
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมเจา้ท่า สัง่ทุกสาขาทัว่ประเทศก ากบัเรือ

ท่องเ ท่ียวและท่า เ รือ ทุกแห่ง  ยกระดับ

มาตรการป้องกนัการระบาดโควิด-19 ทั้ง

ท าความสะอาดท่าเรือ ตรวจวัดอุณหภูมิ 

และรักษาการเวน้ระยะห่างอย่างเคร่งครัด

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจา้ท่า (จท.) 

เปิดเผยว่า หลงัจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง 

ประกอบกบัขณะน้ีเขา้สู่ช่วงการเดินทางของ

เทศกาลสงกรานต ์2564 มีประชาชนส่วน

หน่ึงและนักท่องเท่ียวใชบ้ริการเรือโดยสาร

ในพื้ นท่ีแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ทัว่ประเทศ 

ล่าสุดกรมเจา้ท่าไดส้ัง่การไปยงัสาขากรมเจา้

ท่าทั้ง 41 แห่ง ขอใหม้ีการประสานกับผู ้

ใหบ้ริการเรือท่องเท่ียวในทุกจงัหวัดท่ีมีเรือ

ใหบ้ริการ โดยขอใหม้ีการยกระดบัมาตรการ

เฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 

เช่นเดียวกับมาตรการท่ีเคยน ามาใช้ก่อน

หน้าน้ี ประกอบดว้ย ขอใหผู้ป้ระกอบการทุก

แห่งท าความสะอาดท่าเรืออย่างสม า่เสมอ 

การตรวจวดัอุณหภูมิผูโ้ดยสารท่ีท่าเรือ และ

การตรวจเช็กจ านวนและผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ 

โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันฯ 

รวมถึงมาตรการเวน้ระยะห่าง หรือ “Social 

Distancing” ตั้งแต่บนท่าเรือ จนถึงบนเรือ

โดยสาร ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส่วน

จ านวนผูโ้ดยสารท่ีจะใชบ้ริการเรือในแหล่ง

ท่องเท่ียวต่างๆ น้ันจะมีจ านวนเพิ่มขึ้ นมาก

น้อยแค่ไหน ขณะน้ีกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่าง

การติดตามตวัเลขสถิติอีกครั้ง เน่ืองจากก่อน

หน้าน้ีในเดือนเมษายน ก่อนมีการระบาด

ของโควิด-19 ระลอกใหม่ มียอดการจองเขา้

พักและท่องเท่ียวไปยงัจังหวัดท่องเท่ียวท่ีมี

แหล่งท่องเท่ียวทางน ้ า เช่น จ.ภูเก็ต และ

กระบ่ี จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ทราบว่า

ขณะน้ีมีประชาชนจ านวนไม่น้อยท่ีมีการ

ยกเลิกการเดินทาง จากสถานการณ์การ

ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงก็ตอ้งไปติดตามว่า 

จ านวนผู ้โดยสาร ท่ี เดินทางผ่านท่าเ รือ

ท่องเท่ียวจะมีปริมาณลดลงมากน้อยเพียงไร

ส าหรับปัญหาความปลอดภัยทางน ้า ทั้งใน

ส่วนของพื้ นท่ีท่าเรือและบนเรือโดยสาร 

ขณะน้ีไดส้ัง่การไปยงัส านักงานกรมเจา้ท่า

ทุกแห่ง เขา้ไปตรวจสอบท่าเรือท่องเท่ียวทุก

แห่ง หากพบว่ามีท่าเรือ หรือมีเรือโดยสารใด

มีลักษณะไม่ปลอดภัย ก็ขอให้มีการแก้ไข

ปรบัปรุงก่อนเขา้ช่วงเทศกาลสงกรานตท์นัที 

ซ่ึงขณะน้ีไดม้ีการรายงานผลว่า มีการแกไ้ข

แลว้เป็นท่ีเรียบร้อย รวมทั้งในช่วงระหว่าง

เทศกาลสงกรานต์  ตั้ ง แ ต่ วัน ท่ี  9-16 

เมษายนน้ี ไดส้ัง่การใหส้ านักงานสาขาส่ง

เจา้หน้าท่ีตรวจการไปคอยควบคุมก ากบัดูแล

การเดินทาง และบริการประชาชนท่ีท่าเรือ

ทุกแห่งท่ีมีเรือโดยสารใหบ้ริการดว้ย 

 

     
(ทีม่า:ส านกัขา่วไทย,วนัที ่10  เมษายน 2564 ) 
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ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 25,850 25,950 
ทองรปูพรรณ 25,377.84 26,450 

ท่ีมา : สมาคมคา้ทองค า 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 10 เมษายน  พ.ศ. 2564 ราคา  10  บาท 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   10  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  9  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   10  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่10 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  10  เมษายน  พ.ศ.2564 

  



 

หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  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 พิจารณาลงมตพิิเศษให้เลิกบริษัท       

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                              
(  น  ายวัชชีระ ขนานแข็ง )      (  นายเอนก แซ่พ่าน ) 

               กรรมการ 

 
 

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 

 
 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

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 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  10  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  แขวงหน องจอก 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                              
(  น  ายวัชชีระ ขนานแข็ง )      (  นายเอนก แซ่พ่าน ) 

               กรรมการ 

 
 

บริษัท แดนส ์ ไดวิ่ง  จ ากัด 

 
 

 วันท่ี 10  เมษายน   2564   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564    

ในวันท่ี  25  เมษายน   2564    เวลา  08.00 น.  ณ  บ้านเลขท่ี    71/244   หมู่ท่ี  3  ต าบล

คึกคัก  อ าเภอตะก่ัวป่า  จังหวัดพังงา   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมหนังสือบริคณหส์นธิ  ข้อ  5.      

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมทุนของบริษัท      

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น      

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

                           ขอแสดงความนับถือ 

   ดาเนียล  มารว์ิน   เอ็มซีแลน                              
(  นายดาเนียล  มารว์ิน  เอ็มซีแลน  ) 

                กรรมการ 
 

 
 
 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 39/บริษ ัท 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:saranya@focus.co.th


 

หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน  พ.ศ.2564 

  

 

 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  10  เมษายน  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


