
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
33.66 - - - 34.11 - 34.16 33.96 - 33.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
23.24 23.24 23.24 23.24 23.24 - 23.24 23.24 23.24 23.24 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
23.24 23.24 - - - - - 23.24 - - 

ดีเซล 27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 31.24 31.26 32.64 32.64 32.64 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

25  Jan 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายกฯ ขอให้สภาอุตฯ ขยายการสร้าง

ประโยชน์ใหท้ัว่ประเทศ พรอ้มใช้โอกาสท่ี

เงินบาทแขง็ค่า เร่งลงทุนปรบัปรุงเคร่ืองจกัร

ใหมี้นวตักรรมสมยัใหม่ ส่วนเศรษฐกิจไทยมี

แนวโน้มจะดีขึ้ นตามเศรษฐกิจโลกพลเอก

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว

ใ น โ อ ก า ส เ ปิ ด สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ่  ส ภ า

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ว่า 

ตอ้งการใหภ้าคอุตสาหกรรมของไทย ขยาย

บทบาทสรา้งในการประโยชน์แก่เศรษฐกิจ

ไทยท่ีพื้ นท่ีขนาดกว่า 500,000 ตารางเมตร

ใหไ้ด ้เน่ืองจาก ส.อ.ท.และสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย เป็นเคร่ืองยนต์ในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ัน

รฐับาลจึงตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนเจรจา

การคา้และการลงทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุน

เป็นการเฉพาะซ่ึงประกอบดว้ยตัวแทนจาก

หลายหน่วยงานท่ีจะสะทอ้นความตอ้งการ

ของภาคเอกชนในการเดินหน้าลงทุนได ้

พรอ้มทั้งตอ้งคํานึงถึงส่ิงแวดลอ้มและสิทธิ

มนุษยชน ดา้นการความไม่เท่าเทียมกนัใน

การเข้าถึงทุนน้ัน จะต้องได้รับการแก้ไข

ต่อไป เพราะแมร้ฐับาลจดัสรรเม็ดเงินลงไปก็

ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีผูต้อ้งการจาํนวนมาก 

โดยเกษตรกรมีจาํนวนมากถึง 10 ลา้นกว่า

คน ผูมี้รายไดมี้มากถึง 14.7 ลา้นคน เป็น

ตน้ ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีความสาํคญั

ควบคู่กบัการคา้ต่อการพฒันาประเทศ โดยมี

สัดส่วนคิดสูงกว่าร้อยละ 30 ของจีดีพี

ประเทศ ดังน้ันจะตอ้งสรา้งความเขา้ใจกับ

ประชาชนดว้ย เพราะขณะน้ีเป็นช่วงเปล่ียน

ผ่านประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และ

ยัง่ยืน   ในปี 2563 การคา้โลกมีแนวโน้ม

ชะลอตัวลงอย่างชา้ ๆ ดา้นมาตรการกีดกนั

ทางการค้าเร่ิมจะดีขึ้ น จึงขอเป็นกําลังใจ 

เพราะมีผลกระทบกับทุกประเทศ อยากให้

สถานการณ์ผ่อนคลายลงโดยเร็ว เพื่อให้

ระบบการคา้โลกปรบัตวัเขา้สู่เสถียรภาพมาก

ยิ่ ง ขึ้ น  เพื่ ออํานวยการ เ ร่ิม ฟ้ืนตัวทา ง

เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มากขึ้ น ทั้งน้ี มี

การคาดการณ์ว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจโลก

จะขยายตัวรอ้ยละ 3.3 หรือ รอ้ยละ 2.8 

สาํหรบัการขยายตวัเศรษฐกิจของไทย ยงัคง

มีขอ้จาํกดัอยู่บา้ง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

จะดีขึ้ นตามเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มปรบัตวั

ดีขึ้ น ด้านการท่องเท่ียวของไทยขณะน้ีแม้

กํ า ลั ง ดี ขึ้ น ก็ ก ร ะ ท บ จ า ก โ ร ค ร ะ บ า ด

เช่นกนั นายกรฐัมนตรี กล่าวดว้ยว่า ขณะน้ี

รัฐบาลได้เ ดินหน้า เ ร่ งรัดการเ บิกจ่ าย

งบประมาณปี 2563 โดยเฉพาะงบประมาณ

ภายใตโ้ครงการโครงสรา้งพื้ นฐานสาํคญัต่าง 

ๆ ท่ีมีกาํหนดแลว้เสร็จและจะเปิดใหบ้ริการ

ในปี 2563-2564 ทั้งน้ี ขอใหภ้าคเอกชน

เดินหน้าลงทุนในช่วงเงินบาทแข็ง โดยใช้

โอกาสน้ี ลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรเพื่อให้

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อประโยชน์ในวัน

ข้า งหน้า  แ ต่จะต้อ งลงทุนพอดีไ ม่มาก

เกินไป  นอกจากน้ี ขอใหภ้าคอุตสาหกรรม

พิจารณาเพิ่มเติมว่า ประชาชนจะไดอ้ะไรบา้ง

จากการประกอบการของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อลดแรงกดดันระหว่างกันใหดี้ขึ้ น และ

เขม้แข็งไปดว้ยกนั โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี 

มี ผู ้ ท่ีอยู่ ในห่วงโ ซ่กิจกรรมได้ประโยชน์

ร่วมกนัถึง 10 ลา้นกว่าคนในแต่ละภาค  

       

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่27 มกราคม 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 22,950 23,050 

ทองรปูพรรณ 22,542.92 23,550 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 

www.bfa.co.th/tynews.php

 

เลขทะเบียน สสช.90/2559  ISSN 2539-6048  

ฉบบัท่ี 1177 ปีท่ี 5 

รัฐขอภาคอุตสาหกรรมเร่งลงทุนช่วงบาทแขง็

  ่  

 

 

 

 

 

        

      

 

        

      

 

 

        

fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b7a4546e3f8e40ad2f4d2e0%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
whatsapp://send/?text=%20https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b7a4546e3f8e40ad2f4d2e0%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b73f040e3f8e40ad3f4ca94%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
whatsapp://send/?text=%20https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b73f040e3f8e40ad3f4ca94%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
fb-messenger://share/?link=http%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b67d886e3f8e40ad2f4b97b%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
whatsapp://send/?text=%20http%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b67d886e3f8e40ad2f4b97b%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna


 
หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   28  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่ 27 มกราคม 2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 29.8855 29.9767 30.3313 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.9347 39.0910 39.9523 

 

ยโูรโซน EUR 33.2713 33.3775 34.0846 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 27.1265 27.2276 27.9603 

 

ฮ่องกง HKD 3.8159 3.8328 3.9136 

 

มาเลเซยี MYR 7.1708 7.2154 7.4290 

 

สงิคโปร ์ SGD 21.9756 22.0554 22.5935 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.8579 21.9870 22.6622 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.5787 0.5834 0.6058 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0117 2.0605 2.2858 

 

อนิเดยี INR 0.3762 0.3945 0.4495 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 30.5230 30.6267 31.2793 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.6077 20.6800 21.4184 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.8430 19.9224 20.5204 

 

แคนาดา CAD 22.6963 22.7825 23.3140 

 

สวเีดน SEK 3.1760 3.1926 3.2711 

 

เดนมารก์ DKK 4.4479 4.4661 4.5668 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3634 3.3777 3.4637 

 

จนี CNY 4.2250 4.2558 4.3736 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   28  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 28  มกราคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.8750 6.0000 6.8750 18.0000 21.8750 18.0000 

กรุงไทย 6.8700 6.0250 6.8700 17.1200 19.8750 - 

กสิกรไทย 6.8700 6.0000 6.8700 23.1000 25.1000 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.7450 6.0250 6.8700 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.9500 6.3500 6.9500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 7.1750 6.6500 7.1500 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 7.4500 7.0250 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 7.5000 7.0000 7.8750 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 7.1750 6.6500 7.1500 14.6500 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 8.1000 7.8500 12.7500 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 8.0000 7.2500 8.0000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 7.4500 7.1500 7.6500 28.0000 28.0000 - 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.6500 7.0250 7.7500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.4250 7.1500 7.6750 21.0000 - 18.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.5300 8.3500 9.0500 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 8.5000 6.5000 7.7500 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 8.2500 8.2500 - 25.0000 - - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 9.8750 6.5000 8.5000 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.6574 6.9263 7.8521 22.2958 24.1235 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 7.2500 - 20.3200 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.8750 6.3750 7.8750 14.2500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 8.2500 8.2500 8.2500 21.0000 32.2500 19.0000 - 
20.0000 

ดอยซ์แบงก์ 8.2500 8.2500 7.5000 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 8.0000 7.5000 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.5000 8.2500 8.5000 12.0000 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.7500 9.5000 9.7500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 8.2500 8.2500 - 15.0000 25.0000 - 

มิซูโฮ 9.8750 6.7500 7.7500 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 8.0000 8.0000 - 8.0000 19.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 8.5750 7.7614 8.5893 16.9155 24.0800 19.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   28  มกราคม  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 

 

 

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 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  

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


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   28  มกราคม  พ.ศ.2563 

  พิมพพิ์ชช จิตรีศัพท ์         พัลลภ ไกพิมพ ์

 

_______________________ สํานักงาน บีเอฟษัท สมุย 

แกรนดว์ิลล ์จาํกัด 

ตั้งอยู่เลขท่ี 39/53 ซอยนวมินทร ์143 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

 

ประกาศลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 บริษัท สมุย แกรนดว์ิลล ์จาํกัด ขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันว่าท่ีประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี  3 กันยายน 2561  ของบริษัท ฯ ณ   สํานักงานเลขท่ี   39/53 

ซอยนวมินทร ์143 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้มีมติพิเศษให้ลดทุนบริษัท 

จาํนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ดังน้ี จากเดิม 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) 

แบ่งเป็น 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) ลดลงมาคงเหลือ 

5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งเป็น 50,000 หุ้น (ห้าหม่ืนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หน่ึง

ร้อยบาท)  

 ฉะน้ัน ผู้ใดหากท่านมีความประสงคจ์ะคัดค้านการลดทุนของบริษัทฯ ได้โปรด

ติดต่อบริษัทฯ โดยส่งหนังสือคัดค้านมา ณ สาํนักงานเลขท่ี   39/53 ซอยนวมินทร ์143 แขวง

นวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภายในกาํหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศน้ีเป็นต้นไป  

 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 

 

               ลงช่ือ         อัจฉราพร ศิริไพรวัน       กรรมการ 

       (  นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   28  มกราคม  พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   28  มกราคม  พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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