
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบงก์ชาติเผยภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน

กุมภาพนัธย์งัหดตวัต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาค

การท่องเท่ียวติดลบหนักถึง 42.6% จาก

ผลกระทบโควิด-19 พรอ้มคาดจีดีพีติดลบ

ทุกไตรมาส โดยเฉพาะไตรมาส 2 จะด่ิงลึก

สุด ทําใหท้ั้งปีติดลบ 5.3% ขณะท่ีตัวเลข

การว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น พร้อมลุ้น

มาตรการเยียวยาเฟส 3 ช่วยประคองตวัเลข

จีดีพีไทยนายดอน นาครทรรพ ผูอ้าํนวยการ

อาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจ

ไทยเดือนกุมภาพนัธ ์2563 หดตวัจากระยะ

เดียวกนัปีก่อน โดยการระบาดของโควิด-19 

ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น

วงกว้างชัดเจนขึ้ น โดยเฉพาะภาคการ

ท่องเท่ียวติดลบสูงถึง 42.6% การส่งออก

โดยรวมยงัขยายตวัได ้3.6% แต่หากไม่รวม

การส่งออกทองคาํจะติดลบ 1.3% และการ

นําเขา้สินคา้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจาก

มาตรการปิดเมืองของจีน ส่งผลให้บัญชี

เดินสะพดัเกินดุลกว่า 5,400 ลา้นดอลลารฯ์ 

ทั้งน้ี ดุลบญัชีเดินสะพดัมีแนวโน้มลดลงตาม

การหดตัวของภาคการท่องเท่ียวและราคา

น้ํามนัท่ีลดลง ขณะท่ีการใชจ้่ายภาครัฐและ

รายจ่ายรัฐวิสาหกิจหดตัวต่อเน่ือง มีเพียง

การบริโภคภาคเอกชนท่ียงัขยายตัวไดจ้าก

การเร่งซ้ือสินค้า อุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น 

ส่วนกําลังซ้ือของภาคครัวเรือนอ่อนแอมาก

ขึ้ น โดยเฉพาะเกษตรกร ซ่ึงประเด็นท่ียงัตอ้ง

ติดตามใกล้ชิดคือปัญหาภัยแล้งท่ีจะส่งผล

กระทบไป ถึ งภาคการผ ลิตด้ว ย  ด้า น

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทัว่ไป

ลดลงจากเดือนก่อนตามราคาพลังงานท่ี

ลดลง ขณะท่ีเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ต่อเน่ือง ซ่ึงในอนาคตจะเป็นผลดีต่อการ

ส่ ง อ อ ก  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม สิ น ค้ า

เกษตร ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจ

มหภาค ธปท. ระบุวา่ประมาณการณต์วัเลขจี

ดีพีของแบงก์ชาติท่ีคาดว่าทั้ งปีจะติดลบ 

5.3% น้ัน เป็นการหดตวัทุกไตรมาสและหด

ตวัลึกสุดไตรมาส 2 โดยรวมสมมติฐานการ

หดตัวของภาคการท่องเท่ียว โดยเฉพาะไตร

มาส 2 อาจไม่มีนักท่องเท่ียวเขา้มาใน

ประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 จะสามารถควบคุมได ้ส่งผลให้

ภาคการท่องเท่ียวเร่ิมกลบัมาดีขึ้ นไตรมาส 3 

และ 4 แบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะยงัมีการ

ระบาดของประเทศอื่น ขณะท่ีปี 2564 ยงัมี

มุมมอง ท่ี เ ป็นบวกต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังรวมสมมติฐาน

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโค

วิด-19 แลว้ ทั้งมาตรการเฟส 1 และ 2 

รวมถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 

บาท จาํนวน 3 ลา้นคน แต่ตวัเลขล่าสุดมีผู้

ลงทะเบียนกว่า 20 ล้านคนน้ัน ยังต้อง

ติดตามว่าท้ายท่ีสุดจะจ่ายเยียวยาจํานวน

เท่าใด และยังไม่ได้รวมสมมติฐานการใช้

มาตรการพักชําระหน้ีท่ีออกมาล่าสุด ส่วน

มาตรการเฟส 3 ท่ีเตรียมออกมาและคาดว่า

จะมีการใชง้บสูงกว่าเฟส 1 และเฟส 2 ท่ีใช้

งบรวมกนักว่า 400,000 ลา้นบาทน้ัน หาก

เ ป็นจ ริ ง  จะ ส่ งผล ดี ต่อตัว เลขจี ดีพี  2-

3% ขณะท่ีตัวเลขการว่างงานล่าสุดเพิ่มขึ้ น 

0.1% น้ัน ยงัถือว่าอยูใ่นระดบัตํา่  

   

       

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่31  มนีาคม 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 24,700 24,900 

ทองรปูพรรณ 24,256.00 25,400 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   1 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  31  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   1 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 1 เมษายน 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 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 เมษายน   พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 เมษายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท  ปัญญาแพทย ์ จาํกัด 
 

วันท่ี  1 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัญญาแพทย ์ จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  29  เมษายน  2563  เวลา  13.00 น.   ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี  310/39  ม.3  

ถ.สาย331  ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี    เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา       

วาระท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจาํปีสิ้นสุดเดือน 

ธันวาคม 2562              

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  จักขอบคุณอย่างยิ่ง  

                      ขอแสดงความนับถือ 

       สุจินดา  อมรปีติสุข                                  

(  นางสาวสุจินดา  อมรปีติสุข )   

   กรรมการ 

 

 

 

บริษัท  ราติโอ ออดิท แอนด ์คอนซัลท ์ จาํกัด 
 

วันท่ี  1 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ราติโอ ออดิท แอนด ์คอนซัลท ์ จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  29  เมษายน  2563  เวลา  13.00 น.   ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี  988/162 ม.

กรีนิชรามอินทรา  ถ.รามอินทรา  แขวงคันนายาว          เขตคันนายาว   กรุงเทพฯ    เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา       

วาระท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจาํปีสิ้นสุดเดือน 

ธันวาคม 2562              

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  จักขอบคุณอย่างยิ่ง  

                     ขอแสดงความนับถือ 

    นัตถพล   พิชยานุรักษ ์                                 

(นายนัตถพล   พิชยานุรักษ)์   

 กรรมการ 
 

 

 
 

 

บริษัท  เนโกะ เพลยก์ราวด ์ จาํกัด 
 

วันท่ี  1 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เนโกะ เพลยก์ราวด ์ จาํกัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563  

ในวันท่ี  29  เมษายน  2563  เวลา  13.00 น.   ณ สาํนักงานของบริษัท เลขท่ี  2705  ซ.

พระรามท่ี 2 ซอย 43   ถ.พระรามท่ี 2   แขวงบางมด      เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ    เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา       

วาระท่ี 2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจาํปีสิ้นสุดเดือน 

ธันวาคม 2562              

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563     

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

ดังน้ัน  จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  จักขอบคุณอย่างยิ่ง  

                  ขอแสดงความนับถือ 

    ภาณุวัฒน ์ ส่งเสริม                                  

( นายภาณุวัฒน ์ ส่งเสริม )   

 กรรมการ 

 

 
 

บริษัท  โกลบอล เอซเทค จาํกัด 

เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 7 ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 วันท่ี  1 เมษายน  2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ สาํนักงานเลขท่ี 356 หมู่ท่ี 7 ตาํบลท่าตูม 

อาํเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

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

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อม  

               ขอแสดงความนับถือ 

     ไฉ่ หมิง จุ้น                                      

( นาย ไฉ่ หมิง จุ้น  )   

             กรรมการ 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด 

  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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