รายยอย
สถาบัน
ตางประเทศ
บัญชี บล.

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมการขับเคลื่อน
มาตรการช่วยผลไม้ไทย สูภ้ ยั COVID ทีก่ ระทรวงพาณิชย์ ว่า จาก
การคาดการณ์ผลผลิตผลไม้หลักของไทยในปี 2563 ทุกชนิดจะมี
ผลผลิตรวม 3 ล้านตัน และเพิม่ จากปีกอ่ น 10% โดยผลผลิตจะออกสู่
ตลาดมากสุดในเดือนเมษายนนี้ จึงเตรียมความพร้อมกระจายผลไม้
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมลงนามความร่วมมือภาครัฐ
ราคาปด
ปริมาณ(ลานบาท) มติ
ชน 60 องค์กร อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร
และเอกชน
28.00 (-9.50)
18,688.87
และสหกรณ์ สมาคมค้าปลีก-ค้าส่ง กลุ่มตลาดสด ผู้ให้บริการ
74.75 (-31.75) 12,248.41
63.75 (-5.50) 106,372.56
แพลตฟอร์มออนไลน์ สายการบิน สมาคมโลจิ
มี
.
ค.
2563
6 สติกส์ ธนาคาร
31.00 (-11.25)
3,697.94
เพื
อ
่
การเกษตรและสหกรณ์
ก
ารเกษตร
(ธ.ก.ส.)
กลุม่ ล้ง และกลุม่
23.70 (-1.55)
3,371.56
เกษตรกรผลไม้ เพือ่ แก้อปุ สรรคจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ซื้อสุทธิ
ขายสุทธิ
ขายสุทธิ
ซื้อสุทธิิ

หุน
1.PTT
2.PTTEP
3.CPALL
4.PTTGC
5.BAM
อัตรากลาง
อัตราแลกเปลี่ยน

15,758.08
12,719.83
3,995.82
957.57

31.513

ดอลลารสหรัฐ
ปอนด
ยูโร
เยน(ตอ 100 เยน)
จีน(หยวน)
ฮองกง
ริงกิต
สิงคโปร
ดอลลารออสเตรเลีย
นิวซีแลนด

ซื้อ

31.24
40.66
35.46
30.14
4.46
4.00
7.34
22.45
20.11
19.35

ราคาทอง

ซื้อ

ทองคำแทง
ทองคำรูปพรรณ

บาท/ดอลลาร
ขาย

31.65
41.63
36.25
31.03
4.59
4.09
7.59
23.04
20.94
20.02
ขาย

24,800 24,900
24,346.96 25,400

ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เทรดจัดจ�าหน่ายต
นายระพีภัทร
การเกษตร (สศก
และฟืน้ ฟูภาคเกษ
กรรมการพัฒนาแ
ก่อนน�าเสนอ นาย
และสหกรณ์ ก่อน
อาทิ โครงการส่ง
เพิ่มมูลค่าและย
ในประเทศมี 50
ทีก่ เู้ งินเพือ่ แปรรูป

ปตท.ไม่หวัน่ ราคาน�า้ มันรูด
ยืนก�าไรปีนแี้ ตะ2หมืน่ ลบ.

นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท.
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้ราคา
น�า้ มันดิบตลาดโลกจะปรับลดลงจาก 60 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ต�่ากว่า 30 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว แต่ ปตท.ยังมัน่ ใจปีนจี้ ะ
มีกา� ไรไม่ตา�่ กว่าปี 2558 ทีม่ กี า� ไรสุทธิประมาณ
2 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ เป็นปีทรี่ าคาน�า้ มันดิบปรับ
ลดลงแรงมากจากกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล มาอยูท่ กี่ ว่า 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เนือ่ งจากปีนคี้ า่ การกลัน่ และส่วนต่างต้นทุนกับ

ยอยขาว
เศรษฐกิจ

เคทีซหี นุนเทีย่ วไทย - บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี
ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเทีย่ วจัดโปรโมชัน่ เด็ดเทีย่ วทัว่ ไทยไปกับเคทีซี
มอบสิทธิพเิ ศษคุม้ ค่าเพือ่ สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซโี ดยเฉพาะตลอดปีนี้

⦁‘แม็คโคร’รับซือ้ ผลไม้เพิม่

นางศิรพิ ร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานการ
สือ่ สารองค์กร บริษทั สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า
มีการคาดการณ์วา่ ปี 2563 ผลไม้ฤดูกาลจะมีผลผลิตจ�านวนมาก และ
ส่วนใหญ่กระจุกตัวภายในประเทศ ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจท�าให้การส่งออกลดลง
แม็คโครจึงวางแผนการรับซือ้ เพิม่ ขึน้ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการรับซื้อผลไม้จากชาวสวนกับสองกระทรวงหลัก
อย่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม
จัดเทศกาลผลไม้ฤดูกาล ภาคตะวันออก ทุกสาขาทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้
คนไทยช่วยกันอุดหนุนผลผลิตชาวสวน มากขึน้ กว่าปีทผี่ า่ นมา 40%

⦁ปลุกกระแสอ้อยแปลงใหญ่

จัดการผลไม้ปี 2563 ประกอบด้วย 1.สนับสนุนงบ 3 ล้านบาท
เร่งตรวจสอบและออกใบรับรองสวนผลไม้ตามมาตรฐานสากล
และสนับสนุนเยาวชนเป็นแรงงานเสริมช่วงการเก็บเกี่ยวผลไม้
2.ตัง้ ศูนย์รวบรวมผลไม้ทจี่ นั ทบุรี 3.ร่วมมือกับสมาคมตลาดกลาง
ขนาดใหญ่ดูดซับผลไม้กระจายสินค้าถึงผู้บริโภค พร้อมร่วมกับ
6 สายการบิน อนุญาตผูโ้ ดยสารหิว้ ผลไม้ขนึ้ เครือ่ งฟรีนา�้ หนักไม่
เกิน 20 กิโลกรัม 4.ร่วมกับแพลตฟอร์มกระจายผลไม้ดว้ ยระบบ
ออนไลน์ 5.การส่งเสริมการขายในประเทศจัดโปรโมชั่นรณรงค์
บริโภคผลไม้
ไทย 6.ลดการตรวจซ�า้ จัดคาราวานผลไม้ไปชายแดน
63053621
ไทย โรดโชว์ จับคูธ่ รุ กิจให้ผสู้ ง่ ออกไทยกับผูน้ า� 7.น�ากฎหมายดูแล
การค้าไม่เป็นธรรม 8.เตรียมพร้อมจัดส่งและโลจิสติกส์ให้สะดวก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์หยุดเผาใน

ราคาขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีดขี นึ้ กว่าปี 2562
รวมทัง้ ธุรกิจการกลัน่ และปิโตรเคมีไม่มกี ารปิด
ซ่อมบ�ารุงในปีนี้
“ปตท.ไม่มแี ผนเข้าพยุงราคาหรือซือ้ หุน้ คืน
แม้ปจั จุบนั ราคาหุน้ PTT จะลงไปต�า่ สุดที่ 26.75
บาทต่อหุน้ แต่จะปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไก
ตลาด เพราะเชื่อมั่นว่าถ้าผลประกอบการดี
ผู้ถือหุ้นจะกลับเข้ามาลงทุนเอง และที่ผ่านมา
ปตท.ยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นในการจ่าย มหกรรม ชิม ช้อป ชิลล์ - ณัฐพล รังสิตพล
ปันผลอัตรา 40-50% ของก�าไรสุทธิมาตลอด อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตามนโยบายเกษตรอุตสาห
เกือบ 20 ปี” นายชาญศิลป์กล่าว
น�าผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีกว่า 80 ราย ออกร้านจ�าหน

ใช้บลิ มือถือแทนสเตตเม
⦁ปล่อยกูร้ ายย่อย-แก้หนีน้ อกระบบ
⦁‘กสทช.’จ่อถก‘ธปท.’เคาะเกณฑ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ
กสทช.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ กสทช.จะหารือร่วม
กับนายวิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ถึงแนวทางการปล่อยสิน
เชือ่ ให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ย โดยใช้บลิ ค่าบริการ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบรายเดื อ นและเติ ม
เงิน แทนรายงานการเดินบัญชี (สเตตเมนต์)
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อแก้
ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบอย่าง
ถูกต้อง อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์
เคลือ่ นทีช่ า� ระค่าบริการตรงเวลา
นายฐากรกล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว
อยู่ภายใต้การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง ส�านักงาน กสทช. และ
ธปท. หากเห็นชอบในแนวทางร่วมกัน ธปท.
จะเป็นผูก้ า� หนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารปล่อย

สินเชื่อ ขณะที่ กสทช.จะประสานไปยังผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (โอเปอเรเตอร์) ให้
ข้อมูลค่าบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอ
ข้อมูลดังกล่าวกับโอเปอเรเตอร์ จากนัน้ จึงยืน่
ค�าขอสินเชือ่ พร้อมเอกสารประกอบทีธ่ นาคาร
และรอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่อไป การ
ร่วมมือกันกับ ธปท.ครัง้ นี้ อาจช่วยกระตุน้ ให้
จีดพี ขี ยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็น 1.05-1.07% ได้
ส�าหรับยอดผูใ้ ช้งานโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ วม
ของโอเปอเรเตอร์ภาคเอกชน 3 ราย อยู่ที่
93.2 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น บริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส
จ�านวน 42 ล้านเลขหมาย ได้แก่ เติมเงิน 32.9
ล้านเลขหมาย รายเดือน 9.1 ล้านเลขหมาย
ขณะที่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวน 30.6 ล้านเลขหมาย ได้แก่ เติมเงิน 22.3
ล้านเลขหมาย รายเดือน 8.3 ล้านเลขหมาย

‘หอการค้า’ระดมสมองสูโ้ รคระบาด
ส.โรงแรมใต้
ข
อรั
ฐ
ลดภาษี
โ
รงเรื
อ
น
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยระหว่างการจัดประชุม

เชิงปฏิบตั กิ ารภายใต้ชอื่ ไทยช่วยไทย โอกาสจากวิกฤต โควิด-19 โดยมีเอกชนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 ราย ทีห่ อประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว เพือ่ ต้องการระดมความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับ

และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ
จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค
เลขหมาย ได้แก่ เติมเงิน 14
รายเดือน 6.4 ล้านเลขหมา
นายฐากรกล่าวว่า ขณ
การประสานจาก บริษทั ทรู
แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากัด
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�า
จะเข้ า ช� า ระเงิ น ค่ า ใบอนุ ญ
ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์
1,912,399,111 ล้านบาท
เพิม่ ) หรือคิดเป็น 10% ของร
19,123,991,110 ล้านบาท (ร
พร้อมรับใบอนุญาต และวาง
(แบงก์การันตี) จากธนาคาร
ช�าระเงินค่าใบอนุญาตในส
17,211,591,999 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทียูซี ยังเป็นผ
คลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเ
ใบอนุญาต มูลค่า 3,827,2
(รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) ก� า ห
ใบอนุญาตเต็มจ�านวนภายใน

จอด
ปาย

โควิดก่อนป

ระเพือ่ มเป็นระยะๆ กับสัญ

