
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassoline) 

 

 
28.96 - - - 29.41 - 29.46 28.96 - 28.96 

แกส๊โซฮอล์ 
(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 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 - 20.04 20.04 20.04 20.04 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

17.99 17.99 - - - - - 17.99 - - 

ดีเซล 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.14 26.16 28.14 28.14 28.14 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 27 Jun 

05:00 

27 Jun 

05:00 

27 Jun 

05:00 

27 Jun 

05:00 

27 Jun 

05:00 

27 Jun 

05:00 

27 Jun 

05:00 

27 Jun 

05:00 
27 Jun 05:00 27 Jun 05:00 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รมช.พาณิชย์เตรียมลงพื้ นท่ีดูแหล่งผลิต 

“น้อยหน่าเพชรปากช่อง”ดันขึ้ นทะเบียน GI 

รายการใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา หวัง

เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชนนายวีร

ศักด์ิ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เ ปิดเผยว่ า  วัน ท่ี  3 

กรกฎาคมน้ี เตรียมลงพื้ นท่ีติดตามและ

ผลั ก ดั น ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ยน ส่ิ ง บ่ ง ช้ี ท า ง

ภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ของจังหวัด

นครราชสีมา โดยจะไปตรวจสอบแหล่ง

เพาะปลูกและแหล่งผลิต “น้อยหน่าเพชร

ปากช่อง” สวนน้อยหน่าเพชรปากช่อง ผูใ้หญ่

สมัย บ้านหนองตาแก้ว ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็น

ผลไมท่ี้มีโอกาสท่ีจะไดร้บัการขึ้ นทะเบียน GI 

เพราะถือเป็นของดีของชุมชนและมีลกัษณะ

โดดเด่นแตกต่างจากน้อยหนาของท่ีอื่น ซ่ึง

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาลงพื้ นท่ีไปท างาน

ร่วมกบัจงัหวดั เกษตรกร ผูป้ระกอบการ เพื่อ

ผลักดันใหม้ีการขึ้ นทะเบียน  GI จะช่วยเพิ่ม

มลูค่าใหก้บัน้อยหน่าเพชรปากช่อง และช่วย

ใหเ้กษตรกร ผูป้ระกอบการท่ีปลูกน้อยหน่า 

มีรายไดเ้พิ่มขึ้ น และเศรษฐกิจในระดบัพื้ นท่ี

มีการขบัเคล่ือนมากขึ้ นทั้งน้ี น้อยหน่าเพชร

ปากช่องเป็นพันธุ์ผสมระหว่างเซริมัวย่า 

(Cherimoya) พันธุ์หนังครัง่ และพันธุ์หนัง

เขียว ลักษณะ ผลเป็นรูปหัวใจ ผิวค่อนขา้ง

เรียบ ร่องตาต้ืนคลา้ยน้อยหน่าหนัง ผลอ่อน

สีเขียวเขม้ เมื่อแก่จดัจะมีสีเขียวอ่อนถึงขาว

นวล ผลไม่แตกเมื่อแก่ เปลือกบางลอกออก

จากเน้ือได้เมื่อ สุกจัด เ น้ือเหนียวคล้าย

น้อยหน่าหนัง มีการปลูกมากในพื้ นท่ีอ าเภอ

ปากช่อง โดยบริเวณน้ีมีสภาพดินแดงหรือ

ดินชุดปากช่อง เป็นพื้ นท่ีท่ีมีความเหมาะสม

ต่อการปลูกน้อยหน่าพนัธุเ์พชรปากช่องมาก

ท่ีสุด ผลผลิตท่ีออกมาจะมีขนาดใหญ่ มีเน้ือ

มาก เมล็ดเล็กและรสชาติหวานจดั มีฤดกูาล

ผลผลิตตลอดทั้งปี ราคาขาย 50–70 บาท

ต่อกิโลกรัมนอกจากน้ี กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญายงัมีแผนท่ีจะผลักดันขึ้ นทะเบียน GI 

รายการใหม่ ๆ ใหม้ีจ านวนเพิ่มมากขึ้ น โดย

ปัจจุบนัส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัทัว่ประเทศ

ไดร้ายงานรายการสินคา้ท่ีมีโอกาสผลักดัน

ขึ้ นทะเบียน GI แลว้ 147 รายการ จาก 50 

จงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลไม ้ผา้ไหม เกษตร

แปรรูป หตัถกรรม เคร่ืองจกัรสาน เป็นตน้ 

ซ่ึงกรมทรพัยสิ์นทางปัญญาก าลงัจะส่งทีมลง

พื้ น ท่ี ไ ป ป ร ะ ชุ มหา รื อ ร่ ว มกับ จั ง ห วัด 

ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ก ษ ต ร ก ร 

ผูป้ระกอบการชุมชน เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั

การขึ้ นทะเบียน GI แลว้ทั้งน้ี เบ้ืองตน้มีสินคา้

เป้าหมาย 7 สินค้า จาก 6 จังหวัด ท่ีจะ

ผลักดันใหม้ีการขึ้ นทะเบียน GI ล าดับตน้ ๆ  

ไดแ้ก่ ผา้ไหมปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา, 

พุทราบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์, มะม่วง

หนองแซง และเผือกหอมบา้นหอม จังหวัด

สระบุรี, มงัคุดคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช

, มันแกวบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และ

พริกไทยปะเหลียน จังหวัดตรัง และตั้งแต่ 

พ.ร.บ.คุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.

2546 มีผลบังคบัใช ้มีสินคา้ท่ีไดร้ับการขึ้ น

ทะเบียน GI แลว้ จ านวน 143 สินคา้ เป็น GI 

ไทย จ านวน 126 สินคา้ และ GI ต่างประเทศ 

จ านวน 17 สินคา้เป็นตน้ 

     
(ทีม่า:ส านกัข่าวไทย,วนัที ่28  มถุินายน 2563 )

 

 

 

 

 

 

 
 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 25,800 25,900 
ทองรปูพรรณ 25,332.36 26,400 

ท่ีมา : สมาคมค้าทองค า 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพ์ได้ 
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หน้า 2 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   29  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 
 
 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  26 มิถุนายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
  

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.6339 30.7261 31.0708 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 37.8090 37.9580 38.8054 

 

ยโูรโซน EUR 34.1626 34.2758 35.0199 

 

ญีปุ่น่ (ต่อ 100 เยน) JPY 28.3432 28.4534 29.2217 

 

ฮ่องกง HKD 3.9290 3.9462 4.0290 

 

มาเลเซยี MYR 7.0724 7.1146 7.3167 

 

สงิคโปร ์ SGD 21.8610 21.9402 22.4991 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.7468 21.8613 22.5731 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6036 0.6082 0.6308 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0251 2.0799 2.2906 

 

อนิเดยี INR 0.3643 0.3799 0.4399 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.1258 32.2334 32.9339 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.7896 20.8679 21.6463 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.4902 19.5644 20.1545 

 

แคนาดา CAD 22.2942 22.3767 22.9138 

 

สวเีดน SEK 3.2575 3.2745 3.3488 

 

เดนมารก์ DKK 4.5824 4.6007 4.6990 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1410 3.1560 3.2376 

 

จนี CNY 4.2715 4.3038 4.4298 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 



 

หน้า 3 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   29  มิถนุายน  พ.ศ.2563 

 
 
 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่29 มถินุายน 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ       

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 

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) 7.5500 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 



 

หน้า 4 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 



 

หน้า 5 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 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  1 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 

หน้า 7 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 8 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขท่ี 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


