
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
28.56 - - - 29.01 - 29.06 28.56 - 29.56 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
19.64 19.64 19.64 19.64 19.64 - 19.64 19.64 19.64 19.64 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
17.64 17.64 - - - - - - - - 

ดีเซล 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 25.94 25.96 27.94 27.34 27.94 - - - - - 

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

05:00 30 Oct 
05:00 30 Oct 

05:00 30 Oct 
05:00 30 Oct 

05:00 30 Oct 
05:00 30 Oct 

05:00 30 Oct 
05:00 30 Oct 

05:00 
ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาณิชยเร่งหาทางช่วยภาคเอกชนรับมือ

สหรฐัฯ ระงบัสิทธิฯ GSP สินคา้ไทย อา้งไทย

ไม่เปิดตลาดสุกรและผลิตภณัฑน์ายกีรติ รัช

โน อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า

ได้รับการแจ้งจากสํานักงานพาณิชย์ใน

ต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ถึงประกาศ

ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี ส ห รั ฐ ฯ  ( Presidential 

Proclamation) เก่ียวกบัผลการพิจารณาตัด

สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ซ่ึงครั้งน้ีเป็นการ

ทบทวนรายประเทศ (Country Practice) 

โดยเป็นเร่ืองของการเปิดตลาดสินคา้และ

บริการประเด็นการเปิดตลาดสินคา้เน้ือสุกร

และผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากสหรัฐฯ เห็นว่าการ

เปิดตลาดสินคา้ของไทยน้ัน ไม่อยู่ในระดบัท่ี

เท่าเทียมและสมเหตุสมผล แม้ไทยช้ีแจง

อย่างต่อเน่ืองถึงผลกระทบดา้นสุขภาพและ

สุขอนามัยของประชาชน โดยมีผลบังคับใช้

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 

การตัด สิท ธิฯ  ดั งก ล่ า ว มีจํานวน 231 

รายการ เป็นสินคา้ท่ีมีการใชสิ้ทธิฯ จริงในปี 

2562 จาํนวน 147 รายการ มูลค่าการ

นําเขา้ประมาณ 604 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

คิดเป็นภาษีท่ีตอ้งกลับไปเสียในอัตราปกติ

มูลค่าประมาณ 19 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ มี

สินค้า ท่ี ได้รับผลกระทบ อาทิ อุปกรณ์

ช้ิ น ส่ ว น ย า น ย น ต์ แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ 

พวงมาลัยรถยนต์ ลอ้รถยนต์ กระปุกเกียร ์

กรอบโครงสร้างแว่นตาทําด้วยพลาสติก 

เคมีภัณฑ์ เกลือฟลูออรีน ท่ีนอนและฟูกทํา

ดว้ยยางหรือพลาสติก หลอดและท่อทําดว้ย

ยางวลัแคไนซ ์อะลูมิเนียมเจือแผ่นบาง เป็น

ตน้ทั้งน้ี การใหสิ้ทธิ GSP น้ันเป็นการใหฝ่้าย

เดียวโดยสหรฐัฯ ซ่ึงท่ีผ่านมาไทยและสหรฐัฯ 

ไดมี้การพดูคุยกนัในเร่ืองน้ีมาโดยตลอดผ่าน

เวที TIFA (Trade and Investment 

Framework Agreement) โดยหลังจากน้ี 

กระทรวงพาณิชย ์จะเร่งดําเนินการในการ

ประสานกบัฝ่ายสหรฐัฯ ซ่ึง สาํนักงานผูแ้ทน

การคา้สหรัฐฯ (United States Trade 

Representative: USTR) ยินดีหากไทยจะหา

ทางออกร่วมกันในเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจาก

สิทธิ GSP จะช่วยทาํใหผู้ส่้งออกไทยและผูนํ้า

เขา้สหรัฐฯ สามารถลดภาระภาษี ซ่ึงจะส่ง

ผ น อ ก จ า ก น้ี  ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ ไ ด้

เตรียมพรอ้มมาตรการรองรบัผลกระทบจาก

การระงบัสิทธิฯ เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

ไทยแลว้ โดยในเบ้ืองตน้วางแผนจดักิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดอย่างหลากหลาย อาทิ 

Online Business Matching สาํหรบัสินคา้ท่ี

มีความตอ้งการในตลาดสหรัฐฯ และตลาด

ใหม่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสินคา้ไทยใน

งานแสดงสินคา้ในสหรัฐฯ และตลาดใหม่ 

การส่งเสริมสินค้าไทยเข้าสู่แพลตฟอร์ม

ออนไลน์ เพื่ อ ให้ผู ้ประกอบการไทยใช้

ช่องทาง Cross border e-commerce เขา้สู่

ผู ้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ และตลาดใหม่

โดยตรงอย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชยไ์ด้

หารือ และทําความเข้าใจกับภาคเอกชน

ตลอดมา เพื่อเตรียมการรองรับและเน้นใน

เร่ืองกลยุทธ์การตลาดท่ีใหค้วามสาํคญัเร่ือง

คุณภาพมาตรฐานสินคา้มากกว่าการแข่งขนั

ด้านราคา โดยผู้ประกอบการสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงแจ้งเ ร่ือง

ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี ไ ด้ รั บ ไ ด้ ผ่ า น ท า ง ไ ล น์

แอปพลิเคชัน่ช่ือบัญชี “GSP_helper” หรือ

สายด่วน 1385 รวมถึงเว็บไซตก์รมการคา้

ต่างประเทศ www.dft.go.th ได้ลดีต่อ

เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563) 
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91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 27,650 27,750 

ทองรปูพรรณ 27,151.56 28,250 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 

www.bfa.co.th/tynews.php
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พาณิชยช่์วยเอกชนหลังถูกสหรัฐฯ ตัด GSP 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  30  ตุลาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.9328 31.0247 31.3706 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.7567 39.9058 40.7712 

 

ยโูรโซน EUR 35.9409 36.0566 36.8093 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.4128 29.5131 30.2665 

 

ฮ่องกง HKD 3.9675 3.9842 4.0661 

 

มาเลเซยี MYR 7.3607 7.4020 7.6056 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.4964 22.5756 23.1451 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3907 22.4955 23.2260 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6291 0.6342 0.6575 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9814 2.0388 2.2420 

 

อนิเดยี INR 0.3807 0.3947 0.4440 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.6452 33.7550 34.4746 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.4883 21.5685 22.3505 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.3010 20.3782 20.9738 

 

แคนาดา CAD 23.0733 23.1566 23.7061 

 

สวเีดน SEK 3.4397 3.4588 3.5374 

 

เดนมารก์ DKK 4.8261 4.8449 4.9460 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.2249 3.2410 3.3216 

 

จนี CNY 4.5650 4.5971 4.7351 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่1 พฤศจกิายน 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 



 
หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 



 
หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 

 

บริษัท   กาแลกซ่ี  ท่ีปรึกษาธุรกิจ   จาํกัด 
 

 

 

 วันท่ี 31 ตุลาคม  2563   
   

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    2/2563   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   2/2563  

ในวันท่ี  15  พฤศจิกายน   2563  เวลา 08.00  น.   ณ บ้านเลขท่ี   48/3  หมู่ท่ี  10  ตาํบล

ฉลอง อาํเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณาเร่ืองเพ่ิมทุนของบริษัท              

วาระที่ 2  พิจารณาเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 5     

วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น         

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง   

                ขอแสดงความนับถือ 

        บุญเรือน  ทัพป้ัน        

        (  นางสาวบุญเรือน  ทัพป้ัน    )             

       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  1  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

  

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  1  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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