
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 

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) 
 

 
17.84 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปตท.ร่วมกบัภาครัฐและเอกชนขบัเคล่ือน 

Hydrogen เล็งเป็นพลงังานทางเลือกแห่ง

อนาคต สําหรับ เศรษฐกิจหมุน เวียน

คาร์บอนตํา่ในไทยเมื่อวันท่ี 20 ต.ค.63 

นายวิทวสั สวัสด์ิ-ชูโต ประธานเจา้หน้าท่ี

เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. 

จํากัด  (มหาชน)  และประธานก ลุ่ม 

Hydrogen Thailand (ท่ี 4 จากซา้ย) พรอ้ม

ดว้ย ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร หวัหน้าผูต้รวจ

ราชการกระทรวงสาํนักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงพลงังาน (ท่ี 3 จากซา้ย) นาย

นิ น น า ท  ไ ช ย ธี ร ภิ ญ โ ญ  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร ์

ประเทศไทย จาํกดั (ท่ี 3 จากขวา) นายยูคิ

โอะ โยชิดะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

บริษัท โตโยตา้ ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์

แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (ท่ี 2 จากซา้ย) 

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผูจ้ัดการ 

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 

(BIG) (ท่ี 2 จากขวา) นายเรอิจิ ฟูจิตะ 

ประธานบริษัท บริษัท มิตซุยแอนด์คมัปนี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั (ท่ี 1 จากซา้ย) และ 

ดร.สุมิตตรา จรสโรจน์กุล ผู้อํานวยการ

ก ลุ่ ม วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม พ ลั ง ง า น  ศู น ย์

เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) 

สํ า นั ก ง า น พัฒ น า วิ ท ย าศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ท่ี 1 จาก

ขวา) ร่วมงาน Hydrogen Thailand 

Symposium ซ่ึงจัดขึ้ นเพื่อกระตุน้ใหเ้กิด

ความ ร่วมมือระหว่ า งสมา ชิกจากทั้ ง

หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนในการ

แลกเปล่ียนองค์ความรู ้ และสนับสนุน

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข ้อง โดย ปตท. 

เ ล็ ง เ ห็ นความสําคัญของ เทค โน โลยี

ไฮโดรเจน (Hydrogen) และเซลลเ์ช้ือเพลิง 

(Fuel Cell) จึงไดริ้เร่ิมจดัตั้งกลุ่ม Hydrogen 

Thailand เพื่อขับเคล่ือนเป็นพลังงาน

ทา ง เ ลื อ ก ใ หม่ แ ห่ ง อ นา คต  สํ าห รั บ

เศรษฐกิจหมุนเวียนคารบ์อนตํา่ในประเทศ

ไทย รวมถึงยงัช่วยลดการปล่อยมลพิษหรือ

ก๊าซเรือนกระจก งานน้ีนับเป็นจุดเร่ิมตน้

ของ ปตท. และกลุ่มพนัธมิตรในการพฒันา

ธุรกิจใหม่  พร้อมสนับสนุนการใช้งาน

เทคโนโลยีไฮโดรเจนใหเ้กิดขึ้ นอย่างเป็น

รูปธรรม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศและ

การพัฒนาพลังงานอย่างยัง่ยืนร่วมกัน

ต่อไป 

 

 

 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่21 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   22  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  21  ตุลาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.9606 31.0570 31.3933 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.9422 40.0970 40.9617 

 

ยโูรโซน EUR 36.4740 36.5813 37.3412 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.1792 29.2844 30.0497 

 

ฮ่องกง HKD 3.9701 3.9880 4.0756 

 

มาเลเซยี MYR 7.3919 7.4312 7.6410 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6713 22.7516 23.3308 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.5699 22.6723 23.4141 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6267 0.6321 0.6560 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9727 2.0324 2.2427 

 

อนิเดยี INR 0.3767 0.3970 0.4533 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.9969 34.1050 34.8332 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.5841 21.6629 22.4720 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.2347 20.3084 20.9169 

 

แคนาดา CAD 23.4495 23.5328 24.0947 

 

สวเีดน SEK 3.5188 3.5369 3.6125 

 

เดนมารก์ DKK 4.8995 4.9182 5.0172 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3195 3.3342 3.4160 

 

จนี CNY 4.5923 4.6280 4.7786 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   22  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่22  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 16.0000 

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 16.0000 

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 
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บริษัท  ชิโคน่ี อีเลคทรอนิคส ์ จาํกัด 
 

 

 วันท่ี 22 ตุลาคม  2563   
   

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2563 ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเลขที่ 82 หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่า

ข้าม อาํเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณาลงมติพิเศษ เพ่ือเพ่ิมทุนของบริษัท       

วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 5.     

วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ( ถ้ามี )  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อม   

                             ขอแสดงความนับถือ 

            หลู่ จิน้ จง      ลู่ สู้ จูน 

              (  นางหลิน ยู่ หลิน )     (นางลู่ สู้ จูน )                 

....................   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 

 

 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

ตั้งอยู่เลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

 

 วันท่ี 22 ตุลาคม  2563   
   

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  

2/2563  ในวันท่ี  31 ตุลาคม 2563เวลา  10.00 น. ณ   สํานักงาน 39/107 หมู่ท่ี 11  แขวง

หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2563    

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันเลิกบริษัท         

วาระที่ 3  พิจารณารายงานการชาํระบัญชี ของบริษัท      

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองการเสร็จชาํระบัญชี ของบริษัท        

วาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกําหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อม   

              ขอแสดงความนับถือ 

           วัชชีระ ขนานแข็ง   เอนก แซ่พ่าน 

       (  นายวัชชีระ ขนานแข็ง)     (นายเอนก แซ่พ่าน)                 

....................       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 

 

 

า 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

mailto:dunlawan@bfa.co.th


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  22  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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