
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"สมคิด" รองนายกรฐัมนตรี หารือคลงั ธปท. 

แบงกร์ฐั รบัมือโควิด-19 เตรียมออก พ.ร.ก.

เงินกูไ้ม่ตํา่กว่า 2 แสนลา้นบาท ยอมรบัโค

วิดกระทบทุกภาคส่วน เตรียมเข็นมาตรการ

ชุดท่ี 3 รับมือกระทบเศรษฐกิจทรุด ธปท.

แนะแบงก์พ ร้อม ช่ วย เห ลือ ผู้ ถื อห น่วย

ลงทุน  ยํ้าแบงกช่์วยผ่อนปรนเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอุตตม สาว

นายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

หารือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

ของรฐั เพื่อเตรียมออกมาตรการเยยีวยาดูแล

ผลกระทบจากโควิด-19 ระยะท่ี 3 ในช่วง 

2-3 เดือนขา้งหน้า  ยอมรับว่าปัญหาการ

แพร่ระบาดโควิด-19 ขยายวงกวา้งสรา้ง

ปัญหา ทุกก ลุ่ม  เ ทียบกับ ปัญหาวิ กฤ ติ

เศรษฐกิจปี 2540 ผูไ้ดร้ับผลกระทบส่วน

ให ญ่ เ ป็นภา ค ธุ ร กิ จ  ส ถา บันกา ร เ งิ น 

อสงัหาริมทรพัย ์ผูป้ระกอบการ  แต่ปัญหา

ครั้ ง น้ีกระทบไปทุกกลุ่มทั้ งรายย่อยและ

ประชาชนทัว่ไป ทาํให ้ธปท.คาดการณ์จีดีพี

ปี 2563 ติดลบรอ้ยละ5.3 ขณะท่ีวิกฤติตม้

ยาํกุง้ปี 2540 ติดลบรอ้ยละ 10 จึงตอ้ง

ร่ วมมือ ทุก ฝ่ายแก้ปัญหาด้วยกัน  ทั้ ง น้ี 

ยอมรับว่าการเกล่ียงบประมาณปี 2563 

เพื่อนํางบประมาณของหลายกระทรวงมาใช้

แกปั้ญหาประเทศครั้งน้ีตอ้งแกไ้ขกฎหมาย 

เพราะเป็น พ.ร.บ.งบประมาณ การโอนเงิน

งบประมาณดําเนินการไดย้าก จึงขอใหทุ้ก

กระทรวงปรับงบนํามาแก้ปัญหาด้วยการ

เกล่ียงบมาใช ้ดา้นปัญหาโควิดตามภารกิจ

ของหน่วยงาน  ส่วนกระทรวงการคลงักาํลงั

ศึกษาว่าเงินกู ้แก้ปัญหาใหญ่ครั้งน้ีต้องใช้

ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มอย่างไร 

ขณะท่ีกองทุนการเ งินระหว่างประเทศ 

(ไอเอ็มเอฟ) พรอ้มใหทุ้กประเทศทัว่โลกท่ีมี

ปัญหาใช้เงินกู ้ดังกล่าวฟ้ืนฟูประเทศด้วย

เช่นกนั  ยอมรบัว่าตอ้งใชเ้งินกอ้นใหญ่ฟ้ืนฟู

ประเทศครั้งน้ี เพราะเศรษฐกิจทั้งโลกชะลอ

ตวั นอกจากน้ี รฐับาลตอ้งการใชว้ิกฤติครั้งน้ี

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยึดปูพื้ นฐาน

เศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงของรัฐกาลท่ี 9 เพื่อสรา้งความ

เขม้แข็งกบัเศรษฐกิจฐานรากในทอ้งถ่ิน ทั้ง

ภาคการผลิต เกษตรกร การจา้งงาน เพื่อให้

ห น่ ว ย ง า น รั ฐ  ทั้ ง ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร ก

ฯ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

กา ร เกษ ตร  (ธ .ก . ส . )  ธ นา คาร ออ ม

สิน  กองทุนหมู่บา้นฯ รวมถึงภาคเอกชน 

เ ช่น  ปตท.มา ร่วมกันทั้ งด้านการผลิต 

กระจายสินคา้ การตลาด เพราะท่ีผ่านมา

พึ่งพาเศรษฐกิจการส่งออกมากเกินไป เม่ือ

ภาคแรงงานเดินทางกลับไปอยู่ต่างจังหวัด 

ตอ้งพิจารณาแนวทางการสร้างงาน สร้าง

อาชีพในทอ้งถ่ินใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ี ดว้ยการ

ใหทุ้กหน่วยงานเขา้ไปร่วมดูแล นายอุตตม 

กล่าวว่า มาตรการเฟส 3 เตรียมใช ้พ.ร.ก.

เงินกู ้ เพื่อใช้เยียวยาเศรษฐกิจไม่ตํา่กว่า 

200,000ลา้นบาท 

       

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่28  มนีาคม 2563 )
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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    

วนัท่ี 28 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   28  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  27  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   28  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 28 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   28  มีนาคม   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   28  มีนาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   28  มีนาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี   28  มีนาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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