
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาณิชย์เตรียมแผนช่วยเหลือภาคธุรกิจ

หลงัสหรฐัตัดสิทธิ GSP ย ้าถูกเรียกเพิ่มแต่

กว่า 600 ลา้นบาทไม่ใช่ 2.5 หมื่นลา้น

บาท นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ กล่าวว่า แมป้ระเทศไทยจะถูก

สหรัฐฯ ตัดภาษีศุลกากรหรือ GSP ก็ตาม 

โดยแนวทางส่งเสริมการค้าระหว่าง 2 

ประเทศจะยังเดินหน้ าเต็ม ที  เพื่ อลด

ผลกระทบจากการตัดสิทธิฯ ซ่ึงกระทรวง

พาณิชย ์จะเร่งประสานกบัฝ่ายสหรฐัฯ โดย

ผ่านส า นั ก งานผู ้แทนการค้าสหรัฐฯ 

( United States Trade Representative: 

USTR) เพื่อช่วยท าใหผู้ส้่งออกไทยและผูน้ า

เขา้สหรฐัฯ สามารถลดภาระภาษีท่ีเพิ่มขึ้ น

หลังจากน้ีไป และกระทรวงพาณิชย์จะหา

ม า ต ร ก า ร ใน ด้ า น ต่ า ง ช่ ว ย เห ลื อ

ผู ้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐฯ และ

ตลาดใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสินคา้ไทย 

พ ร้อ ม ทั้ ง ส่ ง เส ริ ม สิ น ค้ า ไท ย เข้ า สู่

แพลตฟอรม์ออนไลน์ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ

ไ ท ย ใ ช้ ช่ อ ง ท า ง  Cross border e-

commerce และปรบักลยุทธก์ารตลาดท่ีให้

ความส าคัญเร่ืองคุณภาพมาตรฐานสินคา้

มากกว่าการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่าง

เดียว ทั้งน้ี การท่ีสหรฐัฯ ตดั GSP ของไทย

มาจากการเปิดตลาดสินค้าและบริการ 

โดยเฉพาะการเปิดตลาดสินคา้เน้ือสุกรและ

ผลิตภัณฑ์ โดยสหรัฐฯ เห็นว่าการเปิด

ตลาดสินคา้ของไทยน้ัน ไม่อยู่ในระดับท่ี

เท่าเทียมและสมเหตุสมผล แมไ้ทยชี้ แจง

อยา่งต่อเน่ืองถึงผลกระทบดา้นสุขภาพและ

สุขอนามยัของประชาชน โดยมีผลบงัคบัใช้

วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 

การตัดสิท ธิฯ ดังก ล่าวมีจ านวน 231 

รายการ เป็นสินคา้ท่ีมีการใชส้ิทธิฯ จริงใน

ปี 2562 จ านวน 147 รายการ คิดเป็น

ภาษีท่ีตอ้งกลับไปเสียในอัตราปกติมูลค่า

ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

ป ร ะม าณ  600 ล้าน บ าท  โด ย ไม่ ใช่ 

25,000 ลา้นบาทแต่อย่างใด มีสินค้าท่ี

ไดร้บัผลกระทบ อาทิ อุปกรณ์ชิ้ นส่วนยาน

ยนต์และส่วนประกอบ พวงมาลัยรถยนต ์

กรอบโครงสรา้งแว่นตาท าดว้ยพลาสติก 

เคมีภณัฑ ์เกลือฟลอูอรีน ท่ีนอนและฟูกท า

ดว้ยยางหรือพลาสติก หีบกล่องท าจากไม ้

ตะปูควงส าหรับใชก้ับไม ้อะลูมิเนียมเจือ

แผ่นบาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้

สิทธิฯ GSP น้ันเป็นการให้ฝ่ายเดียวจาก

สหรัฐฯ ซ่ึงท่ีผ่านมาสหรัฐฯ มีการทบทวน

คุณสมบัติของประเทศท่ีไดร้บัสิทธิฯ อย่าง

ต่อเน่ือง และในปี 2562 ไดป้ระกาศระงบั

สิทธิฯ GSP ทั้งประเทศ กับอินเดีย และ

ตุรกี ดว้ยเหตุผลดา้นการเปิดตลาดสินคา้

และบริการ และด้านเกณฑ์ระดับการ

พัฒนาประเทศ ตามล าดับ และได้ระงับ

สิทธิฯ บางรายการสินคา้กับยูเครน ดว้ย

เหตุผลด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา นอกจากน้ี ยังมีหลายประเทศท่ี

สหรัฐฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาระงับ

สิ ท ธิ ฯ  GSP เพิ่ ม เติ มด้วย เห ตุ ผลการ

คุ้มครองทรัพย์สิ นทางปัญญ า ได้แก่ 

อิน โด นี เซีย  และแอฟ ริก าใต้  และใน

ประเด็นการคุม้ครองสิทธิแรงงาน เช่น เอริ

เท รี ย  ซิ ม บั บ เว  ค า ซั ค ส ถ าน  แ ล ะ

อาเซอรไ์บจาน เป็นตน้ 

 

      
(ทีม่า:ส านกัข่าวไทย,วนัที ่2 พฤศจกิายน 2563) 
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ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 27,800 27,900 
ทองรปูพรรณ 27,303.16 28,400 

ท่ีมา : สมาคมค้าทองค า 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพ์ได้ 

www.bfa.co.th/tynews.php

 

เลขทะเบียน สสช.90/2559  ISSN 2539-6048  

ฉบบัท่ี 1457 ปีท่ี 5 

พาณิชย์เตรียมแผนช่วยเอกชนไทย 

 เศรษฐกจิ 

 หน้าที่ 1,400 

ได้บจ.  “BCG”เพิ่ม https://www.dailynews.co.th/economic/665147

บาท 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/economic/662599https://www.dailyne

ws.co.th/economic/662663 

    FACEBOOK MESSENGER  WHATSAPP 

20 ส.ค. 61 | 11:36 น. 

 

    FACEBOOK MESSENGER  WHATSAPP 

15 ส.ค. 61 | 16:20 น. 

https://www.dailynews.co.th/economic/660135 

 

fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b7a4546e3f8e40ad2f4d2e0%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
whatsapp://send/?text=%20https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b7a4546e3f8e40ad2f4d2e0%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b73f040e3f8e40ad3f4ca94%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna
whatsapp://send/?text=%20https%3A%2F%2Fwww.mcot.net%2Fview%2F5b73f040e3f8e40ad3f4ca94%3Futm_source%3DTNA%26utm_medium%3DTOPNEWS%26utm_campaign%3Dfixtna


 

หน้า 2 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   3  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที่  2  พฤศจิกายน  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
 

 
 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.8290 30.9216 31.2628 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 39.6054 39.7582 40.6217 

 

ยโูรโซน EUR 35.7183 35.8324 36.5812 

 

ญีปุ่น่ (ต่อ 100 เยน) JPY 29.2306 29.3318 30.0832 

 

ฮ่องกง HKD 3.9537 3.9712 4.0534 

 

มาเลเซยี MYR 7.3393 7.3830 7.5869 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.4324 22.5118 23.0841 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.3261 22.4293 23.1548 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6265 0.6316 0.6554 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9745 2.0333 2.2262 

 

อนิเดยี INR 0.3771 0.3939 0.4423 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 33.3847 33.4951 34.2056 

 

ออสเตรเลยี AUD 21.4425 21.5240 22.3054 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 20.2373 20.3134 20.9151 

 

แคนาดา CAD 23.1465 23.2296 23.7845 

 

สวเีดน SEK 3.4311 3.4498 3.5287 

 

เดนมารก์ DKK 4.7947 4.8137 4.9144 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.1928 3.2078 3.2907 

 

จนี CNY 4.5550 4.5880 4.7299 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 



 

หน้า 3 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   3  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่3 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 



 

หน้า 4 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  3  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 



 

หน้า 5 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  3  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 

 

ประกาศ 

เลิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี อินฟราสตรัคเจอร์ 

                        ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพี อินฟราสตรัคเจอร์  
ได้เลิกห้างหุ้นส่วน ฯ ตัง้แต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

                        จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี ้และเจ้าหนีทั้ง้หลาย ของบริษัทนี ้ได้โปรด
ติดต่อช าระหนี ้หรือยื่นค าทวงหนีต่้อข้าพเจ้า ณ ส านักงานเลขท่ี 36/6 หมู่ท่ี 2 
ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ภายในก าหนด 7 วัน นับตัง้แต่วัน
ประกาศนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

  

                                                                นางสาวอัจฉรา  จงเจริญพร 

                                                                         ผู้ช าระบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 
 

 

บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จ ากดั 

รับสมัครเพือ่นร่วมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานบัญชี 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรือ ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีสำขำ
บญัชี 

2 สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้คลอ่ง 
3 สำมำรถใช้โปรแกรมบญัชี Express for win จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

4 มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน รักควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรด้วยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 แขวงจรเข้บวั 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 
 

 
 
 

 

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
mailto:saranya@focus.co.th


 

หน้า 6 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  3  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

งต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  

 

 

  



 

หน้า 7 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  3  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 8 หนงัสือพิมพ์ตอ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  3  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขท่ี 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


