
1 1890 2 1891 3 1892 4 1893 5 1894

มต ิ  7 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป

6 1895 7 1896 8 1897 9 1898 10 1899 11 1900 12 1901

มต ิ  7 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป

13 1902 14 1903 15 1904 16 1905 17 1906 18 1907 19 1908

มต ิ  7 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 31 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป

20 1909 21 1910 22 1911 23 1912 24 1913 25 1914 26 1915

มต ิ  7 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 31 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป

27 1916 28 1917 29 1918 30 1919 31 1920

มต ิ  7 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป

ลงมตธิรรมดา / มตสิามญั 7 วนั  (นบัรวมกนั 9 วนั)

ลงมตพิเิศษ / มตวิสิามญั 14 วนั  (นบัรวมกนั 16 วนั)

ฉบบัที่ ฉบบัที่

จองช ำระเงนิลว่งหนำ้ เลอืกวันทีล่งประกำศ

การนบัวนัลงประกาศ

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง

เดอืนมกรำคม 2562 / January  2019

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ลงโฆษณำใหม ่: www.dst.co.th/newspaper

เสาร ์

Saturday

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ฉบบัที่

สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

                               ส าหรบับรษิทัฯ รบัรองงบการเงนิรอบบญัช ี31 ธนัวาคม 2561 โดยระบวุนัทีป่ระชุม 30 เมษายน 2562

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์อาทติย์

ออกทกุวนั 

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



1 1921 2 1922

มต ิ  7 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป

3 1923 4 1924 5 1925 6 1926 7 1927 8 1928 9 1929

มต ิ  7 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป

10 1930 11 1931 12 1932 13 1933 14 1934 15 1935 16 1936

มต ิ  7 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป

17 1937 18 1938 19 1939 20 1940 21 1941 22 1942 23 1943

มต ิ  7 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป

24 1944 25 1945 26 1946 27 1947 28 1948

มต ิ  7 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป

ลงมตธิรรมดา / มตสิามญั 7 วนั  (นบัรวมกนั 9 วนั)

ลงมตพิเิศษ / มตวิสิามญั 14 วนั  (นบัรวมกนั 16 วนั)

Friday

จองช ำระเงนิลว่งหนำ้ เลอืกวันทีล่งประกำศ

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

เดอืนกมุภำพันธ ์2562 / Februry  2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday

ตอ้งการลงฉบบันี้

Saturday

ฉบบัที่ ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง

สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ลงโฆษณำใหม ่: www.dst.co.th/newspaper

                               ส าหรบับรษิทัฯ รบัรองงบการเงนิรอบบญัช ี31 ธนัวาคม 2561 โดยระบวุนัทีป่ระชุม 30 เมษายน 2562

การนบัวนัลงประกาศ

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ออกทกุวนั 

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 



1 1949 2 1950

มต ิ  7 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป

3 1951 4 1952 5 1953 6 1954 7 1955 8 1956 9 1957

มต ิ  7 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป

10 1958 11 1959 12 1960 13 1961 14 1962 15 1963 16 1964

มต ิ  7 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป

17 1965 18 1966 19 1967 20 1968 21 1969 22 1970 23 1971

มต ิ  7 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 31 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป

24 1972 25 1973 26 1974 27 1975 28 1976 29 1977 30 1978

มต ิ  7 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป

31 1979

มต ิ  7 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป

ลงมตธิรรมดา / มตสิามญั 7 วนั  (นบัรวมกนั 9 วนั) ลงมตพิเิศษ / มตวิสิามญั 14 วนั  (นบัรวมกนั 16 วนั)

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ศกุร ์ เสาร ์

เดอืนมนีาคม 2562 / March  2019

Tuesday Wednesday Thursday Friday

จองช าระเงนิลว่งหนา้ เลอืกวันทีล่งประกาศ

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี

Saturday

ฉบบัที่ ฉบบัที่

Sunday Monday

สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง

สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

                               ส าหรบับรษิทัฯ รบัรองงบการเงนิรอบบญัช ี31 ธนัวาคม 2561 โดยระบวุนัทีป่ระชุม 30 เมษายน 2562

ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัจนัทร ์กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่

การนบัวนัลงประกาศ

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ลงโฆษณาใหม ่: www.dst.co.th/newspaper

สง่วนัศกุร ์- เสาร ์กอ่นเทีย่ง

ออกทกุวนั 



เดอืนเมษายน 2562 / April 2019

1 1980 2 1981 3 1982 4 1983 5 1984 6 1985

มต ิ  7 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป

7 1986 8 1987 9 1988 10 1989 11 1990 12 1991 13 1992

มต ิ  7 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 16 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 17 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 18 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 19 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 20 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 21 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป

14 1993 15 1994 16 1995 17 1996 18 1997 19 1998 20 1999

มต ิ  7 วนั ประชุม 22 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 23 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 24 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 25 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 26 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 27 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 28 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป

21 2000 22 2001 23 2002 24 2003 25 2004 26 2005 27 2006

มต ิ  7 วนั ประชุม 29 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 30 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 1 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 2 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 3 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 4 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 5 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 9 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 10 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 11 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 12 ขึน้ไป

28 2007 29 2008 30 2009

มต ิ  7 วนั ประชุม 6 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 7 ขึน้ไป มต ิ  7 วนั ประชุม 8 ขึน้ไป

มต ิ14 วนั ประชุม 13 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 14 ขึน้ไป มต ิ14 วนั ประชุม 15 ขึน้ไป

ลงมตธิรรมดา / มตสิามญั 7 วนั  (นบัรวมกนั 9 วนั)

ลงมตพิเิศษ / มตวิสิามญั 14 วนั  (นบัรวมกนั 16 วนั)

สง่ลว่งหนา้ 2 วนัหรอืมากกวา่

ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัพฤหสั - ศกุร ์กอ่นเทีย่ง

สง่วนัพฤหสั - ศกุร ์กอ่นเทีย่ง

สง่วนัพฤหสั - ศกุร ์กอ่นเทีย่ง

การนบัวนัลงประกาศ

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 8 วนั

การนบัวนั : ใหน้บัจากวนัทีล่งประกาศในหนงัสอืพมิพ ์บวกไป 15 วนั

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ลงโฆษณาใหม ่: www.dst.co.th/newspaper

สง่วนัพฤหสั - ศกุร ์กอ่นเทีย่ง

                               ส าหรบับรษิทัฯ รบัรองงบการเงนิรอบบญัช ี31 ธนัวาคม 2561 โดยระบวุนัทีป่ระชุม 30 เมษายน 2562

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัพฤหสั - ศกุร ์กอ่นเทีย่ง

สง่วนัจนัทร ์ กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้

ตอ้งการลงฉบบันี้

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัจนัทร ์ กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

สง่วนัจนัทร ์ กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง

ฉบบัที่
ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่

ตอ้งการลงฉบบันี้ตอ้งการลงฉบบันี้

สง่วนัจนัทร ์ กอ่นเทีย่ง สง่วนัองัคาร กอ่นเทีย่ง สง่วนัพธุ กอ่นเทีย่ง สง่วนัพฤหสั กอ่นเทีย่ง

ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้ ตอ้งการลงฉบบันี้

Saturday

ฉบบัที่ ฉบบัที่ฉบบัที่ ฉบบัที่

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

จองช าระเงนิลว่งหนา้ เลอืกวันทีล่งประกาศ

อาทติย์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

ออกทกุวนั 

                                     วนัทีล่งประกาศ                                 วนัทีป่ระชุม 

บวก 8 วนั 

1 9 

 
               วนัทีล่งประกาศ                                                     วนัทีป่ระชุม 

บวก 15 วนั 

1 16 


