.9159 8.4250 16.7855 22.2391 16.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 

หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

  



 

หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

บริษัท วีดีโอวอลล ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  

1/2563 ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา  10.00 น.   ณ ส านักงานเลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีและก าหนดอ านาจผู้ช าระบัญชี     

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน      

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                         ขอแสดงความนับถือ 

วัชชีระ ขนานแข็ง           เอนก แซ่พ่าน                              
(  นายวัชชีระ ขนานแข็ง )      (  นายเอนก แซ่พ่าน ) 

               กรรมการ 

 
 

บริษทั ส านั กงาน บีเอฟเอ จ ากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญช ี2 อัตรา 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี
สำขำบญัช ี

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถปฏิบตัิงำนตำ่งจงัหวดัไดบ้ำงเวลำ 
4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 
 
 

เล ขท่ี 39/บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จ ากดั 

รับสมัครเพ่ือนร่วมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานบัญช ี

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรสีำขำ
บญัชี 

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บักำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเคา้ 55 แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จ ากัด 

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.  ส านักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 
  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี  
 
 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

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


 

หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

  

 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  

1/2563 ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา  10.00 น.   ณ ส านักงานเลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีและก าหนดอ านาจผู้ช าระบัญชี     

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน      

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                         ขอแสดงความนับถือ 

วัชชีระ ขนานแข็ง           เอนก แซ่พ่าน                               

 
 
 

บริษ ัท ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญช ี2 อัตรา 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี
สำขำบญัช ี

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถปฏิบตัิงำนตำ่งจงัหวดัไดบ้ำงเวลำ 
4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้
ในวิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 
 

เลขท่ี 39/บริษ ัท โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จ ากดั 

รับสมัครเพ่ือนร่วมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานบัญช ี

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำ
ตรสีำขำบญัช ี

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บั
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกั
ควำมกำ้วหนำ้ในวิชำชีพบญัชแีละศกึษำควำมรู ้
เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเคา้ 55 แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จ ากัด 

3/76 ซอยสุขาภิบา ล 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.  ส านักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 
  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี  
 
 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  

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


 

หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท คนป้ันข้าว จ ากัด 
 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คนป้ันข้าว จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564เวลา 9.30 น.  ณ บ้าน เลขท่ี88/2,88/9 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

    พัลลภ จันทรกลกิจ       ธนกร เก่าเจริญพงศ ์         
(  นายพัลลภ จันทรกลกิจ )    (  นายธนกร เก่าเจริญพงศ ์) 

  กรรมการ 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท ตามรภาค  จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรภาค  จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 55/162 หมู่บ้านโฮมเพลส เดอะพาร์ค 

ถนนพัฒนาชนบท 3แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดระบัง  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณา

เร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

              พรรณี ตามรภาค    
     (  นางพรรณี ตามรภาค )     

                                  กรรมการ 
 
 

เลขท่ี 3 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท  คอนดักเตอร ์แอนด ์โค  จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  คอนดักเตอร ์แอนด ์โค  จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ บ้าน ณ บ้านเลขท่ี  66  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 4  

แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

              พัลลภ จันทรกลกิจ    
     (  นายพัลลภ จันทรกลกิจ )     

          กรรมการ 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท พี แอนด ์พี โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พี แอนด ์พี โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 1432 หมู่บ้านวารินทร์เพลส ซ.เพชร

เกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค   กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ือง

ต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                              ขอแสดงความนับถือ 

                  กนกวรรณ กรรณกิจ   
       (  นางสาวกนกวรรณ กรรณกิจ)     

                                                      กรรมการางต้น  หากท่านไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  



 

หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท เดอะ ฟลิปไซด ์จ ากัด  

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ ฟลิปไซด ์ จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น.  ณ ณ บ้านเลขท่ี 59/12 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

              รณกร ศรีสวัสด์ิ    
     (  นายรณกร ศรีสวัสด์ิ )     

     กรรมการ 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท เจ เจ มหานคร จ ากัด  

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เจ มหานคร จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.30 น.  ณ บ้านเลขท่ี 108  ถนนรามอินทรา  แขวงมีนบุรี เขต

มีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                             ขอแสดงความนับถือ 

                 อดิศักด์ิ จารุพงษพั์นธ ์   
       (  นายอดิศักด์ิ จารุพงษพั์นธ)์     

                                                       กรรมการ 
 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท โฟลว-์อิน จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โฟลว-์อิน จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  10.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 59/12 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                     ขอแสดงความนับถือ 

             รณกร ศรีสวัสด์ิ    
     (  นายรณกร ศรีสวัสด์ิ )     

       กรรมการ 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท เอ็ม.บี.เอ.เฮ้าซ่ิง จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม.บี.เอ.เฮ้าซ่ิง จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 1/5 หมู่ท่ี 16 แขวงกระทุ่มราย  เขตหนอง

จอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

              รณกร ศรีสวัสด์ิ    
     (  นายรณกร ศรีสวัสด์ิ )     

     กรรมการ 
ต้น  ห 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 

หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท เทพวัฒนา จ ากัด  

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทพวัฒนา จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 ถ.

สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                          ขอแสดงความนับถือ 

                 พงศเ์ทพ ฟองสมุทร   
       (  นายพงศเ์ทพ ฟองสมุทร)     

              กรรมการ 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท  ชีต้า เพอรฟ์อรม์แมนซ ์จ ากัด  

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  ชีต้า เพอรฟ์อรม์แมนซ ์จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น.  ณ บ้านเลขท่ี 613/1  นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 

ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                           ขอแสดงความนับถือ 

                 อนุเทพ ฟองสมุทร   
       (  นายอนุเทพ ฟองสมุทร )     

                                                       กรรมการ 

 
 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท แพลนเตอร ์ยูไนเต็ด จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลนเตอร ์ยูไนเต็ด จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น.  ณ บ้านเลขท่ี 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 ถ.

สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                         ขอแสดงความนับถือ 

                พงศเ์ทพ ฟองสมุทร   
       (  นายพงศเ์ทพ ฟองสมุทร)     

               กรรมการ 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท คูซ่ัน จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คูซ่ัน จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ท่ี 4 ถ.

สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                          ขอแสดงความนับถือ 

                 พงศเ์ทพ ฟองสมุทร   
        (  นายพงศเ์ทพ ฟองสมุทร)     

               กรรมการ 
ต้น  ห 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 

หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท  ติยะ มาสเตอร ์ ซิสเต็มส ์  จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  ติยะ มาสเตอร ์ ซิสเต็มส ์  จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 94 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น  เขต

บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                           ขอแสดงความนับถือ 

                 วชิระ   ศิริเทียนทอง   
       (  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง )     

               กรรมการ 
 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท วินโดว ์มีเดีย ( ไทยแลนด ์) จ ากัด  

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วินโดว ์มีเดีย ( ไทยแลนด ์) จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น.  ณ บ้านเลขท่ี 1432 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชร

เกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                           ขอแสดงความนับถือ 

                  กนกวรรณ กรรณกิจ   
       (  นางสาวกนกวรรณ กรรณกิจ)     

                                                         กรรมการ 

 
 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท ไมลไ์ซท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมลไ์ซท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น.  ณ บ้านเลขท่ี 215 อาคารยศเส เซนตจ์ูร่ี ห้อง201 ถนน

พระรามท่ี1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                          ขอแสดงความนับถือ 

                วชิระ   ศิริเทียนทอง   
       (  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง)     

               กรรมการ 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท ยศเส เซนตจ์ูร่ี จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คูซ่ัน จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 215 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงรองเมือง เขต

ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                          ขอแสดงความนับถือ 

                 วชิระ   ศิริเทียนทอง   
        (  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง )     

               กรรมการ 
ต้น  ห 

 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 

หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท ยศเส โฮลดิง้ จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยศเส โฮลดิง้ จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 4/55 หมู่ท่ี 1 ถนนเกษตร-นวมินทร ์แขวง

จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                           ขอแสดงความนับถือ 

                 วชิระ   ศิริเทียนทอง   
       (  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง )     

               กรรมการ 
 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท โปรไฟล ์กรุ๊ป  จ ากัด  

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรไฟล ์กรุ๊ป  จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น.  ณ บ้านเลขท่ี 19/3 หมู่ท่ี 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                   ขอแสดงความนับถือ 

      สุพจน ์ ผู้บังเกิดผล            นรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน          
(  นายสุพจน ์ ผู้บังเกิดผล)    ( นายนรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน ) 

                       กรรมการ 

 
 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฟลล่ิ์ง เซอรว์ิส จ ากัด 

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฟลล่ิ์ง เซอรว์ิส จ ากัด 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น.  ณ บ้านเลขท่ี 19/3 หมู่ท่ี 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                    ขอแสดงความนับถือ 

     สุพจน ์ ผู้บังเกิดผล                  นรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน       
(  นายวชิระ   ศิริเทียนทอง )       ( นายนรินทร ์สินสุขเพ่ิมพูน) 

 กรรมการ 
 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัท ส านักงานกฎหมายธรม์สาร จ ากัด  

 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปี  2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นขอบริษัท ส านักงานกฎหมายธรม์สาร จ ากัด  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2564 ในวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  9.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 103/14 หมู่บ้านตราชู ซอย1 ถ.บรมราช

ชนนี 17 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ

ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

1. เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ             

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563          

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      

4. พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564      

5. เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                          ขอแสดงความนับถือ 

                 อานนท ์ วัตตธรรม   
        (  นายอานนท ์ วัตตธรรม)     

               กรรมการ 
 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 

หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

บริษทั ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญช ี2 อัตรา 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี
สำขำบญัช ี

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถปฏิบตัิงำนตำ่งจงัหวดัไดบ้ำงเวลำ 
4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร 021021533 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 39/บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จ ากดั 

รับสมัครเพ่ือนร่วมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานบัญช ี

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรสีำขำ
บญัชี 

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บักำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเคา้ 55 แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 

 
 

บริษัท  พีดับบลิว แอนด ์เจ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 

เลขท่ี 88/1 หมุ่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

   วันท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2564 ในวันท่ี 24 เมษายน 2564เวลา 09.00น. ณ  ส านักงานเลขท่ี 88/1 หมุ่ท่ี 6 ถนน

พหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1. พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมส านักงานแห่งใหญ่และสาขาของบริษัท          

วาระท่ี 2. วาระอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                          ขอแสดงความนับถือ 

                 จิตติชัย เจริญศิริ   
        (  นายจิตติชัย เจริญศิริ  )     

                   กรรมการา 

 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

mailto:dunlawan@bfa.co.th
mailto:saranya@focus.co.th
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หนา้ 15 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 16 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


