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‘ซีดบั บลิวที’คว้างาน
ก�าจัดขยะนครสวรรค์
รอลุยโรงไฟฟ้าชุมชน

นายวี ร ะพล ไชยธี รั ต ต์ กรรมการ
ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท ชั ย วั ฒ นา แทนเนอรี่
กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผย
ว่า บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าบริษัท กรีน
เพาเวอร์ 1 จ�ากัด ซึง่ บริษทั ถือหุน้ สัดส่วน
75.01% ได้ รั บ เลื อ กเป็ น ผู ้ ด� า เนิ น การ
โครงการบริหารจัดการและการก�าจัดขยะ
มู ล ฝอยชุ ม ชนโดยเอกชนของเทศบาล
นครสวรรค์ คาดว่ า จะเข้ า ท� า สั ญ ญา
โครงการภายในเดื อ นมิ ถุ น ายนนี้ เป็ น
สัญญว่าจ้างแบบระยะยาว 25 ปี มีมลู ค่า
รวมประมาณ 590 ล้านบาท
นายวี ร ะพลกล่ า วว่ า ทางเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ ะพั ฒ นาโครงการให้
เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชนด้วย เมื่อมีข้อก�าหนดที่ชัดเจนแล้ว
บริษัทจะได้รับเชิญชวนให้พัฒนางานโรง
ไฟฟ้าขยะชุมชนนี้ด้วย ซึ่งบริษัทมีความ
พร้อมท�างานต่อทันที เป็นการต่อยอดจาก
ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การขยะไปสู ่ ผู ้ ผ ลิ ต กระแส
ไฟฟ้ า สอดคล้ อ งมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ
ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อนุมตั ิ
ให้บริษัทเข้าลงทุนในโครงการแปลงขยะ
เป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดก�าลังการผลิตไม่
เกิน 10 เมกะวัตต์ “แน่นอนว่าจะไม่หยุด
พั ฒ นาโครงสร้ า งการท� า งานในทุ ก ภาค
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตที่สูงขึ้น
ในทุกทิศทาง” นายวีระพลกล่าว
นายวีระพลกล่าวอีกว่า แม้ทวั่ โลกอยูใ่ น
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 แต่บริษทั ไม่ได้กระทบตาม
โดยรวมธุรกิจของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี
และมีแนวโน้มเติบโตได้ดี
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⦁จีร้ ฐั เอาจริงได้ภาษ

‘ฟิลลิป มอร์รสิ ’เปิดผลส�ารวจ‘นีลเส็น’ พบบุห
หนักภาคใต้ สงขลามากสุด 72.1% ตุลาคม
ผิดกฎหมายจะพุง่ สูงกว่าเดิม ร้องรัฐจัดการจ
นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด กล่าว
คาดการณ์วา่ ในเดือนตุลาคมนีท้ ภี่ าษีสรรพสามิตบุหรีใ่ หม่มผี ล
บังคับใช้จะท�าให้ตวั เลขการลักลอบค้าบุหรีไ่ ม่เสียภาษีจะเพิม่ ขึน้
เพราะราคาขายบุหรีท่ เี่ สียภาษีถกู ต้องจะแพงกว่ามากถึง 30-40
บาทต่อซอง ทัง้ นีจ้ ากการส�ารวจซองเปล่าบุหรี่ ซึง่ ท�าการส�ารวจ
โดย นีลเส็น ระหว่างวันที่ 1-23 ตุลาคม 2562 โดยการเก็บ
ตัวอย่างซองเปล่าบุหรีท่ ถี่ กู ทิง้ ตามท้องถนนและสถานทีท่ งิ้ ขยะ
สาธารณะจ�านวน 10,000 ซอง (ส�ารวจด้วยวิธกี าร Stratified
Quota Sampling) พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนบุหรี่ไม่เสีย

บี.กริมปิดดีลจ่าย2
ซือ้ หุน้ โรงไฟฟ้าอ่า
นางปรี ย นาถ สุ น ทรวาทะ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษทั บี.กริม เพาเวอร์
(ชลบุร)ี 2 จ�ากัด ได้เข้าถือหุน้ จ�านวน 70% ของ
หุน้ ทัง้ หมดในบริษทั อ่างทอง เพาเวอร์ จ�ากัด
ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ก�าลัง
การผลิตติดตัง้ 123 เมกะวัตต์ เปิดด�าเนินการ
ปี 2559 ตัง้ อยูท่ ี่ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 90 เมกะวัตต์
ระยะเวลา 25 ปี ส่งผลให้มกี า� ลังการผลิตไฟฟ้า

อินฟรา’s Fun

เร่งเคลียร์พนื้ ที่

เพิม่ ขึน้ เป็น 3,01
ก�าลังการผลิตติด
สัญญาซือ้ ขายไฟ
นางปรียนาถ
ผลกระทบจากภ
19 นั้น รายได
เนื่องจากเป็นสัญ
ลักษณะต้องรับซอ
พลังงานทดแทน
รัฐบาลในแต่ละป
มาจากการจ�าหน่า
อุตสาหกรรม

ก่อสร้างทดแทน
และยังสัง่ การให้กลุม่ ซีพี เข้าล้อมรัว้ พ
ผูบ้ กุ รุกออกไปได้แล้ว เพือ่ ป้องกันไม่ให้เข
ส่วนพื้นที่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาการรื้อ
ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด หรือเอฟพีที
การรือ้ ย้ายท่อน�า้ มันจากฝัง่ ตะวันตกไปตะ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรื้อย้าย และต

