
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 

แกส๊โซฮอล ์

(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) 
 

 
17.99 17.99 - - - - - - - - 

ดีเซล 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.64 26.66 28.64 28.64 28.64 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 
05:00 

03 Jul 05:00 03 Jul 05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาณิชยเ์ผยนําเขา้ขา้วภายใตก้รอบอาเซียน

เพื่อแปรรูปเท่าน้ัน ไม่นํามาขายเป็นขา้วสาร 

ขอให้พี่ น้องเกษตรกรสบายใจได้ ยันมี

ขั้นตอนกํากับดูแลชัดเจนนายกีรติ รัชโน 

อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า 

เ ม่ื อ วั น ท่ี  2  มี น า ค ม  2 5 6 3 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว

แห่ งชา ติ  (นบข .)  เ ห็นชอบให้แ ต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการบริหารการนําเข้าข ้าว

ภายใต้เขตการค้า เส รีอา เ ซียน (AFTA) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตกลงท่ีไทยจะตอ้ง

เปิดตลาดนําเข้าข ้าวตั้งแต่ปี 2553 โดย

เดือนมิถุนายนท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ 

ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเปิด

ตลาดและยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชยฯ์ 

โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการ

ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขในการนําเขา้ขา้ว

ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน ซ่ึงขณะน้ีอยู่

ระหว่างการเปิดรบัฟังความเห็นจากทุกภาค

ส่ วน  สําหรับประกาศฉบับ น้ี ผ่ านการ

ก ลั ่ น ก ร อ ง จ า ก ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร 

ประกอบด้วย  ผู้แทนจากภาครัฐ  เ ช่น 

กรมการขา้ว กรมวิชาการเกษตร สํานักงาน

มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงการคลงั กรมศุลกากร กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และภาคเอกชน เช่น สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมผูส่้งออก

ขา้วไทย สมาคมโรงสีขา้วไทย รวมทั้งตวัแทน

เกษตรกร เช่น สมาคมชาวนาขา้วไทย และ

สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย เป็นตน้นายกีรติ 

กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอใหพ้ี่น้องเกษตรกรคลาย

ความกังวลได้ เ น่ืองจากการนําเข้าข ้าว

ดังกล่าวน้ันจะต้องนํามาแปรรูปในกิจการ

ของตนเองเท่า น้ัน ไม่ใ ช่อนุญาตให้นํา

ขา้วสารเขา้มาขายต่อเป็นเมล็ดอย่างท่ีกงัวล 

โดยการนําเขา้ขา้วภายใตอ้าฟตา้ตอ้งไดร้ับ

อนุญาตจากคณะอนุกรรมการฯ จึงจะนําเขา้

ได ้และจะอนุญาตใหนํ้าเขา้มาเพื่อแปรรูปใน

อุตสาหกรรมอาหารเท่าน้ัน โดยไม่รวมถึง

การ สีข้าวของโรงสี  เ ช่น  นํามาทํา เส้น

ก๋วยเต๋ียว ทําแป้งขา้วเจ้า เป็นต้น รวมทั้ง

กาํหนดช่วงเวลานําเขา้ไม่ใหต้รงกบัช่วงเวลา

ท่ีผลผลิตขา้วในประเทศออกดว้ย ซ่ึงผูนํ้าเขา้

จะต้อง มี คุณสมบั ติตาม ท่ีกําหนดไว้ใน

ประกาศฯ ไม่ใช่ใครก็สามารถนําเข้าได ้

รวมทั้งยังมีการตรวจสอบอย่างเขม้ขน้จาก

คณะอนุกรรมการฯ ทั้งก่อนการนําเขา้และ

ตรวจสอบว่านําเขา้มาใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์

ขอ อ นุญ า ตแปร รู ป ไ ว้อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด 

นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การนําเขา้ขา้ว อาทิ พระราชบัญญัติกักพืช

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม

ศุลกากรจะเป็นผูก้ํากับดูแลการนําเขา้ขา้ว

อย่างเข ้มงวดโดยปฏิบั ติให้เ ป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นทั้งน้ี การ

นําเขา้ขา้วของไทยท่ีผ่านมาเป็นการนําเขา้

ภายใตก้รอบองคก์ารการคา้โลก (WTO) ซ่ึง

เก็บภาษีนําเขา้ในโควตาร้อยละ 30 และ

นอกโควตาร้อยละ 52  ส่วนใหญ่เป็นการ

นําเขา้ขา้วท่ีไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ

ไทย เช่น ขา้วญ่ีปุ่น (เมล็ดสั้น) ขา้วบาสมาติ

จากอินเดีย เพื่อใชใ้นธุรกิจรา้นอาหาร เป็น

ตน้ ซ่ึงการนําเขา้ขา้วมีสัดส่วนน้อยมากเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการคา้ขา้วภายในประเทศ. 

     
(ทีม่า:สํานกัขา่วไทย,วนัที ่05 กรกฎาคม 2563)
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 26,050 26,150 

ทองรปูพรรณ 25,574.92 26,650 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   06  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  03 กรกฎาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.8539 30.9462 31.2842 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.2227 38.3785 39.2281 

 

ยโูรโซน EUR 34.4895 34.6009 35.3408 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 28.4516 28.5584 29.3197 

 

ฮ่องกง HKD 3.9557 3.9737 4.0570 

 

มาเลเซยี MYR 7.1159 7.1592 7.3614 

 

สงิคโปร ์ SGD 21.9541 22.0336 22.5907 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 21.8386 21.9541 22.6589 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6112 0.6153 0.6395 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 2.0019 2.0582 2.2671 

 

อนิเดยี INR 0.3680 0.3871 0.4427 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.4505 32.5565 33.2504 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.0753 21.1525 21.9350 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 19.8811 19.9565 20.5571 

 

แคนาดา CAD 22.5846 22.6667 23.1968 

 

สวเีดน SEK 3.2835 3.3008 3.3761 

 

เดนมารก์ DKK 4.6277 4.6454 4.7429 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2103 3.2247 3.3059 

 

จนี CNY 4.3076 4.3390 4.4718 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   06  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่06 กรกฎาคม 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 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  6 กรกฎาคม   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  6 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  6 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  6 กรกฎาคม   พ.ศ.2563 
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เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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