
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassoline) 

 

 
24.86 - - - 25.31 - 25.36 24.86 - 24.86 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 
แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 
แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

15.94 15.94 15.94 15.94 15.94 - 15.94 15.94 15.94 15.94 
แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

15.34 15.34 - - - - - 15.34 - - 

ดีเซล 18.49 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 21.54 21.56 23.54 23.54 23.54 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

01 May 
05:00 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คาดหุ ้น ไทยไป ต่อหลัง หลายประเทศ 

คลายล็อกดาวน์ กสิกรไทย ประเมินแนวรับ 

1 ,2 85  แ ล ะ  1,2 75 จุ ด  แ น วต้ า น อ ยู่

ท่ี 1,320 และ 1,355 จุด บริษัทศูนย์วิจัย

กสิกรไทย จ ากัดรายงานว่า  ในสัปดาห์ท่ี

ผ่านมา  เงินบาทแข็งค่าขึ้ น สอดคลอ้งกบัทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของสกุลเงินอื่นๆ ใน

เอเชียและตลาดสินทรพัยเ์ส่ียงในภาพรวมท่ี

ได้รับแรงหนุนจากแผนการเตรียมกลับมา

เปิดเศรษฐกิจ การคลายมาตรการล็อกดาวน์

ของหลายประเทศ และความหวงัต่อยารกัษา

โควิด-19 นอกจากน้ี เงินดอลลาร์ฯ ยัง

เผชิญแรงขายให้อ่อนค่าลง หลังผลการ

ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ย ้าสัญญาณ

พรอ้มผ่อนคลายด้วยทุกเคร่ืองมือทางการ

เงิน ท่ีมีอยู่ เพื่ อสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจสหรฐัฯในวนัพฤหสับดี (30 เม.ย.) 

เงินบาทอยู่ท่ีระดับ 32.37 เทียบกับระดับ 

32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อน

หน้า (24 เม.ย.) 

ด้านหุ ้นไทยกลับมายืนเหนือ 1,300 จุดอี

ครั้งโดยดชันี SET ปิดท่ีระดบั 1,301.66 จุด 

เพิ่มขึ้ น  3.41% จากสัปดาห์ก่อน  ขณะท่ี

มู ล ค่ า ก า ร ซ้ื อ ข า ย เฉ ล่ี ย ต่ อ วั น อ ยู่ ท่ี

59,605.08 ลา้นบาท ลดลง 12.54% จาก

สั ป ด าห์ ก่ อ น  ส่ ว น ดั ช นี  mai เพิ่ ม ขึ้ น 

3 .12% จ า ก สั ป ด า ห์ ก่ อ น  ม า ปิ ด ท่ี 

256.19 จุด   หุ ้น ไทยปรับตั วขึ้ น ตลอด

สัปดาห์ ท่ามกลางแรงหนุนจากการทยอย

กลับมาเปิดเศรษฐกิจบางส่วนของประเทศ

ต่างๆ รวมถึงการเตรียมผ่อนปรนมาตรการล็

อกดาวน์ในประเทศ โดยเบ้ืองตน้จะอนุญาต

ใหก้ิจการ/กิจกรรมใน 6 กลุ่มแรก (ตลาด, 

ร้านจ าหน่ายอาหาร, กิจการค้าปลีก-ส่ง, 

กีฬา-สันทนาการ, ร้านตัดผม และอื่นๆ) 

กลับมาด าเนินการได้ตั้ งแต่วันท่ี 3 พ.ค. 

นอกจากน้ี หุน้ไทยยงัมีแรงหนุนเพิ่มเติมจาก

รายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการ

ทดลองยา Remdesivir เพื่อรกัษาโรคโควิด-

19     

ส าหรับสัปดาห์ถัดไป (4-8 พ.ค.) บริษัท

หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั มองว่า ดชันีหุน้

ไทยมีแนวรับ ท่ี  1 ,285  และ  1,275 จุด 

ขณะท่ีแนวตา้นอยู่ท่ี 1,320 และ 1,355 จุด 

ตามล าดับธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบ

การเคล่ือนไหวของเงินบาทท่ี  32.20-

32.50 บาทต่อดอลลารฯ์ โดยปัจจยัส าคญัท่ี

ตอ้งติดตาม ได้แก่ ขอ้มูลเงินเฟ้อไทยเดือน

เม.ย. สถานการณภ์ายหลงัการเปิดเศรษฐกิจ

ทั้งในและต่างประเทศ และผลการประชุม

นโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ 

ขณะท่ีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีส าคัญ 

ไดแ้ก่ ตัวเลขจา้งงานนอกภาคเกษตร  การ

จ้ า ง ง ภ า ค เอ ก ช น ข อ ง  ADP แ ล ะ

ดัชนี PMI/ISM ภาคบริการเดือนเม.ย. ยอด

สัง่ซ้ือภาคโรงงานเดือนมี.ค. และจ านวนผู้

ขอรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์

  

         
(ทีม่า:ส านกัข่าวไทย,วนัที ่1 พฤษภาคม 2563 )

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 25,900 26,100 
ทองรปูพรรณ 25,438.48 26,600 

ท่ีมา : สมาคมค้าทองค า 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพ์ได้ 

www.bfa.co.th/tynews.php

 

เลขทะเบียน สสช.90/2559  ISSN 2539-6048  

ฉบบัท่ี 1272 ปีท่ี 5 

จับตาหุ้นไทยไปต่อ จากคลายล็อกดาวน์

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

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  30 เมษายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
 

 
 

สหรฐัอเมรกิา USD 32.1143 32.2104 32.5458 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.7508 39.9041 40.7882 

 

ยโูรโซน EUR 34.6838 34.7942 35.5366 

 

ญีปุ่น่ (ต่อ 100 เยน) JPY 29.8649 29.9731 30.7512 

 

ฮ่องกง HKD 4.1204 4.1380 4.2199 

 

มาเลเซยี MYR 7.3414 7.3833 7.5965 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.5972 22.6742 23.2330 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.4802 22.5848 23.3114 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6264 0.6315 0.6552 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9902 2.0426 2.2409 

 

อนิเดยี INR 0.3819 0.4003 0.4585 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.7636 32.8735 33.5688 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.7128 20.7870 21.5836 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.4601 19.5316 20.1396 

 

แคนาดา CAD 22.9714 23.0528 23.5869 

 

สวเีดน SEK 3.2318 3.2491 3.3231 

 

เดนมารก์ DKK 4.6499 4.6677 4.7636 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.0827 3.0975 3.1763 

 

จนี CNY 4.4863 4.5181 4.6518 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 

หน้า 3 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   2 พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่ 3 พฤษภาคม 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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หน้า 5 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  2 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 

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  2 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 

หน้า 7 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  2 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 8 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  2 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขท่ี 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


