
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
29.16 - - - 29.16 - 29.16 29.16 - 29.16 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 - 18.74 18.74 18.74 18.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
16.49 16.49 - - - - - 16.49 - - 

ดีเซล 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.64 26.66 28.34 28.04 28.04 - 
 

- - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

 14  Mar 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม ปตท.ไม่เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ 63 หวัน่กระทบการจ่ายเงินผูถื้อหุน้

และแผนลงทุน แต่เขม้ป้องกันการแพร่

เช้ือ COVID-19 อบโอโซนหอ้งประชุม วดั

อุณหภูมิ หากพบใครมีไขห้รือเดินทาง

ประเทศเส่ียง "ห้ามเขา้ประชุม" "ชาญ

ศิลป์" ยอมรบัผลกระทบอาจลากยาวถึง 1 

ปีนายชาญศิลป์ ต รี นุชกร ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ

ใ ห ญ่  บ ริ ษั ท  ป ต ท . จํ า กั ด

(มหาชน)  เปิดเผยว่า   บริษัทในกลุ่ม 

ปตท.ทั้ง 7 บริษัท ได้แก่  ปตท., 

ปตท.สผ., จีซี, ไทยออยล,์ ไออารพี์ซี, จีพี

เอสซี และจีจีซี ยงัจดัการประชุมสามัญผู้

ถือหุน้ประจาํปี 2563 ในช่วงเวลาเดิมท่ี

กําหนดไว ้ คือ ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 

เ น่ืองจากหากเ ล่ือนไปจะเกิดปัญหา

ตามมามากมายทั้งในแง่กฎหมาย การ

ดาํเนินการ การลงทุน รวมถึงการจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2562 ซ่ึงตอ้งขออนุมัติ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุน้ โดยส่วนน้ีจะเป็น

เ งินส่ วนหน่ึง ท่ี จะเข้ามาช่ วยกระตุ้น

เศรษฐกิจได ้โดยผูถื้อหุน้กลุ่ม ปตท.น้ันมี

จํ าน วน นั บ เ ป็นแสนราย  อย่ า ง ไ ร ก็

ตาม  การประชุมผูถื้อหุน้ ทางกลุ่ม ปตท.

หารือรว่มและกาํหนดใหทุ้กบริษัทกาํหนด

ตอ้งป้องกนัการระบาดของ  COVID-19 

ท่ีเขม้ขน้ข้ึน  โดยจะมีการอบโอโซน ทํา

ค ว า ม ส ะ อ า ด ส ถ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม ด้ ว ย

แอลกอฮอล์ก่อนการประชุม และติดตั้ง

เทอร์โมสแกน วดัอุณหภูมิผูถื้อหุน้ หาก

พบมีไขสู้งทางกลุ่ม ปตท.จะขออนุญาต

ไม่ใหเ้ขา้ร่วมประชุม รวมทั้งผูท่ี้เดินทาง

มาจากประเทศเส่ียง หากไม่ครบ 14 วนั

ก็ไม่สามารถร่วมประชุมได ้ เพ่ือเป็นการ

ร่วมกันป้องกันและประสานงานกับ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ท่ีจะเขา้มาร่วม

กรองผูป่้วย และในท่ีประชุมจะมีการจัด

เกา้อ้ีใหผู้ถื้อหุน้นัง่ห่างกันระดับท่ีป้องกัน

การติดเช้ือประมาณ 1 เมตร ตาม

นโยบาย Social Distancing    ส่วนผูถื้อ

หุน้ท่ีไม่สะดวกท่ีจะเดินทางมาเขา้รว่มการ

ประชุม ทางกลุ่ม ปตท.ไดมี้หนังสือแนบ

ในหนังสือเชิญประชุม  ก็สามารถลงนาม

หนังสือมอบอํานาจใหก้ับคณะกรรมการ

อิสระของแต่ละบริษัทดําเนินการแทนได ้

รวมถึงไดก้าํชบัใหทุ้กบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ดาํเนินการจดัการประชุมใหร้ดักุม และใช้

เวลาใหร้วดเร็ว  โดยคาดว่าการประชุม

ครั้ง น้ีคงมีผู ้ถือหุ ้นเดินทางมาเข้าร่วม

ประชุมน้อยกว่าครั้งท่ีผ่าน ๆ มา และขอ

ความร่วมมือให้ผู ้ถือหุ ้นนําหน้ากาก

อนามัยติดตัวมาด้วย เพราะทางกลุ่ม 

ปตท.ไม่มีแจกจ่ายในวนัประชุม โดยวาระ

ประชุมอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่ม ปตท.ตอ้งอนุมติัจาก

ผูถื้อหุน้ เช่น การขอความเห็นชอบในการ

แต่งตั้งกรรมการท่ีจะหมดวาระลง และ

การแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี  การอนุมัติ

งบลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงนับเป็นเร่ืองสาํคญัมาก 

เพ ร า ะหาก ไ ม่ ส าม า รถ ปิด บัญ ชี ใ ห้

เรียบรอ้ย การดาํเนินการทางการเงินในปี

ถดัไปอาจเกิดความยุง่ยากได ้

     

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่18  มนีาคม 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 22,750 22,850 

ทองรปูพรรณ 22,345.84 23,350 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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กลุ่ม ปตท.ไม่เลื่อนประชุมผู้ถอืหุน้ เข้มป้องกัน COVID-19
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   19  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  18  มีนาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.6919 31.7870 32.1249 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.8568 38.9886 39.8639 

 

ยโูรโซน EUR 35.0483 35.1499 35.8833 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.4158 29.5150 30.3097 

 

ฮ่องกง HKD 4.0628 4.0787 4.1603 

 

มาเลเซยี MYR 7.2917 7.3326 7.5482 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.1928 22.2678 22.7943 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.0684 22.1731 22.9131 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6096 0.6138 0.6373 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9881 2.0527 2.2657 

 

อนิเดยี INR 0.3728 0.3999 0.4618 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.1950 33.2990 33.9793 

 

ออสเตรเลยี AUD 19.1946 19.2310 20.0747 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 18.9318 19.0014 19.6036 

 

แคนาดา CAD 22.7266 22.8069 23.3262 

 

สวเีดน SEK 3.2308 3.2475 3.3180 

 

เดนมารก์ DKK 4.6901 4.7074 4.7998 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.0884 3.1025 3.1797 

 

จนี CNY 4.4681 4.5021 4.6179 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   19  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 19 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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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   19  มีนาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   19  มีนาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   19  มีนาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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