
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ลั ด เ ก ษ ต ร ฯ  กํ า ชั บ ทุ ก ห น่ ว ย ง า น

ประชาสมัพนัธเ์กษตรกรเฝ้าระวงัพืช ปศุสตัว ์

และสตัวน้ํ์า ซ่ึงอาจเกิดศตัรูพืช อ่อนแอ และ

เจ็บป่วยง่ายช่วงเขา้สู่ฤดูหนาว โดยขณะน้ี

อากาศแปรปรวนหลายพื้ นท่ียงัมีฝนผสมกบั

อากาศเย็นนายทอง เปลว  กองจันทร ์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 

มอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแนะนํา

เกษตรกรทั้งดา้นพืช ปศุสตัว ์และเพาะเล้ียง

สัตวน้ํ์าใหดู้แลแปลงอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจาก

เป็นช่วงเปล่ียนจากฤดูฝนเขา้สู่ฤดูหนาว โดย

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเร่ือง พายุ

ดีเปรสชันโซเดล ซ่ึงคาดว่า จะเคล่ือนขึ้ น

ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนวนัน้ี (26 

ต.ค.) ทําใหภ้าคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน

กับลมแรง โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม 

สกลนคร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ

อุบลราชธานี นอกจากน้ี หลายพื้ นท่ียงัคงมี

สภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกร่วมกับ

อุณหภูมิเร่ิมลดลง ส่งผลใหมี้ศตัรูพืช โรคพืช 

ปศุสัตว์และสัตว์น้ําอ่อนแอ เกิดโรคได้ง่าย 

พร้อมกัน น้ี ให้เต รี ยมพร้อม ช่ วย เห ลื อ

เกษตรกรจากเหตุดังกล่าวดว้ยศูนยติ์ดตาม

และแก้ปัญหาภัยพิบั ติด้านการ เกษตร

รายงานสถานการณ์อุทกภัย น้ําไหลหลาก 

น้ําเอ่อลน้ตล่ิง และวาตภัยว่า จากท่ีมีพื้ นท่ี

ประสบภยั 32 จงัหวดั ขณะน้ีลดเหลือ 12 

จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ชลบุรี สระแกว้ 

สิงหบุ์รี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุ

ราษฎรธ์านีจงัหวดัสระแกว้ยงัคงมีน้ําท่วมขงั

บางแห่งในท่ีลุ่มตํา่ อ.อรัญประเทศ และ อ.

เมือง นอกจากน้ี การระบายน้ําในอ่างเก็บน้ํา

หว้ยยางเพื่อซ่อมแซมจุดท่ีเกิดการรัว่ซึม ทํา

ใหน้ํ้าลน้ตล่ิงและท่วมถนน ต.ทพัราชและทพั

เสด็จ อ.ตาพระยา ซ่ึงกรมชลประทานติดตั้ง

เคร่ืองผลกัดนัน้ํา 4 เคร่ือง เพื่อเร่งระบายน้ํา

บริเวณสะพานบา้นแก่งสีเสียด ต.สระขวญั อ.

เมือง และจดัเตรียมเคร่ืองสูบน้ํา 3 เคร่ือง 

ขณ ะ น้ี ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ แ ล ะ ผู้บ ริ ห า ร ก ร ม

ชลประทานติดตามการซ่อมแซมจุดรัว่ซึมใต้

ฐานของเขื่อนหว้ยยาง โดยจดัเตรียมรถฉีด

น้ําปูน (Grout) เพื่ออุดรอยรัว่ใตฐ้านเขื่อน

ตั้งแต่วานน้ี (25 ต.ค.) ซ่ึงคาดว่าจะเสร็จ

ภายใน 10 วนัส่วนจงัหวดันครราชสีมา น้ํา

จากลําเชียงไกรเอ่อลน้ตล่ิงเขา้ท่วมท่ีลุ่มตํา่ 

ถนน และพื้ นท่ีการเกษตร 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ 

อ . เ มื อ ง  พิ ม า ย  แ ล ะ โ ช ค ชั ย  ซ่ึ ง ก ร ม

ชลประทานไดติ้ดตั้งเคร่ืองผลักดันน้ําและ

เคร่ืองสูบน้ําทา้ยอ่างเก็บน้ําลาํพระเพลิง นํา

รถแบคโฮขุดลอกคลองสาบใหญ่ฝั่งขวา-

ปตร.โพธ์ิเต้ีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ําท่ีท่วมขงัลงสู่ลาํน้ําบริบูรณ์ พรอ้ม

ติดตั้งเคร่ืองผลกัดนัน้ําท่ี ปตร.ข่อยงาม และ 

ปตร.จอหอรวม 9 เคร่ืองติดตั้งเคร่ืองผลกัดนั

น้ําทา้ยเขื่อนพิมาย พรอ้มกาํจดัวชัพืช ส่ิงกีด

ขวางทาน้ําในลาํน้ํามูลและลําน้ําจกัราชเพื่อ

เร่งระบายน้ํา สําหรับพื้ นท่ีท่ีระดับน้ําลดลง

จนเขา้สู่สภาวะปกติแลว้ในเขตเทศบาลเมือง

ปักธงชัย อ.ปักธงชัย ให้ช่วยเหลือฟ้ืนฟู

บา้นเรือนประชาชน อุบลราชธานี ลาํน้ํามูล

เ อ่ อ เ ข ้า ท่ ว ม พื้ น ท่ี เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง

อุบลราชธานี ระดบัน้ําสูง 60 – 70 ซม. 

ติดตั้งเคร่ืองผลักดันน้ํา 5 เคร่ือง บริเวณ

สะพานพิบูลมงัสาหาร เพื่อระบายน้ํามูลลงสู่

แม่น้ําโขง 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่26 ตุลาคม 2563 
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 28,100 28,200 

ทองรปูพรรณ 27,591.20 28,700 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   26  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  22  ตุลาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.9889 31.0857 31.4221 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.4453 40.6052 41.4684 

 

ยโูรโซน EUR 36.5191 36.6296 37.3896 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.3856 29.4905 30.2584 

 

ฮ่องกง HKD 3.9737 3.9916 4.0790 

 

มาเลเซยี MYR 7.3902 7.4310 7.6418 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6917 22.7725 23.3477 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.5914 22.6928 23.4271 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6274 0.6321 0.6564 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9694 2.0315 2.2484 

 

อนิเดยี INR 0.3760 0.3978 0.4519 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.9953 34.1078 34.8494 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.6931 21.7725 22.5969 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.3841 20.4601 21.0813 

 

แคนาดา CAD 23.3579 23.4436 24.0258 

 

สวเีดน SEK 3.5120 3.5313 3.6103 

 

เดนมารก์ DKK 4.9048 4.9241 5.0268 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3216 3.3366 3.4203 

 

จนี CNY 4.5928 4.6293 4.7808 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   26  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่26  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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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  26  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

บริษัท   บ๊ิก ฟิช สคูบ้า  จาํกัด 
 

 

 วันท่ี 24 ตุลาคม  2563   
   

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2563    

ในวันท่ี   8  พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.00  น. ณ บ้านเลขท่ี  171/23 ถนนราษฎรอุ์ทิศ 200 ปี  

ตาํบลป่าตอง  อาํเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณาเร่ืองแก้ไขช่ือบริษัทและตราประทับ       

วาระที่ 2  พิจราณาเร่ืองแก้ไขวัตถุประสงค ์         

วาระท่ี 3  พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อ  3     

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองกรรมการของบริษัท         

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง   

                             ขอแสดงความนับถือ 

            สตีเฟ่น  ชารล์ส ์  แอ็นทค์ลิฟฟ์       

          (  นายสตีเฟ่น   ชารล์ส ์ แอ็นทค์ลิฟฟ์ 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 

 

 
 

บริษทั โ ฟกสั 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 

 

 

า 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

mailto:dunlawan@bfa.co.th
mailto:saranya@focus.co.th


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  26  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  26  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  26  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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