
ประเภท 
          

เบนซิน 

(Gassoline) 

 

 
26.66 - - - 27.11 - 27.16 26.66 - 26.66 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 

 

 
17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 - 17.74 17.74 17.74 17.74 

แกส๊โซฮอล ์

(Gasohol) 
 

 
16.39 16.39 - - - - - 16.39 - - 

ดีเซล 18.49 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 21.54 22.64 22.66 24.64 24.64 24.64 - - - - 

มีผลตัง้แต่  (Effective Date) 
14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

14 May 
05:00 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“สมคิด” เร่งคลังออกมาตรการเยียวยา

ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าไม่ถึงแหล่ง

เงินทุน ดา้นรัฐมนตรีคลังคาดใชง้บกองทุน

ไม่เกิน 1 แสนลา้น พรอ้มโยน ครม.ตดัสินใจ

แก้วิกฤติการบินไทยนายสมคิด จาตุศรี

พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง

เ ป็นประธานการประชุมทบทวนภาวะ

เศรษฐกิจ ว่า ไดก้าํชับใหก้ระทรวงการคลัง

เร่งวางแนวทางการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

ขนาดเล็กท่ีไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

และบริษัทท่ียังไม่ปลดพนักงานให้เสร็จ

โดยเร็ว และใหค้ณะกรรมการกลัน่กรองการ

ใชเ้งินกูจ้าก พ.ร.ก. 1 ลา้นลา้นบาท เร่งทํา

ความเขา้ใจกบัหน่วยงานอื่น ๆ ในการเขา้มา

ขอใชง้บประมาณจาก พ.ร.ก.ดังกล่าว เพื่อ

จดัทาํโครงการจา้งงานในชุมชนช่วยเหลือผูท่ี้

ถูกเลิกจ้างให้มีงานและรายได้ด้านนาย

อุ ต ต ม  ส า ว น า ย น  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ก ล่ า ว ว่ า 

กระทรวงการคลงัจะเร่งวางแนวทางกองทุน

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีไม่

สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เช่น วิสาหกิจ

ชุมชน คาดว่าจะใช้เ งินกองทุนไม่ เ กิน 

100,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะใชง้บจาก พ.ร.ก.กู ้

เงิน 400,000 ลา้นบาท ขณะท่ีจาํนวนผูท่ี้

คาดว่าจะเขา้รับการช่วยเหลือผ่านกองทุน

ดังกล่าวอาจต้องใช้วิธีการลงพื้ นท่ีสํารวจ 

เ น่ืองจากเ ป็นก ลุ่ม ผู้ประกอบการ ท่ี ไ ม่

สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้ทาํใหส้ถาบนั

การเงินไม่มีฐานขอ้มูล นอกจากน้ี จะเร่ง

พิจารณาแนวทางและเง่ือนไขเพื่อช่วยเหลือ

บริษัทท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 แต่ยงั

ไม่ มีการปลดพนักงาน รวมถึงบริษัท ท่ี

เก่ียวกบัสายการบินและธุรกิจท่องเท่ียวดว้ย 

ซ่ึงจะเร่งพิจารณาแนวทางใหเ้สร็จก่อนวัน

อังคารหน้า ส่วนกรณีเจ้าสัวซีพี เสนอให้

รฐับาลกูเ้งินเพิ่ม 3 ลา้นลา้นบาทน้ัน มองว่า

ขณะน้ีเงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท ยงัเพียงพอต่อ

การแกไ้ขปัญหา ขณะท่ีการประเมินตัวเลข

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงการคลัง ระบุว่าจะมีการแถลงข่าว

ร่วมกบัสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) วันจันทร์หน้า 

โดยยอมรับว่าจีดีพีปีน้ีติดลบแน่นอน ส่วน

ไตรมาส 3 และ 4 ยงัตอ้งรอดูว่าจะมีปัจจัย

บวก เช่น สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ดีขึ้ น รวมทั้งสญัญาณการคา้ขายและ

การท่องเท่ียวท่ีดีขึ้ นหรือไม่ ส่วนกรณีการนํา

การบินไทยเขา้สู่แผนลม้ละลายน้ัน ยอมรับ

ว่าเป็นหน่ึงในแนวทางแกปั้ญหา แต่สุดทา้ย

จะใชแ้นวทางใดในการแกว้ิกฤติการบินไทย

จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ขณะท่ีกระแสข่าวการลาออกจากตําแหน่ง

หวัหน้าพรรคพลังประชารัฐน้ัน นายอุตตม 

ยนืยนัว่ายงัไม่ไดล้าออกจากตาํแหน่งหวัหน้า

พรรคพลังประชารั ฐ  และ ทุกอย่ า งยัง

เหมือนเดิม โดยยงัทําหน้าท่ีตามปกติ ไม่มี

อะไรเปล่ียนแปลง รวมถึงไม่ไดร้บัแรงกดดนั

จากทางพรรคการ เมืองให้ลาออกจาก

ตําแหน่งแต่อย่างใด ดังน้ัน จึงมัน่ใจว่า

กระแสท่ีออกมาจะไม่กระทบต่อการบริหาร

เศรษฐกิจอยา่งแน่นอน 

 

      
(ทีม่า:สาํนกัข่าวไทย,วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 )

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจําวนั 

96.5% 
รบัซ้ือ 

(บาท) 

ขายออก

(บาท) 

ทองคาํแท่ง 26,100 26,300 

ทองรปูพรรณ 25,635.56 26,800 
ท่ีมา : สมาคมคา้ทองคาํ 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 

www.bfa.co.th/tynews.php
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“สมคดิ” จีค้ลังออกมาตรการช่วยเหลือธุรกจิขนาดเล็ก
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   15  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจาํวนัที่  14 พฤษภาคม  2563 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉลี่ย อัตราขาย 

ถัวเฉลี่ย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 

 
 

 

สหรฐัอเมรกิา USD 31.8331 31.9245 32.2589 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 38.6408 38.7928 39.6640 

 

ยโูรโซน EUR 34.2273 34.3389 35.0601 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.5426 29.6466 30.3998 

 

ฮ่องกง HKD 4.0844 4.1017 4.1813 

 

มาเลเซยี MYR 7.2537 7.3010 7.5053 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.2540 22.3327 22.8707 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.1369 22.2538 22.9481 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6214 0.6265 0.6500 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9936 2.0605 2.2801 

 

อนิเดยี INR 0.3844 0.4014 0.4537 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.5613 32.6671 33.3323 

 

ออสเตรเลยี AUD 20.2126 20.2697 21.0374 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 18.8270 18.9034 19.5043 

 

แคนาดา CAD 22.4166 22.4998 23.0143 

 

สวเีดน SEK 3.2095 3.2285 3.3038 

 

เดนมารก์ DKK 4.5886 4.6068 4.7026 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.0966 3.1105 3.1911 

 

จนี CNY 4.4260 4.4561 4.5836 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 
หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   15  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจําวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ       

กรุงเทพ 6.1000 5.4750 6.1000 18.0000 21.1000 18.0000 
กรุงไทย 6.2200 5.3750 6.3450 16.3450 20.0000 - 
กสิกรไทย 6.2200 5.6000 6.1000 21.5000 23.5000 18.0000 
ไทยพาณิชย์ 6.0950 5.3750 6.3450 28.0000 28.0000 18.0000 
กรุงศรีอยุธยา 6.3000 5.8300 6.3000 21.0000 28.0000 - 
ทหารไทย 6.2750 6.2500 6.6300 28.0000 28.0000 18.0000 
ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 
ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 18.0000 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 7.7000 7.4750 - 15.0000 15.0000 - 

ธนชาต 6.2750 6.2500 6.6300 14.1300 18.0000 9.9000 - 
18.0000 

ทิสโก้ 6.6500 6.6000 6.9750 36.0000 36.0000 - 
เมกะ สากลพาณิชย์ 7.0000 6.2500 7.0000 12.0000 15.0000 - 
เกียรตินาคิน 6.7000 6.6500 6.9000 28.0000 28.0000 - 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.2500 6.6250 7.3500 18.0000 18.0000 - 
ไอซีบีซี (ไทย) 7.0250 6.7500 7.2750 21.0000 21.0000 18.0000 
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 36.0000 - 
แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.5000 7.0000 12.7500 22.2500 18.0000 
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 6.8376 6.4003 6.9456 21.8803 23.6237 18.0000 
สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 18.0000 
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 7.2500 7.2500 - 15.0000 19.5000 - 
มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 
บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 
เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.6350 7.1205 8.4450 16.7945 22.3755 18.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15  พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 

 

บริษัท พี.เค. ฟู๊ดส ์ เซอรว์ิส  จาํกัด 

 
 

 วันท่ี  15 พฤษภาคม   2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี    1/2563   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี   1/2563 

ในวันท่ี    31  พฤษภาคม   2563  เวลา 08.00  น.  ณ บ้านเลขท่ี  33/75  หมู่ท่ี 1  ตาํบลรัษฎา  

อาํเภอเมืองภูเก็ต     จังหวัดภูเก็ต  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณาให้เลิกบริษัทและอาํนาจผู้ชาํระบัญชี            

วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กันด้วยจะขอบคุณยิ่ง  

                        ขอแสดงความนับถือ 

      เสริมพล   เอกวิจิตรนพชัย                                     

(  นายเสริมพล   เอกวิจิตรนพชัย  )   

       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 โฟกสั 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 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  

mailto:dunlawan@bfa.co.th
mailto:saranya@focus.co.th


 
หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15  พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 

 

  



 
หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15  พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  15  พฤษภาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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