
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
32.26 - - - 33.71 - 33.76 33.26 - 33.26 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
22.84 22.84 22.84 22.84 22.84 - 22.84 22.84 22.84 22.84 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
19.19 19.19 - - - - - 19.19 - - 

ดีเซล 25.69 25.69 25.69 25.69 25.69 25.69 25.69 25.69 25.69 25.69 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 29.54 29.54 29.54 29.54 29.54 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

14  Feb 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กร ะ ทร ว งก า รค ลั ง ติ ด ต าม ป ระ เ มิ น

เศรษฐกิจใกลชิ้ด พรอ้มพิจารณามาตรการ

ดูแลเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมต่อไปนายลว

รณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงาน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ลั ง  ใ น ฐ า น ะ โ ฆ ษ ก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สํานักงาน

สภาพัฒนาการ เศรษฐกิ จและสัง คม

แห่งชาติ  (สศช.) ประกาศอัตราการ

ขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยไตร

มาส 4 ปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 1.6 และ

เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 

2.4 ต่อปี ขยายตวัชะลอลงจากปี 2561 ท่ี

ขยายตวัรอ้ยละ 4.2 ต่อปี โดยสาเหตุหลกั

ของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตวัชะลอ

ลงมาจาก มูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีหดตัว

รอ้ยละ 4.9 เร่งขึ้ นจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี

ทรงตัวร้อยละ 0.0 เน่ืองจากได้รับ

ผลกระทบจากความขัดแยง้ทางการค้า

ระหว่างสหรัฐและจีนและสภาวะเศรษฐกิจ

โลกชะลอตัว ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหด

ตัวในระดับสูง โดยเฉพาะในหมวดยาน

ยนต์จากการลดสายการผลิตรถยนต์รุ่น

เดิมเพื่อรอเปล่ียนโมเดลรถยนต์รุ่นใหม่ 

และหมวดน้ํามันปิโตรเลียมจากการปิด

ซ่อมบํ า รุ ง โ ร งกลั ่นชั ่ว ค ราว เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มบริษัท

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมหลายแห่ง ซ่ึง

ปัจจุบันกลับมาดําเนินการผลิตตามปกติ

แ ล้ ว  ดั ง น้ั น  ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผ ล ผ ลิ ต

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้ นถือเป็นปัจจัย

ชัว่คราว และการลงทุนภาครัฐจะชะลอตัว 

โดยมีสาเหตุมาจากความล่าช้าของการ

บังคับ ใช้พระราชบัญญัติ งบประมาณ

ราย จ่าย ปี  2563 อย่ า ง ไ รก็ ดี 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 

2563 ไดผ่้านการพิจารณาของรัฐสภา 

แล้ว ขณะท่ีการลงทุนรัฐวิสาหกิจยังคง

เ บิ ก จ่ า ย ไ ด้ ดี  เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก

กระทรวงการคลังได้มีการเ ร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่าง

ต่อเน่ือง โดยใหร้ัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายให้

เ ร็ ว ขึ้ น ใ น ส่ ว น โ ค ร ง ก า ร ท่ี ส า ม า ร ถ

ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ก่ อ น  ( Front-Loaded) 

เพื่อให้เม็ดเงินลงทุนภาครัฐเข ้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยช่วง

ดังกล่าวรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ขยายตัว

เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 34 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน 

โดยรฐัวิสาหกิจท่ีเบิกจ่ายไดดี้ ไดแ้ก่ บริษัท 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านคร

หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีองคป์ระกอบทางเศรษฐกิจ

ท่ีขยายตัว เช่น การบริโภคภาคเอกชนท่ี

ขยายตัวไดดี้ต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงมาจากผล

จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงคร่ึง

หลงัของปี 2562 เช่น มาตรการชิมชอ้ปใช ้

และมาตรการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐท่ีมีผล

ต่อการบริโภคภาคเอกชนใหก้ลบัมาฟ้ืนตัว

และมีการจับจ่ายใชส้อยมากขึ้ น และภาค

อสังหาริมทรัพย์ท่ีขยายตัวเร่งขึ้ นจากไตร

มาสก่อนหน้า โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจา

การท่ีกระทรวงการคลงัออกมาตรการเพื่อ

ดู แลภาคอสั งหา ริ มทรัพย์ เมื่ อ เ ดื อ น

ธนัวาคม 2562 

        

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 23,350 23,450 

ทองรปูพรรณ 22,937.08 23,950 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   18  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  17  กุมภาพันธ ์ 2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.9093 31.0017 31.3481 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.1034 40.2440 41.1108 

 

ยโูรโซน EUR 33.3047 33.4079 34.1267 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 27.9318 28.0205 28.7695 

 

ฮ่องกง HKD 3.9597 3.9761 4.0575 

 

มาเลเซยี MYR 7.3877 7.4292 7.6413 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.0800 22.1580 22.6900 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.9584 22.0638 22.7858 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6008 0.6059 0.6296 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.1148 2.1723 2.3987 

 

อนิเดยี INR 0.3899 0.4104 0.4630 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 31.2936 31.3899 32.0476 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.4852 20.5509 21.3486 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.6781 19.7528 20.3521 

 

แคนาดา CAD 23.1706 23.2551 23.7851 

 

สวเีดน SEK 3.1543 3.1719 3.2448 

 

เดนมารก์ DKK 4.4573 4.4749 4.5691 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3154 3.3298 3.4108 

 

จนี CNY 4.3758 4.4064 4.5272 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   18  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 18 กมุภาพนัธ ์2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.7500 6.0000 6.6250 18.0000 21.6250 18.0000 

กรุงไทย 6.8700 5.7750 6.8700 17.1200 19.8750 - 

กสิกรไทย 6.8700 6.0000 6.6200 21.6200 23.6200 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.7450 5.7750 6.8700 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.9500 6.3500 6.9500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.9250 6.6500 7.1500 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 7.4500 7.0250 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 7.5000 7.0000 7.8750 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.9250 6.6500 7.1500 14.6500 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 8.1000 7.8500 12.7500 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 8.0000 7.2500 8.0000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 7.4500 7.1500 7.6500 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 - 18.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.5300 8.3500 9.0500 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 8.5000 6.5000 7.7500 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 8.2500 8.2500 - 25.0000 - - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 9.8750 6.5000 8.5000 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.6245 6.9000 7.8226 22.2179 24.0218 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 7.2500 - 20.3200 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.8750 6.3750 7.8750 14.2500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 8.2500 8.2500 8.2500 21.0000 32.2500 19.0000 - 
20.0000 

ดอยซ์แบงก์ 8.2500 8.2500 7.5000 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 8.0000 7.5000 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.5000 8.2500 8.5000 12.0000 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.7500 9.5000 9.7500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 8.2500 8.2500 - 15.0000 25.0000 - 

มิซูโฮ 9.8750 6.7500 7.7500 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 8.0000 8.0000 - 8.0000 19.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 8.5750 7.7614 8.5893 16.9155 24.0800 19.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   18  กมุภาพนัธ ์  พ.ศ.2563 

 

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                                  

(  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 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 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  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

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


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   18  กมุภาพนัธ ์  พ.ศ.2563 

  พิมพพิ์ชช จิตรีศัพท ์         พัลลภ ไกพิมพ ์

 

_______________________ สํานักงาน บีเอฟษัท สมุย 

แกรนดว์ิลล ์จาํกัด 

ตั้งอยู่เลขท่ี 39/53 ซอยนวมินทร ์143 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

 

ประกาศลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 บริษัท สมุย แกรนดว์ิลล ์จาํกัด ขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันว่าท่ีประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี  3 กันยายน 2561  ของบริษัท ฯ ณ   สํานักงานเลขท่ี   39/53 

ซอยนวมินทร ์143 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้มีมติพิเศษให้ลดทุนบริษัท 

จาํนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ดังน้ี จากเดิม 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) 

แบ่งเป็น 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) ลดลงมาคงเหลือ 

5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งเป็น 50,000 หุ้น (ห้าหม่ืนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หน่ึง

ร้อยบาท)  

 ฉะน้ัน ผู้ใดหากท่านมีความประสงคจ์ะคัดค้านการลดทุนของบริษัทฯ ได้โปรด

ติดต่อบริษัทฯ โดยส่งหนังสือคัดค้านมา ณ สาํนักงานเลขท่ี   39/53 ซอยนวมินทร ์143 แขวง

นวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภายในกาํหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศน้ีเป็นต้นไป  

 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 

 

               ลงช่ือ         อัจฉราพร ศิริไพรวัน       กรรมการ 

       (  นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   18  กมุภาพนัธ ์  พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   18  กมุภาพนัธ ์  พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


	คลังพร้อมออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจปี 63ได้บจ.  “BCG”เพิ่ม https://www.dailynews.co.th/economic/665147บาท
	https://www.dailynews.co.th/economic/662599https://www.dailynews.co.th/economic/662663
	FACEBOOK MESSENGER  WHATSAPP
	20 ส.ค. 61 | 11:36 น.
	FACEBOOK MESSENGER  WHATSAPP
	15 ส.ค. 61 | 16:20 น.
	https://www.dailynews.co.th/economic/660135
	FACEBOOK MESSENGER  WHATSAPP
	6 ส.ค. 61 | 12:11 น.
	FACEBOOK MESSENGER  WHATSAPP
	8 ก.ค. 61 | 11:16 น.ดือน
	ttps://www.dailynews.co.th/economic/651918

