งใหม่ สงขลา สุราษฎร์ธานี
รวม 16 จังหวัด วงเงิน
000 บาท รวมเป็นเงิน
ละระดับอ�าเภอ รวม 824
50,000 บาท รวมเป็นเงิน
ารรับซือ้ หน้าสวน ผูซ้ อื้ จะ
ด จะมีปญ
ั หาในส่วนของ
างบกลางที่ขอมาอุดหนุน
ะจายผลไม้ที่ออกแล้วให้

ตลาด ราคาตกต�่าและเกษตรกรจะประสบ
ปัญหาขาดทุน ขณะเดียวกันก็มสี หกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ด�าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้
104 แห่ง ใน 31 จังหวัด มีเกษตรกรเป็น
สมาชิก 95,321 ราย ปริมาณการรวบรวม
ผลไม้ในปี 2562 ทีผ่ มติ
า่ นมาชน32,242.53 ตัน
มูลค่า 966.173 ล้านบาท และมีการส่งออก
ผลผลิต3ทุมี
เรีย.นค.มัง2563
คุด และล�าไย ไปประเทศจีน
12,251.16 ตัน มูลค่า 572.45 ล้านบาท

- พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
จ�ากัด (มหาชน) หรือแคท ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีไอโอที
นทีเ่ กษตรอัจฉริยะในโครงการ “CAT เพาะพันธุด์ ”ี ให้แก่
พ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ จ.นครราชสีมา เมือ่ เร็วๆ นี้

ด้ แต่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบเอง

ชเอขอโต15-20%

รุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน
มบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
กรุ๊ป กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจในปี 2563 บริษัทตั้ง
15-20% มุง่ ขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ 4
บลิวเอชเอ โลจิสติกส์ 2.ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ สี้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ 4.ดับบลิวเอชเอ
ม

ต่อลมหายใจดาวเทียมไทยคม 5 ให้สามารถใช้งานได้
จนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน แต่นี่ผ่านเวลามาเป็นแรมปี
ทัง้ “กระทรวงดีอเี อส” และ “ไทยคม” ยังเอ้อระเหย
ลอยชาย ปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนดาวเทียมไทยคม 5
ใช้ ง านไม่ ไ ด้ ถื อ เป็ น การกระท� า ที่ ขั ด ต่ อ มติ ครม.
หรือไม่
ยังจะท�าหน้าซื่อตาใสไม่รับผิดชอบต่อปัญหาได้
หรือ??

63048252
อั6มพวัน อยูก่ ระทุ
ม่

ชง‘กพช.’ลดเป้าโซลาร์ปชช.
ดีลเลอร์วอนรัฐเลิกอี85-บี20
นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน เปิดเผย
ว่า กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตัง้ บนหลังคาทีอ่ ยูอ่ าศัย (โซลาร์ภาคประชาชน) ในปี 2563 ต่อไป
แต่จะปรับลดสัดส่วนปริมาณการรับซื้อลงซึ่งรายละเอียดจะน�าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กลางมีนาคมนี้
ตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (พีดพี ี 2018) ฉบับปรับปรุงใหม่
รายงานข่าวแจ้งว่า ตามร่างพีดพี ี 2018 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ได้ปรับ
ลดปริมาณการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ปลายแผนปี 2580 ลงเหลือ
9,290 เมกะวัตต์ จ�านวนนีเ้ ป็นโซลาร์ภาคประชาชน 8,740 เมกะวัตต์
ช่วง 5 ปีแรก (ปี 2563-67) จะรับซือ้ เข้าระบบ รวม 750 เมกะวัตต์ แบ่ง
เป็น ปี 2563 อยูท่ ี่ 50 เมกะวัตต์ ปี 2564 อยูท่ ี่ 100 เมกะวัตต์ ปี 2565
อยูท่ ี่ 150 เมกะวัตต์ ปี 2566 อยูท่ ี่ 200 เมกะวัตต์ และปี 2567 อยูท่ ี่
250 เมกะวัตต์ โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปีนี้เหลือเพียง
47 เมกะวัตต์ หลังจากปี 2562 ยืน่ เสนอแล้ว 3 เมกะวัตต์
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า กลุ่มผู้แทน
จ�าหน่ายค้าน�า้ มัน หรือดีลเลอร์ ได้เข้าพบนายสนธิรตั น์ เพือ่ หารือถึงการ
ส่งเสริมน�า้ มันแก๊สโซฮอล์ อี20 (เบนซินผสมเอทานอล 20%) ให้เป็น
น�้ามันพื้นฐานโดยดีลเลอร์เสนอความเห็นให้กระทรวงพลังงานลดชนิด
หัวจ่ายน�า้ มันลง 3 ชนิดได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91 อี85 และไบโอดีเซลบี20
(ดีเซลผสมบี100 จ�านวน 20%) เนือ่ งจากกลุม่ นีม้ กี ารจ�าหน่ายผ่านสถานี
บริการเป็นปริมาณต�า่ และผูบ้ ริโภคมีทางเลือกไปใช้นา�้ มันชนิดอืน่ ได้

