
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) 
03 Oct 
05:00 03 Oct 

05:00 03 Oct 
05:00 03 Oct 

05:00 03 Oct 
05:00 03 Oct 

05:00 03 Oct 
05:00 03 Oct 

05:00 03 Oct 
05:00 03 Oct 

05:00 
ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ศบศ.เคาะ “ชอ้ปดีมีคืน” ลดหยอ่นภาษี

ไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มซ้ือสินคา้ 23 

ต.ค.-31 ธ.ค.63นายสุพฒันพงษ์ พนัธมี์

เ ช า ว์  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ

รัฐมนต รี ว่ า ก ารกระทรวงพลั ง ง าน 

เ ปิด เผยผลการประ ชุม ศูนย์บ ริหาร

สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ

การระบาดโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ครั้งท่ี 4/2563 โดยมีนายกรฐัมนตรีเป็น

ประธานการประชุม วา่ท่ีประชุม  ศบศ.มี

มติเห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ

ผ่านมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” ภายใต้

ม าต รก า ร รั ก ษ า ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ โ ภ ค

ภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

กระตุน้การบริโภคในประเทศ สนับสนุน

ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นระบบภาษี ส่งเสริม

การผลิตสินคา้ท้องถ่ิน และส่งเสริมการ

อ่านทั้งน้ี มาตรการดังกล่าวจะเป็นการ

ลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปีภาษี 

2563 สําหรับค่าซ้ือสินคา้และบริการ

ให้แก่ ผู ้ประกอบการจดทะเบียนตาม

จํานวนท่ีจ่ายจ ริง  แต่รวมกันไม่ เ กิน 

30,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้

เ สียภาษี เ งินได้บุคคลธรรมดา ก ลุ่ม

ผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและ

บริการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และ

ผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า 

OTOP โดยไม่รวมสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล 

น้ํามัน ค่า ท่ีพัก  และค่าตั ๋ว เค ร่ืองบิน

สําหรบัมาตรการดังกล่าวจะมีระยะเวลา

ดําเนินการตั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม-31 

ธันวาคม 2563 เพ่ือใชล้ดหยอ่นภาษีปี

ภาษี 2563 เดือนมีนาคม 2564 คาดวา่

จ ะ มี เ ม็ ด เ งิ น เ ข้า สู่ ร ะบบ เศ รษ ฐ กิ จ 

เน่ืองจากการดําเนินมาตรการทั้งหมด 

55,500 ลา้นบาท ทั้งน้ี หากประชาชนใช้

สิทธิโครงการเพ่ิมกําลังซ้ือใหแ้ก่ผูมี้บัตร

สวสัดิการแหง่รฐั หรือโครงการคนละคร่ึง

แล้วจ ะ ไม่ ส ามารถ ใช้สิ ท ธิ น้ี ได้ทั้ ง น้ี 

โครงการชอ้ปดีมีคืนคาดวา่จะทําใหร้ฐัสูญ

รายได้จากการจัดเก็บภาษีประมาณ 

11,000 ลา้นบาท โดยมาตรการดังกล่าว

จะเสนอใหท่ี้ประชุมคณะรฐัมนตร (ครม.) 

พิจารณาอนุมัติในช่วงสัปดาหห์น้า คาด

ว่าจากทุกมาตรการท่ีภาครัฐดําเนินการ 

ทั้ งมาตรการคนละคร่ึง มาตรการเรา

เท่ียวดว้ยกัน มาตรการจ่ายเงินอุดหนุน

ให้ผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึง

โครงการช้อปดีมีคืน คาดว่าจะมีเ งิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงเดือน

ตุลาคม-ธันวาคมน้ีไม่ตํา่กว่า 200,000 

ลา้นบาทในวันน้ีท่ีประชุมยังได้หารือถึง

การเ ปิดให้นัก ธุร กิจหรือนักลงทุน ท่ี

ต้องการเดินทางเขา้มายังประเทศไทย

ดว้ย แต่จะตอ้งมีการพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติม ซ่ึงวนัท่ี 9 ตุลาคมน้ี คาดวา่จะมี

การหารือกันอีกครั้ งในท่ีประชุมศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) 

อีกครั้ง 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่6 ตุลาคม 2563 )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 27,800 27,900 

ทองรปูพรรณ 27,303.16 28,400 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 

www.bfa.co.th/tynews.php
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ศบศ.เคาะ “ช้อปดมีคีนื” คนืภาษีสูงสุด 3 หมืน่บาท 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   8  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  7  ตุลาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.0450 31.1411 31.4721 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.7821 39.9331 40.7956 

 

ยโูรโซน EUR 36.2546 36.3595 37.1189 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.1464 29.2518 30.0220 

 

ฮ่องกง HKD 3.9819 3.9994 4.0876 

 

มาเลเซยี MYR 7.3865 7.4270 7.6391 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6419 22.7216 23.2940 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.5373 22.6388 23.3780 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6309 0.6351 0.6595 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9621 2.0276 2.2278 

 

อนิเดยี INR 0.3750 0.3975 0.4582 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.6472 33.7561 34.4746 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.7842 21.8623 22.7211 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.2423 20.3160 20.9334 

 

แคนาดา CAD 23.1399 23.2229 23.7812 

 

สวเีดน SEK 3.4399 3.4586 3.5333 

 

เดนมารก์ DKK 4.8717 4.8899 4.9876 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2916 3.3062 3.3858 

 

จนี CNY 4.5260 4.5612 4.7140 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   8  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่8  ตลุาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ       

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 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 16.2222 

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  8  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

บริษัท วิกาดาน  จาํกัด 
 

 วันท่ี 3 ตุลาคม  2563   
 

ด้วย บริษัท  วิกาดาน     จาํกัด   ได้จดทะเบียนเลิกห้างหุ้น ซ่ึงนายทะเบียนได้รับ

จดทะเบียนไว้แล้ว  เม่ือวันท่ี  3  ตุลาคม  2563   และในขณะน้ียังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการ

ชาํระบัญชี    เพ่ือประกาศแจ้งให้เจ้าหน้ีและบุคคลท่ัวไปทราบ สํานักงานผู้ชาํระบัญชีตั้งอยู่

เลขท่ี  1/20  หมู่ท่ี  5  ตาํบลฉลอง  อาํเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

 

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน   

 

                                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

วิชาชีพบญัชีและศกึษาความรูเ้พ่ิมเตมิอยูเ่สมอ 

 

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  8  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  8  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  8  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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