
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassoline) 

 

 
24.36 - - - 24.81 - 24.86 24.36 - 24.36 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 - 15.44 15.44 15.44 15.44 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

15.04 15.04 - - - - - 15.04 - - 

ดีเซล 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 21.74 21.76 23.74 23.74 23.74 
- 

 

- 

 

- - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

 24  Apr 
05:00 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงพบเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่ งออก

อุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป ร่วมก าหนด 

10 มาตรการเชิ ง รุก  จับมื อ เอกชน บุ ก

ตลาดโลก โปรโมทอาหารไทยน ารายไดเ้ขา้

ประเทศช่วยเกษตรกร นายจุรินทร์ ลักษณ

วิ ศิ ษ ฏ์  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์พรอ้มคณะ

ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง

เกษตร ประชุมร่วมกบัเกษตรกร ผูผ้ลิต และ

ผูส่้งออกอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป เพื่อ

ร่วมกันแกไ้ขปัญหาช่วงสถานการณ์โควิด-

19 หน้าโรงงานเทพผดุงพร พุทธมณฑลสาย 

4  ทั้งน้ี ได้ก าหนด  10 มาตรการ คือ 1.

กระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนจะเร่งท า

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการภาพลักษณ์ท่ีดี

แ ล ะส ร้า งค วาม เช่ื อ มั ่น ใน ต ล าด โล ก 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑอ์าหารของประเทศไทย

จดัท าคลิป 10 ภาษาสรา้งความเช่ือมัน่และ

ภาพลักษณ์กับสายตาชาวโลก 2.ให้ทูต

พ า ณิ ช ย์ จัด ป ร ะ ชุ ม อ อน ไล น์ ร่ ว ม กั บ

ภ า ค เอ ก ช น ใน ภ าค ส่ ว น ต่ า งๆ  เพื่ อ

แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกันและกัน 3.วางแผน

งานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์เปิด

ตลาดใหม่ส าหรบัผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป

และอาหารแปรรูปโดยเฉพาะเพื่อช่วยเอส

เอ็มอีมีโอกาสโดยเฉพาะตลาดอาเซียน กลุ่ม

ประเทศเอเชีย กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 

กลุ่มประเทศรัสเซียและประเทศท่ีแยกตัว

ออกจากรสัเซีย4.กระทรวงพาณิชยก์บัเอกชน

จะร่วมมือกันเร่งเจรจาจัดท าเอฟทีเอกับ

สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรของ

ประเทศองักฤษโดยเร็ว 5.กระทรวงพาณิชย์

จะเร่งดึ งสินค้า เกษตรให้กับ เกษตรกร 

รวมทั้งผูผ้ลิตแปรรูปเขา้มาอยู่แพลตฟอร์ม

ออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้ น ซ่ึงเป็นช่องทาง

ขยายส่งออกสินคา้ไทยไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม

ต่ อ ไป   6.เ ร่ ง แ ก้ ไข ปั ญ ห า ด้ า น ขน ส่ ง

ผลิตภณัฑท์างการเกษตรและผลิตภณัฑแ์ปร

รูปไม่ว่าจะอากาศทางเรือทางบกไดเ้ร็วขึ้ น 

โดยเฉพาะสินคา้ทางบกผ่านเวียดนามและ

ลาวไปจีนยงัติดขดัและดา้นต่าง ๆ  7.เร่งใช้

กลไกเกษตรสญัญาเพื่อสรา้งความเป็นธรรม

ใหก้บัทั้งเกษตรกรและผูป้ระกอบธุรกิจอย่สง

เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้ น8.กระทรวงพาณิชย์กับ

ภาคเอกชนจะช่วยกนัส่งเสริมการบริโภคน ้า

ผลไม ้100% ของไทย แต่ยงัติดปัญหาเร่ือง

ของภาษีสรรพสามิตท่ียงัเก็บแบบภาษีความ

หวาน ซ่ึงกระทรวงพาณิชยแ์ละเอกชนไม่ได้

ขดัขอ้งประเด็นน้ี แต่เห็นว่ากรมสรรพสามิต

ควรจะปรบัปรุงทบทวนเร่ืองของความหวาน

ท่ีเกิดจากผลไมธ้รรมชาติ เพื่อส่งเสริมการ

ด่ืมน ้ าผลไมข้องไทยมากขึ้ น โดยไม่ไปเก็บ

หรือเพิ่มภาษีความหวานในส่วนของน ้าผลไม้

ธรรมชาติ 9.กระทรวงพาณิชยจ์ะร่วมมือกบั

ภาคเอกชนใชห้อ้งเย็นท่ีมีอยู่กว่า 600 แห่ง

ในประเทศไทยใหเ้ป็นประโยชน์ในการชะลอ

พืชผลทางการเกษตรส าคญัท่ีจะออกสู่ตลาด

และมีผลกระทบท าให้ราคาพื ชผลทาง

การเกษตรตกต า่ให้มากขึ้ น และ 10.เร่ง

เจรจากบัประเทศออสเตรเลียตั้งก าแพงภาษี

การส่งออกสับปะรดกระป๋องท่ีส่งออกไป

ล าดบัหน่ึงของโลกมีอตัราภาษีสูงมาก ซ่ึงทั้ง 

10 แนวทางดงักล่าวจะเร่งด าเนินการใหเ้ป็น

รปูธรรมยิง่ขึ้ นต่อไป 

          
(ทีม่า:ส านกัข่าวไทย,วนัที ่23  เมษายน 2563 )
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ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 26,150 26,350 
ทองรปูพรรณ 25,681.04 26,850 

ท่ีมา : สมาคมค้าทองค า 
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หน้า 2 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   24  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  23 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
 

 
 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.2339 32.3294 32.6694 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.4022 39.5454 40.4137 

 

ยโูรโซน EUR 34.7814 34.8932 35.6380 

 

ญีปุ่น่ (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6688 29.7768 30.5585 

 

ฮ่องกง HKD 4.1391 4.1551 4.2363 

 

มาเลเซยี MYR 7.2558 7.2940 7.4986 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.3899 22.4677 23.0122 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.2773 22.3823 23.0913 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6238 0.6280 0.6521 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9475 2.0000 2.2009 

 

อนิเดยี INR 0.3752 0.3929 0.4517 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.0607 33.1664 33.8634 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.0312 20.0994 20.8990 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.0277 19.0991 19.6991 

 

แคนาดา CAD 22.5496 22.6307 23.1539 

 

สวเีดน SEK 3.1645 3.1816 3.2551 

 

เดนมารก์ DKK 4.6646 4.6819 4.7779 

 

นอรเ์วย ์ NOK 2.9909 3.0104 3.0896 

 

จนี CNY 4.4893 4.5196 4.6452 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 

หน้า 3 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   24  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่ 24  เมษายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ       

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) 7.7000 7.4750 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.1300 18.0000 
9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 6.6500 6.6000 6.9750 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 7.0000 6.2500 7.0000 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 28.0000 28.0000 - 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.2500 6.6250 7.3500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.0250 6.7500 7.2750 21.0000 21.0000 18.0000 

ไทยเครดิตเพือ่รายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 7.7500 7.7500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.8750 6.0000 7.6250 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.8482 6.4108 6.9456 21.8803 23.6237 18.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 18.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.3750 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 6.7500 6.7500 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 7.2500 7.2500 - 15.0000 19.5000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.7000 7.1568 8.5750 16.8173 22.3755 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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บริษัท อีเคเค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
 

 วันที่  13 พฤษภาคม   2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 

ในวันที่  21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ส านักงานเลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนน

ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562     

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิน้สุดวันที่  31 พฤษภาคม 2561           

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                       ขอแสดงความนับถือ 

       พรวิมล  อาจผักปัง                                  
(  นางสาวพรวิมล  อาจผักปัง)   

 กรรมการ 

 
 

บริษทั ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรือ ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี
สำขำบญัช ี

2 สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้คลอ่ง 
3 สำมำรถปฏิบตัิงำนตำ่งจงัหวดัได้บำงเวลำ 
4 มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน รักควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรด้วยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 
 

บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จ ากดั 

รับสมัครเพือ่นร่วมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานบัญชี 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรือ ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีสำขำ
บญัชี 

2 สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้คลอ่ง 
3 สำมำรถใช้โปรแกรมบญัชี Express for win จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

4 มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน รักควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรด้วยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 แขวงจรเข้บวั 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 
 

บริษัท บิลด์อัพ จ ากัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันที่  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 

ในวันที่  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  ส านักงานเลขที่  83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
  วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิน้สุดวันที่  31 พฤษภาคม 2561 
  วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี  
 
 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

mailto:dunlawan@bfa.co.th
mailto:saranya@focus.co.th


 

หน้า 6 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  24  เมษายน   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 

หน้า 7 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  24  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 8 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  24  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขท่ี 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


