
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
25.66 - - - 26.11 - 26.16 25.66 - 25.66 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 

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 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 24.34 24.36 26.34 26.04 26.04 - 
 

- - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 1 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

 4 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

 1 Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาณิชย์ เ ผ ยยอด ผู้ก ร ะทํ าค วาม ผิด

จําหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริง 

โดยจบักุมทัว่ประเทศเพ่ิม 6 ราย ส่วน

สถานการณ์การจาํหน่ายไข่ไก่ดีข้ึนไม่พบ

คดีเพ่ิมนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รอง

โฆษกกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยถึงผลการ

ปฏิบัติการกรณีสินคา้อุปโภคบริโภคและ

เวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่า เม่ือ

วันท่ี 7 เมษายนท่ีผ่านมา กระทรวง

พาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง

จับกุมผู้กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ว่า

ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 

สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดกรณี

หน้ากากอนามัยได้เพ่ิมอีก 6 ราย 

แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 3 ราย โดยเจา้หน้าท่ี

โทรศัพท์ ล่อ ซ้ือและจับกุมผู้จําหน่าย

หน้ากากอนามัย 1 ราย จําหน่าย

หน้ากากอนามัยกล่องละ 50 ช้ิน ราคา

กล่องละ 725 บาท (เฉล่ียช้ินละ 13.50 

บาท) ผู้จําหน่ายหน้ากากอนามัยผ่าน

แอปพลิเคชัน่ไลน์ 1 ราย พบจาํหน่ายใน

ราคากล่องละ 660 บาท (เฉล่ียช้ินละ13 

บาท) รวม 15,000 ช้ิน ทั้ง 2 ราย 

กระทําความผิดขอ้หาขายแพงเกินราคา

สมควรและอีก 1 ราย เป็นการตรวจคน้

สถานท่ีพบของกลางเป็นหน้ากากอนามยั

จาํนวน 1,650 ช้ิน จึงแจง้ขอ้หากระทํา

ความผิดตาม มาตรา 25 (5) ไม่แจง้

ปริมาณราคาจําหน่ายต่อ กกร.ส่วน

ต่างจังหวัดจับกุมเพ่ิม 3 ราย ได้แก่ 

พิ ษ ณุ โ ล ก  น ค รศ รี ธ ร รม ร าช  แ ล ะ

มหาสารคาม ทั้ง 3 ราย เป็นรา้นคา้ทัว่ไป

กระทําความผิดขอ้หาจําหน่ายหน้ากาก

อนามัยแพงเกินราคาสมควร (มาตรา 

29) ทําให้สถิติการจับกุมผู้กระทํา

ความ ผิดกรณีหน้ ากากอนามัย  เจล

แอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ เพ่ิมข้ึนเป็น 

273 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 135 ราย 

และต่างจังหวัด 138 รายทั้งน้ี โทษท่ี

ผูก้ระทําความผิดตามพ.ร.บ.วา่ดว้ยราคา

สินคา้และบริการ พ.ศ.2542 ขอ้หาขาย

เกินราคาควบคุม มาตรา 25 (1) มีโทษ

จาํคุกไม่เกิน 5 ปี ปรบัไม่เกิน 1 แสน

บาท หรือทั้ งจําทั้ งปรับ ข้อหาไม่แจ ้ง

ต้นทุนราคาซ้ือ ราคาจําหน่าย ปริมาณ

การผลิต ปริมาณคงเหลือ ตามมาตรา 

25 (5) มีโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ

ปรบัไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้ง

ปรบั และปรบัไม่เกินวนัละ 2,000 บาท 

ตลอดเวลาท่ีฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง 

ขอ้หาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย มาตรา 

28 มีอตัราโทษปรบัไม่เกิน 1 หม่ืนบาท 

ขอ้หาขายแพงเกินสมควร (มาตรา 29) 

มีอตัราโทษจาํคุก ไม่เกิน 7 ปี ปรบัไม่เกิน 

140,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับทั้งน้ี 

จากการติดตามพบวา่สถานการณ์ไข่ไก่ดี

ข้ึนเร่ือย ๆ และกาํลงัเขา้สู่ภาวะปกติ  โดย

สถิติการจบักุมผูก้ระทําความผิดจาํหน่าย

ไข่ไก่เกินราคาทัว่ประเทศไม่พบผูก้ระทํา

ความผิดเพ่ิม ยอดรวมการจับกุมทั ่ว

ประเทศอยูท่ี่ 26 รายเท่าเดิม 

         

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่8  เมษายน 2563 )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,250 25,450 

ทองรปูพรรณ 24,801.76 25,950 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   9 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  8 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.5557 32.6515 32.9859 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.7079 39.8546 40.7235 

 

ยโูรโซน EUR 35.0292 35.1298 35.8489 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6685 29.7674 30.5258 

 

ฮ่องกง HKD 4.1764 4.1940 4.2815 

 

มาเลเซยี MYR 7.4008 7.4431 7.6610 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6089 22.6877 23.2295 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.4902 22.5984 23.3263 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6315 0.6362 0.6614 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.8354 1.9072 2.1144 

 

อนิเดยี INR 0.3767 0.3998 0.4635 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.1555 33.2708 33.9439 

 

ออสเตรเลยี AUD 19.6337 19.6874 20.4946 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.1786 19.2507 19.8748 

 

แคนาดา CAD 22.9533 23.0435 23.5474 

 

สวเีดน SEK 3.1950 3.2136 3.2849 

 

เดนมารก์ DKK 4.6911 4.7090 4.8018 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1104 3.1256 3.2045 

 

จนี CNY 4.5349 4.5688 4.6998 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   9 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 9  เมษายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.5000 5.8750 6.5000 18.0000 21.5000 18.0000 

กรุงไทย 6.6200 5.7750 6.7450 16.7450 20.0000 - 

กสิกรไทย 6.6200 6.0000 6.5000 21.5000 23.5000 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.4950 5.7750 6.7450 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.7000 6.2300 6.7000 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.6750 6.6500 7.0300 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 7.2000 7.0000 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 7.2500 6.7500 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.6750 6.6500 7.0300 14.6500 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 6.9500 6.9000 7.1500 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) 9.8750 6.5000 8.5000 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.4008 6.8068 7.6691 21.9287 23.6447 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 7.0000 7.0000 7.0000 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 7.8250 7.3068 8.6250 16.8173 22.4209 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน   พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท อี เคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเ ค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 
 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

ในวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561           

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  

(  นางสาวพรวมิล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิ บาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

ในวันท่ี  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน   พ.ศ.2563 

บริษัท เบบีคิ้วท ์ จาํกัด 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

 

 วันท่ี  9  เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการ  ของ  บริษัท เบบี้คิวท ์จาํกัด มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ในวันท่ี 29  เมษายน 2563  ณ สาํนักงานเลขท่ี 426,428 ซอยโชคชัยจงจาํ

เจริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. โดย

มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ือง อนุมัติงบการเงิน (ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 

และ งบกาํไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)          

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ือง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กาํหนดค่าตอบแทนปี 2563  

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)     

จึงเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และ สถานท่ีดังกล่าว

ขา้งต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อ่ืนไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       วีระศักดิ์  รัตนประภาต                                  

(  นายวีระศักด์ิ  รัตนประภาต )   

      กรรมการ 

 

 

บริษัท สิริ มารเ์ก็ตติง้ จาํกัด 

เลขท่ี 135/48-49 ถนนบางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี  9  เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2563  ในวันท่ี  24 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ   สาํนักงาน 135/48-49 ถนนบางขุน

นนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 (วัตถุท่ีประสงคข์องบริษัท) 

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัท        

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงจาํนวนหรือช่ือกรรมการลงช่ือผูกพันบริษัท    

วาระท่ี 4  วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

ขา้งต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อ่ืนไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

     ธนพัชญ ์นาราเศรษฐพงศ ์                                  

(  นางธนพัชญ ์นาราเศรษฐพงศ ์  )   

                                         กรรมการ 

 

 
 

บริษัท เบบี ้แอนด ์ชิลเดร้น  จาํกัด 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

 

 วันท่ี  9  เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการ  ของ  บริษัท เบบี ้แอนด ์ชิลเดร้น จาํกัด มีมติให้จัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ในวันท่ี  29  เมษายน  2563  ณ สาํนักงาน เลขท่ี 91/2  หมู่ 13 

ถนนก่ิงแก้ว ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   เวลา 8.30 น. โดยมี

ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ือง อนุมัติงบการเงิน (ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 

และ งบกาํไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)          

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ือง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กาํหนดค่าตอบแทนปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)     

จึงเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

ขา้งต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อ่ืนไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       วีระศักดิ์  รัตนประภาต                                  

(  นายวีระศักด์ิ  รัตนประภาต )   

      กรรมการ 

 
 

 

บริษัท บิลดอั์พ จาํกัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

ในวันท่ี  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  สํานักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  

 

 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกาํหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

 

างต้น  หา 

กท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  9  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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