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ธ.ก.ส.ดีเดย์จ่ายชดเชยชาวสวนยาง 12,750 ลบ.พร้อมให้สินเชื่อสร้างอาชีพเสริม
ข่าวเศรษฐกิจ สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 09:58:53 น.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ดีเดย์จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรชาวสวน
ยาง เจ้าของสวน และคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000
ครัวเรือน วงเงิน 12,750 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมอีก 5,000
ล้านบาท สร้างรายได้นอกเหนือจากการทาอาชีพเสริมเพียงอย่างเดียว
วันนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีมอบ
เงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่า ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สร้างความ
มั่นใจในการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่า
ครองชีพคนกรีดยาง
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วนร้อย
ละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จานวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่
กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่
เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่
แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุน
การปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สาหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อ
ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท

- 2 ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทัง้ เป็นเป็นผู้ปลูก
ยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ สาหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2557/58 มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรสวนยางพาราและคนกรีดยาง
สามารถขอใช้สิทธ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
และสานักงานเกษตรอาเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.58-29 ก.พ.59
นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต 2558/59 โดย
ขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เคยอนุมัติไว้ที่ 10,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร นอกเหนือจากการทาสวนยางเพียง
อย่างเดียว อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรของไทย

อินโฟเควสท์ โดย ธนวัฏ เสือแย้ม/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์:
sasithorn@infoquest.co.th--

ธ.ก.ส.จ่ ายชดเชยชาวสวนยาง 12,750 ล้านบาทแถมสิ นเชื่อสร้ างอาชีพเสริมอีก 5พันล้าน
(29/12/2558)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชย
รายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อ
วันที่3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่า ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต สร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือ
ค่าครองชีพคนกรีดยาง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผูจ้ ัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผูม้ ีเอกสารสิทธิ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ
60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จานวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิด
กรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาท
ต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และ
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สาหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่
เกิน 15ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท
นายลักษณ์กล่าวว่า ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่
ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพืน้ ที่ที่มีเอกสารสิทธิ สาหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 มี
บัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรสวนยางพาราและคนกรีดยางสามารถขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
นายลักษณ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต 2558/59 โดยขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิม
ที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เคยอนุมัตไิ ว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร และสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร นอกเหนือจากการทาสวนยาง
เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรของไทย
ที่มา : มติชนออนไลน์ (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)

ธ.ก.ส.อุ้มชาวสวนยาง (29/12/2558)
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าว
ว่า เมื่อวานนี้ (29 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงิน
ชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้าง ความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคน
กรีดยางในสัดส่วน 60 : 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จานวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิด
กรีดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15
ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
การผลิต 200 บาทต่อไร่ สาหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ เพื่อช่วยค่าครอง
ชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท
ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 และมีบญ
ั ชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส.รวมทัง้ ผู้ปลูกยางมีพื้นที่เปิด
กรีดในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ส่วนคนกรีดยาง ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ปี 2557/58 มีบญ
ั ชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยขอใช้สิทธ์เข้าร่วมโครงการได้ที่สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัด สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.5829 ก.พ.59.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ (29/12/2558

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบเงินสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายให้ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (29/12/2558)
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร จัดมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ (28 ธ.ค.58) ที่ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในการประชุมกรรมการจังหวัด
มุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด มุกดาหารซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 12/2558โดยมีนายสร
สิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการมอบเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตาม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านค่า ครองชีพอันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของตลาด ซึ่งมีทางสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยมี
นายวิรัตน์ สิทธิชัย ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร กล่าว
รายงาน และนาตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จานวน 13 ราย จากทั้ง 7 อาเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร
เข้ารับมอบเงิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มอบ
โดยโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง นี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่สวนยางเปิดกรีดแล้ว และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อปี 2557และ 2558 จานวนทั้งสิ้น 850,000 ครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือครัวละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ
1,500 บาท แบ่งเป็นเจ้าของสวนหรือผู้เช่า 900 บาทต่อไร่ คนกรีดยาง 600บาทต่อไร่ สาหรับในพื้นที่ จังหวัด
มุกดาหาร มีผู้มีสิทธิ์ 12,669 ครัวเรือน เนื้อที่ 136,425 ไร่ คิดเป็นงบประมาณ 204,637,500 บาท ซึ่งเริ่มรับ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ไปจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มมอบเงินให้
ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการนาร่อง อาเภอละหมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน จานวน
110 ครัวเรือน ซึ่ง ธกส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง และจะดาเนินการมอบเงินให้ครบภายใน 30
พฤษภาคม 2559 ที่มา : NNT (29/12/2558)

เกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ปลูกกล้ วยหอมทองแซมใน
สวนยางพารา แก้ ไขปั ญหาราคาสินค้ าเกษตร และสร้ างทางเลือกมากกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (29/12/2558)

อาเภอลานสกา นาร่องมอบเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
จานวนประมาณ 70 คน 29 ธ.ค. 2558
(วันนี้ 29 ธ.ค.58) เวลา 13.40 น. ที่ศาลาประจาหมู่บ้านมะม่วงทอง ม.4 ต.ท่าดี อ.ลาน
สกา จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มี
เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและรับเงินในโครงการ จานวนประมาณ 70 คน โดยมี นายกิตติ
พันธ์ เพชรชู นายอาเภอลานสกา เป็นประธานฯ มีนายประยูร อินทกูล ผู้อานวยการสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 ปฏิบัติงานในกิจการการยาง
แห่งประเทศไทย และ นายจรุงค์ จุลเดช หัวหน้าสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ โดยมี
การมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนของพื้นที่ ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการนาร่อง จานวน 59 ราย โดยโอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. สาขาลานสกา
จานวน 334 ไร่ 3 งาน เป็นเงินจานวน 502,125 บาท ทั้งในส่วนของเจ้าของสวนยางและคนกรีด
ยาง ผู้มีเอกสารสิทธิ์ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคน
กรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นผู้กรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เท่านั้น ซึ่ง
ภายในงานยังได้มอบบัตรประจาตัวเกษตรกรชาวสวนยาง จานวน 12 ราย ด้วย
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้ว ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์แหล่งที่มา : สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จ.สุรินทร์เร่งจ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 69 ล้านบาท พร้อมย้า
เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 27 ธ.ค. 2558
นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางของจังหวัดสุรินทร์ว่า การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย
การผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และค่าครองชีพแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีมติ
ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง และ
หรือผู้ให้เช่า และคนกรีดยาง ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 1,500 บาท โดยจ่ายให้เจ้าของสวน
ยาง 900 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้เปิดรับแจ้งสิทธิ์ของ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนด เช่น เกษตรกร
เจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ 1 ครอบครัวต่อ 1 สิทธิ์
โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 และ 2558 ส่วนคนกรีดยาง
ต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและ ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ประเทศไทยด้วย
ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่สวนยางที่ตั้งอยู่ โดย
กาหนดการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ สาหรับ
จังหวัดสุรินทร์ ได้ดาเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเกษตรกรปลูก
สวนยาง รวม 17 อาเภอ จานวน 8,181 ครัวเรือน รวมพื้นที่ 70,586 ไร่ เป็นเงินกว่า 69 ล้าน
บาท
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผลแหล่งที่มา : สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

่ ยเหลือเกษตรกร
จ.นครศรีธรรมราช นาร่องจ่ายเงินชว
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ั วิทยาเขตไส
ในว ันที่ 28 ธ ันวาคม 2558 ณ มทร.ศรีวช
ิ ย
ใหญ่ 26 ธ.ค. 2558
นายพูลสุข อุเทนพ ันธ์ ผูอ
้ านวยการสาน ักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช เขต 2 ปฏิบ ัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให ้การยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ดาเนินการคครงการรร ้างความเ้ ้มแ้็งให ้แก่เกตตรกรชาวรวนยาง แะะมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได ้เห็นชอบหะักเกณฑ์แนวทางแะะวิธก
ี ารจ่ายเงิน
คครงการรร ้างความเ้ ้มแ้็งให ้แก่เกตตรกรชาวรวนยางนั น
้ ในรว่ นรานั กงานกองทุนรงเคราะห์
การทารวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เ้ต 2 ได ้กาหนดมอบเงินชว่ ยเหะือเกตตรกรชาวรวน
ยาง ตามคครงการรร ้างความเ้ ้มแ้็งให ้แก่เกตตรกรชาวรวนยาง ตามนคยบาย้องรัฐบาะ ใน
ั (มทร.ศรี
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวะา 13.00 น. ณ มหาวิทยาะัยเทคคนคะยีราชมงคะศรีวช
ิ ย
ั ) วิทยาเ้ตนครศรีธรรมราช(ไรใหญ่) ตาบะถ้าใหญ่ อาเภอทุง่ รง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิชย
ั ยวรรณาการ ผู ้ชว่ ยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกตตรแะะรหกรณ์ เป็ น
คดยมีนางจินตนา ชย
ประธานในพิธ ี คดยมีการมอบเงินชว่ ยเหะือเกตตรกรชาวรวนยางบางรว่ น้องตาบะควนกรด
แะะตาบะเ้า้าว อาเภอทุง่ รง เพือ
่ เป็ นการนาร่อง จานวน 300 ราย ผ่านบัญช ี ธ.ก.ร.ทัง้ ใน
รว่ น้องเจ ้า้องรวนยางแะะคนกรีดยาง ถือเป็ น้อง้วัญปี ใหม่จากใจรัฐบาะให ้กับพีช
่ าวรวน
ยางทั่วประเทศ
สาหร ับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ร ัฐบาล
่ ยเหลือกลุม
ิ ธิ์ 1 คร ัวเรือนต่อ 1
วางเป้าหมายชว
่ เกษตรกรชาวสวนยางผูม
้ เี อกสารสท
ิ ธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง/ผูเ้ ชา
่ สวนยาง และคนกรีดยาง ชว
่ ยเหลือไม่เกิน
สท
้ อ
่ เสริมการเกษตร ปี
15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยใชข
้ มูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมสง
่
2557/2558 จานวน 8.5 แสนคร ัวเรือน สวนคนกรีดยางต้องเป็นผูก
้ รีดยางให้แก่
้ ทะเบียนคนกรีดยางก ับ กยท. ด้วย
เจ้าของสวนยางทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ซงึ่ ต้องขึน
ั รว่ น
ผู ้เ้ ้าร่วมคครงการทีม
่ ค
ี ณ
ุ รมบัตถ
ิ ก
ู ต ้องตามหะักเกณฑ์ จะได ้รับเงินรนั บรนุนในรด
ร ้อยะะ 60:40 อัตราไร่ะะ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน คดยแบ่งจ่ายให ้เจ ้า้องรวนยาง/
ิ ธิภาพการใชปั้ จจัยการผะิต 700
ผู ้เชา่ รวนยาง 900 บาทต่อไร่ เป็ นเงินรนั บรนุนการเพิม
่ ประรท
บาทต่อไร่ แะะเงินเพือ
่ รนับรนุนการปรับปรุงคุณภาพผะผะิต 200 บาทต่อไร่ แะะจ่ายให ้คน
ี
กรีดยาง 600 บาทต่อไร่ เพือ
่ ชว่ ยค่าครองชพ

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า
ื่ ้่าว : วิมะ หนูแก ้ว ผู ้เรียบเรียง : วรรณวิไะ รนิทผะแหะ่งทีม
ั พันธ์
ผู ้รอ
่ า : รานั กงานประชารม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จ.สุรน
ิ ทร์ ประชุมการจ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 69 ล้านบาท 25 ธ.ค. 2558
จ ังหว ัดสุรน
ิ ทร์ ประชุมการจ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 69
ล้านบาท พร้อมยา้ เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในว ันที่ 29 กุมภาพ ันธ์ 2559
ั ศรีรวุ รรณ รองผู ้ว่าราชการจังหวัดรุรน
นายธัชชย
ิ ทร์ กะ่าวภายหะังประชุมคณะ
กรรมการบริหารคครงการรร ้างความเ้ ้มแ้็งให ้แก่เกตตรกร ชาวรวนยาง้องจังหวัดรุรน
ิ ทร์วา่
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได ้ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ ว้ ้อง เพือ
่ เพิม
่
ิ ธิภาพการใชปั้ จจัยการผะิต การปรับปรุงคุณภาพผะผะิต แะะค่าครองชพ
ี แก่เกตตรกร
ประรท
่
ิ
ชาวรวนยาง คดยมีมติดาเนินการชวยเหะือเกตตรกรชาวรวนยางผู ้มีเอกรารรทธิ์ ประกอบด ้วย
เจ ้า้องรวนยาง แะะหรือผู ้ให ้เชา่ แะะคนกรีดยาง ครัวเรือนะะไม่เกิน 15 ไร่ๆะะ 1,500 บาท
คดยจ่ายให ้เจ ้า้องรวนยาง 900 บาทต่อไร่ แะะคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่
ิ ธิ้
ซงึ่ จังหวัดรุรน
ิ ทร์ได ้เปิ ดรับแจ ้งรท
์ องเกตตรกรเ้ ้าร่วมคครงการดังกะ่าว คดยเกตตรกร
่
ต ้องมีคณ
ุ รมบัตต
ิ ามทีก
่ าหนด เชน เกตตรกรเจ ้า้องรวนยางหรือผู ้เชา่ รวนยาง แะะคนกรีดยาง
ิ ธิ์ คดยใช้้ ้อมูะทะเบียนเกตตรกรจากกรมรง่ เรริม
ชว่ ยเหะือไม่เกิน 15 ไร่ 1 ครอบครัวต่อ 1 รท
การเกตตร ปี 2557 แะะ2558 รว่ นคนกรีดยางต ้องเป็ นคนกรีดยางให ้แก่เจ ้า้องรวนยางทีเ่ ้ ้า
ร่วมคครงการแะะ ต ้อง้ึน
้ ทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยด ้วย ทัง้ นี้ เกตตรกรจะต ้องมาแจ ้ง
้อเ้ ้าร่วมคครงการฯ ในพืน
้ ทีท
่ ร
ี่ วนยางทีต
่ งั ้ อยู่ คดยกาหนดการรับแจ ้งเ้ ้าร่วมคครงการ ตัง้ แต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ราหรับจังหวัดรุรน
ิ ทร์ ได ้ดาเนินงานคครงการชดเชย
รายได ้แก่เกตตรกรชาวรวนยาง มีเกตตรกรปะูกรวนยาง รวม 17 อาเภอ จานวน 8,181
ครัวเรือน รวมพืน
้ ที่ 70,586 ไร่ เป็ นเงินกว่า 69 ะ ้านบาท

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า
ื่ ้่าว : ว่าทีร่ ้อยตรีกต
ิ ฐ์ ศริ คิ ชติอมรกุะแหะ่งทีม
ผู ้รอ
ิ วิ รรณ มณีะ้าผู ้เรียบเรียง : พิรต
่ า : รวท.
รุรน
ิ ทร์
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมฟ้องร้องบริษัทเอกชน เรียกค่าเสียหาย หลังละเมิด
ข้อตกลงในการรับซื้อยางพารา เผยยกเลิกสัญญาการซื้อขายไปแล้วตั้งแต่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านม
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะทางานของการ
ยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เพื่อบริหารจัดการสต๊อกยางพาราที่เหลือ จานวน 365,000 ตัน
โดยมีการนัดประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58 ทั้งนี้ ผลการประชุมของคณะทางานมี
ความเห็นว่า จะเร่งระบายยางพาราที่เหลืออยู่ให้เร็วที่สุดในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ จะมีการ
ฟ้องร้องบริษัทเอกชน ซึ่งละเมิดข้อตกลงในการรับซื้อยางพารา และมีการยกเลิกสัญญาการซื้อขาย
ไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การยกเลิกสัญญากับทางเอกชนรายนี้ เนื่องจากไม่สามารถรับซื้อยางพารา
ตามสัญญาในข้อตกลง สัญญาการซื้อขายระหว่างกันตามที่มีการลงนามสัญญาไปเมื่อเดือน พ.ย.57
สาหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการยางพาราที่เหลือในสต๊อกนั้น ก็เพื่อให้การ
บริหารจัดการสต๊อกยางพาราของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เดินหน้าไป และ
รักษาเสถียรภาพราคายาง ที่สาคัญก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติ
สาหรับการยกเลิกสัญญากับบริษัทเอกชนนั้น เนื่องจากมีการละเมิดสัญญา ซึ่งครั้งแรกเอกชนราย
นี้ทาสัญญาซื้อยาง จานวน 2.1 แสนตัน โดยต้องรับมอบยางให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.58 แต่ที่
ผ่านมารับมอบไปได้แค่ 30,000 ตันเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสัญญาแนบท้ายที่จะต้องซื้อยางใน
โครงการมูลภัณฑ์กันชน จานวน 2 แสนตัน แต่ทางบริษัทรับยางได้เพียง 5,000 ตัน และสัญญาที่
2 จะต้องรับยางทั้งหมดภายในเดือน พ.ค.59 โดยการตรวจสอบพบว่าทางบริษัททาการละเมิด
สัญญา จึงต้องยกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมจะมีการฟ้องร้องค่าเสียหาย และดาเนินค่าปรับกับทาง
บริษัทต่อไป ที่มา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)
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ภาวะยาง AFET: ราคายังลงต่ อ จับตานโยบายรัฐแก้ปัญหาราคายางตกต่า-การจัดตั้ง RUBBER
CITY (29/12/2558)
้ ้ายยางแผ่นรมควันชัน
้ 3(RSS3) หะังปิ ดการซือ
้ ้ายวันนี้ มีมะ
้ ประมาณ 25.71
รายงานภาวะการซือ
ู ค่ารวมทัง้ ริน
้ ้ายรวม 119 รัญญา เพิม
ะ ้าน บาท มีปริมาณซือ
่ ้ึน
้ จากวันศุกร์ 96 รัญญา
นายธนเรฎฐ์ ดีประเรริฐกุะ นั กวิเคราะห์จากบริตัท ดีเอร ฟิ วเจอร์ร จากัด เปิ ดเผยว่า ราคา RSS3 ยังปรับตัวะด
้ ้ายใน AFET ช่วงนีม
ะง ซึง่ การซือ
้ ป
ี ั จจัยทีน
่ ่าติดตามคือ ปั จจัยภายในประเทศเรือ
่ งความคืบหน ้ากรณีนายกรัฐมนตรี
ะงพืน
้ ทีภ
่ าคใต ้ เพือ
่ เร่งแก ้ไ้ปั ญหาราคายางพาราตกตา่ แะะพยายามจัดตัง้ rubber city คดยต ้องรอติดตามว่าจะมี
นคยบายอะไรใหม่ๆ เพิม
่ เติมทีจ
่ ะ ร่งผะดีตอ
่ อุปรงค์แะะอุปทานยางพาราภายในประเทศหรือไม่
ร่วนปั จจัยต่างประเทศหะักๆ ราหรับปี หน ้านัน
้ ให ้ติดตามว่าจีนจะมีมาตรการกระตุ ้นเศรตฐกิจใหม่ๆ ออกมาเพิม
่ เติม
หรือ ไม่ แะะทีร
่ าคัญคือรหรัฐฯ ต ้องดูวา่ ธนาคารกะางรหรัฐ(เฟด) จะมีการปรับ้ึน
้ ดอกเบีย
้ นคยบายในรอบที่ 2
เมือ
่ ใด ตะอดจนติดตาม รถานการณ์ราคาน้ ามันดิบตะาดคะกด ้วย ระยะยาว ราคายังเคะือ
่ นตัวตาม downtrend รอ
้ wait & see รอ SMA5
ผ่านแนวต ้าน 55-56 ก่อน ร่วนระยะกะาง แนวต ้านราคัญที่ 52.0 - 53.70 แะะระยะรัน
ตัด 75 แะ ้วราคาไม่หะุดแนวเร ้น 75/รอยืนเหนือเร ้น 75 ให ้ได ้ก่อน (เพราะทา lower low มาตะอดทางตัง้ แต่ 66)
เพิม
่ เติมการยืนระยะนัน
้ ควรจะมี vol& OI support พร ้อมมองว่าแนว 48 เป็ นช่วงบริเวณทีแ
่ ้็งแกร่ง ใช ้เป็ นทัง้ แนว
รับแะะแนวต ้าน คาดการณ์แนวรับอยู่ท ี่ 46.80 แะะ 45.60 บาท แะะแนวต ้านอยู่ท ี่ 52 แะะ 49 บาท
้ ้ายคงค ้าง(Open Interest) อยูท
ร่วนปริมาณรัญญาซือ
่ ี่ 2,136 รัญญา ะดะง 12 รัญญา
้ ขายยางแผ่นรมคว ันชน
ั้ 3(RSS3)
ภาวะการซือ
เดือน ราคาปิ ด ราคาปิ ด ปริมาณ
้ ้าย
ครัง้ ก่อน วันนี้ การซือ
JAN 16 42.50 42.00 70
FEB 16 44.20 43.25 22
MAR 16 45.00 - 0
APR 16 46.40 46.00 18
MAY 16 47.50 - 0
JUN 16 47.60 47.00 3
JUL 16 48.10 47.00 6
รวม 119

ทีม
่ า รานั ก้่าวอินคฟเควรท์ (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา (29/12/2558)
1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยลบมาจากการแข็งค่าของเงินเยน
และนักลงทุนชะลอการซื้อในช่วงวัน หยุดคริสต์มาสและใกล้หยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ รวมทั้ง
ความกังวลของนักลงทุนเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็
ตาม ราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นและเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่า ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางได้
ในระดับหนึ่ง
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.19 บาท ลดลงจาก 37.63 บาท ของสัปดาห์
ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.17
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.69 บาท ลดลงจาก 37.13 บาท ของสัปดาห์
ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.19
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.19 บาท ลดลงจาก 36.63 บาท ของสัปดาห์
ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.20
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.98 บาท ลดลงจาก 19.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ 0.58 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.97
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.02 บาท ลดลงจาก 16.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ 0.64 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.84
6. น้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.27 บาท ลดลงจาก 32.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ 0.39 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.19

- 2 ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบ
คละ
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559
ณ ท่าเรือกรุงเทพ
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.39 บาท ลดลงจาก 46.83 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.94
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.24 บาท ลดลงจาก 45.68 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.96
3. น้ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.13 บาท ลดลงจาก 29.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.59
ณ ท่าเรือสงขลา
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.14 บาท ลดลงจาก 46.58 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.94
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.99 บาท ลดลงจาก 45.43 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.97
3. น้ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.88 บาท ลดลงจาก 29.35 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.60
2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

- 3 ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก นักลงทุนกังวล
เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และแนวโน้มราคาน้ามันที่
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับ
เป็นช?วงเดือนสุดท?ยของป?
ผูป้ ระกอบการชะลอการซื้อในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและใกล้หยุดยาวในเทศกาล ปีใหม่ ขณะที่
ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ตลาดล่วงหน้าโตเกียวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก นักลงทุน
คาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะมีมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.0
รวมทั้งขานรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปีก่อน
หน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน และค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 123.27 เซนต์สหรัฐฯ (44.25 บาท) ลดลง
จาก 123.52 เซนต์สหรัฐฯ (44.19 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.25 เซนต์สหรัฐฯ หรือ
ลดลงร้อยละ 0.20
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 156.23 เยน (46.03 บาท) เพิ่มขึ้นจาก
154.02 เยน (45.07 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 2.21 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44
--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจาวันที่ 21-27 ธ.ค. 2558-ที่มา สานักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 28 ธันวาคม 2558)

ราคาตลาดยาง TOCOM: สัญญาส่ งมอบเดือน มิ.ย.2559 ปิ ดลดลงแตะ 157.0 เยน
(29/12/2558)
ตลาดยางโตเกียวประจาวันที่ 29 ธ.ค.2558 มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 12,039 สัญญา
โดยสัญญายางส่งมอบเดือน มิ.ย.2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 155.7-158.5 เยน ปิดตลาดที่
157.0 เยน
ลดลง 3.0 เยน
เดือน ปิดวันก่อน เปิด สูงสุด ต่าสุด ปิด เปลี่ยนแปลง ปริมาณซื้อขาย
ม.ค. 2559 148.5 147.1 147.1 144.1 146.1 -2.4 77
ก.พ. 2559 150.9 148.6 149.3 146.3 148.4 -2.5 104
มี.ค. 2559 154.3 151.9 152.4 150.1 151.2 -3.1 90
เม.ย.2559 157.1 155.4 155.9 152.9 154.4 -2.7 576
พ.ค. 2559 158.9 156.3 157.4 154.7 155.9 -3.0 4,538
มิ.ย. 2559 160.0 157.6 158.5 155.7 157.0 -3.0 6,654
รวม 12,039
หมายเหตุ:
(1) หน่วยของราคา = เยน/กก.
(2) ปริมาณการซื้อขาย 1 หน่วย = 10,000 กิโลกรัม
ที่มา สานักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 29 ธันวาคม 2558)

