
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
30.36 - - - 30.81 - 30.81 30.81 - 30.81 

แก๊สโซฮอล์ 

(Gasohol) 

 

 
22.95 22.95 22.95 22.95 22.95 22.95 22.95 22.95 22.95 22.95 

แก๊สโซฮอล์ 

(Gasohol) 
 22.36 22.36 22.36 22.36 22.36 22.36 22.36 22.36 22.36 22.36 

แก๊สโซฮอล์ 

(Gasohol) 

 

 
19.94 19.94 19.94 19.94 19.94 - 19.94 19.94 19.94 19.94 

แก๊สโซฮอล์ 

(Gasohol) 

 

 
17.29 17.29 - - - - - 17.29 - - 

ดีเซล 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 

ดีเซลหมุนเรว็ พรีเมียม 27.54 27.56 28.94 28.94 28.94 
- 

 
- - - - 

มีผลตั �งแต่  (Effective Date) 
 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

 12  Mar 

05:00 

ที�มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมคิด” ประชุมบอร์ดยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ ตั�งเป้าดันไทยเป็นฮับผลิตอีวี
ภายใน 5 ปี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ เรียกประชุมกาํหนดยุทธศาสตร์
เพื�อขับเคลื�อนใหป้ระเทศไทยกา้วสู่การ
เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี 
รวมถึงจกัรยานยนต์ไฟฟ้าใหไ้ดภ้ายใน 5 
ปีนับจากนี� ไป โดยกําหนดยุทธศาสตร์
ประเทศเน้นให้ความสําคัญสิ�งแวดลอ้ม
และแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ และ
เปลี�ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ก็ต้องให้ความเป็น
ธรรม กับผู ้ป ระกอบผ ลิตรถยน ต์ ใน
ประเทศที�ขณะนี� เดินหน้าผลิตรถยนต์อยู่
แล้วด้วย ส่วนเป้าหมายการผลิตและ
เป้าหมายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมจะ
กาํหนดเป้าหมายรายละเอียดต่อไป  

ดา้นมาตรการจูงใจใหเ้กิดการลงทุน นาย
สมคิด สั �งการใหส้าํนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ เพิ�มสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ใหม้ากยิ�งขึ� นจากปัจจุบนั
ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแลว้ 
8-10 ปี เพื�อเร่งการลงทุนชิ� นส่วนสําคัญ
ของยานยน ต์ ไฟ ฟ้ า เช่ น  แบต เตอรี� 
รวมถึงส่งเสริมการนําเขา้แบตเตอรี�ราคา
ตํ �าจากต่างประเทศดว้ยเพราะเชื�อว่าเมื�อ
ไทยจะสามารถส่งออกได้ด้วย และด้าน
มาตรการส่งเสริมการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าใน
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ปัจจุบันติดปัญหาราคารถยนต์ไฟฟ้าสูง
กว่าราคากลางที�กรมบัญชีกลางตั� งไว ้
จะต้อ งหารือกระทรวงการคลั งและ
กรมบญัชีกลาง เพื�อแกไ้ขและนําเขา้สู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้
ความเห็นชอบต่อไปส่วนสถานีชาร์จไฟ
รถไฟฟ้าให้กระทรวงพลังงานประสาน 

บมจ.ปตท.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ก ฟ ผ .)  ร่ วม มื อ กั น
ดาํเนินการไม่แข่งขนักนั  โดยการลงทุนบี
โอไอ ตอ้งดูแลผ่านมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนที�จาํเป็น รวมถึงมาตรการดูแลการ
นํ า เข้า  น ายส น ธิ รัต น์  ส น ธิ จิ ร ว งศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว
วา่ ตอ้งมีความชดัเจนนโยบายส่งเสริมทั�ง
ดา้นการผลิตและความตอ้งการยานยนต์
ไฟ ฟ้ าใน ประเท ศ  ด้าน การผ ลิต นั� น 
ปัจจุบนัมีการผลิตรถยนตป์ระเภทปลั�กอิน
ไฮบริดและรถไฟ ฟ้ า การขับ เค ลื� อน
นโยบายจะกระทบอุตสาหกรรมยานยนต์
ตอ้งมีมาตรการดูแลที�เหมาะสม  

 

 

     

(ที�มา:สํานักข่าวไทย,วนัที� ��  มนีาคม ���� )
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ราคาทองประจาํวัน 

96.5% 
รบัซื�อ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 24,400 24,500 

ทองรปูพรรณ 23,967.96 25,000 
ที�มา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัที� �� มีนาคม  พ.ศ. ���� ราคา  ��  บาท 

ติดตามอ่านหนังสือพิมพไ์ด้ 

www.bfa.co.th/tynews.php

 

เลขทะเบียน สสช.��/���� ISSN 2539-6048  

ฉบบัที� 1221 ปีที� � 

อีก 5 ปีไทยจะเป็นฮับผลิตอีวี

เพิ�ม



 

หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์่อยอดธุรกิจ วนัที�   12  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี�ยนถัวเฉลี�ยที�ธนาคารพาณิชยใ์ช้ซื�อขายกับลูกคา้        ประจาํวันที�  11 มนีาคม  ���� 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซื�อถัวเฉลี�ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี�ย ตั�วเงนิ เงนิโอน  
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.3313 31.4269 31.7513 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.3795 40.5153 41.3874 

 

ยโูรโซน EUR 34.9890 35.0946 35.8207 

 

ญี�ปุ่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.3209 29.4228 30.2104 

 

ฮ่องกง HKD 4.0114 4.0270 4.1039 

 

มาเลเซยี MYR 7.4061 7.4482 7.6626 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.4752 22.5490 23.0882 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3507 22.4561 23.2023 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6077 0.6103 0.6361 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0494 2.1121 2.3351 

 

อนิเดยี INR 0.3706 0.3980 0.4608 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.9632 33.0686 33.7491 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.3721 20.4461 21.2529 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.5649 19.6349 20.2568 

 

แคนาดา CAD 23.2209 23.3018 23.8183 

 

สวเีดน SEK 3.2893 3.3061 3.3776 

 

เดนมารก์ DKK 4.6829 4.7007 4.7955 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3411 3.3553 3.4332 

 

จนี CNY 4.4510 4.4822 4.6054 

 

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 



 

หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์่อยอดธุรกิจ วนัที�   12  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบี�ยเงนิใหส้นิเชื�อ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที�  12 มนีาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผิดนัด* บัตรเครดิต 

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.7500 6.0000 6.6250 18.0000 21.6250 18.0000 

กรุงไทย 6.8700 5.7750 6.8700 16.8700 20.0000 - 

กสิกรไทย 6.8700 6.0000 6.6200 21.6200 23.6200 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.7450 5.7750 6.8700 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.9500 6.3500 6.7000 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.9250 6.6500 7.1500 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบ ี 7.2000 7.0000 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 7.2500 7.0000 7.8750 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.9250 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 7.2000 7.1500 7.4000 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 21.0000 18.0000 

ไทยเครดิตเพื�อรายย่อย 8.5300 8.3500 9.0500 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 8.5000 6.5000 7.7500 12.7500 22.2500 18.0000 

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

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

เฉลี�ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.5850 6.8987 7.7932 22.2047 23.9208 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตี�แบงก์ - 7.0000 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ�ง คอร์ปอร์เรชั�น 9.8750 6.3750 7.8750 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอร์ปอเรชั�น 8.2500 8.2500 8.2500 21.0000 32.2500 - 

ดอยซ์แบงก์ 8.2500 8.2500 - 20.0000 22.0000 - 

เจพีมอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนชั�นแนลแอสโซซิเอชั�น 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-ไชนิสแบงกิ�งคอร์ปอเรชั�น 8.2500 8.2500 - 15.0000 25.0000 - 

มิซูโฮ 9.8750 6.7500 7.7500 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพี พารีบาส์ 8.0000 8.0000 - 8.0000 19.0000 - 

เฉลี�ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 8.5750 7.7386 8.7708 17.0218 24.0800 18.0000 

             

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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บริษัท บางหลุด  วิว จาํกัด 
 

 

 

 

 วันที�  ��   มีนาคม   ����   
 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที�    2/2563    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที�  �/���� 

ในวันที�  ��  มีนาคม   ����   เวลา ��.��  น. ณ  บ้านเลขที�   ��/���  หมู่ที� � ถนนพระบารมี  

ตาํบลกะทู้ อาํเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี� 

วาระที� � พิจารณาเรื�องแก้ไขเพิ�มเติมกรรมการของบริษัท        

วาระที� � พิจารณาเรื�องเปลี�ยนแปลงผู้ถือหุ้น      

วาระที� � พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที�ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ�ง  

                               ขอแสดงความนับถือ 

      โรเบิรต์  มอรร์ิทซ ์  คาสซิเรอ                                       

(  นายโรเบิรต์  มอรร์ิทซ ์  คาสซิเรอ   ) 

                      กรรมการ 

 

 
 

บริษัท บางหลุด  รีสอรท์   จาํกัด 
 

 

 

 

 วันที�  ��   มีนาคม   ����   
 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที�    �/���� 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที�   �/���� 

ในวันที�   ��   มีนาคม   ����  เวลา ��.��  น.   ณ บ้านเลขที�     ��  หมู่ที�  �   ตาํบลบางม่วง  

อาํเภอตะกั�วป่า  จังหวัดพังงา    เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี� 

วาระที� � พิจารณาเรื�องกรรมการเข้า                 

วาระที� � พิจารณาเรื�องแก้ไขเปลี�ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น       

วาระที� � พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที�ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ�ง  

 

                               ขอแสดงความนับถือ 

       เพอร ์ โยฮันน ์  ซีเลนเดอร ์                                   

(  นายเพอร ์ โยฮันน ์ ซีเลนเดอร ์) 

                                                          กรรมการ 

 

 
 

 

บริษัท บางหลุด  รีสอรท์   จาํกัด 
 

 

 

 

 วันที�  ��   มีนาคม   ����   
 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที�    �/���� 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที�   �/���� 

ในวันที�   ��   มีนาคม   ����  เวลา ��.��  น.   ณ บ้านเลขที�     ��  หมู่ที�  �   ตาํบลบางม่วง  

อาํเภอตะกั�วป่า  จังหวัดพังงา    เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี� 

วาระที� � พิจารณาเรื�องกรรมการเข้า                 

วาระที� � พิจารณาเรื�องแก้ไขเปลี�ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น       

วาระที� � พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที�ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ�ง  

 

                               ขอแสดงความนับถือ 

       เพอร ์ โยฮันน ์  ซีเลนเดอร ์                         

(  นายเพอร ์ โยฮันน ์ ซีเลนเดอร ์) 

                                                          กรรมการ 

 
 

บริษัท แก้วสาระภัณฑ ์จาํกัด 
 

295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันที�  ��   มีนาคม   ����   
 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���3 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

สิ�งที�ส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���3 

ในวันที�  �� มีนาคม 2563เวลา ��.�� น.  สาํนักงานเลขที� 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาด

ปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี� 

วาระที� � พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2562     

วาระที� � พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ�นสุดวันที�  �� พฤศจิกายน 2562     

วาระที� � พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563  และกาํหนดเงินค่าตอบแทน

วาระที� � พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานที�ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมแล้ว 

                               ขอแสดงความนับถือ 

       สุภาภรณ ์วิชุพงษ ์                        

(  นางสาวสุภาภรณ ์วิชุพงษ ์) 

                                                                        กรรมการางต้น  หากท่าน

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  



 

หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์่อยอดธุรกิจ   วนัที�   12  มีนาคม   พ.ศ.2563 

บริษัท ปฐมทิพย ์จาํกัด 
 

�/�� ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

 วันที�  ��   มีนาคม   ����   
 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���� 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

สิ�งที�ส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���� 

ในวันที�  �� มีนาคม ����  เวลา ��.�� น.  สาํนักงานเลขที�  �/�� ถนนบรมราชชนนี แขวง

อรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี� 

วาระที� � พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� �/����      

วาระที� � พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ�นสุดวันที�  �� ธันวาคม ����     

วาระที� � พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563  และกาํหนดเงินค่าตอบแทน

วาระที� � พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานที�ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมแล้ว 

                               ขอแสดงความนับถือ 

           กานต ์ อมรสิริพาณิชย ์                                  

(  นายกานต ์ อมรสิริพาณิชย ์) 

                       กรรมการ 

 
 

บริษัท สํานกังาน บีเอฟเอ จํากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ตาํแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบญัช ี� อัตรา 

คณุสมบตัิ: � กาํลงัศกึษา หรือ สาํเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี

สาขาบญัช ี

� สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ล่อง 

� สามารถปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดัไดบ้างเวลา 

� มีความกระตือรือรน้ในการทาํงาน รกัความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพบญัชีและศกึษาความรูเ้พิ�มเติมอยู่เสมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิที� e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองที� เลขที� � ซอยสทุธิพงศ ์� ถนนสทุธิสาร       

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ����� 

 โทร ��������� 

 
 

บริษัท โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จํากดั 

รับสมัครเพื�อนร่วมงาน 

ตาํแหน่ง: พนักงานบญัช ี

คณุสมบตัิ: � กาํลงัศกึษา หรือ สาํเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขา

บญัช ี

� สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ล่อง 

� สามารถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บัการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

� มีความกระตือรือรน้ในการทาํงาน รกัความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพบญัชีและศกึษาความรูเ้พิ�มเติมอยู่เสมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิที� e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองที� ��� ซอยลาดปลาเคา้ �� แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ����� 

โทร ���������-� ต่อ � 

 
 

 

บริษัท แก้วสาระภัณฑ ์จาํกัด 
 

295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันที�  ��   มีนาคม   ����   
 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���3 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

สิ�งที�ส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���3 

ในวันที�  �� มีนาคม 2563เวลา ��.�� น.  สาํนักงานเลขที� 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาด

ปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี� 

วาระที� � พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2562�    

วาระที� � พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ�นสุดวันที�  �� พฤศจิกายน 2562     

วาระที� � พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563  และกาํหนดเงินค่าตอบแทน

วาระที� � พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานที�ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมแล้ว 

 

       สุภาภรณ ์วิชุพงษ ์                        

(  นางสาวสุภาภรณ ์วิชุพงษ ์) 

 ต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่ระชุมด้วยตนเองได้  

 



 

หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์่อยอดธุรกิจ   วนัที�   12  มีนาคม   พ.ศ.2563 

 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์่อยอดธุรกิจ   วนัที�   12  มีนาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที� � ซอยสุทธิพงศ ์� ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ����� 

 

 

 

กรุณาส่ง 

 


