ข่าวสด (ตจว.)
16 มี.ค. 2563

ส่วน บัตรก�านัล(Gift Voucher) และคะแนนสะสม(Redeem)ต้อง
ใช้ภายในวันที่ 31 ส.ค. เท่านั้น หากเกินเวลาบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์
ในการแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดทุกกรณี โดยบัตรก�านัล( Gift
Voucher) บริษัทจะจัดจ�าหน่ายถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 สามารถช�าระ
สินค้าได้ถึงวันที่ 31 ส.ค., คะแนนสะสมของสมาชิก IPC (e-IPC)
สามารถได้รับคะแนนสะสมในวันที่ 8 เม.ย. 2563 และสามารถใช้
คะแนนสะสมถึงวันที่ 31 ส.ค. ส�าหรับภัตตาคารต่างๆบริเวณชั้น 6
การเปิด-ปิดให้บริ5การ อาจแตกต่างกันไปตามประกาศของแต่
ละร้าน
63057920
ส่วนร้านคิโนะคุนิยะยังคงเปิดตามปกติ
ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีม
150,000 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการม
เพราะธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเอ
เงือ่ นไขการให้สนิ เชือ่ เป็นกรณีพเิ ศษในภ
ท่องเที่ยวอยู่รอด เพราะอุตสาหกรรมน
ล้านบาท หากมีปัญหาก็จะกระเทือนไป
“ตอนนีแ้ ต่ละบริษทั ไม่มสี ภาพคล่อง
ทรัพย์คา�้ ประกันทีเ่ ป็นอาคารหรือตึกก็ไม
มาว่าขอให้ดจู ากทุนจดทะเบียน รวมกับผ
จ่ายภาษีมลู ค่าเพิม่ เพือ่ ดูความน่าเชือ่ ถือข

‘31มี.ค.’คืนค่ามิเตอร์ไฟ

นายประเทศ ศรีชมภู รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวถึงมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ครอบคลุม 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาทว่า ที่ประชุมร่วม
กับการไฟฟ้าฯ ได้ข้อสรุปเปิดให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็กลง
ทะเบียนผ่าน 2 การไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป ก�าหนด
เริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.
ส่วนกรณีทายาทเจ้าของมิเตอร์/ซือ้ บ้านมือสอง หรือกลุม่ นิตบิ คุ คล
รับมอบอ�านาจนัน้ ทาง 2 การไฟฟ้าขอเวลา 2 สัปดาห์ในการท�าระบบ
ตัง้ ทีมขึน้ มาแก้ปญ
ั หาอย่างโปร่งใส เพือ่ ให้กระบวนการคืนเงินเป็นไป
อย่างถูกต้อง และโปร่งใสถึงมือเจ้าของมิเตอร์จริง
“อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเงินประกันมิเตอร์ไฟเป็นสิทธิของ
เจ้าของมิเตอร์ทุกคน ดังนั้นวันที่ 25 มี.ค.นี้ ไม่ต้องแย่งกันลง
ทะเบี ย น เพราะเงิ น ประกั น การใช้ ไ ฟฟ้ า เป็ น สิ ท ธิ ข องทุ ก คน
โดยการลงทะเบียนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1.กรอกหมายเลขบัตร
ประชาชน 2.ชื่ อ -นามสกุ ล และ 3.เลขที่ สั ญ ญาการที่ ก� า หนด
อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า”

วันที่ 13 มี.ค. 2563
ดัชนีหุ้นไทย
ปิดที่ 1,128.91 จุด
+14.00 จุด
มูลค่าการซื้อขาย
119,659.78 ล้านบาท

ทอง
ทอง
ฮ่อง
ลอน
นิวย

ดอล
ปอน
ยู
ดาวโจนส์ 23,185.62 +1,985.85 โร
ลอนดอน 5,366.11 +128.63 เยน
ฮ่อง
นิกเคอิ 17,431.05 -1,128.58
มาเล
ฮ่องกง 24,032.91 -276.16 สิงค
สิงคโปร์ 2,634.00 -44.64 ออส
มาเลเซีย 1,344.75 -74.68 หยว

ดัชนีหุ้นโลก

ก้าวแห่งความส�าเร็จ “สบขุน่ โม

วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างราย

สร้างรายได้ ตามแนวทางพระราชด�าริ ส
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร
ส่งเสริมอาชีพให้ปลูกไม้ป่าควบคู่ไม้เศ
ป่าต้นน�า้ ทีถ่ กู ท�าลาย พร้อมกับการสร้าง
ร่วมกันฟื้นฟูปา่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือทีท่ า� กิน ได้จ
ในเครือซีพรี ว่ มกันฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม
จากการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลพบ
สร้างป่า สร้างรายได้ คือ กาแฟ ซึง่ เป็นพืชม
ทีด่ กี ว่าข้าวโพด หากเปรียบเทียบ กาแฟ
ต่างกับการปลูกข้าวโพด ทีต่ อ้ งอาศัยพืน้ ท
แต่ได้ผลตอบแทนที่น้อย นอกจากนี้ก
สิง่ แวดล้อม เพราะต้องอาศัยไม้พเี่ ลีย้ งคอ
สามารถอาศัยท�ากินอยูร่ ว่ มกับป่าได้ โดยม
เศรษฐกิจโดยไม่ทา� ลายป่าไม้ นอกจากนัน้
จดจัดตัง้ ชือ่ กลุม่ ใหม่ โดยให้สามารถน�าชือ่
กลุม่ ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างป่า สร้าง
สบขุน่ โมเดล ได้รบั การพัฒนาต่อเนือ่
มีชาวบ้านเข้าร่วมแล้วจ�านวน 101 ราย 104
การถางและเผาป่า ภูเขาหัวโล้นได้ถงึ 53
ทุกครัง้ ทีเ่ กิดปัญหาหมอกควันขึน้ มา หลายคนมักพุง่ ประเด็นไป ฟืน้ ป่ากลับมา ทัง้ หมด 1,822 ไร่ เปลีย่ นจ
ทีก่ ารเผาซากไร่ขา้ วโพด และเผาป่า เพือ่ ท�าไร่ขา้ วโพด แต่หลังจากกระแส 42.91% ของพืน้ ทีเ่ ดิม
เขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์
น�าโดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผูบ้ ริหาร เครือฯ ได้ลงพืน้ ที่
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทย
ซึง่ มักจะเกิดขึน้ ในช่วงช่วงปลายปีจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ท�าให้เกิด
มลพิษทางอากาศ ส่งผลให้คา่ ฝุน่ ละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
และกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนหลาย
จังหวัด ซึง่ สาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น อากาศแห้งแล้งก่อให้เกิด
ไฟป่า หรือการเผาป่าในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ถึงแม้รฐั บาลจะก�าหนด
ช่วงเวลาการเผา (เผาพืชทางการเกษตร) โดยประกาศช่วงวิกฤติหมอกควัน
60 วันห้ามเผาเพือ่ เป็นการควบคุม แต่ในช่วงเดียวกันของทุกปียงั คง
ได้เห็นข่าวหมอกควันปกคลุมในหลายจังหวัดของภาคเหนือตอนบน

