
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
32.16 - - - 32.16 - 32.16 32.16 - 32.16 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 24.48 24.48 24.48 24.48 24.48 24.48 24.48 24.48 24.48 24.48 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.74 21.74 21.74 21.74 21.74 - 21.74 21.74 21.74 21.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
18.49 18.49 - - - - - 18.49 - - 

ดีเซล 24.89 24.89 24.89 24.89 24.89 24.89 24.89 24.89 24.89 24.89 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 29.94 29.96 31.34 31.34 31.34 - 
 

- - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

03 Mar 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การบินไทยใหค้วามร่วมมือออสเตรเลียกรณี

พบผู้ติดเช้ือโควิด-19 บินจากกรุงเทพฯ-

บริสเบน  ขณะท่ี รฟม.เขม้มาตรการป้องกนั

และควบคุมการแพร่กระจายเช้ือไวรัส ทั้ง 

MRT และอาคารสํานักงานจนกว่า

สถานการณ์จะคล่ีคลายเรืออากาศเอก

ปรารถนา พัฒนศิริ ผูอ้ํานวยการใหญ่ฝ่าย

ความปลอดภยั ความมัน่คง และมาตรฐาน

กา ร บิ น  บ ริ ษั ท  ก า ร บิ น  ไ ท ย  จํ า กั ด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ได้รับทราบจาก

ทางการออสเตรเลียในกรณีตรวจพบผูติ้ดเช้ือ

ไวรสัโควิด-19 จาํนวน 1 คน มีประวติัการ

เดินทางเท่ียวบินทีจี 473 กรุงเทพฯ-

บริสเบน เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2563 ซ่ึง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่าง

เคร่งครัด โดยใหค้วามร่วมมือส่งมอบขอ้มูล

ของผู้โดยสารในเท่ียวบินดังกล่าว ตามท่ี

ทางการออสเตรเลียรอ้งขอ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือ

และทาํความสะอาดแบบ Deep Cleaning ใน

อากาศยานอย่างต่อเน่ืองนายภคพงศ์ ศิริ

กันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า 

รฟม.ในฐานะหน่วยงานกํากับผู้ใหบ้ริการ

เดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

(MRT สายสีน้ําเงิน) และสายฉลองรชัธรรม 

(MRT สายสีม่วง) ไดด้ําเนินมาตรการดา้น

สุขภาพอนามยัในระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย 

อย่างต่อเน่ือง ตามนโยบายนายศักด์ิสยาม 

ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

เพื่อลดความเส่ียงการแพร่กระจายของเช้ือ

ไวรัส COVID-19 และสรา้งความเช่ือมัน่

ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงคุม

เขม้มาตรการดูแลสุขอนามยัและสุขภาพของ

บุคลากรผูป้ฏบิติังานภายใน รฟม. ตลอดจน

ผู้มา ติด ต่อ  ทั้ ง น้ี  รฟม . ได้ต ระห นัก ถึ ง

ความสาํคญัของสถานการณ์ดงักล่าว จึงเพิ่ม

มาตรการการทาํความสะอาดภายในอาคาร

สาํนักงาน รฟม. โดยฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายใน

อาคารสํานักงานและบริเวณโรงอาหารของ 

รฟม . เ ป็ นป ร ะจํ า ทุ กสัป ด า ห์  จ นกว่ า

สถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

COVID-19 จะคล่ีคลาย พรอ้มกนัน้ี ยงัคงให้

ดํา เ นินการตามมาตรการด้านสุขภาพ

อนามัยภายในสํา นักงาน รฟม.  อย่า ง

ต่อเน่ือง อาทิ การจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจคัด

กรองวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อ 

การจดัจุดใหบ้ริการแอลกอฮอล์ลา้งมือและ

แจกหน้ากากอนามยัภายในอาคารสาํนักงาน

อย่างทัว่ถึง การมอบเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิ

ร่างกายแก่พนักงาน เพื่อใช้ในการติดตาม 

สงัเกต และเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรค

ภายในสาํนักงาน การจดักิจกรรมบรรยายให้

ความรูเ้ก่ียวกบัโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

และคาํแนะนําในการปฏิบติัตนของพนักงาน 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองรวมถึง

คนรอบขา้ง ตลอดจนใหพ้นักงาน  

     

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่8  มนีาคม 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 24,800 24,900 

ทองรปูพรรณ 24,346.96 25,400 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   9  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  6 มีนาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.3313 31.4269 31.7513 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.3795 40.5153 41.3874 

 

ยโูรโซน EUR 34.9890 35.0946 35.8207 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.3209 29.4228 30.2104 

 

ฮ่องกง HKD 4.0114 4.0270 4.1039 

 

มาเลเซยี MYR 7.4061 7.4482 7.6626 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.4752 22.5490 23.0882 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3507 22.4561 23.2023 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6077 0.6103 0.6361 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0494 2.1121 2.3351 

 

อนิเดยี INR 0.3706 0.3980 0.4608 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.9632 33.0686 33.7491 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.3721 20.4461 21.2529 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.5649 19.6349 20.2568 

 

แคนาดา CAD 23.2209 23.3018 23.8183 

 

สวเีดน SEK 3.2893 3.3061 3.3776 

 

เดนมารก์ DKK 4.6829 4.7007 4.7955 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3411 3.3553 3.4332 

 

จนี CNY 4.4510 4.4822 4.6054 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   9  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 9 มนีาคม 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 16.8700 20.0000 - 

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 6.7000 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.9250 6.6500 7.1500 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 7.2000 7.0000 7.7500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 7.2500 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 7.2000 7.1500 7.4000 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) 8.5000 6.5000 7.7500 12.7500 22.2500 18.0000 

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

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

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.5850 6.8987 7.7932 22.2047 23.9208 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 7.0000 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.8750 6.3750 7.8750 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 8.2500 8.2500 8.2500 21.0000 32.2500 - 

ดอยซ์แบงก์ 8.2500 8.2500 - 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 7.7386 8.7708 17.0218 24.0800 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   9  มีนาคม   พ.ศ.2563 

 

บริษัท เวิลด ์ออฟ เฮิรบ์ส ์แอนด ์สไปเซส จาํกัด 

เลขท่ี 60/271 ซอยพระยาสุเรนทร ์9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 วันท่ี  09 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 60/271 ซอยพระยาสุเรนทร ์9 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

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 

       มัลวิกา หวังโรจนวัฒน ์                                  

(  นางสาวมัลวิกา หวังโรจนวัฒน ์)   

         กรรมการ 

 

 

บริษัท โฟกัส ทู วัน จาํกัด 

19/34 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 หมู่บ้านปริญสิริ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

 

 วันท่ี  9 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  

2/2562  ในวันท่ี  17 มีนาคม 2563 เวลา  10.00 น. ณ   สาํนักงาน 19/34 ซอยกาญจนาภิเษก 

0010 หมู่บ้านปริญสิริ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันเลิกบริษัท       

วาระท่ี 3 พิจารณารายงานการชาํระบัญชี ของบริษัท     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองการเสร็จชาํระบัญชี ของบริษัท        

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

        จารุวรรณ พงษลี์้รัตน ์                                    

(  นางสาวจารุวรรณ พงษลี์้รัตน ์  )   

                                     กรรมการ 

 

 

 

บริษัท เวิลด ์ออฟ เฮิรบ์ส ์แอนด ์สไปเซส จาํกัด 

เลขท่ี 60/271 ซอยพระยาสุเรนทร ์9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 วันท่ี  09 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 60/271 ซอยพระยาสุเรนทร ์9 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

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 

       มัลวิกา หวังโรจนวัฒน ์                                  

(  นางสาวมัลวิกา หวังโรจนวัฒน ์)   

         กรรมการ 

 

บริษัท เซินเม่า เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 322 หมู่ 7 เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 โซน 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 วันท่ี  09 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  31 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น.  สาํนักงานเลขท่ี 322 หมู่ 7 เขตนิคมอุตสาหกรรม 

304 โซน 3 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

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 

      เหลียว เหวิน ชิน                                  

(  นายเหลียว เหวิน ชิน )   

                   กรรมการท่า 

นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   9  มีนาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   9  มีนาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   9  มีนาคม   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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