
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.96 - - - 29.41 - 29.46 28.96 - 28.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 - 20.04 20.04 20.04 20.04 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
17.99 17.99 - - - - - - - - 

ดีเซล 22.39 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.64 26.66 28.64 28.64 28.64 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

16 Jul 
05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอ็กซิมแบงก์ออกสินเช่ือช่วยเอสเอ็มอีตัว

เล็ก เน้นอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองสาํอาง 

เ ร่ิมฉายแววดีหลังโควิด-19 คล่ีคลาย 

ยอมรบัผลดาํเนินงาน 6 เดือนแรก ขาดทุน 

1,400 ลา้นบาทนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 

กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออก

และนําเขา้แห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก)์  

เปิดเผยว่า  แนวโน้มคร่ึงปีหลัง เตรียม

ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่าน

มาตรการสินเช่ือ EXIM  For small Biz  

บ ริ ก า ร ป ร ะ กั น ก า ร ส่ ง อ อ ก สํ า ห รั บ

ผู้ประกอบการขนาดย่อมรายได้ไม่เกิน 

100 ลา้นบาทต่อปี จา้งงานไม่เกิน 50 คน 

วงเงินผูซ้ื้อ 100,000-500,000 บาท 

วงเงินประกันสูงสุด 2 ลา้นบาทต่อผูเ้อา

ประกนั  มาตรการสินเช่ือเอ็กซิมเสริมทุน

ขนาดกลาง EXIM  Amazing M Credit เพื่อ

ใชเ้ป็นหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 80 ลา้น

บาทต่อราย คิดดอกเบ้ียสูงสุดรอ้ยละ 3.75 

ต่อปี มาตรการสินเช่ือเอ็กซิมเสริมไทย

แกร่ง เน้นช่วยเหลือเอสเอ็มอี 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยชีีวภาพ กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่ม

เคร่ืองสําอาง สินค้าดูแลสุขภาพ วงเงิน

สูงสุด 3 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียรอ้ยละ 

4.75 เน่ืองจากแนวโน้มสินคา้ทั้ง 3 ทั้ง

กลุ่มสุขภาพ เทคโนชีวภาพ มีแนวโน้มไป

ได้ดีหลังพิษโควิด เ น่ืองจากธนาคาร

พาณิชยไ์ม่ยอมปล่อยสินเช่ือ จึงตอ้งดูแลให้

อยู่รอดต่อไปได้“ภาวะเศรษฐกิจขณะน้ี 

ยอมรับว่ากึ่งสงครามเศรษฐกิจ ผู้ส่งออก

อาจบาดเจ็บบา้ง หากปรบัตวัทนัจะอยู่รอด 

จึงแนะนําผูป้ระกอบการนําเทคโนโลยมีาใช้

ลดตน้ทุนการผลิต การขายผ่านออนไลน์ 

ขายตรงผู้บริโภค มุ่งเกาะกระแสสินค้า

ความปลอดภัยต่อสุขสภาพ อุตสาหกรรม

เกษตร  อาหาร  เ อ็ ก ซิ มแบงก์พร้อ ม

ช่วยเหลือรายย่อยหากขยันและปรับตัว 

หลงัจากช่วยเหลือลูกคา้ผูไ้ดร้ับผลกระทบ 

4,000 ราย วงเงิน 50,000 ลา้นบาท มี

สัดส่วนร้อยละ 15 ของผู้ส่งออกทั้งหมด 

เน่ืองจากหลายประเทศชะลอตัว” นาย

พิศิษฐ์ กล่าว  ทั้งน้ี หลังจากเอ็กซิมแบงก ์

พบว่าการส่งออกชะลอตัว คาดการณ์ว่า

การส่งออกทั้งปี 2563 หดตัวรอ้ยละ 8-

10 เน่ืองจากผลกระทบจากโควิด-19 และ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสอดคลอ้ง

กบัสาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ติดลบ

รอ้ยละ 10 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) คาดติดลบรอ้ยละ 8 หลงัจากการ

ส่งออกเดือนพฤษภาคมหดตวัรอ้ยละ 22.5 

หดตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี สอดคลอ้งกับ

การส่งออกเหมือนกบัหลายประเทศทัว่โลก 

เช่น ญ่ีปุ่นติดลบรอ้ยละ 20 เกาหลีใตติ้ด

ลบรอ้ยละ 23.6 แต่ยงัมีเพียงตลาดจีนท่ีมี

ศกัยภาพในการส่งออกเร่ิมขยายตวัรอ้ยละ 

4.7 จึงถือเป็นตลาดเดียวท่ียังพอทําการ

ส่งออกได้ สําหรับสินค้ายังมีแนวโน้ม

ส่งออกได ้เช่น สินคา้กลุ่มอญัมณี ขยายตวั

ติดต่อกนั 5 เดือนรอ้ยละ 76 ขณะท่ีเดือน

พฤษภาคมขยายตัวรอ้ยละ 108 ผลไมส้ด

แช่เยน็ 5 เดือนขยายตวัรอ้ยละ 149 เดือน

พฤษภาคมขยายตวัรอ้ยละ 20 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 )
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91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 28,050 28,150 

ทองรปูพรรณ 27,545.72 28,650 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   23 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  22 กรกฎาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.4722 31.5676 31.9091 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.6631 39.8109 40.6719 

 

ยโูรโซน EUR 35.8596 35.9669 36.7169 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.1111 29.2164 29.9953 

 

ฮ่องกง HKD 4.0362 4.0545 4.1423 

 

มาเลเซยี MYR 7.3042 7.3459 7.5551 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.4892 22.5703 23.1372 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3814 22.4946 23.2239 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6289 0.6338 0.6565 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9910 2.0523 2.2682 

 

อนิเดยี INR 0.3757 0.3975 0.4554 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.3593 33.4682 34.1802 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.8201 21.8950 22.7335 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.4835 20.5572 21.1689 

 

แคนาดา CAD 23.1242 23.2070 23.7438 

 

สวเีดน SEK 3.4856 3.5028 3.5776 

 

เดนมารก์ DKK 4.8158 4.8342 4.9316 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3899 3.4052 3.4865 

 

จนี CNY 4.4436 4.4780 4.6107 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   23 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่23 กรกฎาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 20.7500 18.0000 
กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 20.0000 - 
กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 22.9700 18.0000 
ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 28.0000 18.0000 
กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 21.0000 28.0000 - 
ทหารไทย 6.1500 6.1250 6.2800 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 6.1500 6.1250 6.2800 13.7800 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 6.4500 6.4500 6.7250 36.0000 36.0000 - 
เมกะ สากลพาณิชย์ 6.5000 6.0000 6.2500 12.0000 15.0000 - 
เกียรตินาคิน 6.4500 6.5250 6.6500 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) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.8750 6.0000 7.6250 15.0000 15.0000 - 
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6900 6.3145 6.7600 21.8274 23.5774 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 8.0000 8.0000 8.0000 11.5000 15.0000 - 
อาร์ เอช บี 9.3500 9.1000 9.3500 20.0000 20.0000 - 
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.4500 6.4500 - 15.0000 18.0000 - 
มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 
บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 
เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.5550 7.0477 8.4450 16.7945 22.2391 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  23 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  23 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

บริษัท   คลิกเน็กซ ์ จาํกัด 

128/21/1  ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  คลิกเน็กซ ์ จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   31 กรกฎาคม  2563 เวลา 10.00  น.  ณ สาํนักงานเลขท่ี  128/21/1 ช้ัน 3 

อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       ศุภยศ     ศิริจาํรูญวิทย ์                                  

(  นายศุภยศ     ศิริจาํรูญวิทย ์)   

      กรรมการ 
 

 

บริษัท  ด๊ิกอิทอัพ  จาํกัด 

13  ซอยรัตนาธิเบศร ์28  ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 

 

 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 

 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ด๊ิกอิทอัพ  จาํกัด 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   31 กรกฎาคม  2563  เวลา 10.00  น.  ณ สาํนักงานเลขท่ี  13  ซอยรัตนาธิ

เบศร ์ 28  ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี    จ.นนทบุรี 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

     ขอแสดงความนับถือ 

       ทิฆัมพร  พลพิทักษ ์          ธีราพร  มณีรังษี                                  

(  นายทิฆัมพร  พลพิทักษ ์)  ( นางสาวธีราพร  มณีรังษี ) 

      กรรมการ 
 
 

 

 

 

บริษัท  คิดดีเซีย  จาํกัด 

13  ซอยรัตนาธิเบศร ์28  ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  คิดดีเซีย  จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   31 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00  น.  ณ สาํนักงานเลขท่ี  13  ซอยรัตนาธิ

เบศร ์ 28  ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี    จ.นนทบุรี 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       ทิฆัมพร  พลพิทักษ ์          ธีราพร  มณีรังษี                                  

(  นายทิฆัมพร  พลพิทักษ ์)  ( นางสาวธีราพร  มณีรังษี ) 

      กรรมการ 
 
 

 

 

 

บริษัท   พายซอฟท ์ จาํกัด 

128/21/1  ช้ัน 3 อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  พายซอฟท ์ จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี  31 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00  น.  ณ สาํนักงานเลขท่ี  128/21/1  ช้ัน 3 

อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรชัย    อมรศรีจิรทร                                  

(  นายพรชัย    อมรศรีจิรทร )   

 กรรมการ 

  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  23 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

บริษัท   วี เอเบิล  จาํกัด 

128/21/1  ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท วี เอเบิล  จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   31 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00  น.  ณ สาํนักงานเลขท่ี  128/21/1  ชั้น 3 

อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       ศุภยศ     ศิริจาํรูญวิทย ์                                  

(  นายศุภยศ     ศิริจาํรูญวิทย ์)   

      กรรมการ 
 

 

บริษัท  สแกน ไฮเทค  จาํกัด 

1473   ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 

 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  สแกน ไฮเทค  จาํกัด 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   31 กรกฎาคม 2563  เวลา  10.00  น.  ณ  สาํนักงานเลขท่ี  1473   ถนน

พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

   ขอแสดงความนับถือ 

      สรศักดิ์    แซ่เฮ้ง             

(  นายสรศักดิ์    แซ่เฮ้ง ) 

         กรรมการ 
 
 

 

 

 

บริษัท  วีซอฟท ์ จาํกัด 

1473   ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท  วีซอฟท ์ จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   31  กรกฎาคม  2563  เวลา  10.00  น.  ณ  สาํนักงานเลขท่ี  1473   ถนน

พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       วาสนา   สุขสวัสดิ์            อุรคินทร ์ เต็มรัตน ์                                 

(  นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์ )  ( นายอุรคินทร ์ เต็มรัตน ์) 

      กรรมการ 
 
 

 

 

 

บริษัท  อานเซอรชี์ท  จาํกัด 

913  ซอยพัฒนาการ 74  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร    
 

 วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อานเซอรชี์ท  จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  

1/2563  ในวันท่ี   31 กรกฎาคม  2563  เวลา 10.00  น.  ณ สาํนักงานเลขท่ี  913  ซอย

พัฒนาการ 74  แขวงประเวศ  เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2562       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้  โปรดทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไป

ประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       กิติพงษ ์     พานิชกุล                                  

(  นายกิติพงษ ์     พานิชกุล )   

     กรรมการ 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  23 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  23 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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