
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
29.66 - - - 30.11 - 30.66 29.66 - 29.66 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
20.74 20.74 20.74 20.74 20.74 - 20.74 20.74 20.74 20.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
18.34 18.34 - - - - - - - - 

ดีเซล 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 26.04 26.06 28.04 28.04 28.04 - - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
30 Sep 
05:00 30 Sep 

05:00 30 Sep 
05:00 30 Sep 

05:00 30 Sep 
05:00 30 Sep 

05:00 30 Sep 
05:00 30 Sep 

05:00 30 Sep 
05:00 30 Sep 

05:00 
ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บีโอไอนํานักลงทุนรายใหญ่ไทยและต่างชาติ 

16 ราย ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรี 

ขบัเคล่ือนการลงทุนในอีอีซี เผย 6 เดือน

แรกปี น้ี มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 

85,480 ลา้นบาทนางสาวดวงใจ อศัวจินต

จิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันพรุ่งน้ี (1 

ต . ค . )  บี โ อ ไ อ ร่ ว ม กั บ สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก (สกพอ.) จะเชิญผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ในพื้ นท่ีอีอีซี 16 ราย ในหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรม

ช้ินส่วนอากาศยาน เคร่ืองจักรกลขั้นสูง 

เค มีภัณฑ์ขั้ น สู ง  โ ล จิ ส ติ กส์  แล ะ นิคม

อุตสาหกรรม เข้าพบและประชุมร่วมกับ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เน่ืองในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้ นท่ี เพื่อรับฟัง

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากนักลงทุน

ในพื้ นท่ี ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลม

ฉบงั จงัหวดัชลบุรีสาํหรบัในช่วง 6 เดือนของ

ปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) การขอรับการ

ส่ ง เ ส ริ มก า ร ล ง ทุน ใ นพื้ น ท่ี อี อี ซี  225 

โครงการ เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกันของปีก่อน เงินลงทุนรวม 85,480 

ล้านบาท แ บ่ ง เ ป็นจังหวัดชล บุ รี  120 

โครงการ เงินลงทุน 39,990 ล้านบาท 

จังหวัดระยอง  76 โครงการ เงินลงทุน 

33,320 ลา้นบาท และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 โครงการ เงินลงทุน 12,170 ลา้นบาท

นางสาวดวงใจ ระบุว่าการพัฒนาพื้ นท่ีอีอีซี

เป็นหน่ึงในนโยบายหลักของรัฐบาลท่ีจะ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  ซ่ึงในส่วน

ของบีโอไอ จัดมาตรการส่งเสริมการลงทุน

เป็นพิเศษสําหรับพื้ นท่ีอีอีซี 3 จงัหวดั เพื่อ

กระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในกิจการเป้าหมาย

ท่ีจะมีส่วนสาํคญัช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่มและขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้ศรษฐกิจไทย 

โดยเดือนมกราคมปีน้ีบีโอไอไดอ้อกแพ็กเกจ

ใหม่ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้ นท่ีอีอี ซี 

ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้

ดึง ดูดการลงทุนมากขึ้ น  โดยปรับ สิทธิ

ประโยชน์และเพิ่มประเภทกิจการเป้าหมาย

ครอบคลุมกวา้งขึ้ น ไดแ้ก่ กิจการในกลุ่มท่ี

ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5-8 ปี 

ตามสิทธิพื้ นฐานเกือบทุกประเภท (กลุ่ม 

A1, A2, A3) ยกเวน้กิจการบางกลุ่ม เช่น 

กิจการท่ีไม่มีท่ีตั้งสถานประกอบการชัดเจน 

กิจการท่ีมีเ ง่ือนไขบังคับเร่ืองท่ีตั้ งสถาน

ประกอบการซ่ึงไม่อยู่ใน 3 จงัหวดัอีอีซี เป็น

ต้น กิจการในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี

เป้าหมาย ไดแ้ก่ ไบโอเทค นาโนเทค วสัดุขัน้

สูง และดิจิทัล และกิจการท่ีสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น กิจการ

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ์กิจการวิจยัและ

พั ฒ น า  กิ จ ก า ร บ ริ ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง

วิทยาศาสตร์ เป็นตน้สําหรับสิทธิประโยชน์

ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไดมี้การกําหนด

เกณฑก์ารใหสิ้ทธิประโยชน์เพิ่ม 2 ทางเลือก 

ไดแ้ก่ เกณฑด์า้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

และเกณฑท่ี์ตั้ง โดยสามารถเลือกดาํเนินการ

ทั้งสองเกณฑค์วบคู่กนัเพื่อรบัสิทธิประโยชน์

เพิ่มเติมสูงสุด หรือเลือกเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง

ก็ได ้โดยจะไดร้ับยกเวน้หรือลดหย่อนภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มจากเกณฑ์ปกติท่ีไดร้ับ

ตั้งแต่ 1-3 ปี แลว้แต่กรณี 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่30 กนัยายน 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   1 ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  30 กันยายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.3422 31.4363 31.7673 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.2872 40.4375 41.2937 

 

ยโูรโซน EUR 36.5842 36.7000 37.4498 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.4892 29.5954 30.3509 

 

ฮ่องกง HKD 4.0215 4.0382 4.1188 

 

มาเลเซยี MYR 7.4790 7.5210 7.7254 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.8211 22.8999 23.4713 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.7010 22.8134 23.5498 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6363 0.6416 0.6649 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9636 2.0341 2.2320 

 

อนิเดยี INR 0.3812 0.4012 0.4569 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.8782 33.9888 34.7074 

 

ออสเตรเลยี AUD 22.1797 22.2601 23.0674 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.5578 20.6334 21.2376 

 

แคนาดา CAD 23.3945 23.4789 24.0419 

 

สวเีดน SEK 3.4744 3.4940 3.5710 

 

เดนมารก์ DKK 4.9127 4.9321 5.0322 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3315 3.3472 3.4284 

 

จนี CNY 4.5700 4.6028 4.7410 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   1 ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่1 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 18.0000 

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 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 - 
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 16.4444 

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  1 ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

บริษัท วิกาดาน  จาํกัด 
 

 วันท่ี 30 กันยายน  2563 
 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    2/2563     

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  2/2563 

ในวันท่ี  15  ตุลาคม   2563   เวลา 08.00  น.  ณ  บ้านเลขท่ี   1/20 หมู่ท่ี  5  ตาํบลฉลอง   

อาํเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณาเร่ืองให้เลิกบริษัทและอาํนาจผู้ชาํระบัญชี           

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง 

                                ขอแสดงความนับถือ 

       วิตาลี   โซโว่                       

(  นายวิตาลี   โซโว่     )                            

กรรมกกรรมการ 

 

 

 

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 

 

 

า 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

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


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 ตลุาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 ตลุาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1 ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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