
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
25.06 - - - 25.51 - 25.56 25.06 - 25.06 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 17.38 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
15.24 15.24 15.24 15.24 15.24 - 15.24 15.24 15.24 15.24 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
14.84 14.84 - - - - - 14.84 - - 

ดีเซล 20.49 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 20.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 24.34 24.04 24.06 24.04 25.74 24.04 - 
 

- - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 1 Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

 10  Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาณิชยช้ี์ช่องโอกาสส่งออกไทยหลงัขอ้ตกลง

ด้านการค้าโดยรวม สหรัฐฯ-ญ่ี ปุ่น มีผล

บังคับใช้แล้วนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร 

ผู้อํ า น วยกา รสํ า นั ก งานนโยบ ายแล ะ

ยุทธศาสตร์การค้า  (สนค. )  เ ปิด เผย

สาระสําคัญและผลกระทบจากข้อตกลง

การคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและญ่ีปุ่น (The 

U.S.-Japan Trade Agreement: USJTA) ซ่ึง

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2563 โดย

เห็นว่าในภาพรวมไทยยงัสามารถแข่งขนัไดดี้

ในสินค้าส่วนใหญ่ทั้ งในตลาดญ่ีปุ่น และ

สหรัฐฯ แต่อาจเผชิญแรงกดดันต่อการ

ส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมบางรายการไปยงั

ตลาดสหรัฐฯ เน่ืองจากไทยยงัไม่มีขอ้ตกลง

การค้ากับสหรัฐฯ ทั้ ง น้ี ข ้อตกลงการค้า

โดยรวมระหว่างสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นฉบับน้ี มี

เป้าหมายเพื่อขยายการค้าระหว่างสอง

ประเทศ ด้วยการลด ยกเวน้ หรือกําหนด

โควตานําเขา้สินคา้ระหว่างกนั โดย ญ่ีปุ่น จะ

ยกเวน้ภาษี หรือเก็บภาษีสินคา้นําเขา้จาก

สหรัฐฯ ในอัตราพิเศษกว่าคู่ค้าอื่น รวม

ทั้งส้ิน 595 รายการ คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 

ของมลูค่าการนําเขา้ทั้งหมดจากสหรฐัฯ ส่วน

ใหญ่เป็นสินคา้เกษตร จาํพวกเน้ือสัตว ์ขา้ว

สาลี ชีส ผกั ผลไม ้ขา้วฟ่าง  เอทานอล ไวน์ 

มนัฝรัง่ มากถึง 567 รายการ คิดเป็นรอ้ยละ 

42.3 ของมูลค่าการนําเขา้สินคา้เกษตร

ทั้ ง ห ม ด จ า ก ส ห รั ฐ ฯ  แ ล ะ เ ป็ น สิ น ค้ า

อุตสาหกรรม 28 รายการ หรือรอ้ยละ 0.2 

ของมูลค่าการนําเขา้สินค้าอุตสาหกรรม

ทั้งหมดจากสหรัฐฯ ขณะท่ีสหรัฐฯ จะลด 

ยกเวน้ หรือทยอยปรับลดภาษีนําเขา้สินคา้

จากญ่ีปุ่นจนเป็นศูนย ์จาํนวน 241 รายการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 5.1 ของมูลค่าการนําเขา้

สินค้าญ่ี ปุ่นทั้ งหมด ส่วนใหญ่เป็นสินค้า

อุตสาหกรรม 199 รายการ ท่ีเหลือเป็น

สินคา้เกษตร 42 รายการ ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 

5.1 และ 4.4 ของมูลค่าการนําเขา้สินคา้

จากญ่ีปุ่นในแต่ละกลุ่ม โดยสินคา้ญ่ีปุ่นท่ีจะ

ไดร้ับสิทธิพิเศษตามขอ้ตกลง อาทิ อุปกรณ์

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองยึด เคร่ืองจักรไอน้ํา 

รถจกัรยานและส่วนประกอบ ไมย้ืนตน้บาง

ชนิด ดอกไมต้ัด ลูกพลับ ชาเขียว และซอส

ถัว่เหลือง แมว้่าขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่ครอบคลุม

เร่ืองภาษีนําเขา้รถยนตแ์ละช้ินส่วนจากญ่ีปุ่น 

แต่สหรฐัฯ ยนืยนัว่าจะยงัไม่ใชม้าตรการดา้น

การนําเขา้เพื่อรกัษาความมัน่คงของประเทศ

ตามกฎหมายมาตรา 232 กบัสินคา้รถยนต์

และช้ินส่วนญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ตามในภาพรวม

ขอ้ตกลง USJTA น่าจะส่งผลใหก้ารส่งออก

ระหว่างสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นเพิ่มสูงขึ้ น ซ่ึงจะ

ช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บัทั้งสองประเทศมากขึ้ น 

และอาจส่งผลดีต่อเน่ืองทําใหไ้ทยมีโอกาส

ส่งออกไปยงัสหรฐัฯ และญ่ีปุ่นตามกาํลงัซ้ือท่ี

เพิ่มขึ้ น ตลอดจนอาจเป็นโอกาสให้ไทย

ส่งออกสินค้าท่ีอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของ

สินค้าภายใต้ข ้อตกลงไปยังญ่ีปุ่นมากขึ้ น 

อาทิ สินค้าในกลุ่มเคร่ืองจักร เคร่ืองกล 

อุปกรณไ์ฟฟ้า คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ 

และสินคา้ในกลุ่มยางและพลาสติก  

         

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่13  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,900 25,100 

ทองรปูพรรณ 25,438.48 26,600 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   14 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  13 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.4779 32.5709 32.9153 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.2897 40.4329 41.3092 

 

ยโูรโซน EUR 35.3171 35.4271 36.1634 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.8050 29.9153 30.6896 

 

ฮ่องกง HKD 4.1677 4.1845 4.2661 

 

มาเลเซยี MYR 7.4281 7.4720 7.6889 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.7696 22.8479 23.3946 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.6481 22.7581 23.4770 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6316 0.6365 0.6601 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9028 1.9773 2.1900 

 

อนิเดยี INR 0.3805 0.3997 0.4617 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.4641 33.5652 34.2443 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.2767 20.3436 21.1549 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.5073 19.5802 20.1806 

 

แคนาดา CAD 23.1234 23.2055 23.7237 

 

สวเีดน SEK 3.2408 3.2573 3.3297 

 

เดนมารก์ DKK 4.7322 4.7490 4.8433 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1459 3.1597 3.2425 

 

จนี CNY 4.5548 4.5854 4.7080 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   14 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 14  เมษายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.1000 5.4750 6.1000 18.0000 21.1000 18.0000 

กรุงไทย 6.2200 5.3750 6.3450 16.3450 20.0000 - 

กสิกรไทย 6.2200 5.6000 6.1000 21.5000 23.5000 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.0950 5.3750 6.3450 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.3000 5.8300 6.3000 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.2750 6.2500 6.6300 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.1300 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 8.1000 7.8500 12.7500 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 7.5000 6.7500 7.5000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 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 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.5300 8.3500 9.0500 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 8.0000 6.5000 7.2500 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 7.7500 7.7500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 9.6250 6.3750 8.2500 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.1850 6.5976 7.4279 21.8803 23.6237 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 7.0000 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.6250 6.1250 7.6250 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.7500 6.7500 6.7500 20.0000 20.0000 - 

ดอยซ์แบงก์ 8.0000 8.0000 - 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 7.0000 7.0000 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.2500 8.0000 8.2500 11.7500 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.7500 9.5000 9.7500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 7.7500 7.7500 - 15.0000 20.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.8000 7.2841 8.5750 16.8173 22.4209 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท แบงค๊อก ลอวเ์ยอร ์จาํกัด 

เลขท่ี 26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมารพิ์จารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  26/142 หมู่ท่ี 10 ถนนชลมาร์

พิจารณ ์ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

      กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์                                  

(  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์)   

    กรรมการ 

 

 

บริษัท มารีน คอนซัลติง้ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       นิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์

 (  นายนิติพงศ ์ ธนาพิสุทธิวงศ ์) 

       กรรมการ 

 

 
 

บริษัท บางแสน-ชลบุรี ทนายความ จาํกัด 

เลขท่ี 39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  39/77 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบ้านปึก 

อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       หฤทัย สว่างเมฆมรกต                                 

(  นางสาวหฤทัย สวา่งเมฆมรกต) 

       กรรมการ 

 
 
 

 

บริษัท แบงค๊อก ลีกัล แอคเคาท ์จาํกัด 

เลขท่ี 965/9 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  965/9 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                        ขอแสดงความนับถือ 

       กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์  

 (  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์ ) 

                       กรรมการางต้น  ห 

ากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท พีเพิล เซอรว์ิส จาํกัด 

เลขท่ี 965/11 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  965/11 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                     ขอแสดงความนับถือ 

      กาญจนา  โสปันหริ                                  

(  นางสาวกาญจนา โสปันหริ)   

 กรรมการ 

 

 

บริษัท คลังเศรษฐเสถียร จาํกัด 

เลขท่ี 43/1 ซอยจิ๊บดาํริห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 43/1 ซอยจิ๊บดาํริห ์แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       วัชรินทร ์ เศรษฐเสถียร 

 (  นางวัชรินทร ์ เศรษฐเสถียร ) 

       กรรมการ 

 

 
 

บริษัท เอ ที ดี เทคโนโลยี จาํกัด 

เลขท่ี 1 ซอยลาดปลาเค้า 67 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขที่  1 ซอยลาดปลาเค้า 67 ถนนลาด

ปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                  ขอแสดงความนับถือ 

     เดชพล  ทองพูน            

(  นายเดชพล  ทองพูน ) 

            กรรมการ 
 

 
 

 

บ ริ ษัท แบงค๊อก ลีกัล แอคเคาท ์จาํกัด 

เลขท่ี 965/9 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  965/9 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้ แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                        ขอแสดงความนับถือ 

       กฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์  

 (  นายกฤษณะชัย ไกรบวรวิชญ ์ ) 

                       กรรมการางต้น  ห 

 



 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท พีเพิล เซอรว์ิส จาํกัด 

เลขท่ี 965/11 ถนนรังสิต-นครนายก  ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี  965/11 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                     ขอแสดงความนับถือ 

      กาญจนา  โสปันหริ                                  

(  นางสาวกาญจนา โสปันหริ)   

 กรรมการ 

 

 

บริษัท จุงหวา เทเลคอม (ประเทศไทย) จาํกัด 

เลขท่ี 65/131 ชั้นท่ี 16 อาคารชาํนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร ์ถนนพระราม 9 แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. สํานักงานเลขท่ี 65/131 ช้ันท่ี 16 อาคารชาํนาญ

เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร ์ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                     ขอแสดงความนับถือ 

           วู เสว-หลาน  

 (  นางสาววู เสว-หลาน) 

    กรรมการ 

 
 

บริษัท เอ ที ดี เทคโนโลยี จาํกัด 

เลขท่ี 1 ซอยลาดปลาเค้า 67 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
  

 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขที่  1 ซอยลาดปลาเค้า 67 ถนนลาด

ปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุ มตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                  ขอแสดงความนับถือ 

     เดชพล  ทองพูน            

(  นายเดชพล  ทองพูน ) 

            กรรมการ 
 

 
 

 

บริษัท โย ยี่ ฟู้ดส ์จาํกัด 

เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 5 ตาํบลคานหาม อาํเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 วันท่ี  14 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. สํานักงานเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 5 ตาํบลคานหาม อาํเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                ขอแสดงความนับถือ 

        จิน้ติง หง  

 (  นายจิน้ติง หง ) 

            กรรมการ 
 

 
 



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14  เมษายน   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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