
ประเภท 

          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
29.26 - - - 29.71 - 29.76 29.26 - 29.26 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 21.58 21.58 21.58 21.58 21.58 21.58 21.58 21.58 21.58 21.58 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 - 20.34 20.34 20.34 20.34 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
18.14 18.14 - - - - - - - - 

ดีเซล 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 22.49 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.94 26.96 28.94 28.94 28.94 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
11 Jul 
05:00 

11 Jul 05:00 
11 Jul 
05:00 

11 Jul 05:00 
11 Jul 
05:00 

11 Jul 
05:00 

11 Jul 
05:00 

11 Jul 05:00 
11 Jul 
05:00 

11 Jul 05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.อ.ท.เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย สอนการ

ทําตลาดในจีน พรอ้มพฒันาทักษะใหเ้ท่า

ทั น ยุ ค  5 . 0 น า ย ป ร เ ม ธี  วิ ม ล ศิ ริ 

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์(พม.) และนายสุพันธุ ์

มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเป็นประธาน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง

สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-

จีน กับสถาบันส่งเสริมความร่วมมือดา้น

การศึกษาระหวา่งประเทศ สาํหรบัการลง

นามบนัทึกขอ้ตกลงครั้งน้ีทั้ง 2 หน่วยงาน

จ ะ ร่ ว ม กั น พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 

CHINA:CONNECT เ พ่ือช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีใหนํ้าสินคา้เขา้ไป

ขายยงัประเทศจีนดว้ย Cross Border E-

commerce และหน่ึงในพันธกิจ คือ 

สนับสนุนความร่วมมือและส่งเสริมนัก

อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้เขา้ใจถึงสภาพ

สั ง ค ม  ภ า ษ า  แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม จี น 

นอกจากน้ี ยงัจะมีการพัฒนาทักษะรอบ

ด้านให้เ ท่าทันการเปล่ียนแปลงของ

ประเทศจีนในยุค 5.0 โดยจะนําร่องดว้ย

คอร์ส เ รี ยนออนไล น์จากวิทยากร ท่ี

เช่ียวชาญการนําสินคา้ไทยเขา้ไปขายใน

ประเทศจีน รวมทั้ งการสอนภาษาจีน

เบ้ืองต้น ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

การใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และการตัด

เย็บขั้นสูง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ท่ี

สนใจอีกดว้ย. 

 

 

 

     
(ทีม่า:สํานกัขา่วไทย,วนัที ่14 กรกฎาคม 2563) 
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 26,900 27,000 

ทองรปูพรรณ 26,408.72 27,500 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   15  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  14 กรกฎาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.2376 31.3314 31.6652 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.9337 39.0893 39.9373 

 

ยโูรโซน EUR 35.2317 35.3388 36.0736 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 28.9043 29.0053 29.7663 

 

ฮ่องกง HKD 4.0042 4.0228 4.1099 

 

มาเลเซยี MYR 7.2362 7.2773 7.4807 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.2606 22.3399 22.8989 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.1805 22.2819 23.0337 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6195 0.6238 0.6485 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0132 2.0795 2.2931 

 

อนิเดยี INR 0.3730 0.3921 0.4440 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.9860 33.0925 33.7888 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.3625 21.4216 22.2316 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.1749 20.2495 20.8555 

 

แคนาดา CAD 22.7550 22.8378 23.3860 

 

สวเีดน SEK 3.3670 3.3863 3.4599 

 

เดนมารก์ DKK 4.7299 4.7491 4.8451 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2691 3.2838 3.3653 

 

จนี CNY 4.3952 4.4304 4.5660 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   15  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่15 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 - 

บีเอน็พ ี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  15 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

 

บริษัท ร่มเกล้าพารวย จาํกัด 

เลขท่ี 6/1 ซอยลาดปลาเค้า 61 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 6/1 ซอยลาดปลาเค้า 61 แขวง

จรเข้บัว 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 

 นริสสร  แสงแก้ว  พัศพงศ ์สถิตสุนทรพงศ ์                               

( นายนริสสร  แสงแก้ว )  ( นายพัศพงศ ์สถิตสุนทรพงศ ์) 

 กรรมการ 

 

 

บริษัท แอโรว ์เมทัลชีท จาํกัด 

เลขท่ี 125/20 หมู่ท่ี 11 ตาํบลอ้อมน้อย อาํเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
  

 

 

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 125/20 หมู่ท่ี 11 ตาํบลอ้อมน้อย 

อาํเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 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 

        วิไลยณี พัฒนว์าณิชกุล อนุพร ภัทธวาณิชกุล           

( นางสาววิไลยณี พัฒนว์าณิชกุล )  ( นางสาวอนุพร ภทัธวาณิชกุล) 

      กรรมการ 

 
 

 

บริษัท ยูไนน ์กอลฟ์ จาํกัด 

เลขท่ี 596/172 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

 

 

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 596/172 ถนนลาดปลาเค้า แขวง

จรเข้บัว 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 

        วรัญ�ู คุณดิลกรัตน ์           เกศริรินทร ์เจียรนันทะ           

( นายวรัญ�ู คุณดิลกรัตน ์ )  ( นายเกศริรินทร ์เจียรนันทะ ) 

      กรรมการ 

 
 

บริษัท เฟรนดล่ี์ แคช จาํกัด 

เลขท่ี 111/36 หมู่ท่ี 4 หมู่บ้านเดอะพราว ถนนเอกชัย ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563เวลา10.00น.สาํนักงานเลขท่ี111/36หมู่ท่ี4หมู่บ้านเดอะพราว ถนน

เอกชัย ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร 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 

           อมลวรรณ วรัณนาราณกรณ ์           

( นางสาวอมลวรรณ วรัณนาราณกรณ)์ 

                        กรรมการ 

 



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

บริษัท สกายวิน โลจิสติกส ์จาํกัด 

เลขท่ี 645/49 ห้องA6 ชั้น 1 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  31 กรกฎาคม2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 645/49 ห้องA6 ช้ัน 1 ถนน

เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 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 

   ไลนี กุมาลา ซูติโอโน        

(นางไลนี กุมาลา ซูติโอโน) 

 กรรมการ 

 

 

บริษัท ทีเอชเอ เซลส ์แอนด ์อินเตอรเ์ซอรว์ิส จาํกัด 

เลขท่ี 1000/161และ164 ชั้น 1 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
   

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี  1000/161 และ164 ช้ัน 1 ซอย

ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

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 

 
 

 

บริษัท กูเดิล แคนมานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมช่ัน จาํกัด 

เลขท่ี 19/28 หมู่บ้านไพรเวท วิลล ์ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
  

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 19/28 หมู่บ้านไพรเวท วิลล ์

ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 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 

             กนกวรรณ เอ็กกิมันน ์      

(นางกนกวรรณ เอ็กกิมันน)์ 

        กรรมการ 
 

 

บริษัท ลิต้า (เอเชีย) จาํกัด 

เลขท่ี 34/100 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝ่ังตะวันตก ตาํบลหัวหิน อาํเภอหัวหิน จงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์
 

 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 34/100 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝ่ัง

ตะวันตก ตาํบลหัวหิน อาํเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์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 

            อัมพรพรรณ  เอียนสตรอม           

(นางอัมพรพรรณ  เอียนสตรอม) 

                        กรรมการ 

 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

ต้น  ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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