
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
26.26 - - - 26.26 - 26.26 26.26 - 26.26 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 18.58 18.58 18.58 18.58 18.58 18.58 18.58 18.58 18.58 18.58 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
16.94 16.94 16.94 16.94 16.94 - 16.94 16.94 16.94 16.94 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
15.29 15.29 - - - - - 15.29 - - 

ดีเซล 21.79 21.79 21.79 21.79 21.79 21.79 21.79 21.79 21.79 21.79 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 25.64 25.66 27.34 27.34 27.34 - 
 

- - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

 25  Mar 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมพฒันาธุรกิจการคา้แจงใหส้งัคมทราบ

ประเด็นมีผูไ้ม่หวงัดีสรา้ง 2 URL ท่ีมีช่ือ

ค ล้า ย กั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ม ฯ  ไ ด้แ ก่ 

www.dbd.go.th/ewt_mod/index.html 

แ ล ะ  www.dbd.go.th/slot/index.html ทํ า

ให้ผู ้ท่ีหลงเช่ือกดล้ิงค์ดังกล่าว และถูก

เช่ือมโยงไปสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ ช้ีเป็น

การกระทําท่ีผิดกฎหมาย นายวุฒิไกร ลีวี

ระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เปิดเผยว่า ตามท่ีมีขอ้มูลปรากฏผ่านทาง

ส่ือ อินเทอร์เ น็ตแห่งหน่ึง เมื่ อวัน ท่ี  22 

มีนาคมท่ีผ่านมา โดยอ้างว่ามี ผู ้ส่ือข่าว

รายงานถึงความผิดปกติ ท่ี เกิดขึ้ นกับ

เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ หรือ 

https://www.dbd.go.th ซ่ึงระบุว่าอาจมี

การถูกเจาะระบบเว็บไซต์ เพื่ออัพโหลด

ไฟล์ไม่พึ งประสงค์ ส่ งผลให้บาง  URL 

กลายเป็นเน้ือหาเกี่ยวกบัการพนันออนไลน์

ทั้งน้ี ได้สัง่การเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข ้องรีบ

ดาํเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงในเร่ือง

ดังกล่าว ปรากฏว่ า  เว็บไซต์ของกรม 

https://www.dbd.go.th ใชง้านไดป้กติ 

ขณะเดียวกนัพบว่ามีผูไ้ม่หวงัดีไดส้รา้ง URL 

ท่ี ค ล้ า ย กั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ม ฯ คื อ

https://www.dbd.go.th/ewt_mod/index.

htmlhttps://www.dbd.go.th/slot/index.ht

ml ซ่ึงURL ดงักล่าวจะเช่ือมต่อผูใ้ชง้านเขา้สู่

หน้าเว็บไซตพ์นันออนไลน์ โดยผูท่ี้จะเขา้ถึง

เว็บไซต์ดังกล่าวไดน้ั้นจะตอ้งเขา้ดว้ย URL 

แบบเต็มในขา้งตน้เท่าน้ัน และไม่สามารถ

เขา้ผ่านจากหน้าเว็บไซต์ของกรมฯ ไดแ้ต่

อย่างใดอย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเกิดขึ้ นกรมฯ 

ได้ดํา เ นินการตรวจสอบและลบ URL 

ดงักล่าวท่ีผูไ้ม่หวงัดีสรา้งขึ้ นเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แล้ว  เพื่ อ ป้องกันความเข้า ใจ ผิดจาก

ประชาชนท่ีหลงเช่ือ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์การ ให้บ ริ การของกรมฯ 

อย่าง ไรก็ตาม ได้กําชับให้เจ ้าหน้ า ท่ี

ดําเนินการตรวจสอบเชิงลึก พร้อมทั้ ง

ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง เพื่อ

ตรวจสอบและเร่งหาตัวผูก้ระทําความผิด

มาดาํเนินคดีตามกฎหมายใหถึ้งท่ีสุด ทั้งน้ี 

ขอใหผู้ไ้ม่หวังดีหยุดการกระทําดังกล่าว 

เพราะถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและ

ประเทศชาติทั้ ง น้ี  กรมฯ ขอฝากไปถึง

ประชาชนท่ีจะใชง้านบริการของกรมฯ เพื่อ

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ป้ อ ง กัน ก า ร ถู ก

หลอกลวงจากผูไ้ม่หวงัดี โปรดเขา้ผ่านทาง

ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก เ ท่ า น้ั น  คื อ 

https://www.dbd.go.th และขอยืนยนัว่า

สามารถใชง้านบริการออนไลน์และบริการ

ต่าง ๆ ของกรมฯ ไดต้ามปกติ 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่26  มนีาคม 2563 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 24,500 24,800 

ทองรปูพรรณ 24,058.92 25,300 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   27  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  26  มีนาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.2634 32.3521 32.6801 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 37.3076 37.4208 38.3130 

 

ยโูรโซน EUR 34.4218 34.5238 35.2542 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.0063 29.1074 29.8696 

 

ฮ่องกง HKD 4.1371 4.1530 4.2289 

 

มาเลเซยี MYR 7.2440 7.2843 7.5013 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.0997 22.1706 22.6986 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.9873 22.0846 22.8286 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6216 0.6246 0.6514 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.8590 1.9235 2.1496 

 

อนิเดยี INR 0.3752 0.4046 0.4666 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.6898 32.7874 33.4564 

 

ออสเตรเลยี AUD 18.5569 18.6192 19.4440 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 18.3529 18.4175 19.0401 

 

แคนาดา CAD 22.2420 22.3187 22.8584 

 

สวเีดน SEK 3.0899 3.1080 3.1750 

 

เดนมารก์ DKK 4.6073 4.6260 4.7146 

 

นอรเ์วย ์ NOK 2.8615 2.8756 2.9538 

 

จนี CNY 4.4890 4.5176 4.6443 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   27  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 27 มนีาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.5000 5.8750 6.5000 18.0000 21.5000 18.0000 

กรุงไทย 6.8700 5.7750 6.8700 16.8700 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 6.9250 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 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) 8.5000 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 7.5192 6.8726 7.7568 22.1984 23.9079 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   27  มีนาคม   พ.ศ.2563 

 

บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด)์ จาํกัด 

เลขท่ี 295 ซอยลาดปล าเค้า 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

มอบฉันทะให้ผู้แทนเ ข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       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   27  มีนาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   27  มีนาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   27  มีนาคม   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


	www.dbd.go.th ยังใช้งานได้ปกติได้บจ.  “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

