มติชน

ม ชิม ช้อป ชิลล์ - ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขับเคลือ่ น

10 มี.ค. 2563

รมเกษตรแปรรูป ตามนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม จัดงานแสดงสินค้า “มหกรรม ชิม ช้อป ชิลล์”
อบการเอสเอ็มอีกว่า 80 ราย ออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เมือ่ เร็วๆ นี้
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และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค จ�านวน 20.6 ล้าน
เลขหมาย ได้แก่ เติมเงิน 14.2 ล้านเลขหมาย
รายเดือน 6.4 ล้านเลขหมาย
นายฐากรกล่าวว่า ขณะเดียวกัน ได้รับ
การประสานจาก บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์
แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากัด (ทียซู )ี ในเครือ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) ว่า
จะเข้ า ช� า ระเงิ น ค่ า ใบอนุ ญ าตคลื่ น ความถี่
ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ งวดแรกจ�านวน
1,912,399,111 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่า
เพิม่ ) หรือคิดเป็น 10% ของราคาค่าใบอนุญาต
19,123,991,110 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
พร้อมรับใบอนุญาต และวางหนังสือค�า้ ประกัน
(แบงก์การันตี) จากธนาคารเพือ่ ค�า้ ประกันการ
ช�าระเงินค่าใบอนุญาตในส่วนที่เหลือจ�านวน
17,211,591,999 ล้านบาท ภายในสัปดาห์นี้
นอกจากนี้ ทียูซี ยังเป็นผู้ชนะการประมูล
คลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ จ�านวน 8
ใบอนุญาต มูลค่า 3,827,271,110 ล้านบาท
(รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) ก� า หนดช� า ระเงิ น ค่ า
ใบอนุญาตเต็มจ�านวนภายใน 1 ปี

‘ราช กรุป๊ ’จับมือออสซี่
ขายไฟจากลมเริม่ ม.ค.64

นายกิจจา ศรีพฑั ฒางกุระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ราช กรุป๊
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ซึง่
เป็นบริษทั ย่อยในออสเตรเลีย ได้ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมคอลเล็กเตอร์กบั Infigen Energy ซึง่ เป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว Infigen
Energy จะซือ้ ไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากโครงการ 60% โดยจะมีผลเมือ่ โครงการ
เริม่ ผลิตไฟฟ้าครัง้ แรก ในปี 2563 และสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2573
ส�าหรับโครงการคอลเล็กเตอร์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ มีมลู ค่า
โครงการประมาณ 360 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้เฉลีย่ ปีละประมาณ 528 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ซึง่ ตอบสนองความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 80,000 ครัวเรือน ปัจจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถทดสอบการเดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้าในเดือน
พฤศจิกายน 2563 และเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2564
โครงการพลังงานลมคอลเล็กเตอร์มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 226.80
เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีบริษทั
ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ถือหุน้ ทัง้ หมด ซึง่ ปัจจุบนั มีโครงการ
พลังงานทดแทนทีล่ งทุนแล้ว 7 โครงการ ก�าลังผลิตติดตัง้ รวม 665.69
เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลมสตาร์ฟชิ ฮิลล์ 33 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานลมทูรา่ 21 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานลมวินดี้ ฮิลล์ 12
เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คอลลินส์วลิ ล์ 42.5 เมกะวัตต์ โรง
ไฟฟ้าพลังงานลมเมาท์เอเมอรัลด์ 180.45 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมคอลเล็กเตอร์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมยานดิน 149.94 เมกะวัตต์
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โควิดก่อนปรับ ครม.
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จากที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศ
ญีป่ นุ่ !!!
นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับผิด
ชอบต่อสังคม ส�าหรับคนที่เดินทางไป
ประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาแล้วต้อง
กักตัว
นอกจากช่วยอัพเดตข้อมูล ยัง
กล้6าแสดงตัวต่อสาธารณะ 63053623
เยี่ยมไป
เลยคร่าาา...อิอิ

ระเพือ่ มเป็นระยะๆ กับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรี
(ครม.) หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าหลังศึกอภิปรายไม่ไว้
วางใจจบลง...น่าจะเห็นการเปลีย่ นแปลงภายในเดือนมีนาคมนี!้ !
แต่แรงสั่นสะเทือนจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กลับกระเพือ่ ม
รุนแรงกว่า ท�าให้กระแสปรับ ครม.เบาลง เปลีย่ นไปโฟกัส
รัฐบาลจะพิสจู น์ฝมี อื แก้วกิ ฤตประเทศได้หรือไม่
ทีว่ กิ ฤต ไม่ใช่เพราะรัฐบาลคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่อยู่
แต่รฐั บาลก�าลังคุมความตืน่ ตระหนกของคนไทยไม่อยูม่ ากกว่า
เห็นชัดๆ คือ เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยจาก
พฤติกรรมคนบางกลุ่มฉวยโอกาสกักตุน โก่งราคา ทั้งที่
กระทรวงพาณิชย์ประกาศดูแลเข้มรายวัน
เกิดปัญหาเศรษฐกิจ คนไทยลดการใช้จ่าย ลดเข้าร้าน
อาหาร ลดช้อปปิง้ ไม่กล้าเทีย่ ว เพราะกังวล หวาดกลัว ไม่
มัน่ ใจ ตัง้ ค�าถามกับภาครัฐทีย่ งั เปิดรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ โดย
เฉพาะจีน ขณะทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศปาวๆ ว่าเอาอยู่
เมือ่ สถานการณ์แย่ลง ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี

มติให้กระทรวงมหาดไทยใช้งบกลางผลิตหน้ากากผ้า 50 ล้าน
ชิน้ แจกประชาชน
ไม่กวี่ นั ถัดมา สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ประชุมร่วมกับ สุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
คลัง และภาคเอกชนกลุม่ ผูผ้ ลิตสิง่ ทอ เตรียมผลิตหน้ากาก
ผ้าส�าหรับประชาชนเปลีย่ นซักได้ 30 ล้านชิน้ แจกฟรีเช่นกัน
ขณะทีก่ ระทรวงการคลังมีไอเดียแจกเงิน 2,000 บาท ใน
ช่วง 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม 2563) ส�าหรับประชาชน
3 กลุม่ คือ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย กลุม่ อาชีพอิสระ และเกษตรกร
เพือ่ กระตุน้ ก�าลังซือ้ ทีถ่ ดถอยรุนแรง
ด้านกระทรวงสาธารณสุขของไทยเข้มข้นกับคนไทย
จากประเทศเสี่ยง โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เข้าไปท�างานใน
เกาหลีใต้ หรือผีนอ้ ย หลังเกิดเสียงวิจารณ์กบั มาตรการของ
รัฐในการควบคุมคนกลุม่ นี้
ล่าสุดกับข่าวฉาวโฉ่เรือ่ งกักตุนหน้ากากของทีมงาน ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทีเ่ จ้าตัวปฏิเสธไม่รเู้ ห็น
พ้นวิกฤตโควิด-19 ฤดูปรับ ครม.คงเริม่ ทันที
มาพิสจู น์หวั จิตหัวใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี กันสักตัง้ ว่าปรับ ครม.รอบนี้ จะเลือกคนที่
เหมาะสมจริงๆ หรือเล่นการเมืองไปวันๆ

ปิยะวรรณ ผลเจริญ

