
ประเภท 

          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.86       29.31   29.36 28.86   28.86 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 

21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 

19.94 19.94 19.94 19.94 19.94   19.94 19.94 19.94 19.94 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 

17.89 17.89           17.89     

ดีเซล 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.04 26.06 28.04 28.04 28.04      

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
12 Jun 
05:00 

12 Jun 
05:00 

12 Jun 
05:00 

12 Jun 
05:00 

12 Jun 
05:00 

12 Jun 
05:00 

12 Jun 
05:00 

12 Jun 
05:00 

12 Jun 05:00 
12 Jun 
05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ก สิ ก ร ไทยคา ดบ า ท ไทยสัป ดา ห์ห น้ า 

เคล่ือนไหว 30.70-31.20 บาทต่อดอลลาร์

ฯ หลังสัปดาหท่ี์ผ่านมาแข็งค่าสุดในรอบ 4 

เดือน    ดา้น บล.กสิกรไทย มองว่า หุน้ไทย

มีแนวรับท่ี 1,370 และ 1,350 จุด  แนว

ต้ า น อ ยู่ ท่ี  1 ,4 0 0  แ ล ะ  1 ,4 2 0  จุ ด 

ตามลําดับบริษัท ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั 

รายงานว่า เงินบาทไทยสปัดาหท่ี์ผ่านมาแข็ง

ค่าทะลุแนว 31.00 ไปแตะระดับแข็งค่าสุด

ในรอบกว่ า  4 เ ดือน ท่ี  30.83 บาทต่อ

ดอลลาร์ฯ  ฐานะเงินบาทแข็งค่าสอดคลอ้ง

กบัสถานะซ้ือสุทธิพนัธบตัรไทยของนักลงทุน

ต่างชาติ ประกอบกับคาดว่ามีแรงขายเงิน

ดอลลารฯ์ จากกลุ่มผูส่้งออก ,เงินดอลลารฯ์ 

ยงัเผชิญแรงขาย หลังธนาคารกลางสหรัฐ

หรือเฟด ยํ้าสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย

การเงินต่อเน่ือง พร้อมประเมินแนวโน้ม

เศรษฐกิจสหรฐัฯ หดตวัรุนแรงถึง 6.5% ใน

ปีน้ีอย่างไรก็ดีช่วงแข็งค่าของเงินบาทเร่ิม

จาํกดัในช่วงปลายสปัดาห ์เน่ืองจากตลาดรอ

ติดตามท่ า ทีกา ร เ ข้า ดู แล ค่ า เ งิน  ขอ ง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยย (ธปท.) อย่าง

ใกลชิ้ด โดยในวนัศุกร ์(12 มิ.ย.) เงินบาท

อยู่ท่ีระดับ 30.95 เทียบกับระดับ 31.48 

บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (5 

มิ.ย.)ดา้นหุน้ไทยร่วงลงหลุดกรอบ 1,400 

จุด  โดยดัชนี SET ปิดท่ีระดับ 1,382.56 

จุด ลดลง 3.70% จากสัปดาห์ก่อน ขณะท่ี

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

93,412.05 ล้านบาท ลดลง 1.42% จาก

สัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้ นเพียง 

0.02% จากสัปดาห์ก่อน มาปิดท่ี 294.55 

จุ ด    โ ด ย เ ผ ชิ ญ แ ร ง ข า ย ต า ม ต ล า ด

ต่างประเทศ หลงัปรบัตวัรบัแรงหนุนจากการ

ทยอยเปิดเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศไป

มากแลว้ในช่วงก่อนหน้าน้ีนอกจากน้ีมุมมอง

ท่ีสะท้อนความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ของเฟด และความเส่ียงต่อการ

ระบาดระลอกสองของโควิด-19 ในสหรัฐฯ 

กระตุ้นแรงขายในตลาดหุน้ทัว่โลก รวมถึง

ตลาดหุน้ไทยในช่วงปลายสปัดาห ์   สปัดาห์

ถัดไป (15-19 มิ.ย.) ธนาคารกสิกรไทย

ประเมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทท่ี 

30.70-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ บริษัท

หลกัทรพัยก์สิกรไทย จาํกดั มองว่า ดชันีหุน้

ไทยมีแนวรับท่ี 1,370 และ 1,350 จุด 

ขณะท่ีแนวตา้นอยูท่ี่ 1,400 และ 1,420 จุด 

ตามลําดับ โดยปัจจัยสําคัญท่ีต้องติดตาม 

ไดแ้ก่  สุนทรพจน์ของประธานเฟด ผลการ

ประชุมของธนาคารกลางญ่ีปุ่นและธนาคาร

กลางอังกฤษ  ความคืบหน้าการพิจารณา

มาตรการกระตุน้ภาคการท่องเท่ียว รวมถึง

สถานการณ์โควิด-19 ทั้ ง ในและ

ต่างประเทศ ส่วนขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ี

สํ า คัญ  ไ ด้ แ ก่  ย อ ด ค้ า ป ลี ก  ผ ล ผ ลิ ต

ภาคอุตสาหกรรม และตัวเลขการเร่ิมสรา้ง

บา้นเดือนพ.ค. ขณะท่ี ปัจจัยต่างประเทศท่ี

สําคัญอื่นๆ ได้แก่ การประชุมนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางญ่ีปุ่นและธนาคาร

กลางองักฤษ ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเดือนพ.ค. 

ของญ่ีปุ่น และยูโรโซน รวมถึงยอดคา้ปลีก 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนใน

สินทรพัยถ์าวรเดือนพ.ค. ของจีน 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่13 มถุินายน 2563 )
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E20 

E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,300 25,400 

ทองรปูพรรณ 24,847.24 25,900 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   14  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  12  มิถุนายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.8159 30.9092 31.2408 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.5086 38.6624 39.5000 

 

ยโูรโซน EUR 34.6158 34.7232 35.4556 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 28.5526 28.6674 29.4414 

 

ฮ่องกง HKD 3.9510 3.9691 4.0525 

 

มาเลเซยี MYR 7.1321 7.1729 7.3892 

 

สงิคโปร ์ SGD 21.9738 22.0513 22.6112 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.8501 21.9625 22.6927 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6037 0.6075 0.6315 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0260 2.0888 2.3185 

 

อนิเดยี INR 0.3528 0.3769 0.4436 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.4288 32.5385 33.2441 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.7546 20.8309 21.6421 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.5506 19.6219 20.2442 

 

แคนาดา CAD 22.4502 22.5324 23.0708 

 

สวเีดน SEK 3.2776 3.2949 3.3655 

 

เดนมารก์ DKK 4.6422 4.6607 4.7547 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1717 3.1868 3.2636 

 

จนี CNY 4.2896 4.3227 4.4584 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   14  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่14 มถินุายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 20.7500 18.0000 

กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 20.0000 - 

กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 22.9700 18.0000 

ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 28.0000 18.0000 

กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.1500 6.1250 6.2800 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 
6.1500 6.1250 6.2800 13.7800 18.0000 9.9000 - 

18.0000 
ทิสโก้ 6.4500 6.4500 6.7250 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 6.5000 6.0000 6.2500 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.4500 6.5250 6.6500 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 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 18.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

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

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6900 6.3145 6.7600 21.8274 23.5774 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 9.3500 9.1000 9.3500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.4500 6.4500 - 15.0000 18.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.5550 7.0477 8.4450 16.7945 22.2391 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14   มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14   มิถนุายน  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  14   มิถนุายน  พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14   มิถนุายน  พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  14   มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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