
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.56 - - - 29.01 - 29.06 28.56 - 28.56 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
19.64 19.64 19.64 19.64 19.64  19.64 19.64 19.64 19.64 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
17.64 17.64 - - - - - 17.64 - - 

ดีเซล 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 25.44 25.46 27.44 27.44 27.44 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
05 Jun 
05:00 

05 Jun 
05:00 

05 Jun 
05:00 

05 Jun 
05:00 

05 Jun 
05:00 

05 Jun 
05:00 

05 Jun 
05:00 

05 Jun 
05:00 

05 Jun 05:00 
05 Jun 
05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ธปท. ยนืยนัเงินเฟ้อ พ.ค. ติดลบตํา่สุดใน

รอบกว่า 10 ปี ยงัไม่เขา้ข่ายเงินฝืดตาม

นิยามของการดาํเนินนโยบายการเงินนาย

ดอน นาครทรรพ ผู้อํานวยการอาวุโส 

ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบาย

การเ งิน  ธนาคารแห่ งประ เทศไทย 

(ธปท. )  เ ปิด เผยว่า  ในการดํา เ นิน

นโยบายการเงิน ธปท. อิงนิยามภาวะเงิน

ฝืดของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ซ่ึงตอ้ง

เขา้เง่ือนไข 4 ขอ้ ดังน้ี 1. อตัราเงินเฟ้อ

ติ ด ล บ เ ป็ น เ ว ล า น า น พ อ ส ม ค ว ร 

(prolonged period) 2. อตัราเงินเฟ้อติด

ลบกระจายในหลายๆหมวดสินค้าและ

บริการ 3. การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะ

ยาว  (ปรก ติ ดู ท่ี ระยะ  5 ปี )  ตํ ่ากว่า

เป้าหมายระยะปานกลางอย่างมีนัย และ 

4. อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ 

และอัตราว่างงานมีแนวโน้มสูงข้ึนหาก

พิจารณาตามเง่ือนไขดงักล่าว พบวา่อตัรา

เงินเฟ้อไทยติดลบมาเพียงสามเดือน แม้

ประมาณการล่าสุดของ ธปท. จะใหอ้ตัรา

เงินเฟ้อทั้งปีน้ีติดลบ แต่ยงัมองว่าปีหน้า

จะกลับเป็นบวกได ้อีกทั้งเป็นการติดลบ

จากราคาพลังงานเป็นสําคัญ ขณะท่ีการ

คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปี อยูท่ี่รอ้ยละ 

1.8 ต่อปี ถือวา่ใกลเ้คียงกบัก่ึงกลางของ

ช่วงเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ท่ีรอ้ยละ 

1-3 ต่อปี จึงยงัไม่เขา้ข่ายเงินฝืดตาม

นิยามของการดําเนินนโยบายการเงิน 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยงัมีความเส่ียง

เขา้สู่ภาวะเงินฝืดได ้หากเศรษฐกิจไทย

หดตัวลึกหรือฟ้ืนตัวชา้กวา่ท่ีประเมินมาก 

โดย ธปท. จะติดตามพัฒนาการของ

เศรษฐกิจและเงินเฟ้ออยา่งใกลชิ้ด. 

 

 

 

 

 

 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่5 มถุินายน 2563 )
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91 

95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,400 25,500 

ทองรปูพรรณ 24,938.20 26,000 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   05  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  04 มิถุนายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.3510 31.4461 31.7796 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.0582 39.2098 40.0939 

 

ยโูรโซน EUR 34.9736 35.0797 35.8215 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 28.5315 28.6321 29.4042 

 

ฮ่องกง HKD 4.0211 4.0390 4.1252 

 

มาเลเซยี MYR 7.2597 7.3006 7.5065 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.2351 22.3146 22.8673 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.1184 22.2312 22.9474 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6160 0.6209 0.6457 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0831 2.1447 2.3521 

 

อนิเดยี INR 0.3720 0.3929 0.4464 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.4181 32.5251 33.2167 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.3399 21.4153 22.2231 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.8900 19.9575 20.5698 

 

แคนาดา CAD 23.0414 23.1232 23.6604 

 

สวเีดน SEK 3.3375 3.3552 3.4316 

 

เดนมารก์ DKK 4.6891 4.7079 4.8043 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2745 3.2894 3.3702 

 

จนี CNY 4.3405 4.3731 4.5067 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   05  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่05 มถินุายน 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  5 มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  5 มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

บริษัท ปีกาซ่า   จาํกัด 

 
 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2563 

ในวันท่ี  13   มิถุนายน   2563   เวลา 08.00  น.    ณ  บ้านเลขท่ี    39/8  หมู่ท่ี  1  ตาํบลรา

ไวย ์  อาํเภอเมืองภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการของบริษัท         

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น        

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                         ขอแสดงความนับถือ 

      ลอรเ์รนซ ์  กรีโกร่ี   แจค็โรฟ                                       

(  นายลอรเ์รนซ ์ กรีโกร่ี  แจ็คโรฟ  )   

        กรรมการ 

 

 

 

 

 

บริษัท เทมเพิลตันเชส พร็อพเพอรต์ี ้จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 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 

        วนิดา  อังกรรัมย ์                                  

(  นางสาววนิดา  อังกรรัมย ์)   

                            กรรมการ 

 
 

บริษัท เทมเพิลตันเชส จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 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 

        วนิดา  อังกรรัมย ์                                  

(  นางสาววนิดา  อังกรรัมย ์)   

                            กรรมการ 
 

 

บริษัท วี เบสท ์โซลูชั่น จาํกัด 

เลขท่ี 269/103 ซอยพระยาสุเรนทร ์30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 
 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563

ในวันท่ี  15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 269/103 ซอยพระยาสุเรนทร ์30 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 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 

       สุไลดา อรุณพูลทรัพย ์                                  

(  นางสาวสุไลดา อรุณพูลทรัพย)์   

                                           กรรมการางต้น  หากท่านไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  5 มิถนุายน  พ.ศ.2563 

บริษัท กรีน ทีไอซี จาํกัด 

เลขท่ี 43 ซอยลาดปลาเค้า 40 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย       ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563

ในวันท่ี  15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 43 ซอยลาดปลาเค้า 40 ถนนลาด

ปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 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 

     นัฐพล  กิติไพศาลนนท ์                                  

(  นายนัฐพล  กิติไพศาลนนท)์   

                             กรรมการ 
 

 

บริษัท รุ่นธง อินเตอรเ์นชันแนล เพาเวอร ์เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 

เลขท่ี 308/113 โครงการฌ็องเซลิเซ่ ซี หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  308/113 โครงการฌ็องเซลิเซ่ ซี 

หมู่ท่ี 3 ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 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 

     อรรถกร จันทรส์ราญแสง                                  

(  นายอรรถกร จันทรส์ราญแสง)   

                                        กรรมการ 

 

 
 

บริษัท เอเบอรส์ไปลส ์(เอเชีย) จาํกัด 

เลขท่ี 203 หมู่ท่ี 5 ตาํบลลาํไทร อาํเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย       ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  15 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 203 หมู่ท่ี 5 ตาํบลลําไทร อาํเภอ

วังน้อย 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 

      เสาวณีย ์เจษฎาวรางกูล                                  

(  นางสาวเสาวณีย ์เจษฎาวรางกูล)   

                                           กรรมการ 

 
 

 
 

บริษัท คอฟฟ่ี กรุ๊ป เอเชีย จาํกัด 

เลขท่ี 1000/161,164โซนเอ อาคารลิเบอรตี์พ้ลาซ่า ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  5  มิถุนายน   2563   
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 มิถุนายน 2563เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 1000/161,164โซนเอ อาคารลิ

เบอร์ตี้พลาซ่า ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 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 

        สุนีย ์สันติสัมฤทธ์ิ                                  

(  นางสาวสุนีย ์สันติสัมฤทธ์ิ)   

                                           กรรมการ  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  5 มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  5 มิถนุายน  พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  5 มิถนุายน  พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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