
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.96 - - - 29.41 - 29.46 28.96 - 29.86 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 

แกส๊โซฮอล์ 

(Gasohol) 
 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 - 20.04 20.04 20.04 20.04 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
17.84 17.84 - - - - - - - - 

ดีเซล 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.34 26.36 28.34 27.74 28.34 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
20 Oct 
05:00 20 Oct 

05:00 20 Oct 
05:00 20 Oct 

05:00 20 Oct 
05:00 20 Oct 

05:00 20 Oct 
05:00 20 Oct 

05:00 20 Oct 
05:00 20 Oct 

05:00 
ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สนพ.เสนอ รมว.พลังงานดับฝันเอกชน

นําเขา้แอลเอ็นจีปี 63 หลังโควิด-19 

ก ร ะ ท บ ก า ร ใ ช้ ก๊ า ซ ฯ  ห ด ตั ว  ร อ ดู

สถานการณ์ปีหน้า เสนอหลักเกณฑ์หา

กรายใดนําเขา้แลว้เกิดปัญหา Take or Pay 

ผูน้ั้นตอ้งจ่าย ดา้น ครม.เห็นชอบแผนพีดีพี 

2018 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 แต่ยํ้าให้

ทบทวนทั้งหมด รวมทั้ง โรงไฟฟ้าชุมชน 

เพราะความต้องการพลังงานลดลงนาย

วฒันพงษ์ คุโรวาท ผูอ้าํนวยการ สาํนักงาน

นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปิดเผย

ว่า ไดร้ายงานต่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เ ช า ว์  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ถึง

สถานการณค์วามตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาติ

ในประเทศท่ีลดลงจากผลกระทบโควิด-19 

ท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจและสถานการณ์

ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 

ตลาดโลกท่ีล่าสุดราคาสปอต หรือตลาดจร

ปรับขึ้ นมาถึงระดับ 6.6 ดอลลาร์สหรัฐ/

ตัน หลังจากเขา้สู่ฤดูหนาวความตอ้งการ

ของจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ปรับตัวสูงขึ้ น ก็

ส่ ง ผ ล ทํ า ใ ห้ร า ค า ข ยับ ขึ้ น  แ ล ะ เ มื่ อ

เปรียบเทียบระหว่างความต้องการใชท่ี้

ลดลงกับปริมาณซ้ือตามสัญญาทั้ งอ่าว

ไทย-เมียนมา และการนําเขา้แอลเอ็นจี

สญัญาระยะยาว (LONG TERM) ของ บมจ.

ป ต ท . แ ล้ ว  พ บ ว่ า ปี น้ี ยั ง ไ ม่ มี ค ว า ม

จํา เ ป็นต้อ งอ นุมั ติ ให้ผู ้ นํ า เข ้า ราย อ่ืน 

นอกเหนือ ปตท.นําเขา้แอลเอ็นจีเพิ่มเติม 

แต่อย่างใด แมว้่าจะมีผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้

เป็นผูนํ้าเขา้ หรือชิปเปอร์ จากสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลัง งาน 

(กกพ.) แลว้  ประกอบดว้ย การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กลุ่มบีกริม 

กลุ่มกลัฟ์ และโรงไฟฟ้าหินกอง” สนพ.ได้

เสนอ รมว.พลงังานว่าการเปิดเสรีนําเขา้

แอลเอ็นจี จะตอ้งดูถึงปัญหา TAKE OR PAY 

หรือภาระท่ีไม่ใชก้็ตอ้งจ่าย ท่ี ปตท.ไดท้าํไว ้

ในส่วนสัญญาระยะยาวและสัญญาอ่าว

ไทย-เมียนมา เพราะเป็นส่วนของความ

มัน่คงดา้นพลังงาน โดยการอนุมัตินําเขา้

จะตอ้งเป็น Room ในส่วนของนอกเหนือ

ส่วนดังกล่าว และหากชิปเปอร์รายใด

ตอ้งการนําเขา้เกิน Room แลว้เกิดปัญหา 

TAKE OR PAY ผูนํ้าเขา้รายน้ันจะตอ้งเป็น

ผู้รับ ผิดชอบ ซ่ึ ง เกณฑ์ทั้ งหมด รมว .

พลังงานไดใ้ห ้กกพ.ตอบคําถามประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ แล้วจะนําเข ้า กบง.ก่อน

ประกาศหลกัเกณฑก์ารนําเขา้ต่อไป ดงัน้ัน 

ก า ร อ นุ มั ติ นํ า เ ข ้ า ก็ ต้ อ ง ขึ้ น อ ยู่ กั บ

สถานการณ์ขอความต้องการใช้และทํา

อย่างไรไม่เกิดปัญหาไม่ใชก้็ตอ้งจ่าย” นาย

วฒันพงษ์ กล่าว 

 

 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่20 ตุลาคม 2563 
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 28,250 28,350 

ทองรปูพรรณ 27,742.80 28,850 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   21  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  20  ตุลาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.9741 31.0663 31.4056 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.8645 40.0157 40.8769 

 

ยโูรโซน EUR 36.2707 36.3808 37.1314 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.1363 29.2363 29.9873 

 

ฮ่องกง HKD 3.9734 3.9905 4.0748 

 

มาเลเซยี MYR 7.3967 7.4370 7.6401 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6532 22.7335 23.2984 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.5532 22.6548 23.3915 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6276 0.6315 0.6561 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9803 2.0350 2.2251 

 

อนิเดยี INR 0.3838 0.4009 0.4515 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.8586 33.9675 34.6791 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.5293 21.6089 22.4084 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.1863 20.2603 20.8546 

 

แคนาดา CAD 23.3166 23.3989 23.9510 

 

สวเีดน SEK 3.4795 3.4970 3.5749 

 

เดนมารก์ DKK 4.8724 4.8910 4.9913 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2869 3.3009 3.3848 

 

จนี CNY 4.5807 4.6154 4.7572 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   21  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่21  ตลุาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 20.7500 16.0000 

กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 28.0000 - 

กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 22.9700 16.0000 

ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 28.0000 16.0000 

กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.1500 6.1250 6.2800 28.0000 28.0000 16.0000 

ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000 

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 - 
16.0000 

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 6.5000 7.0000 21.0000 21.0000 16.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 16.0000 

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 6.3013 6.7438 21.8274 23.9984 16.2222 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 16.0000 

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 6.2500 6.2500 - 15.0000 18.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.5350 7.0295 8.4450 16.7945 22.2391 16.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  ตลุาคม   พ.ศ.2563 
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บริษัท  เอพี  กมลากรุ๊ป   จาํกัด 
 

 

 วันท่ี 21 ตุลาคม  2563   
   

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2563       

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2563  

ในวันท่ี   29ตุลาคม   2563   เวลา  08.00 น.  ณ  บ้านเลขท่ี   24/19   หมู่ท่ี  1  ตาํบลกมลา   

อาํเภอกะทู้    จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมกรรมการของบริษัท          

วาระที่ 2  พิจารณาเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น     

วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ( ถ้ามี )  

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วย จะขอบคุณยิ่ง   

                             ขอแสดงความนับถือ 

           รังสรรค ์ พันธเ์พ็ชร           

      (  นายรังสรรค ์ พันธเ์พ็ชร   )                   

.................... 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 โ ฟกสั 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 

 

 

า 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

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


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  21  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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