
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassoline) 

 

 32.86 - - - 33.31 - 33.36 32.86 - 32.86 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 - 23.94 23.94 23.94 23.94 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 20.14 20.14 - - - - - - - - 

ดีเซล 
23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 23.79 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 
31.24 31.26 33.24 32.64 33.24 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 17 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

18 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

17 Feb 

05:00 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พลงังานเตรียมหารือ อีอีซี-กองทพับก รวม

แผนโซลาร์ฟาร์ม หลังอีอีซี ท าแผนส่งเสริม

ผลิต 500 เมกะวตัต ์กองทพับก 3 หมื่นเมกะ

วัตต์   ยืนยันการรับซื้ อไฟฟ้าจากโครงการ

ต่างๆ ต้องเป็นไปตามแผน PDP นายกุลิศ 

สมบติัศิร ิปลดักระทรวงพลงังาน กล่าววา่ จาก

กรณีท่ีมกีระแสข่าวระบุถึงการพฒันาโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้ นท่ีเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก( EEC )  500 เม

กะวัตต์    และโครงการพัฒนาไฟฟ้า โซลาร์

ฟาร์ม กองทัพบก 4.5 ลา้นไร่ ก าลังผลิต 3 

หมื่นเมกะวตัต์ รวมทั้ง โครงการอื่นๆภายใต้

พื้ นท่ีพิเศษต่างๆน้ัน  ปัจจุบัน ยังมิได้มีการ

ก าหนดการรบัซื้ อท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนพฒันาก าลงั

ผลิตไฟฟ้าระยะยาว  ( PDP ) ดังน้ัน ในเร็วๆ

น้ี ก็จะหารือกบั ทั้ง 2 หน่วยงาน ว่าจะร่วมมือ

หรือท าอย่าไงใหภ้าพรวมการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศอยู่ในแผนเดียวกัน   ซึ่งในขณะน้ี 

กระทรวงก าลังจัดท าแผน อยู่ระหว่างการ

จดัท าแผนพลงังานแห่งชาติ (National Energy 

Plan) ซึ่งแผนดา้นไฟฟ้าก็จะอยู่ในแผนน้ี ” 

ในช่วงสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงาน จะมี

การประ ชุมหารือร่ วมกับทางส า นักงาน

คณะกรรมการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจดัการดา้น

ไฟฟ้าในเขตพื้ นท่ี EEC  ซึ่งในขณะน้ีทัว่โลก

ส่งเสริมพลงังานสีเขียว การก าหนดในพื้ นท่ีอีอี

ซี ใหม้พีลงังานทดแทน ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม

ก็จะดึงดูดนักลงทุน ซึ่งกระทรวงพลังงาน

สนับสนุน แต่ก็ตอ้งวางแผนร่วมกันเพื่อสรา้ง

ความมัน่คงในทุกๆดา้น” นายกุลิศ  กล่าว 

ทั้งน้ี การจดัท าแผน PDP น้ันจะมกีารพิจารณา

ถึงมิติต่างๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วนรอบ

ด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติ

ด้านความมัน่คง มิติด้านต้นทุน รวมถึงมิติ

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นการมองในภาพรวม

ของการพฒันาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ การรับ

ซื้ อไฟฟ้าตามแผน PDP จึงเป็นการด าเนินการ

ตามแผน เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว

ขา้งตน้ และสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงสรา้ง

พื้ นฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ัน โครงการท่ีจะ

มีการพัฒนา และจะมีการรับซื้ อไฟฟ้าเข้า

ระบบหรือไม่น้ัน ตอ้งมีการพิจารณาในองค์

รวมภายใต้ปัจจัยแวดลอ้มต่างๆ ดังท่ีกล่าว

ขา้งตน้ เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชน

ผู ้ใช ้ไฟฟ้า ส าหรับ แผนพลังงานแห่งชาติ 

(National Energy Plan)  เป็นการรวมแผน 

TIEB เ ดิม เพื่อให้การด า เ นินงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ซึ่งจะมีการวิเคราะห์

ทิศทางกาเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะว่าเป็น

ด้านสิ่งแวดลอ้มซึ่งจะตอบโจทย์การลดการ

ปล่อยปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้

เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุค

ดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่าน้ี 

กระทรวงพลงังาน  

      

(ท่ีมา:ส านักข่าวไทย,วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2564) 
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(บาท) 

ทองค าแท่ง 25,300 25,400 
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ก.พลังงานเตรียมหารือ อีอีซี-กองทัพบก รวมแผนโซลาร ์
 



 

หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
 

 
 

สหรฐัอเมรกิา USD 29.7301 29.8163 30.1451 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 41.0472 41.1886 42.0566 

 

ยโูรโซน EUR 35.7627 35.8689 36.6035 

 

ญ่ีปุ่ น (ตอ่ 100 เยน) JPY 27.8352 27.9282 28.6663 

 

ฮ่องกง HKD 3.8153 3.8308 3.9079 

 

มาเลเซีย MYR 7.2774 7.3171 7.5295 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.2178 22.2923 22.8426 

 

บรูไนดารุสซาลาม BND 22.1043 22.1955 22.9667 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6022 0.6071 0.6329 

 

อินโดนีเซีย (ตอ่ 1000 รูเปีย) IDR 1.9965 2.0534 2.2523 

 

อินเดีย INR 0.3740 0.3809 0.4326 

 

สวิตเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.1351 33.2338 33.9228 

 

ออสเตรเลยี AUD 22.7699 22.8380 23.6174 

 

นิวซีแลนด ์ NZD 21.1969 21.2659 21.8620 

 

แคนาดา CAD 23.2760 23.3507 23.8416 

 

สวีเดน SEK 3.5560 3.5706 3.6425 

 

เดนมารก์ DKK 4.8126 4.8281 4.9181 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.4872 3.4997 3.5762 

 

จีน CNY 4.5666 4.5963 4.7245 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 

หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2564 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ       

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 

ไทยพาณิชย ์ 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 25.0000 25.0000 16.0000 

ยูโอบ ี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000 

ซีไอเอม็บี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000 

สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 6.7800 6.5300 - 12.2800 15.0000 - 

ธนชาต 6.1500 6.1250 6.2800 13.7800 18.0000 9.9000-
16.0000 

ทสิโก้ 6.4500 6.4500 6.7250 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย ์ 6.5000 6.0000 6.2500 12.0000 15.0000 - 

เกยีรตนิาคนิ 6.4500 6.5250 6.6500 28.0000 28.0000 - 

แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์ 7.2500 6.6250 7.3500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.0250 6.5000 7.0000 21.0000 21.0000 16.0000 

ไทยเครดติเพือ่รายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 35.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.2500 7.0000 12.7500 22.2500 16.0000 

ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมโิตโม มติซุย ทรัสต ์(ไทย) 6.8750 6.0000 - 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนใน
ประเทศ 

6.6416 6.2384 6.6888 21.5263 23.7879 16.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ             

ซิตีแ้บงก ์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 16.0000 

ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อรเ์รช่ัน 9.3750 6.1250 7.6250 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอรป์อเรช่ัน 6.7500 6.7500 6.7500 20.0000 20.0000 - 

ดอยซแ์บงก ์ 6.7500 6.7500 - 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอรแ์กน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 6.7500 6.7500 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อนิเดยีนโอเวอรซ์ีส ์ 8.0000 8.0000 8.0000 11.5000 15.0000 - 

อาร ์เอช บ ี 9.3500 9.1000 9.3500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอรซ์ี-ไชนิสแบงกิง้คอรป์อเรช่ัน 6.2500 6.2500 - 15.0000 18.0000 - 

มซูิโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอน็พ ีพารีบาส ์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.4100 6.9159 8.4450 16.7945 22.2391 16.0000 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 

หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 
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บริษัท แอลคอร ์คอนซัลติง้ จ ากัด   

     
วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2564 

 
 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564  
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
          ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ใน
วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 08.00 น. ณ บ้านเลขท่ี 19/109 หมู่ท่ี 7 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
          วาระท่ี 1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมกรรมการของบริษัทออก      
          วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น  
          วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ( ถ้ามี )  
 
          จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

 
     

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                                      ลงช่ือ แอนนา โฟมิชิวา                                                                                                                                                      
     (  นางสาวแอนนา  โฟมิชิวา   

   กรรมการ 
 

 

 

บริษัท ฟ้าฝนเป็นใจ จ ากัด 

เลขท่ี 6/1 ซอยลาดปลาเค้า 61 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2564 
 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 10.00 น.  ส านักงานเลขท่ี 6/1 ซอยลาดปลาเค้า 61 แขวง

จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564      

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 ตุลาคม 2563      

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดเงินค่าตอบแทน

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

             ขอแสดงความนับถือ 

      นริสสร  แสงแก้ว              ชนกานต ์สุตัณฑวิบูลย ์                    
(  นายนริสสร  แสงแก้ว )    (นางสาวชนกานต ์สุตัณฑวิบูลย)์ 

                                                                 กรรมการ 
 

 
 
 

 

บริษัท โอนล่ี กอลฟ์ จ ากัด 

  
 

 วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2564 
 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวันท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงานเลขท่ี 763-765 ถนน

มหาจักร  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมส านักงานแห่งใหญ่ และ/หรือส านักงานสาขา     

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

อเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                    ขอแสดงความนับถือ 

     อาทิตย ์เจียรนันทะ             
(  นายอาทิตย ์เจียรนันทะ) 

   กรรมการ 
 
 

 

 

บริษัท เค.เค.จี 98 จ ากัด 

เลขท่ี 3/98 อาคารบี ช้ันท่ี 4 ซอยลาดปลาเค้า 70 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2564 
 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 10.00 น.  ส านักงานเลขท่ี 3/98 อาคารบี ช้ันท่ี 4 ซอยลาด

ปลาเค้า 70 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564      

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563      

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดเงินค่าตอบแทน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

           ขอแสดงความนับถือ 

     ชวลิต หาญพิริยะกุล                                                 
( นายชวลิต หาญพิริยะกุล ) 

                                                   กรรมการ 

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  



 

หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

 



 

หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

  



 

หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


