
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมสรรพากร ร่ วมสถาบันการ เ งิน  11 

ธนาคาร นํานวตักรรมระบบหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

อิเล็กทรอนิกส ์หรือ e- Withholding Tax มา

ใช ้เพ่ือใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นเร่ืองง่าย พรอ้ม

ใหส้ิทธิพิเศษลดภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จาก 3% 

เหลือ 2% จนถึงสิ้ นปี 64 ชี้ ไม่กระทบจดัเก็บ

รายไดเ้ขา้คลังนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การนํา e- 

Withholding Tax มาใชน้ั้น จากเดิมท่ีผูจ้่ายเงิน

ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการและนําส่งภาษีหกั ณ 

ท่ีจ่ าย  ให้สรรพากร และจัดทํา เอกสาร

หลักฐานหนังสือรับรองให้ผู ้รับเงินเอง จะ

เปล่ียนมาเป็นการให้สถาบันการเงิน หรือ 

ธนาคารเป็นตัวกลางดําเนินการหกัภาษี ณ ท่ี

จ่ายแทน ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลด

ปัญหาเร่ืองของเอกสารสําหรับใชล้ดหย่อน

ภาษีสูญหาย และยงัไดร้ับสิทธ์ิลดภาษีหกั ณ 

ท่ีจ่าย จาก 3% เหลือ 2% ตั้งแต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

นอกจากน้ียังมีมาตรฐานความปลอดภัยใน

ระดบัสากล สามารถจาํกดัสิทธิการเขา้ถึงและ

เปิดเผยข้อมูลได้ โดยได้เร่ิมเปิดใหบ้ริการ

ตั้งแต่วนัท่ี1 ตุลาคม 2563 เป็นตม้มาพรอ้ม

ยืนยันว่า การลดการจัดเก็บภาษี ณ ท่ีจ่าย

ดงักล่าว ซึ่งอยู่ในส่วนของการจา้งทาํของ หรือ 

ค่าจา้ง ซึ่งในปีภาษีท่ีผ่านมา การจัดเก็บใน

อัตรา 3% กรมฯ จะมีรายได้ประมาณ 

40,000 ลา้นบาท ซึ่งการลดการจดัเก็บลง

เหลือ 2% จะทําใหเ้งินหายไปประมาณ 7 

พันล้านบาท แต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับ

รายไดใ้นภาพรวมของกรมสรรพากร เน่ืองจาก

ภาษีท่ีถูกหกัในส่วนดังกล่าวจะมีการยื่นขอคืน

ในช่วงปลายปีอยู่แล้ว ซึ่งในทางกลับกันยัง

ส่งผลดีต่อสภาพคล่องของผู ้รับเงินท่ีถูกหัก

ภาษีลดลงดว้ยดา้นนายผยง ศรีวณิช ประธาน

สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ความร่วมมือ

ครั้งน้ีจะช่วยขยายโครงสรา้งทางภาษีของภาค

ธุรกิจใหเ้ชื่อมกับระบบการชําระภาษี e – 

Withholding Tax ผ่านระบบ จะช่วยให้

ผูป้ระกอบการลดต้นทุนการดําเนินงาน ไม่

ตอ้งจดัเก็บเอกสารและสามารถตรวจสอบได้

ตลอด 24 ชัว่โมง ผ่านบริการธนาคารสมาชิก 

9 ธนาคาร และ 2 ธนาคารต่างประเทศท่ีมี

สาขาในไทยท่ีเขา้ร่วมโครงการ นอกจากน้ียงั

เตรียมต่อยอดข้อมูลด้านธุรกิจมาพัฒนา

โครงสรา้งพ้ืนฐานต่างๆท่ีสามารถรองรับการ

ขยายไปสู่ภาษีประเภทอ่ืนดว้ยสาํหรบัระบบ e 

– Withholding Tax ประกอบดว้ยผูเ้กี่ยวขอ้ง 4 

ฝ่าย คือ ผูจ้่ายเงิน ธนาคารผูใ้หบ้ริการ ผูร้ับ

เ งินซึ่ ง เ ป็นผู ้ถู กหักภาษี  ณ ท่ี จ่ าย  และ

กรมสรรพากร โดยผู ้จ่ายเ งินจะจ่ายผ่าน

ธนาคารพร้อมแจ้งข้อมูล ท่ีกําหนด เมื่ อ

ธนาคารได้รับเงินแลว้จะออกหลักฐานเป็น

ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้ก่ผูจ้่ายเงินและผูร้ับ

เงิน พรอ้มทั้งจ่ายเงินหลังหักภาษีใหแ้ก่ผูร้ับ

เงิน และนําส่งข้อมูลและภาษีท่ีหักไวไ้ปยัง

กรมสรรพากรภายในเวลาไมเ่กิน 4 วนัทาํการ 

ถัดจากวัน ท่ีธนาคารได้รับ เ งิน  จาก น้ัน

ก ร ม ส ร ร พ า ก ร จ ะ อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น

อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูจ้า่ยเงิน กรณีนําส่งภาษี

หกั ณ ท่ีจ่ายขาดไป ผูจ้่ายสามารถนําส่งภาษี

เพ่ิมเติมผ่านระบบน้ีได้เช่นเดียวกัน ทั้ ง น้ี

สามารถตรวจสอบหลักฐานหนังสือรับรองหกั 

ณ  ท่ี จ่ า ย  ไ ด้ ต ล อ ด เ ว ล า ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์

กรมสรรพากร www.rd.go.th 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่27 ตุลาคม 2563 
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ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 28,000 28,100 

ทองรปูพรรณ 27,500.24 28,600 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   28  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  27  ตุลาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.9984 31.0894 31.4208 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 40.1485 40.2973 41.1569 

 

ยโูรโซน EUR 36.4557 36.5649 37.3125 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.3719 29.4766 30.2290 

 

ฮ่องกง HKD 3.9767 3.9938 4.0750 

 

มาเลเซยี MYR 7.3665 7.4080 7.6098 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.6390 22.7174 23.2907 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.5256 22.6342 23.3720 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6302 0.6341 0.6584 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9958 2.0477 2.2328 

 

อนิเดยี INR 0.3785 0.3979 0.4496 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 34.0145 34.1197 34.8365 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.7987 21.8760 22.6772 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.5246 20.5941 21.1835 

 

แคนาดา CAD 23.3515 23.4290 23.9630 

 

สวเีดน SEK 3.5239 3.5385 3.6122 

 

เดนมารก์ DKK 4.9017 4.9183 5.0140 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.3303 3.3445 3.4228 

 

จนี CNY 4.5700 4.6031 4.7459 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   28  ตลุาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่28  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  28  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  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

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  28  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  28  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  28  ตลุาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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