
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
24.96 - - - 25.41 - 25.46 24.96 - 24.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 - 15.74 15.74 15.74 15.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
15.34 15.34 - - - - - 15.34 - - 

ดีเซล 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 22.94 22.96 24.94 24.94 24.94 - 
 

- 
 

- - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาณิชยเ์ตรียมนัดหารือเกษตรกร ผูผ้ลิต

สินคา้และธุรกิจบริการ เดินหน้าพลิกฟ้ืน

เศรษฐกิจไทย หลังเจอโควิด-19 นาย

สุพพัต  อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวง

พาณิชย ์เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณ

วิ ศิ ษ ฏ์  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มี

กําหนดท่ีจะพบปะกับภาคเอกชนผู้ผลิต

สินคา้และธุรกิจบริการ เพ่ือหารือถึงการ

เตรียมพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคการ

ผลิต การตลาด การคา้ในประเทศ และ

การส่งออกต่างประเทศ ในช่ วงหลัง

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 

โ ด ย รั ฐ ม น ต รี จ ะ ไ ป รั บ ฟั ง ปั ญ ห า 

ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการทํางานกับ

ภาคเอกชนเป็นรายอุตสาหกรรม ก่อนท่ี

จะนํามาประมวลผลและจัดทํามาตรการ

เชิงรุกในการขบัเคล่ือนต่อไป สาํหรบัการ

พบภ าค เ อ ก ช น ครั้ ง ต่ อ ไ ป วัน ท่ี  22 

เมษายน 2563 จะหารือกบักลุ่มผูผ้ลิตไก่

สดแช่เยน็แช่แข็งและแปรรูป เช่น สมาคม

ผูผ้ลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย บมจ.เจริญโภค

ภณัฑอ์าหาร บมจ.เบทาโกร บมจ.จีเอฟพี

ที และสมาคมผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ เพ่ือติดตาม

ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร ค้ า

ภายในประเทศและการส่งออก เพราะ

เป็นหน่ึงในสินคา้ท่ีมีความต้องการของ

ผูบ้ริโภค และมีโอกาสขยายตลาดส่งออก

เพ่ิมข้ึน และจะนัดหารือกับกลุ่มผู้ผลิต

อาหารสําเ ร็จ รูป ก ลุ่มผักผลไม้ เช่น 

สับปะรด ข้าวโพดหวาน ทูน่า อาหาร

ท ะ เ ล  เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม แล ะน ม  วัน ท่ี  23 

เมษายน 2563 และจะเชิญเกษตรกรจาก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์และสมุทรสงคราม 

มารว่มหารือดว้ย ท่ีโรงงานเทพผดุงพร ซ่ึง

ผลิตน้ํามะพรา้วและกะทิ ท่ีพุทธมณฑล

สาย 4 โดยตอ้งการประเมินสถานการณ์

การผลิตและการส่งออก และตอ้งการให้

กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือด้านไหน 

เพ่ือท่ีจะส่งออกไดเ้พ่ิมข้ึน  

นอกจากน้ี ยังได้นัดหารือกับสมาคม

อ า ห า ร แ ช่ เ ยื อ ก แ ข็ ง ไ ท ย  ส ม า ค ม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย และกลุ่มผูเ้ล้ียงกุง้ 

ณ หอ้งประชุมโรงงานอาหารทะเล Sea 

Value ณ ต.มหาชัย อ.เ มือง จ .

สมุทรปราการ เพ่ือติดตามสถานการณ์

การผลิต การตลาด และการส่งออก 

ร่วมกับเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ส่งออก 

เ พ่ือ ท่ีกระทรวงพาณิชย์จะได้เ ข ้า ไป

ช่วยเหลือและช่วยผลกัดันใหมี้การส่งออก

ได้เพ่ิมข้ึน เพราะปัจจุบันสินค้าอาหาร

ทะเลของไทย มีความตอ้งการเขา้มาอยา่ง

ต่อเน่ือง  

  

  

          

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่20  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,650 25,850 

ทองรปูพรรณ 25,180.76 26,350 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   21  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  20 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.2960 32.3906 32.7235 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.8649 40.0104 40.8725 

 

ยโูรโซน EUR 34.8164 34.9280 35.6655 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.7519 29.8635 30.6326 

 

ฮ่องกง HKD 4.1463 4.1618 4.2411 

 

มาเลเซยี MYR 7.2742 7.3146 7.5288 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.5051 22.5813 23.1156 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3728 22.4855 23.2154 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6258 0.6298 0.6537 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9348 2.0011 2.2104 

 

อนิเดยี INR 0.3743 0.3969 0.4574 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.1184 33.2245 33.9114 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.0651 20.1381 20.9252 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.1590 19.2294 19.8435 

 

แคนาดา CAD 22.6566 22.7388 23.2614 

 

สวเีดน SEK 3.1877 3.2044 3.2774 

 

เดนมารก์ DKK 4.6676 4.6857 4.7808 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.0581 3.0716 3.1506 

 

จนี CNY 4.4989 4.5296 4.6562 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   21  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 21  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) 7.7000 7.4750 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.1300 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 6.6500 6.6000 6.9750 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 7.0000 6.2500 7.0000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 28.0000 28.0000 - 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.2500 6.6250 7.3500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.0250 6.7500 7.2750 21.0000 21.0000 18.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 18.0000 

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

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.8750 6.0000 7.6250 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.8482 6.4108 6.9456 21.8803 23.6237 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 18.0000 

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 8.0000 8.0000 - 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 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 7.2500 7.2500 - 15.0000 19.5000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.7000 7.1568 8.5750 16.8173 22.3755 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

บริษัท เอ็ม.บี.เอ.เฮ้าซ่ิง จาํกัด 

 

 วันท่ี   21  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม.บี.เอ.เฮ้าซ่ิง จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 1/5 หมู่ท่ี 16 แขวงกระทุ่มราย  เขตหนอง

จอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ            

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

      บุษบา สุริยประภาดิลก                                  

(  นางบุษบา สุริยประภาดิลก )   

    กรรมการ 

 

 

 

 

บริษัท  ภูเก็ต  บีแซดเอช ไดวิ่ง  จาํกัด 
 

 

 วันท่ี   21  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563  

ในวันท่ี 25 เมษายน 2563  เวลา 08.00 น. ณ   บ้านเลขท่ี 116/3   ถนนพิศิษฐก์รณีย ์  ตาํบล

ป่าตอง  อาํเภอกะทู้    จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองเพ่ิมทุนของบริษัท                         

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 5       

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น        

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       สิยาภรณ ์   กัลยานาม                                     

(  นางสาวสิยาภรณ ์  กัลยานาม  )   

      กรรมการ 

 

 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

 

บริษัท เอ็ม.บี.เอ.เฮ้าซ่ิง จาํกัด 

 

 วันท่ี   21  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม.บี.เอ.เฮ้าซ่ิง จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจาํปี 2563 ในวันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  9.30 น. ณ บ้านเลขท่ี 1/5 หมู่ท่ี 16 แขวงกระทุ่มราย  เขตหนอง

จอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ            

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2562     

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน  

                       ขอแสดงความนับถือ 

      บุษบา สุริยประภาดิลก                                  

(  นางบุษบา สุริยประภาดิลก )   

    กรรมการ 

 

 

 
 

บริษัท อารเ์อ็มเอส เทคโนโลยี่ จาํกัด 

เลขท่ี 47/52 หมู่ท่ี 17 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 47/52 หมู่ท่ี 17 ถนนบางนา-ตราด 

ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

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 

    โรม   ขุนอักษร                                  

( นายโรม  ขุนอักษร )   

                                   กรรมการ 

 



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท อี แอนด ์ซี เน็ทเวิรค์ จาํกัด 

เลขท่ี 450 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  450  ซอยอุดมสุข 26  ถนน

สุขุมวิท  103 แขวงบางนา   เขตบางนา  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 

     ชาํนาญ มัธยันตพ์ล                                  

( นายชาํนาญ มัธยันตพ์ล )   

       กรรมการ 

 

 

บริษัท ฮิลเลียร ์เทคโนโลยี (ไทย) จาํกัด 

เลขท่ี 47/55 หมู่ท่ี 17 ถนนบางนา-ตราด กม.10.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สาํนักงานเลขท่ี  47/55 หมู่ท่ี 17 ถนนบางนา-ตราด 

กม.10.5  ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 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 

     ประเสริฐ ทรัพยรุ่์งเรือง                                  

(นายประเสริฐ ทรัพยรุ่์งเรือง )   

   กรรมการ 

 

 

บริษัท อี แอนด ์ซี อินเตอรเ์น็ทเวิรค์ จาํกัด 

เลขท่ี 99/388 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  99/388 ถนนนนทรี แขวงช่อง

นนทรี เขตยานนาวา 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 

     ชาํนาญ มัธยันตพ์ล                                  

( นายชาํนาญ มัธยันตพ์ล )   

       กรรมการ 

 
 

บริษัท ชวิภา จาํกัด 

เลขท่ี 32/53 หมู่ท่ี 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 32/53 หมูท่ี 2 แขวงทวีวัฒนา เขต

ทวีวัฒนา 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 

       สมพักตร ์ บุญวงษ ์                                  

( นางสาวสมพักตร ์ บุญวงษ ์)   

   กรรมการ 

 

 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท เอเอ็นเอ ซิสเต็ม จาํกัด 

เลขท่ี 79/54 หมู่ท่ี 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 79/54 หมู่ท่ี 7 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 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 

     อภิชาติ  คงวิทยาพานิช                                  

( นายอภิชาติ  คงวิทยาพานิช )   

          กรรมการ 

 

 

บริษัท โม้ดเด็สท ์เทรดดิง้ จาํกัด 

เลขท่ี 85 ซอยภาษี 2 ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 85 ซอยภาษี 2 ถนนเอกมัย แขวง

ตลองตัน เขตพระโขนง 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 

     วานิช เอ็ม เบอรเ์วลลา                                  

( นายวานิช เอ็ม เบอรเ์วลลา )   

   กรรมการ 

 

 

บริษัท โปรซีเคียว 88 จาํกัด 

เลขท่ี 39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 39 ถนนรามอินทรา แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน 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 

    อภิชาติ  คงวิทยาพานิช                                  

(นายอภิชาติ  คงวิทยาพานิช )   

        กรรมการ 

 
 

บริษัท โอเรียนทก์ารค้าและพัฒนทรัพย ์จาํกัด 

เลขท่ี 85 ซอยภาษี 2 ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 85 ซอยภาษี 2 ถนนเอกมัย แขวง

ตลองตันเหนือ เขตวัฒนา 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 

วานิช เอ็ม เบอรเ์วลลา               รีน่า ลีวาสเท                        

(นายวานิส เอ็ม เบอรเ์วลลา )        (นางสาวรีน่า ลีวาสเท ) 

   กรรมการ 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท เอเอ็นเอ ซิสเต็ม จาํกัด 

เลขท่ี 79/54 หมู่ท่ี 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 79/54 หมู่ท่ี 7 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 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 

     อภิชาติ  คงวิทยาพานิช                                  

( นายอภิชาติ  คงวิทยาพานิช )   

          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 โอเรียนทก์ารค้าและพัฒนทรัพย ์จาํกัด 

เลขท่ี 85 ซอยภาษี 2 ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  21 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 85 ซอยภาษี 2 ถนนเอกมัย แขวง

ตลองตันเหนือ เขตวัฒนา 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 

วานิช เอ็ม เบอรเ์วลลา               รีน่า ลีวาสเท                        

(นายวานิส เอ็ม เบอรเ์วลลา )        (นางสาวรีน่า ลีวาสเท ) 

   กรรมการ 
 

 

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


 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

ารถเข้าร่วมประชุมได้  โ  ปรด   



 
หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

  



 
หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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