าเวอร์ 1 จ�ากัด ซึง่ บริษทั ถือหุน้ สัดส่วน
นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ภาษีกลับมาเพิม่ สูงขึน้ เป็นอย่างมาก หลังจากทีม่ สี ดั ส่วนลดลง ส่วนให
01% ได้ รั บ เลื อ กเป็ น ผู ้ ด� า เนิ น การ
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด กล่าว แล้วในปีกอ่ นหน้า โดยตัวเลขขยับขึน้ มาเป็น 6.6% ในปี 2562 สามา
รงการบริหารจัดการและการก�าจัดขยะ
คาดการณ์วา่ ในเดือนตุลาคมนีท้ ภี่ าษีสรรพสามิตบุหรีใ่ หม่มผี ล เพิม่ ขึน้ จาก 5.2% ในปี 2561
ภาคร
ฝอยชุ ม ชนโดยเอกชนของเทศบาล
บังคับใช้จะท�าให้ตวั เลขการลักลอบค้าบุหรีไ่ ม่เสียภาษีจะเพิม่ ขึน้
“แม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุก แต่ตัวเลข พร้อม
รสวรรค์ คาดว่ า จะเข้ า ท� า สั ญ ญา
เพราะราคาขายบุหรีท่ เี่ สียภาษีถกู ต้องจะแพงกว่ามากถึง 30-40 สัดส่วนบุหรีไ่ ม่เสียภาษีในปี 2562 ยังคงสูงกว่าตัวเลขในการ มาตร
มติอชซอง
น (ตจว.)
รงการภายในเดื อ นมิ ถุ น ายนนี้ เป็ น
บาทต่
ทัง้ นีจ้ ากการส�ารวจซองเปล่าบุหรี่ ซึง่ ท�าการส�ารวจ ส�ารวจในปี 2559 ก่อนช่วงการปรับขึน้ เพดานภาษีในปี 2560
น
ญว่าจ้างแบบระยะยาว 25 ปี มีมลู ค่า
โดย นีลเส็น ระหว่างวันที่ 1-23 ตุลาคม 2562 โดยการเก็บ ทีอ่ ยูท่ รี่ ะดับเพียง 2.9% โดยเฉพาะภาคใต้ยงั คงเป็นพืน้ ทีน่ า่ ประเท
มประมาณ 590 ล้านบาท
19 มี.ค. 2563
6
ตัวอย่างซองเปล่าบุหรีท่ ถี่ กู ทิง้ ตามท้องถนนและสถานที
ท่ งิ้ ขยะ กังวลมากที่สุด63060366
เนื่องจากผลการส�ารวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามี บริกา
นายวี ร ะพลกล่ า วว่ า ทางเทศบาล
สาธารณะจ�านวน 10,000 ซอง (ส�ารวจด้วยวิธกี าร Stratified สัดส่วนบุหรีไ่ ม่เสียภาษีสงู ทีส่ ดุ ในประเทศ นอกจากนี้ ผลการ ตัวอย
รนครสวรรค์ จ ะพั ฒ นาโครงการให้
Quota Sampling) พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนบุหรี่ไม่เสีย ส�ารวจระบุว่าจังหวัดสงขลามีสัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีมากที่สุด สุม่ ตา
นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
ชนด้วย เมื่อมีข้อก�าหนดที่ชัดเจนแล้ว
ษัทจะได้รับเชิญชวนให้พัฒนางานโรง
ฟ้าขยะชุมชนนี้ด้วย ซึ่งบริษัทมีความ
อมท�างานต่อทันที เป็นการต่อยอดจาก
ริ ห ารจั ด การขยะไปสู ่ ผู ้ ผ ลิ ต กระแส
ฟ้ า สอดคล้ อ งมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ
อหุน้ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อนุมตั ิ
นางปรี ย นาถ สุ น ทรวาทะ ประธาน เพิม่ ขึน้ เป็น 3,019 เมกะวัตต์ และตัง้ เป้าหมาย
บริษัทเข้าลงทุนในโครงการแปลงขยะ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด ก�าลังการผลิตติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต์ ตาม
นพลังงานไฟฟ้า ขนาดก�าลังการผลิตไม่
(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าภายในปี 2565
น 10 เมกะวัตต์ “แน่นอนว่าจะไม่หยุด
นางปรียนาถกล่าวว่า ส�าหรับการประเมิน
(ชลบุร)ี 2 จ�ากัด ได้เข้าถือหุน้ จ�านวน 70% ของ
ฒนาโครงสร้ า งการท� า งานในทุ ก ภาค
หุน้ ทัง้ หมดในบริษทั อ่างทอง เพาเวอร์ จ�ากัด ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและโควิดกิจของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตที่สูงขึ้น
ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ 19 นั้น รายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ
ทุกทิศทาง” นายวีระพลกล่าว
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ก�าลัง เนื่องจากเป็นสัญญาซื้อขายไฟกับ กฟผ. ใน
นายวีระพลกล่าวอีกว่า แม้ทวั่ โลกอยูใ่ น
การผลิตติดตัง้ 123 เมกะวัตต์ เปิดด�าเนินการ ลักษณะต้องรับซือ้ และเป็นรายได้จากโรงไฟฟ้า สุดยอดบริษทั - นายนรุตม์ เจียรสนอง รอ
งวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบของเชือ้
ปี 2559 ตัง้ อยูท่ ี่ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง พลังงานทดแทนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรุป้ เป็นผูแ้ ทนรับรางวัล “THAILAND TO
สโควิด-19 แต่บริษทั ไม่ได้กระทบตาม
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รัฐบาลในแต่ละประเทศ ขณะที่รายได้ 25% ยอดเยี่ยมสูงสุด ประเภทอุตสาหกรรมบัน
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 90 เมกะวัตต์ มาจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ ให้กบั ลูกค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึง่ พิจารณาคัดเล
ยรวมธุรกิจของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ระยะเวลา 25 ปี ส่งผลให้มกี า� ลังการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ข้อมูลจากงบการเงินของบริษทั ทีน่ า� ส่งกรมพ
ะมีแนวโน้มเติบโตได้ดี

เ

บี.กริมปิดดีลจ่าย2.5พันล.
ซือ้ หุน้ โรงไฟฟ้าอ่างทองฯ

อินฟรา’s Fun

เร่งเคลียร์พนื้ ที่
ไฮสปีดอีอซี ี

ซ็นสัญญาระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ
บริษทั รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชือ่ มสนามบิน จ�ากัด
ของ กลุม่ กิจการร่วมค้าบริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จ�ากัด และ
พันธมิตร หรือ กลุ่มซีพี เพื่อเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) ระยะทาง
220 กิโลเมตร ไปตัง้ แต่วนั ที่ 24 ตุลาคม 2562
ตอนนีห้ ลายคนจึงอยากรูค้ วามคืบหน้าว่าไปถึงไหนแล้ว
เมือ่ สอบถามข้อมูลก็ทราบว่า กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้ทกุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบรื้อย้ายสาธารณูปโภคตามแนวเส้นทางที่
จะใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�าหนด ทัง้ ระบบไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน�า้ ของกรุงเทพมหานคร
(กทม.) และสายไฟแรงสูงของค่ายลูกเสือในจังหวัดชลบุรี ซึง่ ทัง้ หมด
นีจ้ ะต้องใช้งบประมาณเพิม่ เติมอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท เพือ่

ก่อสร้างทดแทน
และยังสัง่ การให้กลุม่ ซีพี เข้าล้อมรัว้ พืน้ ทีท่ ี่ รฟท.สามารถย้าย
ผูบ้ กุ รุกออกไปได้แล้ว เพือ่ ป้องกันไม่ให้เข้าไปบุกรุกอีก
ส่วนพื้นที่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาการรื้อย้ายท่อน�้ามันของบริษัท
ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด หรือเอฟพีที ขณะนี้ได้ข้อสรุปว่าจะมี
การรือ้ ย้ายท่อน�า้ มันจากฝัง่ ตะวันตกไปตะวันออก โดยบริษทั จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรื้อย้าย และต้องจัดท�าผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อม (อีไอเอ) เพิม่ เติมด้วย
อย่างไรก็ตาม ทางกลุม่ ซีพกี ไ็ ด้ขอขยายพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง 3 จุด จาก
รัศมีการเวนคืนที่ รฟท.ก�าหนด เดิม 25 เมตร เพิม่ เป็น 40 เมตร
ซึง่ จะส่งผลให้ รฟท.ต้องไปเวนคืนพืน้ ทีเ่ พิม่ ประกอบไปด้วย บริเวณ
งานก่อสร้างช่วงแม่น�้าบางปะกง บริเวณอุโมงค์เขาชีจรรย์ และ
บริเวณทางลอดใต้ถนนเข้าพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา โดยกลุ่มซีพีให้
เหตุผลบางส่วนต้องใช้วางเครือ่ งจักร ซึง่ ทางกระทรวงคมนาคมจะ
มีการพิจารณาอีกครัง้
ส�าหรับการส่งมอบพื้นที่ที่ รฟท.ก�าหนดไว้ ส่วนแรกที่มีความ
พร้อมส่งมอบก่อน คือ ช่วงสุวรรณภูม-ิ อูต่ ะเภา คาดว่าจะส่งมอบ
ครบทัง้ หมดภายใน 1 ปี
ปัจจุบันได้เคลียร์ระบบสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
ทางกระทรวงคมนาคมจึงมั่นใจว่าพื้นที่ช่วงนี้จะเป็นส่วนแรกที่กลุ่ม
ซีพสี ามารถเริม่ งานก่อสร้างได้
จะเดินหน้าได้ตามแผนงานทีก่ า� หนดหรือไม่ ยังต้องตามติด
ใกล้ชดิ !!

นายขันตี

กรมชลฯ เดินหน้าบางระก�าโมเดล’ 63 เร่งสร้างสถานีสบู น�า้ ตาปี - พุมดวง

ค้าปลีกห่ว

⦁คนไทยเชือ้ สา
⦁ปรับแนวเซ่น

แหล่งข่าวจากสมาคมผูป้ ระกอบกา
ค้าปลีก เปิดเผย “มติชน” ว่า จากกระ
การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพ
2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยท
ผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเ
ล่าสุดทะลุหลักร้อยคนไปแล้ว ได้สร้า
วิตกกังวลอย่างมากในหมู่ประชาชนค
ซึง่ รวมถึงประชาชนไทยเชือ้ สายจีนทีข่ ณ
ในระหว่างเทศกาลเช็งเม้ง หรือการป
พิธีในการบูชาบรรพบุุรุษผู้ล่วงลับที่หล
ฮวงซุ้ยในจังหวัดต่างๆ อาจท�าให้มีปร
ไทยเชื้อสายจีนบางส่วนงดเดินทางป
พิธกี รรมดังกล่าว โดยเริม่ ตัง้ แต่ชว่ งว
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เศรษฐก

