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แหล่งข้อมูลที่ให้บริ การบน NewsCenter
“PREMIUM PLUS PACKAGE”
1. บริการข่าวจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศ (Newspapers & Magazines)
1.1 หนังสือพิมพ์รายวัน









สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศ
Bangkok Post
The Nation
ผูจ้ ดั การรายวัน 360o
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ข่าวหุน้
คมชัดลึก










เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ทันหุน้
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
มติชน
มิตหิ นุ้
สยามรัฐ

1.2 หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน/ รายสัปดาห์/ รายปกั ษ์






Transport Journal
โกลบอลบิสซิเนส
ฐานเศรษฐกิจ
ดอกเบีย้ ธุรกิจ
บางกอกทูเดย์



การเงินธนาคาร
แชร์แมนรีววิ
ตลาดบ้าน
โฟร์วลี








ประชาชาติธุรกิจ
ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ 360o
พิมพ์ไทย
มติชนสุดสัปดาห์
สยามธุรกิจ

1.3 นิตยสาร









ฟอร์มลู า
มาร์เก็ตเธียร์
หุน้ อินไซด์รายเดือน
เอสเอ็มอี พลัส

2. บริการข่าวทันเหตุการณ์ (Real-time) จากสานักข่าวทัง้ ในและต่างประเทศ (Newswires)







Irrawaddy News Agency
Kyodo News
Xinhua News Agency
IQ สานักข่าวอินโฟเควสท์
MGR ออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์








มติชนออนไลน์
ศูนย์ขา่ วแปซิฟิค
สปริงนิวส์
สานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.
สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สานักข่าวกระแสหุน้ ออนไลน์

3. บทวิเคราะห์หลักทรัพย์และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์




บล. กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บล. โกลเบล็ก จากัด
บล. กสิกรไทย จากัด





บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
บล. ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บล. ฟาร์อสี ต์ จากัด
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บล. เกียรตินาคิน จากัด
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บล. เคที ซีมโิ ก้ จากัด
บจ.คลาสสิก โกลด์ ฟิ วเจอร์ส
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บจ. เจเอสพี ฟิ วเจอร์ส
บจ. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์
บล. ซิกโก้ จากัด (มหาชน)
บล. ซีไอเอ็มบี ไทย



บจ. ดีเอส ฟิวเจอร์ส









บล. ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ตลาดหุน้ ดอทคอม
บล. ไทยพาณิชย์ จากัด
บล. ทรีนีต้ี จากัด
บล. ทิสโก้
บล. ธนชาต จากัด (มหาชน)
บล. นครหลวงไทย จากัด
บทวิเคราะห์ธรุ กิจพลังงาน



หจก.โบวินส์ ซิลเวอร์





บล. บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บล. พัฒนสิน จากัด (มหาชน)























บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บจ. ฟิวเจอร์ อกริ เทรด
บล. แมคควอรี ประเทศไทย



บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)



บล. เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
บจ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิ วเชอร์ (ไทย)
บล. ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บจ. วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิ วเจอร์ส
บล. สินเอเซีย จากัด
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย)
บล. เอเซียพลัส จากัด (มหาชน)
บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บจ.แอโกรเวลท์
บจ. แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส
บล. แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
บจ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
บล. ไอร่า จากัด (มหาชน)
บจ. ออสสิรสิ ฟิวเจอร์ส จากัด
บจ. ฮั ่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส


















4. แหล่งข้อมูลเสริม (Supplementary Content)
4.1.
4.2.

ข้อมูลจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ชนั ้ นา
หน่วยงานราชการ




กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าภายใน



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน





กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พรรคประชาธิปตั ย์
มติคณะรัฐมนตรี
องค์การสะพานปลา















4.3.













รัฐสภา
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สานักโฆษก
สานักการค้าและการสารองน้ ามันเชือ้ เพลิง
สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


AsiaNet Press Release



ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทย บิสเิ นส นิวส์



บริษทั โฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษทั ขนาดใหญ่ และ
หน่ วยงานราชการต่างๆ
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4.4.

ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน




4.5.

4.8.

บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย




ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)





สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย





ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธ. ไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)





สวนดุสติ โพลล์
เอยูโพลล์
อีสานโพลล์



ปฏิทนิ วันหยุดราชการ




คณะกรรมการกากับการซือ้ ขายสินค้าเกษตร
ตลาดสิ
ล่วงหน้นา ค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย




ตลาดอนุ พนั ธ์
ข้อหารือภาษีอากร













พรบ. ส่งเสริมสินค้าขาออก
พรบ. การค้าข้าว
พรบ. วิธกี ารงบประมาณ
พรบ. เงินคงคลัง
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พรบ. ทีร่ าชพัสดุ
พรบ. บริษทั มหาชน
พรบ. ล้มละลาย
พรบ. คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ

โพลล์
กรุงเทพโพลล์
ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์
นิดา้ โพลล์
รามคาแหงโพลล์

ข้อมูลอ้างอิง
นามสงเคราะห์ส่วนราชการและการเมือง
ประวัตนิ กั การเมือง

กฎระเบียบและข้อบังคับ






4.11.

ข่าวประกาศการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากทริสเรทติง้







4.10.

ศูนย์ซอ้ื ขายตราสารหนี้ไทย

ข้อมูลวิจยั






4.9.

ข้อมูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สาคัญทั ่วโลก

หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้


4.7.




ข่าวจากตลาดการค้า


4.6.

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
อัตราดอกเบีย้
รายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประมวลกฎหมายต่าง ๆ













รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญ ฉบับชั ่วคราว พ.ศ. 2557
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลรัษฎากร
กฎหมายธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พรบ. ธนาคารแห่งประเทศไทย
พรบ. การธนาคารพาณิชย์
พรก. ปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน
พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
พรก. บริษทั บริหารสินทรัพย์
พรก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
เสริมสร้างความมั ่นคงของระบบสถาบัน
การเงิน
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พรก. นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ










พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ
Agricultural Futures Trading Act
พรบ. ประกันชีวติ
พรบ. ประกันวินาศภัย
ประมวลกฎหมายที่ดนิ
พรบ. พัฒนาทีด่ นิ
พรบ. ควบคุมอาคาร
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์
พรก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
พรบ. โทรเลขและโทรศัพท์
พรบ. ควบคุมกิจการเทป & วัสดุโทรทัศน์
พรบ. ลิขสิทธิ ์
พรบ. สิทธิบตั ร
พรบ. เครื่องหมายการค้า
พรบ. แรงงานสัมพันธ์/พรบ. คุม้ ครองแรงงาน
พรบ. ประกันสังคม
พรบ. เงินทดแทน
พรบ. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
พรบ. การทางานของคนต่างด้าว
พรบ. ส่งออกไปนอกและนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต









































พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานดาเนินการใน
กิจการของรัฐ
พรบ. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พรบ. สัญชาติ
พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
พรบ. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
พรบ. อุทยานแห่งชาติ
พรบ. สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พรบ. ความผิดเกี่ยวกับสถานทีผ่ ลิตปิ โตรเลียมในทะเล
พรบ. มาตรการปราบปรามผูก้ ระทาผิดเกีย่ วกับยาเสพ
ติด
พรบ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พรบ. พรรคการเมือง
พรบ. การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พรบ. คณะกรรมการกฤษฎีกา
พรบ. ว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรของรัฐบาล
พรบ. จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พรบ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘
พรบ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พรบ.แผนและขัน้ ตอนการดาเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๐

5. กลุ่มข้อมูล Online Media (n:site)
กลุ่มข้อมูล Online Media บน NewsCenter คือ กลุ่มข้อมูลประเภทเว็บไซต์ทเ่ี ผยแพร่เนื้อหาสูส่ าธารณะ โดย NewsCenter
คัดเลือกเฉพาะแหล่งทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กว่า 150 เว็บไซต์
สมาชิกสามารถใช้ NewsCenter เป็ นเครื่องมือค้นหา (Search Engine) เนื้อหาทีเ่ ผยแพร่สาธารณะบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อ
ติดตามข่าวสารจากกลุม่ ข้อมูล Online Media โดยการคลิก URL เพื่อไปอ่านเนื้อหาทีเ่ ว็บไซต์ตน้ ทาง
ข้อสงวนสิ ทธิ ์
NewsCenter เป็ นเครือ่ งมืออำนวยควำมสะดวกสำหรับผูใ้ ช้บริกำรให้สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำทีเ่ ผยแพร่สำธำรณะบนเว็บไซต์
ต่ำงๆ โดยกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือควบคุมเนื้อหำต่ำงๆ ไม่ได้เป็ นสิทธิโดยตรงของผูใ้ ห้บริกำร NewsCenter แต่เป็ นสิทธิ
โดยตรงของเว็บไซต์ตน้ ทำง ผูใ้ ช้งำนข้อมูลกลุ่ม Online Media บน NewsCenter ควรศึกษำข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรใช้งำน
ของเว็บไซต์ตน้ ทำงโดยตรง
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กลุ่ม Online Media

กลุ่ม Online Media

www.bangkokbiznews.com

www.afp.com

www.bangkokpost.com

www.aljazeera.com

www.dailynews.co.th

www.apnews.com

www.isranews.org

www.bbc.com

www.komchadluek.net

www.bernama.com

www.matichon.co.th

www.chinadaily.com.cn

www.mgronline.com

www.cnbc.com

www.nationmultimedia.com

www.japantimes.co.jp

www.posttoday.com

www.nytimes.com

www.thaipost.net

www.reuters.com

www.thaipublica.org

www.scmp.com

www.thairath.co.th

www.straitstimes.com

www.thestandard.co

www.yonhapnews.co.kr

**อินโฟเควสท์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายละเอียดของบริการและอัตราค่าบริการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
์

