
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 18.49 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 17.89 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 22.34 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GC - ไทยเบฟผนึกก ำลงักูว้ิกฤติ COVID-19 

ส่ งม อ บ เจล แอ ล ก อ ฮ อ ล์  1 ล้ ำ น ข วด 

กระทรวงสำธำรณสุข และ อสม.ทัว่ประเทศ

ไทยเบฟ และ GC Group สำนพลังร่วมกัน

มอบเจลแอลกอฮอล์ภำยใต้ แบรนด์เจล

โค  (GelCo) ท่ีผ่ำนมำตรฐำน อย. โดย GC 

Group สนับสนุนผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นวัตถุดิบ

หลักท่ีผลิตไดใ้นประเทศลดกำรน ำเขำ้ ส่วน

ไทยเบฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล ์

เพื่อร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้ำน

ขวด  มอบใหก้ระทรวงสำธำณสุข เพื่อส่งต่อ

ให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

(อสม.) ทัว่ประเทศ ซ่ึงถือเป็นนักรบด่ำน

หน้ำในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดไวรัสโค

วิด-19    นับว่ำเป็นกำรสำนพลังควำม

ร่วมมือครั้งส ำคญัระหว่ำง 2 บริษัทยกัษใหญ่

ของประเทศไทยท่ีต่ำงก็เป็นองค์กรท่ีถูกจัด

อนัดบัใหเ้ป็นองคก์รตน้แบบแห่งควำมยัง่ยืน

ระดับโลก ท่ีมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนว

ทำงกำรพัฒ นำอย่ำ งยั ่งยืน  Dow Jones 

Sustainability Indices ห รือ  DJSI  บ ริษั ท 

ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

หรือ GC ท่ีได้ผนึกก ำลังกันออกมำร่วมกู ้

วิกฤต COVID-19  ดว้ยกำรสนับสนุน  Ethyl 

Alcohol 72% ในรูปแบบ เจลแอลกอฮอล์

ลำ้งมือ ส ำหรบัพกพำ ขนำด 50 ซีซี จ ำนวน 

1,000,000 ข ว ด  เพื่ อ ส่ ง ม อ บ ให้ กั บ

ก ร ะท รว งส ำธ ำรณ สุ ขแ จก จ่ ำ ย ไป ยั ง

อำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น หรือ 

อสม.ทัว่ประเทศ โดยมีนำยอนุทิน ชำญวีร

กุล รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงสำธำรณสุข นำยสำธิต ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

นำยสุขุม กำญจนพิมำย ปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข นำยแพทยธ์เรศ กรษันัยรวิวงศ ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ รบัมอบ

เจลแอลกอฮอลด์งักล่ำวจำก บริษัท ไทยเบฟ

เวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) นำย

อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรีว่ำกำรระทรวงสำธำรณสุข กล่ำวว่ำ 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ในประเทศไทยท่ียงัคงมีกำรแพร่ระบำดอยำ่ง

ต่อเน่ืองน้ัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรฐัมนตรี อยำกใหทุ้กส่วนร่วมมือร่วม

ใจกัน  ซ่ึงในวัน น้ี ก็เป็นควำมร่วมมือกัน

ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนท่ีเขำ้มำช่วย

ขบัเคล่ือนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

กระท รวงส ำธำรณ สุ ข  เพื่ อ ช่ วย เห ลื อ

ประชำชนให้รอดพ้นจำก COVID-19 ต้อง

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 

(มหำชน) และ บริษัท พีทีที      โกลบอล เค

มิคอล จ ำกัด (มหำชน) เป็นอย่ำงยิ่ง ท่ีได้

ร่ วมส นับส นุน เจลแอลกอฮอล์จ ำนวน 

1,000,000 ขวด  ให้กับ บุ คลำกำรทำง

กำรแพทย ์และ อสม.ทัว่ประเทศ ซ่ึงเคำ้จะได้

มีก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มท่ีได้

อยำ่งปลอดภยั ” 

 

          
(ทีม่า:ส านกัข่าวไทย,วนัที ่26  เมษายน 2563 )

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 26,050 26,250 
ทองรปูพรรณ 25,574.92 26,750 

ท่ีมา : สมาคมค้าทองค า 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 27 เมษำยน  พ.ศ. 2563 รำคำ  10  บำท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพ์ได้ 
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GC – ไทยเบฟ ผนึกก าลังกู้วกิฤต ิCOVID-19

ได้บจ.  “BCG”เพิ่ม https://www.dailynews.co.th/economic/665147
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หน้า 2 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   27  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  24 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   27  เมษายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่ 27  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 8.0000 8.0000 8.0000 11.5000 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 7.6750 7.1568 8.5250 16.7945 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  27  เมษายน   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 

หน้า 7 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  27  เมษายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 8 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  27  เมษายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขท่ี 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


