
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
24.96 - - - 25.41 - 25.46 24.96 - 24.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 - 15.74 15.74 15.74 15.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
15.34 15.34 - - - - - 15.34 - - 

ดีเซล 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 22.94 22.96 24.94 24.94 24.94 - 
 

- 
 

- - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

 18  Apr 

05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ก สิ ก ร ไ ท ย ”ป ร ะ เ มิ น ก ร อ บ ก า ร

สั ป ด า ห์   3 2 . 30 -3 2. 80  บ า ท ต่ อ

ด อ ล ล า ร์   ดั ช นี หุ ้ น ไ ท ย มี แ น ว รั บ ท่ี 

1,200 และ 1,185 จุด ขณะท่ีแนวตา้นอยู่

ท่ี 1,250 และ 1,265 จุด โดยตามติดก.

พา ณิชย์ประกาศตัว เลข ส่ งออกบ ริษัท

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั รายงานว่าสปัดาห์

ท่ีผ่านมา เงินบาทเคล่ือนไหวในกรอบแคบ 

แต่ขยบัแข็งค่าขึ้ นเล็กน้อยช่วงปลายสัปดาห ์

โดยกงัวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นต่อแนวโน้ม

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี 

เงินบาทสามารถฟ้ืนตัวกลับมาแข็งค่าขึ้ นได้

ในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ มีแรงหนุนจาก

แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ของผูส่้งออก ขณะท่ี 

เงินดอลลารฯ์ เผชิญแรงกดดนัใหอ้่อนค่าลง

ท่ามกลางความหวงัว่าจาํนวนผูติ้ดเช้ือโควดิ-

19 ในหลายๆ ประเทศจะเร่ิมชะลอลง ซ่ึง

อาจนําไปสู่ การเตรียมแผนท่ีจะยกเลิก

มาตรการ ล็อกดาว น์และกลับมา เ ปิ ด

เศรษฐกิจอีกครั้งในวนัศุกร ์(17 เม.ย.) เงิน

บาทอยู่ ท่ี ระดับ 32.54 เ ทียบกับระดับ 

32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อน

หน้า (10 เม.ย.)ดา้น หุน้ไทยเคล่ือนไหวผนั

ผวนตลอดสัปดาห์ โดยดัช นี  SET ปิด ท่ี

ระดับ 1,239.24 จุด เพิ่มขึ้ น 0.91% จาก

สัปดาหก่์อน ขณะท่ีมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ีย

ต่ อ วั น อ ยู่ ท่ี  6 2,7 8 6 . 0 8  ล้ า น

บาท ลดลง 23.72% จากสปัดาหก่์อน ส่วน

ดัชนี mai เพิ่มขึ้ น 1.66% จากสัปดาหก่์อน 

มาปิดท่ี 240.38 จุด  ตลาดหุน้ไทยปรับตัว

ขึ้ นช่วงตน้สัปดาห ์หลังการระบาดของไวรัส

โควิด-19 มีสัญญาณชะลอตัวในหลาย

ประเทศซ่ึงรวมถึงไทยด้วย ก่อนจะร่วงลง

ในช่วงกลางสปัดาห ์ท่ามกลางความกงัวลต่อ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลงักองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่าจีดีพีโลก

ปีน้ีจะหดตวัลง 3.0% (ส่วนจีดีพีไทยจะหด

ตวัถึง 6.7%) ประกอบกบันักลงทุนต่างชาติ

ยงัคงขายสุทธิหุน้ไทยอย่างต่อเน่ือง อย่างไร

ก็ดี หุ ้นไทยฟ้ืนตัวกลับมาได้บางส่วนช่วง

ปลายสัปดาห์ ขานรับข่าวการเตรียมเปิด

เศรษฐกิจในหลายประเทศสัปดาห์ถัดไป 

(20-24 เม.ย.) ธนาคารกสิกรไทยประเมิน

กรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทท่ี 32.30-

3 2. 80  บ า ท ต่ อ ด อ ล ล า ร์ ด้ า น บ ริ ษั ท

หลกัทรพัยก์สิกรไทย จาํกดั มองว่า ดชันีหุน้

ไทยมีแนวรับ ท่ี 1 ,200 และ  1,185 จุด 

ขณะท่ีแนวตา้นอยูท่ี่ 1,250 และ 1,265 จุด 

ตามลําดับ โดยปัจจัยสําคัญท่ีต้องติดตาม 

ไดแ้ก่ ตัวเลขส่งออกของไทยเดือนมี.ค. และ

การทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 

1 / 6 3  ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ไ ท ย 

สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทั้ ง ในและ

ต่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าของการ

เปิดเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ส่วนขอ้มูล

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีสําคัญ ได้แก่ ยอดขาย

บ้านใหม่ ยอดขายบ้านมือสอง และยอด

สัง่ซ้ือสินคา้คงทนเดือนมี.ค. รวมถึงดชันี PMI 

Composite (เบ้ืองต้น) เดือนเม.ย. ขณะท่ี 

ปัจจัยต่างประเทศ ท่ีสําคัญอื่ นๆ ได้แ ก่ 

ดชันี PMI Composite (เบ้ืองตน้) เดือนเม.ย. 

ของยโูรโซนและญ่ีปุ่น 

          

(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่18  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,650 25,850 

ทองรปูพรรณ 25,180.76 26,350 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   19 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  17 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.2567 32.3505 32.6841 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.0379 40.1925 41.0897 

 

ยโูรโซน EUR 34.8367 34.9417 35.6858 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6822 29.7877 30.5771 

 

ฮ่องกง HKD 4.1375 4.1552 4.2407 

 

มาเลเซยี MYR 7.3103 7.3534 7.5643 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.5004 22.5795 23.1317 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3896 22.4902 23.2271 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6244 0.6285 0.6524 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9220 1.9985 2.2025 

 

อนิเดยี INR 0.3811 0.3977 0.4537 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.1083 33.2130 33.9078 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.1894 20.2640 21.0622 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.1353 19.2080 19.8189 

 

แคนาดา CAD 22.8093 22.8930 23.4170 

 

สวเีดน SEK 3.1934 3.2126 3.2850 

 

เดนมารก์ DKK 4.6686 4.6873 4.7808 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.0765 3.0919 3.1668 

 

จนี CNY 4.4976 4.5306 4.6651 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   19 เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่ 19  เมษายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.1000 5.4750 6.1000 18.0000 21.1000 18.0000 

กรุงไทย 6.2200 5.3750 6.3450 16.3450 20.0000 - 

กสิกรไทย 6.2200 5.6000 6.1000 21.5000 23.5000 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 6.0950 5.3750 6.3450 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 6.3000 5.8300 6.3000 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.2750 6.2500 6.6300 28.0000 28.0000 18.0000 

ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000 7.8500 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.1300 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 8.1000 7.8500 12.7500 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 7.5000 6.7500 7.5000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 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) 8.0000 6.5000 7.2500 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 7.7500 7.7500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 9.6250 6.3750 8.2500 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 7.1850 6.5976 7.4279 21.8803 23.6237 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 7.0000 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.6250 6.1250 7.6250 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.7500 6.7500 6.7500 20.0000 20.0000 - 

ดอยซ์แบงก์ 8.0000 8.0000 - 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 7.0000 7.0000 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.2500 8.0000 8.2500 11.7500 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.7500 9.5000 9.7500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 7.7500 7.7500 - 15.0000 20.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.8000 7.2841 8.5750 16.8173 22.4209 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  19  เมษายน   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  19  เมษายน   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  19  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  19  เมษายน   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
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