
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.96 - - - 29.41 - 29.46 28.96 - 28.96 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.55 21.55 21.95 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 21.28 21.28 21.68 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.04 20.04 20.44 20.04 20.04 - 20.04 20.04 20.04 20.04 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
17.99 17.99 - - - - - 17.99 - - 

ดีเซล 20.49 21.99 21.99 22.39 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 24.34 26.14 26.16 28.54 28.14 28.14 - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
1 Apr 
05:00 

19 Jun 
05:00 

19 Jun 
05:00 

20 Jun 
05:00 

19 Jun 
05:00 

19 Jun 
05:00 

19 Jun 
05:00 

19 Jun 
05:00 

19 Jun 
05:00 

19 Jun 
05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพากรไทยยกระดบัการตรวจสอบภาษี 

เขา้ร่วมโครงการผูต้รวจสอบภาษีระหวา่ง

ประเทศ (TIWB) ไดผู้เ้ช่ียวชาญต่างชาติ 

อุดช่องโหว่การตรวจสอบภาษีธุรกิจ e-

Commerce ขา้มชาตินางสมหมาย ศิริอุดม

เศรษฐ ท่ีปรึกษาดา้นยุทธศาสตรก์ารจดัเก็บ

ภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษก

กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะน้ีทุกประเทศ

ประสบปัญหาเดียวกันคือเก็บภาษีธุรกิจ

ประเภทสตรีมมิง หรือ e-Commerce ไม่ได้

เน่ืองจากบริษัทท่ีทาํ e-Commerce ไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงหลายประเทศ

กําลังศึกษาว่าจะรับมืออย่างไร สรรพากร

ประเทศไทยจึงได้สมัครเขา้ร่วมโครงการผู้

ต ร ว จ ส อ บ ภา ษี ร ะ หว่ า งป ร ะ เทศ  Tax 

Inspectors Without Borders (TIWB) ซ่ึง

เป็นโครงการภายใตค้วามร่วมมือขององคก์ร

ระหว่างประเทศท่ีสําคัญ 2 องค์กร คือ 

องคก์ารเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทาง

เศรษฐกิจ (The Organisation for Economic 

Co-operation and Development: OECD) 

แ ล ะ สํ า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า แ ห่ ง

สหประชาชาติ (The United Nations 

Development Programme: UNDP) มี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดใหมี้การช่วยเหลือและ

สนับสนุนองคค์วามรู ้เทคนิคการปฏิบติังาน 

พฒันาประสิทธิภาพดา้นการตรวจสอบภาษี

ใหแ้ก่ประเทศกําลังพัฒนา และเสริมสรา้ง

ความร่วมมือดา้นภาษีระหวา่งประเทศ โดยมี

การประสานหน่วยงานของประเทศท่ีมีความ

พรอ้มใหจ้ดัส่งผูเ้ช่ียวชาญ เขา้มาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์หรือใหค้าํปรึกษากบัเจา้หน้าท่ี

ของสรรพากรไทยผ่านกระบวนการทํางาน

ร่วมกนัโฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า 

การเขา้ร่วมโครงการผูต้รวจสอบภาษีระหว่าง

ประเทศ หรือ TIWB นอกจากจะช่วยยกระดบั

ความสามารถในการตรวจสอบภาษีใหก้ับ

เจ้าหน้า ท่ีสรรพากรไทยในการติดตาม 

ตรวจสอบภาษีจากธุรกิจ e-Commerce และ

ธุรกิจใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ไดเ้ป็นอย่างดี

แลว้ ยงัช่วยสรา้งความเป็นธรรมในการเสีย

ภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับ

ผู้ประกอบการ ต่างชา ติ ท่ี ให้บ ริการใน

ประเทศไทยอีกด้วย โดยเ ม่ือต้น เดือน

มิถุนายน 2563 TIWB ไดแ้ต่งตั้งให ้ดร.เอก

นิติ นิติทัณฑป์ระภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 

ร่วมเป็นคณะกรรมการ Governing Board 

ของ TIWB จากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัใน

เวทีการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง ท่ี

ผ่านมา นับเป็นคนเอเชียคนแรกท่ีไดร้บัการ

แ ต่ ง ตั้ ง ดั ง ก ล่ า ว  ซ่ึ ง เ ป็ น ง า น ท่ี ไ ม่ มี

ค่าตอบแทน มีวาระการทาํหน้าท่ี 3 ปี และ

จะเร่ิมประชุมในเดือนตุลาคม 2563 . 

 

 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่19 มถุินายน 2563 )
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95 
ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 25,450 25,550 

ทองรปูพรรณ 24,998.84 26,050 
                                                    ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  19 มิถุนายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.7734 30.8697 31.1949 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.0006 38.1616 38.9918 

 

ยโูรโซน EUR 34.3041 34.4109 35.1357 

 

ญ่ีปุ่ น (ตอ่ 100 เยน) JPY 28.5159 28.6326 29.4061 

 

ฮ่องกง HKD 3.9442 3.9632 4.0473 

 

มาเลเซีย MYR 7.1059 7.1472 7.3580 

 

สงิคโปร ์ SGD 21.9089 21.9879 22.5386 

 

บรูไนดารุสซาลาม BND 21.7906 21.9067 22.6305 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6036 0.6079 0.6318 

 

อินโดนีเซีย (ตอ่ 1000 รูเปีย) IDR 2.0299 2.0933 2.3111 

 

อินเดีย INR 0.3550 0.3762 0.4430 

 

สวิตเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.1827 32.2899 32.9780 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.7994 20.8735 21.6697 

 

นิวซีแลนด ์ NZD 19.5255 19.5973 20.2114 

 

แคนาดา CAD 22.4618 22.5442 23.0832 

 

สวีเดน SEK 3.2404 3.2569 3.3276 

 

เดนมารก์ DKK 4.6001 4.6178 4.7121 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2021 3.2160 3.2946 

 

จีน CNY 4.2824 4.3168 4.4530 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่20 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  20  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

บริษัท  ฟู-ไทย โฮลดิง้ จาํกัด 

 วันท่ี  20 มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  ฟู-ไทย โฮลดิง้ จาํกัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 มิถุนายน 2563 เวลา  09.30 น.    ณ สํานักงานของบริษัท เลขท่ี 65/165 อาคาร

ชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ช้ัน 20 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563              

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาํปี 2562          

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน           

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกาํหนดออกตามวาระ   

วาระท่ี 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย และบาํเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                         ขอแสดงความนับถือ 

     วู หมิง-ไค          หลิน จิน ซ่วย           

( นายวู หมิง-ไค ), ( นายหลิน จิน ซ่วย)   

          กรรมการ 

 

 

บริษัท  โฮลิแพลนเน็ต  จาํกัด 

 

 วันท่ี  20 มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    3/2563    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  3/2563 

ในวันท่ี  28  มิถุนายน   2563   เวลา 08.00  น.    ณ  บ้านเลขท่ี   20/84  หมู่ท่ี  4  ตาํบลรา

ไวย ์   อาํเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการของบริษัท          

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น                

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                      ขอแสดงความนับถือ 

       อันเดรีย  แองจูส            

(   นายอันเดรีย  แองจูส   )   

  กรรมการ 

 

 

 
 

บริษัท  ฟูบอน นายหน้าประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด 

 วันท่ี  20 มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  ฟูบอน นายหน้าประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย        ใบมอบฉันทะ 
  

 

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

ในวันท่ี  30 มิถุนายน 2563  เวลา  09.30 น.    ณ สํานักงานของบริษัท เลขท่ี 65/165 อาคาร

ชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ช้ัน 9  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563              

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาํปี 2562          

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน           

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกาํหนดออกตามวาระ   

วาระท่ี 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย และบาํเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                            ขอแสดงความนับถือ 

  วู หมิง-ไค           ชาลิสา คล้ายเคลือบ          

( นายวู หมิง-ไค ), (นางชาลิสา คล้ายเคลือบ ) 

                กรรมการ 

 
 

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  



 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  20  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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