
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassoline) 

 

 
28.56 - - - 29.01 - 29.06 28.56 - 29.56 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 

แกส๊โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

19.64 19.64 19.64 19.64 19.64 - 19.64 19.64 19.64 19.64 
แกส๊โซฮอล์ 
(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 : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกชนเผยกระทบไม่มาก สหรัฐประกาศ

ตดัสิทธิ GSP สินคา้ไทยกว่า 2.5 หมื่นลา้น

บาท ดีเดย ์30 ธันวาคมน้ีนายกีรติ รัชโน 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึง

กรณีท่ีสหรัฐอเมริกาตัดสินใจระงับสิทธิ

พิ เศษท างภ าษี ศุ ลกากร  (GSP) ราย

ประเทศ ซ่ึงได้มีการตัดสิทธิ GSP สินค้า

ของไทยมูลค่า 817 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

ตั้งแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 เน่ืองจาก

เห็นว่าการเปิดตลาดสินค้าไทยไม่อยู่ใน

ระดั บ ท่ี เท่ า เที ยม แล ะสม เห ตุ สม ผล 

โดยเฉพาะการเปิดตลาดสินคา้เน้ือสุกรและ

ผลิตภัณฑท่ี์มีการใชส้ารเร่งเน้ือแดง (แรค

โตพามีน) ซ่ึงสหรัฐต้องการเปิดตลาด

ส่งออกจ าหน่ายเน้ือสุกรมาไทย แต่ไทย

จ าเป็นต้องค าน่ึ งถึงการดูแลคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค และไม่ใหก้ระทบอุตสาหรกรรม

ในประเทศจากการตรวจสอบการตัดสิทธิ 

GSP สินคา้ไทยรวม 231 รายการ มูลค่า 

817 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 

25,400 ลา้นบาท พบว่ามีสินคา้ไทยท่ีใช้

สิทธิจริง จ านวน 147 รายการ มีมูลค่า

การน าเข ้าในสหรัฐประมาณ 604 ล้าน

ดอลลารส์หรฐั หรือราว 1.8 หมื่นลา้นบาท 

ซ่ึงคิดเป็นภาษีท่ีต้องกลับไปเสียในอัตรา

ปกติประมาณ 3-4% มูลค่าประมาณ 19 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 600 

ลา้นบาท ไม่ใช่มูลค่า 25,000 ลา้นบาท

อย่างท่ีเป็นข่าวส่งผลใหจ้ะมีสินคา้ท่ีไดร้ับ

ผลกระทบ เช่น อุปกรณ์ชิ้ นส่วนยานยนต ์

ส่วนประกอบพวงมาลยัรถยนต ์ลอ้รถยนต ์

กระปุกเกียร์ กรอบโครงสรา้งแว่นตาท า

ดว้ยพลาสติกเคมีภัณฑ์ เกลือฟลูออรีน ท่ี

นอนและฟกูท าดว้ยยางหรือพลาสติกหลอด 

และท่อท าดว้ยยางวัลคาไนซ์ อะลูมิเนียม

เจือแผ่นบาง เป็นตน้ การถูกตัดสิทธิ GSP 

ครั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่าสินคา้ไทยจะถูก

หา้มส่งออกไปสหรัฐ ยงัส่งออกไปไดป้กติ

แต่ตอ้งเสียภาษีน าเขา้ในอัตราปกติ หาก

สินค้าไทยมีการเน้นคุณภาพมาตรฐาน 

สรา้งการยอมรบัเช่ือว่าแมภ้าษีจะสูงขึ้ น แต่

คงไม่มี ผลต่อการส่ งออก สหรัฐจะยัง

ตอ้งการสินคา้ไทยเหมือนเดิมนายกีรติ ยงั

ก ล่าวอีกว่า  กระทรวงพาณิ ชย์เต รียม

มาตรการรองรับผลกระทบจากการระงับ

สิทธิ GSP เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการไทย

แล้ว  โด ยมี แผน จัด กิ จก รรมส่ ง เส ริม

การตลาดส าหรับสินคา้ท่ีมีความตอ้งการ 

การจดักิจกรรมส่งเสริมสินคา้ไทย ในงาน

แสดงสินค้าในสหรัฐและตลาดใหม่ การ

ส่ ง เส ริมสินค้า ไทย เข้าสู่ แพลตฟอร์ม

ออนไลน์ เพื่ อให้ผู ้ประกอบการไทยใช้

ช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดน เข ้าสู่

ผู ้บ ริโภคโดยตรง นอกจากน้ีประสาน

สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) 

ช่วยเหลือดา้นการส่งออกสินเช่ือ และเสริม

สภาพคล่องรวมทั้งเปิดช่องทางใหส้อบถาม

ขอ้มูลและรับแจง้เร่ืองผลกระทบ ผ่านไลน์

แอปพลิเคชนัชื่อบัญชี “GSP_helper” หรือ

สายด่วน 1385 

 

 

      
(ทีม่า:ส านกัข่าวไทย,วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563) 
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ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 27,750 27,850 
ทองรปูพรรณ 27,257.68 28,350 

ท่ีมา : สมาคมค้าทองค า 
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หน้า 2 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   2  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  30  ตุลาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย 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 

 

ญีปุ่น่ (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 

 

 



 

หน้า 3 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   2  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่2 พฤศจกิายน 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 25.0000 25.0000 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 

ไทยเครดิตเพือ่รายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 35.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 16.0000 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.8750 6.0000 - 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6900 6.3013 6.6888 21.6695 23.7879 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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หน้า 5 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  2  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 

บริษัท เอเชีย คอนซูมเมอร์ จ ากัด  

 

 

 วันที่  2 พฤศจิกายน 2563 
   

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย คอนซูมเมอร์ จ ากัด 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
 

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563  

ในวันที่        20   พฤศจิกายน  2563      เวลา   09.30   น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่  

1213/13 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร    เพื่อ

พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2563     

วาระที่ 2  พิจารณาเลิกบริษัท และอ านาจของผู้ช าระบัญชี       

วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชี         

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้  

ขอแสดงความนับถือ 

                          พจนาถ อุตสาหพานิช              อริสา ว่องพยาบาล   
(  นางสาวพจนาถ อุตสาหพานิช)     (นางสาวอริสา ว่องพยาบาล) 
                                กรรมการ 

 

 

 

 
 

บริษทั ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรือ ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี
สำขำบญัช ี

2 สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้คลอ่ง 
3 สำมำรถปฏิบตัิงำนตำ่งจงัหวดัได้บำงเวลำ 
4 มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน รักควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรด้วยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 

 
 

บริษัท เอส.ซี.มอเตอร์สไบค์ จ ากัด 

 

 วันที่  2 พฤศจิกายน 2563 
   

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ซี.มอเตอร์สไบค์ จ ากัด 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย      ใบมอบฉันทะ 
 

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563  

ในวันที่    20   พฤศจิกายน  2563      เวลา   09.30   น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่  4/320 

หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ซอยรามค าแหง 184 ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2563     

วาระที่ 2  พิจารณาเลิกบริษัท และอ านาจของผู้ช าระบัญชี       

วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชี         

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้  

        ขอแสดงความนับถือ 

                                         จิตตานันท์  แจ้งวัง  
      (  นางสาวจิตตานันท์  แจ้งวัง ) 
                             ..............    ..กรรมการ 

 
 
 
 

 
 

 

บริษัท บิลด์อัพ จ ากัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันที่  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 

ในวันที่  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  ส านักงานเลขที่  83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
  วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิน้สุดวันที่  31 พฤษภาคม 2561 
  วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี  
 
 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 
า 

mailto:dunlawan@bfa.co.th


 

หน้า 6 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  2  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  

 

 

  



 

หน้า 7 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  2  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 8 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  2  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขท่ี 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


