‘กยท.’ใจดีลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชาวสวนยางนาน1ปี

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านบริหาร เปิดเผยว่า กยท.ได้
จัดโครงการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้รับการสงเคราะห์ที่
กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม และหารายได้เสริมนอกเหนือจากการทาสวนยาง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี
2560 ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิม 2% ต่อปี เป็น 1% ต่อปี ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน
หมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการชาระเงินงวดปกติตามอายุสัญญาเงินกู้ (ผู้กู้ชั้นดี) ประมาณ
1,770 ราย เป็น
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งหากผู้กู้รายใดสามารถชาระเงินปิดบัญชี
ก่อนระยะที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เช่นกันนั้น กยท. จะ
ยกเว้นการชาระดอกเบี้ยจากเกษตรกรผู้กู้
นายธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้ว่าการ กยท. ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ
กล่าวว่า นอกจากนี้
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ยังได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างระเบียบการยาง
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา
49 (5) ของ พ.ร.บ.กยท. เพื่อเร่งให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2560 แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศที่ขึ้น
ทะเบียนกับทาง กยท.อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1.3 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ 14.2 ล้านไร่ ซึ่งในร่าง

ระเบียบดังกล่าวจะให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบ
ภัย ในอัตรารายละไม่เกิน 3,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ แก่พี่น้องชาวสวนยาง อาทิ เงิน
ให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต และเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางอื่นๆ อาทิ ภัยแล้ง อัคคีภัย และภัยพิบัติ ไม่เกินรายละ 30,000 บาท/ราย
อย่างไรก็ตาม ร่างระเบียบนี้จะเป็นการนาร่องประกาศใช้ และสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ
เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสถานการณ์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตามกาหนดได้ใน
อนาคต
นายธีรวัฒน์กล่าวว่า จากสภาพการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
ได้รับผลกระทบและสวนยางพารามีน้าท่วมขัง เบื้องต้น กยท.ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมผู้นาเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานปกครองในจังหวัดมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่
เกษตรกรจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ โดยผลการสารวจ พบว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน
จานวน 60,338 ราย และมีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดประมาณ
531,876 ไร่ แบ่งเป็น จ.
นครศรีธรรมราช 41,932 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 416,133 ไร่ จ.พัทลุง 17,331 ราย มีพื้นที่ความ
เสียหายประมาณ 105,944 ไร่ จ.ตรัง 700 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 7,250 ไร่ จ.สงขลา 353 ราย มี
พื้นที่ความเสียหายประมาณ 2,396 ไร่ และ จ.นราธิวาส จานวน 22 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 153
ไร่ อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของ กยท.เข้าไปประเมินความเสียหาย
ของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้าท่วม พร้อมทั้งให้คาแนะนาดูแลสวนยางที่ถูกน้าท่วมขังเพื่อฟื้นฟูสวนยางอย่างถูกวิธี
ต่อไป

“กยท.”เร่งล้างสต๊อกยาง 3แสนตัน-จบปี’60

วันนี้ (27 ธ.ค.59) กยท. เดินหน้าระบายยางตามคาสั่ง “บิ๊กตู่” 3.1 แสนตันให้หมด พ.ค. 2560 เตรียม
ประมูลล็อตแรก 28 ธ.ค. นี้
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.จะเดินหน้าเปิด
ประมูลยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน โดยจะเริ่มประมูลวันที่ 28 ธ.ค. 2559 จานวน 6 โกดังจากทั้งหมด 64 โกดัง
โดยใช้ราคาขั้นต่าของยางพารา ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ 72 บาท/กิโลกรัม (กก.)
และยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ราคา 68 บาท/กก. เป็นฐาน
ทั้งนี้ มีผู้ขอฟังรายละเอียดประมาณ 28 ราย แต่ยังไม่มีบริษัทมาวางทรัพย์ 50% ของมูลค่ายางที่จะ
ประมูล ซึ่งหากในวันที่ 28 ธ.ค. ยังไม่สามารถประมูล กยท.จะพิจารณากาหนดวันประมูลอีกครั้ง ซึ่งการ
ประมูลจะต้องไม่ทาให้กระทบต่อราคาในตลาดที่เกษตรกรจะขายได้ต้องไม่ต่ากว่า 66 บาท/กก.
อย่างไรก็ตาม หากศาลปกครองมี คาสั่งให้ กยท.ชะลอการประมูล กยท.ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่จะให้
กยท.ยกเลิกหรือชะลอการประมูลออกไป กยท.คงไม่สามารถทาได้ เพราะต้องทาตามคาสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่ให้ประมูลใน
ระยะเวลาเหมาะสมและให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค. 2560
“ยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน จะต้องระบายให้หมดและไม่เหลือเป็นภาระรัฐบาล เพราะต้องเสียค่า
รักษาปีละกว่า 400 ล้านบาท ซึ่ง กยท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้ราคายางมีแนวโน้มขยับเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง
80 บาท/กก. ดังนั้นหากประมูลราคาที่มีการปล่อยออกมา จะไม่ทาให้เกษตรกรขายได้ต่ากว่า 66 บาท/กก.
และหากไม่มีสต๊อกยางคาดว่าปี 2560 ราคายางน่าจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 60-80 บาท/กก.” นายธีธัช กล่าว

นอกจากนี้ กยท.ได้ติดตามสถานการณ์ราคายางตลาดโลก คาดว่าประมาณ เดือน ม.ค. 2560 ราคา
ยางจะไปถึง 80 บาท/กก. แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาประสบภัยแล้งและมาปลายปีฝนตก ทาให้ปริมาณยางพาราที่
ออกน้อยประกอบกับราคา น้ามันที่ขยับเพิ่มขึ้น ทาให้ราคายางขึ้นไปแตะที่ 80 บาท/กก. ก่อนที่จะปรับลงมาที่
ประมาณ 73-75 บาท/กก. หากประมูลล็อตแรก 6 โกดังเสร็จสิ้น กยท.จะประมูลต่อไป เพื่อให้มีการส่งมอบ
ยางภายใน เดือน พ.ค. 2560
ด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ แกนนาชาวสวนยาง กล่าวว่า ศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วและนัดไต่
สวนฉุกเฉิน วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรจะชะลอขายยางในสต๊อกตามที่ชาวสวนยางร้อง
หรือไม่ เนื่องจากจะมีการประมูลวันที่ 28 ธ.ค. 2559 โดยยางพาราทั้ง 3.1 แสนตัน พบว่าเป็นยางคุณภาพ
50% ของปริมาณยางทั้งหมด และเป็นเชื้อราประมาณ 36% ที่เหลือเป็นยางคละและยางผิดรูป

ลุ้น! คาสั่ง “ศาลปกครองกลาง” 28 ธ.ค.นี้ นัดไต่สวนมูลฟ้อง ชาวสวนยาง ร้องเพิกถอนขาย
ยางสต๊อก 3.1 แสนตัน

ลุ้น! คาสั่ง “ศาลปกครองกลาง” นัดไต่สวนมูลฟ้อง 28 ธ.ค. นี้ หลัง “เครือข่ายยางฯ 16 จังหวัด” ฟ้อง “การยางแห่ง
ประเทศไทย” เพิกถอนคาสั่งให้ระงับ หรือชะลอการขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับราคายางพาราในตลาดและชาวสวนยาง
วันนี้ (27 ธ.ค.) มีรายงานจากสานักงานศาลปกครอง ว่า ในวันที่ 28 ธันวาคม ศาลปกครองกลาง ได้นัดไต่สวนมูล
ฟ้องตามที่ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.)
พร้อมด้วย นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ามัน 16 จังหวัดภาคใต้ และ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ยื่นฟ้อง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉิน และ
ขอให้ศาลปกครองออกคาสั่งให้ กยท. ระงับ หรือชะลอการขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตันออกไปอีก 3 เดือน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับราคายางพาราในตลาด ซึ่งจะทาให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน
ด้าน นายวีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สยยท. เปิดเผยว่า ฝ่ายการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะนาโดย
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. ในฐานะผู้เปิดประมูลที่จะขายยาง และ สยยท. นาโดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน
สยยท. ในฐานะผู้ฟ้อง โดยไต่สวน ทั้ง 2 ฝ่ายแล้วเสร็จ ในเวลาประมาณ 14.30 น. โดยเริ่มประมาณ 10.00 น. และจะมีการฟัง
คาสั่งศาลปกครองกลาง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
มีรายงานจาก กยท. เปิดเผยว่า การเปิดประมูลสต๊อกยาง 3.1 แสนตัน จะค่อยๆ ทยอยขายออกเพื่อไม่ให้
กระทบต่อราคาตลาด แม้ว่าที่ผ่านมา ราคายางตก แต่หลังจากนั้นก็เริ่มนิ่งแล้ว ขณะนี้มีเอกชน 28 ราย เป็นชาวต่างชาติ
สิงคโปร์ จีน 2 - 3 ราย ส่วนใหญ่พ่อค้าไทยให้ความสนใจ อีกทั้งแนวโน้มราคายาง น่าจะขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 100 บาท
การระบายยางจึงได้มีการวางแผนไม่ให้กระทบต่อตลาด ต้องดูราคาหากลดลงไปมากจะหยุดระบายทันที ปัจจุบันความ
ต้องการใช้ยางทั่วโลกมีปีละ12 ล้านตัน สามารถผลิตได้ 11 - 12 ล้านตัน ส่วนประเทศไทย คาดว่า ปี 2559 ผลิตได้ 4.5
ล้านตัน

เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค.) นายอุทัย ระบุว่า การที่ กยท. ระบายยางจากสต๊อกจะเป็นการขายยางแข่งกับเกษตรกร
ชาวสวนยาง เพราะในช่วงเดือน ธ.ค.- ม.ค. นี้จะมีผลผลิตยางออกมาสู่ตลาดเดือนละ 5 แสนตัน หาก กยท. ระบายยาง 3.1
แสนตัน ออกมาสู่ตลาด จะทาให้มียางในตลาดกว่า 1.3 ล้านตัน ซึ่งจะทาให้ราคายางลดลง ทั้งที่ในช่วงนี้เกษตรกรกาลังกรีด
ยางได้ขายได้ราคากิโลกรัมละ 70 - 80 บาท หลังจากเจอภาวะภัยแล้งหนัก ฝนตกหนัก น้าท่วม ทาให้กรีดยางไม่ได้ เพิ่งมากรีด
ได้ต้นเดือน ธ.ค. ดังนั้น กยท. ควรที่จะชะลอการขายยางในสต๊อกออกไปอีก 3 เดือน เพราะจะเป็นฤดูปิดกรีดยาง การขายยาง
ในสต๊อกขณะนั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร ไม่ให้กระทบตลาด เพราะในช่วงนั้นเกษตรกรไม่มียางอยู่ในมือแล้ว ทั้งนี้ จึง
อยากให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรชาวสวนยางด้วย
นอกจากนี้ ได้ยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบการเปิด
ประมูลยางในสต๊อกของ กยท. ด้วย เพราะมีลักษณะเร่งรีบดาเนินการ และไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมซึ่งอาจจะมีการ
ฮั้วราคาเกิดขึ้นในการประมูลดังกล่าว
มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้น สมาคมชาวสวนยางพารา 16 จังหวัดภาคใต้ ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้
มาตรา 44 อายัดยางในสต๊อกยางพารา 3.1 แสนตัน ไว้เพื่อตรวจสอบทุจริตอย่างละเอียดที่ทาเป็นกระบวนการมายาวนานหา
คนผิดมาลงโทษ และนายกฯต้องออกคาสั่งให้เป็นเดตสต๊อกไม่ปล่อยออกสู่ตลาดมากดราคายางใหม่อย่างที่พวกนักปั่นราคา
ยางต้องการให้ถูกกว่ากลไกตลาดปกติ ซึ่งยางดังกล่าวมีการเก็บซื้อเข้าสต๊อกตั้งแต่สมัย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็น รมช.เกษตรฯ
มีโครงการพยุงราคายาง 2.1 แสนตัน รับซื้อราคา 80 - 100 บาทต่อ กก. ได้ระบายออกเหลือ 1.7 แสนตัน และมาสมัย
นายอานวย ปะติเส อดีต รมช.เกษตรฯ รับซื้อในโครงการมูลภัณฑ์กันชนที่ราคา 50 - 60 บาทต่อ กก. อีก 1.4 แสนตัน
รวมสต๊อกทั้งหมด 3.1 แสนตัน

ศาลปกครองนัดฟังคาสั่งศาล28ธ.ค.กรณีให้รัฐชะลอขาย"ยาง 3.1 แสนตัน"

วันที่ 27 ธันวาคม นายวีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่ง
ประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า ศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนมูลฟ้องตามที่ สยยท. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ไต่สวน
ฉุกเฉินให้ระงับหรือชะลอการขายยาง 3.1 แสนตันของรัฐบาลไปก่อน ประมาณ 3 เดือน แล้วค่อยดาเนินการพิจารณาขายใหม่
ปรากฏว่าว่าศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวน ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ดร.ธีธัช
สุขสะอาด ผู้ว่ากยท. ในฐานะผู้เปิดประมูลที่จะขายยาง และ สยยท. โดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สยยท. ใน
ฐานะผู้ฟ้อง โดยไต่สวน ทั้ง 2 ฝ่ายแล้วเสร็จ ในเวลาประมาณ 14.30 น. โดยเริ่มประมาณ 10.00 น. และจะมีการฟังคาสั่งศาล
ปกครองกลาง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ด้านนายเรืองยศ เพ็งสกุล ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนคนกรีดยาง และชาวสวนยางร่อยย่อยถ้าพันนรา และ
ประธาน 17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกรีดยางและชาวสวนรายย่อย กล่าวว่า ยางพาราราคาลงมาตั้งแต่การประกาศเปิดประมูล
ยางค้างสต๊อก 3.1 แสนตัน ต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ ซึ่งก่อนนั้นยางแผ่นรมควันราคา 81 บาท / กก. และมีแนวโน้มจะขยับขึ้น น้า
ยางสดอยู่ที่ 70 บาท แต่ตอนนี้ยางรมควันถอยเหลืออยู่ที่ 73 บาท / กก. น้ายางสดถอยมาอยู่ที่ 65 บาท / กก. โดยเงิน
ชาวสวนยางหายไป 5 บาท / กก. ชาวสวนยางรายย่อยเฉลี่ยกรีดยาง ประมาณวันละ 20 กก. เท่ากับเงินหายไป 100 บาท /
ราย
"ชาวสวนยางประมาณ 7 ล้านคน ทาน้ายางสดหลายล้านคน จะเป็นเงินหายไปวันละจานวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มของผม ผลิตน้ายางสดวันละประมาณ 15,000 กิโลกรัม และภาพรวมทั้ง 17 กลุ่ม ประมาณ 255,000
กิโลกรัม ในกลุ่มเงินหายไปประมาณ 1,275,000 บาท / วัน" นายเรืองยศ กล่าว.

รัฐและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรร่วมบูรณาการอาชีพชาวสวนยาง
นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกร ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากเกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วประเทศ ทุกที่ที่มีการปลูกยางพารา รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนเกษตรกร
ชาวสวนยางออกมากดดันรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ตลอดทั้งการยางแห่งประเทศไทยในช่วงขณะนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเกษตรกรชาวสวนยางตัวจริง ซ้ายังสร้างความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะที่ผ่านมา
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและการยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วม และประสานการทางานมาโดยตลอด เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เช่น การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร สวัสดิการต่างๆ ที่เกษตรกรชาวสวนยางควรจะได้รับ อีกทั้ง การพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ได้
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เป็นต้น
ดังนั้น การที่กลุ่มบุคคล ออกมาเคลื่อนไหวอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ เพราะเป็นที่รู้กันในวงการยางพาราว่า บางราย
มีกลุ่มทุนในวงการยางพาราให้การสนับสนุน และสร้างราคากับตัวเองทุกครั้งที่ยางพาราเริ่มมีราคาที่ดีขึ้น พร้อมออกมา
เคลื่อนไหวเสมอ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับใคร หรือกลุ่มทุนที่สนับสนุนตนเองอยู่หรือไม่นั้น ย่อมรู้ตัวดี และมักสร้าง
ปัญหาความแตกแยกระหว่างหน่วยงานของรัฐและเกษตรกรอยู่เสมอๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความร่วมมือในการยกระดับและ
พัฒนาอาชีพการทาสวนยาง ทางที่ดีควรให้พิจารณาแนวทางกลุ่มของตนเอง หรือมาร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
กยท. ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างแท้จริง
ต่อไปจะดีกว่า
นายประทบ กล่าวอีกว่า การไปยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อชะลอการขายยางโครงการของรัฐบาล เครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เพราะราคายางของประเทศอยู่ในช่วงขาขึ้น และผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ ถ้าไม่ระบายยางในช่วงราคาดีและกาลังเป็นที่ต้องการของตลาด แต่หันไปเลือกวิธีการระบายยางในช่วง
ราคาตก ก็ยิ่งจะเป็นการซ้าเติมราคายางพาราให้ตกต่าลงไปอีก จากภาวะการความต้องการใช้ยางถึง 700,000 ตัน ทาง
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ จึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะระบายยางในสต็อก ที่มาจากนโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางของรัฐบาล ล้วนเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ การที่เก็บสต็อกยางไว้ ทาให้คงมียาง
ค้างอยู่ในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคายางในอดีตมาโดยตลอด ทาให้ผู้ประกอบการนามาอ้างในการกดดันราคายางต่อ
เกษตรกร จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีการประกาศระบายยางในสต็อก ก็ไม่ได้ทาให้ราคายางตกลง เพราะตลาดยังขาดแคลนอยู่อีก
จานวนมาก “ขณะนี้ เครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กาลังบูรณาการขับเคลื่อนอาชีพ
ยางพาราให้มีความมั่นคงอย่างเป็นระบบ ทาให้ยางพาราไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลก อย่ามาชักใบให้เรือเสีย สร้างความ
ขัดแย้งให้เกิดขึ้นอีกเลย”

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : บทวิเคราะห์หยิบเงิน หยิบทอง
ตลาดหุ้นไทยวานนี้
SET INDEX วานนี้ยังเป็นภาพของการแกว่งแคบ ด่าน 1,515-1,520 จุด ยังทางานอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้วอลุ่มการซื้อ
ขายกระจุกตัวอยู่ในหุ้น IPO ล่าสุดคือ AU / AMA ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารเริ่มขยับเด่น ผลักดันให้ SET INDEX ปิดบวก
5.24 จุด มาอยู่ที่ 1,515.23 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเพียง 23,522 ล้านบาท
ต่างชาติคงการขายสุทธิตลาดหุ้นไทยวันที่ 5 เพียง 328 ล้านบาท ขายสุทธิตลาดตราสารหนี้เป็นวันที่ 5 มากถึง 4,753
ล้านบาท แต่ Long สุทธิใน SET50 Index Futues เป็นวันแรกในรอบ 5 วันทาการ 782 สัญญา
ปัจจัยสาคัญวันนี้
• การส่งออกเดือนพ.ย.ขยายตัวสูงสุดในรอบ 9 เดือน
• ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาเปิดทาการตามปกติในวันนี้
• ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นเช้านี้ออกมาต่ากว่าคาดเป็นส่วนใหญ่
มุมมองต่อตลาดวันนี:้ กลาง (วันที่ 9)
เราคงมุมมองต่อ SET INDEX ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ลักษณะแกว่งในกรอบ พร้อมลุ้นปิดยืนเหนือ 1,520 จุดใน
ปลายสัปดาห์ เพราะมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางเพียง 2.5 หมื่นล้านบาท/วัน ทาให้ SET INDEX มีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ง่าย
ขึ้นอยู่กับท่าทีของสถาบันภายในประเทศเป็นสาคัญ ขณะที่เม็ดเงินทุนต่างชาติเชื่อว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือ
ของสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้า ภายใต้ภาวะการลงทุนที่ไร้ปัจจัยใหม่เข้าหนุนการลงทุน ขึ้นอยู่กับภาวะการลงทุน
ของแต่ละตลาดเป็นสาคัญ
กลยุทธ์การลงทุน “คงแนะนาทยอยเข้าสะสมหุ้นเป้าหมายเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัวลงระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย เพื่อรอขาย
ทากาไรบริเวณ 1,550 จุดในเดือนม.ค. 2560” หลัง SET INDEX ปรับฐานลงในกลางเดือนธ.ค.สวนทางกับที่เรา
คาดการณ์ ทาให้เราประเมินว่าช่วงต้นเดือนม.ค. 2560 ตลาดหุ้นไทยอาจปรับฐานลงได้อย่างจากัด สถาบัน
ภายในประเทศถือเงินสดเพื่อสารองการไถ่ถอนหน่วยลงทุน LTF ที่จะครบกาหนด 5 ปีในเดือนหน้าไว้ค่อนข้างสูงใน
ความเห็นของเรา
 เงินช่วยเหลือระยะสั้นแก่กรีซอาจทาได้ก่อนตารางเวลา: ประธาน Eurogroup นาย Jeroen Dijsselbloem ให้
ความเห็นว่า อียูจะสรุปแนวทาง ESM เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจในส่วนของเงินช่วยเหลือระยะสั้นแก่กรีซได้ก่อน
ตารางเวลา หลังจากประธานได้รับจดหมายจากรมว.คลังของกรีซ ซึ่งยืนยืนดาเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ก่อนหน้า
 ECB ต้องการให้ Monte dei Paschi เพิ่มทุน 8.8 พันล้านยูโร: ECB ประเมินธนาคารอันดับที่ 3 ของอิตาลีต้อง
ปรับโครงสร้างทุนด้วยการเพิ่มทุน 8.8 พันล้านยูโร สูงกว่าการประเมินโดยธนาคาร ล่าสุดธนาคาร Monte dei Paschi
ได้แจ้งกับ ECB เพื่อเริ่มขั้นตอน “Precautionary Recapitalization” ที่ทางการเข้าแทรกแซงธนาคารที่ไม่สามารถ
ปรับโครงสร้างทุนได้ โดยรัฐบาลสามารถเข้าซื้อหุ้นหรือตราสารหนี้

ประเด็นสาคัญด้านเศรษฐกิจ – การเงินรายภูมิภาคจีน
 การลงทุนในต่างประเทศของจีนปีนี้อาจแตะ 1.12 ล้านล้านหยวน: รมว.พาณิชย์จีน ประเมินเงินลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศของจีนที่ไม่รวมการลงทุนของสถาบันการเงิน (ODI) อาจแตะระดับ 1.12 ล้านล้านหยวนในปีนี้ ส่วนเงิน
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้าจีนปีนี้คาด 7.85 แสนล้านหยวน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการ
ลงทุนในต่างประเทศ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในปี 2560 ทั้งนี้ ODI เดือนพ.ย.เพิ่มขึ้นถึง 76.5% yoy ทาให้ 11M59
เพิ่มขึ้น 55.3% yoy เทียบกับทั้งปี 2558 เท่ากับ 7.351 แสนล้านหยวน ส่วน FDI เท่ากับ 7.814 แสนล้านหยวน
 ทางการจีนคาดผลผลิตภาคอุตฯ ปีหน้าจะเติบโต 6%: รมว.อุตฯ ของจีน ประเมินผลผลิตภาคอุตฯ ปี 2560 จะ
เติบโต 6.0% เช่นเดียวกับปีนี้
เอเชียแปซิฟิก
 ผู้ว่าการ BoJ ยืนยันนโยบายควบคุมผลตอบแทนพันธบัตรเป็นสิ่งจาเป็น: นาย Kuroda ผู้ว่าการ BoJ ยืนยันว่า
นโยบายการควบคุมผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวให้กลับมาเป็น 0% ยังเป็นเป้าหมายของ BoJ สอดคล้องกับทิศทาง
ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่านพ้นภาวะ Stagnation ทั้งนี้ผู้ว่าการ BoJ ยังมี
มุมมองเป็นบวกต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลบวกต่อกิจกรรมของโรงงานและการค้าระหว่างประเทศ
 อินเดียไม่มีแผนจะจัดเก็บภาษีกาไรจากเงินลงทุนระยะยาว: รมว.คลัง อินเดีย ยืนยัน รัฐบาลไม่มีแผนจัดเก็บภาษี
Capital Gain จากเงินลงทุนระยะยาว พร้อมยืนยันยังไม่มีจังหวะหรือโอกาสใดที่จะสรุปถึงแนวทางดังกล่าว
 ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาเป็นกลางถึงลบ
o อัตราเงินเฟ้อแท้จริงเดือนพ.ย.ลดลง 0.4% yoy ลดลงมากกว่า Reuters Poll คาดลดลง 0.3% yoy
o อัตราการว่างงานเดือนพ.ย. ขยับขึ้นเป็น 3.1% จากเดือนต.ค.ที่ 3.0% และ Reuters poll ที่ 3.0% เช่นกัน
อัตราส่วนการจ้างงานต่อตาแหน่งงานขยับขึ้นเป็น 1.41 จาก 1.40 เดือนต.ค. ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.
2534
o การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ย. ลดลง 1.5% yoy สวนทางกับ Reuters Poll ที่คาดเพิ่มขึ้น 0.2% yoy
ไทย
 ส่งออกเดือนพ.ย.เติบโตเด่นสุดในรอบ 9 เดือน: กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมูลค่าการส่งออกไทยเดือนพ.ย. เท่ากับ
18,911 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 10.22% yoy สูงสุดในรอบ 9 เดือน นับจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ขยายตัว
10.3% ขณะที่การนาเข้า มูลค่า 17,368 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 3.0% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่งผลให้ไทยเกินดุล
1,543 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 การส่งออกเดือนพฤศจิกายนที่ขยายตัว 10.2% การขยายตัวสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 12.7% โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสาคัญ เช่น ข้าว ขยายตัว 25.9% ยางพารา ขยายตัว
15.6% มันสาปะหลัง ขยายตัว 18.4% เป็นต้น สาหรับการส่งออกสินค้าอุตสากกรรม กลับมาขยายตัว 9.8% โดยสินค้า
ที่ส่งออกขยายตัว เช่น ทองคายังไม่ขึ้นรูปขยายตัว 72.5% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยายตัว 31.3%
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัว 34.8% เม็ดพลาสติก ขยายตัว 10.9% ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัว 12.5% เป็น
ต้น
บจ.ลงทุน EGCO รุกไฟฟ้าตปท. (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนระหว่าง EGCO,
Star Energy Group Holdings และ AC Energy Holding, Inc ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น กับกลุ่มบริษัท เชฟรอน

คอร์ปอเรชั่น เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ของบริษัท เชฟรอน โดย
EGCO จะเข้าถือหุ้นทางอ้อมของโครงการในสัดส่วน 20.07% แบ่งเป็นถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทร่วมทุนของ EGCO
11.89% และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Star Energy Geothermal เป็นบริษัทร่วมทุน 8.18% คาดว่าการโอนหุ้นแล้วเสร็จ
ในไตรมาสแรก ปี 2560
BCPG ขายไฟฟ้าโซลาร์ขนาดกาลังผลิต 7MW สร้างรายได้สมาชิกชุมชน (หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
บีซีพีจี ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) รายแรกของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร รวม 2 โครงการมีกาลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์สร้าง
รายได้ให้สมาชิกสหกรณ์และชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ
ERW ปักหมุดรายได้โต 10% เล็งอัดงบลงทุนขยายฐาน (หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
ERW ท่องเที่ยวบูมหนุนผลงานสดใส "กมลวรรณ วิปุลากร" ปักหมุดปี 2560 รายได้ทะยาน 10% เมื่อเทียบกับปี 2559
รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว เตรียมอัดงบ 2.5 พันล้านบาท ผุดโรงแรมเสริมทัพ ด้านโบรกชูสตอรี่เด่นแนะ "ซื้อ" วางพิกัด
ราคาเป้าหมาย 6.50 บาท
BAY มองปี 60 รถใหม่ฟื้น ตั้งเป้าสินเชื่อรวมโต 3% (หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ)
ค่ายกรุงศรี เผยตลาดรถจักรยานยนต์ปีนี้โตสูง สวนตลาดรถยนต์ใหม่ป้ายแดงชะลอตัวเหตุแข่งดุทั้งด้านคนขายรถ-คน
ปล่อยกู้ พร้อมมีรถสร้างเซ็กเมนต์ใหม่เข้าทาตลาด คาดทั้งปีมียอด 1.73 ล้านคัน โต 4% ขณะที่รถป้ายแดงโตติดลบ 67% ส่วนรถมือสองยังแรงซื้อขายกัน 2 ล้านคัน โต 7% คาดปีหน้าตลาดรถใหม่และมอเตอร์ไซค์โต 3-5% รถมือสองโต
5% ส่วนกรุงศรีออโต้ตั้งเป้าสินเชื่อรวมโตไม่น้อยกว่า 3%
อาซาฮีกลาสถือหุ้น ไม่กระทบ วินิไทย (หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ)
จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 บริษัทวินิไทยได้ประกาศว่า กลุ่มโซลเวย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ตกลง
ทาสัญญา ขายหุ้น ที่ถืออยู่ในบริษัทจานวน 58.77% ให้แก่บริษัท อาซาฮี กลาส โดยสัญญาซื้อขายดังกล่าวมีมูลค่า
ประมาณ 10,488 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ภายใต้เงื่อนไขที่
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ซึ่งรวมถึงต้องผ่านการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับกฎหมาย
ป้องกันการผูกขาดทางการค้าภายใต้เขตอานาจศาลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วย
KTC ติดอันดับ A+ ทริส การันตีฐานแกร่ง (หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ)
ประเมิน KTC จะรักษาส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่ดีได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หากคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการ
ลงทุนในอนาคตที่ระมัดระวัง หลังจากที่ผลการดาเนินงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555-กันยายน 2559 ส่งผลให้
ฐานทุนของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น แต่แผนการขยายปริมาณสินเชื่ออาจทาให้บริษัทต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจัดอันดับเครดิต KTC ที่ระดับ A+
หุ้นกลุ่มเกษตร-อาหารรุ่งรับส่งออกเดือนพ.ย.บวกสนั่นทุ่ง 10% (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น)
ส่งออกเดือนพ.ย.พุ่งสูงสุดโต 10% ในรอบ 9 เดือนและสูงสุดในโลก นักวิเคราะห์คาดหุ้นกลุ่มเกษตรและอาหารปี 60
รุ่ง รับประโยชน์ค่าบาทอ่อน ขณะที่กลุ่มรถยนต์และ ชิ้นส่วนฯต้องระวังตลาดสหรัฐฯ กีดกัน โบรกฯ แนะนา CPF, TU,
GFPT, STA และ KSL ส่งออกโตมากกว่า 10%

ดีเดย์ 28 ธ.ค.เปิดประมูลระบายสต๊อกยาง เร่งผ่าตัดเนื้อร้ายที่กัดกินกดราคาเตี้ยต่า (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ธ.ค.59 กยท.จะเปิดให้เอกชน
ที่สนใจเข้าร่วมประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง (เอสทีอาร์ 20) และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ซึ่งเป็นยางที่รับ
ซื้อจากเกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รวม 310,000 ตัน
ถือเป็นยางลอตแรกจานวน 6 โกดัง จาก 64 โกดัง โดยราคาตั้งต้นประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ 72 บาทต่อ
กิโลกรัม (กก.) และยางแท่ง 68 บาทต่อ กก. ซึ่งเป็นราคาต่ากว่าราคาตลาด
จ่อรีดภาษีธุรกิจออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรจะร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอ)ี เพื่อออกกฎหมายภาษีฉบับใหม่ขึ้นมาบังคับใช้ธุรกิจออนไลน์ และโซ
เชียลเน็ตเวิร์ก หรือเรียกว่า "e-Business" คาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในกลางปี 2560 โดยคณะทางานทั้ง
3 ฝ่ายได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติของหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อินเดีย
และนอร์เวย์ เป็นต้น
บุญเติม ส้มหล่น2ค่ายมือถืองัดข้อ 7-11งดขายบัตร เอไอเอส ลูกค้าแห่เติมเงินผ่านตู้แทน (หนังสือพิมพ์มติชน)
นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีร้านสะดวก
ซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น งดจาหน่ายบัตรเติมเงินมือถือค่ายเอไอเอส ทาให้ลูกค้าบางส่วนที่ต้องการเติมเงินย้ายมาใช้บริการตู้
บุญเติม ส่งผลให้ยอดเติมเงินเฉพาะค่ายเอไอเอสในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากถึง 25% และยัง
ทาให้ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจเติมเงินมือถือของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 15% จากช่วงกลางปีที่อยู่ในระดับ 13.2% โดยแต่
ละปีมูลค่าการเติมเงินมือถือในอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาทต่อปี ส่วนปี 2560 คาดว่ามูลค่าการเติมเงินจะยัง
อยู่ในระดับเดิมที่ 1.2 แสนล้านบาท แต่บริษัทตั้งเป้าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 17-19% โดยใช้โปรโมชั่นทั้งที่บริษัท
ดาเนินการเองและบริษัทร่วมมือกับผู้ประกอบการค่ายมือถือมาเป็นตัวดึงลูกค้า
บอร์ดบีโอไอส่งเสริมลงทุน 6 โครงการเหล็กจีนร่วมด้วยรวมมูลค่า2.4หมื่นล. (หนังสือพิมพ์มติชน)
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมว่า ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 6 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 24,463.5 ล้านบาท ได้แก่ Mr.
XIAOXU WANG ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตลวดเหล็ก เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,130 ล้านบาท ตั้งโครงการที่ จ.ชลบุรี โดย
โครงการนี้มีผู้ถือหุ้นหลักคือบริษัท Jiangsu Xingda Steel Cord ซึ่งเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กรายใหญ่ของประเทศจีน และ
โครงการนี้ถือเป็นการลงทุนในต่างประเทศครั้งแรก เพื่อขยายฐานการผลิตในเอเชีย และผลิตลวดเหล็กเพื่อป้อนให้กับ
บริษัทผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วหลายโครงการ

สวนยางจ่อร้อง 'ประยุทธ์-กยท.' คุ้ยแก๊งทุบราคา
ชาวสวนยางเชื่อมีขบวนการทุบราคายาง ทั้งที่ตลาดโลกขาดแคลน เตรียมยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู-่ ประธาน กยท.” ล้วงลึก
พร้อมฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองฉุกเฉิน ยืดเวลาประมูลสต็อกยางพารา 3.1 แสนตันไปอีก 3 เดือน หวั่นทาราคาร่วง
เมื่อวันอาทิตย์ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.)
และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. เวลา 09.09 น. จะยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองเพื่อขอคุ้มครองฉุกเฉินไม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชะลอการขาย
ยางพาราในสต็อก 3.1 แสนตันออกไปชั่วคราว 3 เดือน เพื่อไม่ให้ราคายางตกต่า
แหล่งข่าวจากวงการค้ายางระบุว่า ภาวะราคายางในตลาดล่วงหน้าและภายในประเทศ ราคาได้ขยับขึ้นมาอีกระลอก โดยคาด
ว่าจะขึ้นทะลุกว่า 20,000 หยวน โดยขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 19,765 หยวน จากที่เคยขึ้นสูงถึง 20,745 หยวน แต่เกิดการทุบ
ราคาลงมา และมีการทาเป็นขบวนการ โดยการทุบราคายางครั้งแรกก็อ้างการใช้กรดกามะถัน หรือกรดซัลฟิวริกในน้ายาง เพื่อ
ช่วยให้ยางเซตตัวเร็วแทนที่จะใช้กรดกรดฟอร์มิก ครั้งที่ 2 คือเรื่อง กยท.จะประมูลยางค้างในสต็อก 3.1 แสนตัน และเชื่อว่า
จะมีการทุบราคาอีกต่อเนื่องก่อนถึงฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางในเดือน พ.ค.2560
สาหรับการเปิดประมูลยาง 3.1 แสนตันในสต็อกของรัฐบาล ล่าสุดมีเข้าร่วมประมูล 28 ราย โดยลงทะเบียนซื้อซองประมูลราย
ละ 10,000 บาท โดยประมูลทางอีออคชั่น
นายภาคภูมิ วงศ์วิไล รองประธาน สยยท.และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูมิภาคยางพารา จากัด กล่าวว่า การซื้อซองประมูล
ยางของ กยท.เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. มีผู้เข้าร่วม 28 ราย ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แต่การเปิดลงทะเบียนแบบกระชั้นชิด ทาให้ราย
เล็กตระเตรียมเงินไม่ทัน โดยบริษัทของตนเพิ่งรับทราบวันที่ 22 ธ.ค. เตรียมเงินระดับ 1,000 ล้านบาทไว้ไม่ทัน เพราะ
ระยะเวลาประมาณ 5 วันก็ทาการประมูล
“ในวันจันทร์ 26 ธ.ค. ผมจะทาหนังสือคัดค้านการเปิดประมูลครั้งนี้ และให้ขยายเวลาออกไปต่อ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธาน กยท. หรือบอร์ด กยท. เพื่อความเป็นธรรม” นายภาคภูมิระบุ
นายทศพล ขวัญรอด เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพอเพียง ในฐานะประธานภาคีเครือข่ายยางและสวนปาล์ม
น้ามันแห่งประเทศไทย (คยปท.) ยืนยันว่า มีการทุบราคายาง ขณะที่ยางเป็นที่ต้องการของตลาดและราคาดีทั้งในประเทศและ
ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศขยับขึ้นกว่า 20,000 หยวน/ตัน โดยขั้นตอนการทุบราคานั้น ได้มีบางคนบางกลุ่มปล่อยข่าวเรื่องยาง
ราคาจะลง แล้วอีกกลุ่มก็เทขายยางราคาต่าตัดหน้าตลาด จนกลุ่มยางต่างๆ ตื่นตระหนกตกใจแห่เทขายยางตาม ทาให้ราคา
ตกต่าไประดับหนึ่ง แล้วกลุ่มผู้ค้าบางกลุ่มก็เข้าช้อนซื้อกลับ

“ในวันที่ 27 ธ.ค. คยปท.จะเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งจะเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กยท. หรือบอร์ด กยท. เพื่อขอให้ทหารลงลึก
การสืบสวนสอบสวน หาข่าว เกี่ยวกับประเด็นการทุบราคายาง ที่สร้างผลกระทบต่อชาวสวนยาง และเศรษฐกิจระดับประเทศ
ขณะที่ราคายางกาลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องสะดุด เพราะการทุบราคายางต้องดาเนินการอย่างเป็นขบวนการแน่นอน ” นาย
ทศพลกล่าว และว่า หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังสานักงาน กยท. เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กยท. พร้อมกับวางพวงหรีด แล้วทา
พิธีบังสุกุล กรวดน้าแผ่เมตตาด้วย
ด้านนายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์ยางโลกต้องการใช้ประมาณ 12-14 ล้าน
ตัน/ปี แต่ปีนี้ยางเกิดภาวะขาดแคลนเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ตัน ในสต็อกตลาดโลก ทาให้ตลาดโลกมีความต้องการสูงอยู่
และราคาเกิดเสถียรภาพ แต่กลับเกิดเหตุการณ์กดราคายางให้ถูกลง จึงมีข้อเสนอให้นาเอามาตรา 49 (3) พระราชบัญญัติการ
ยางไทย พ.ศ.2558 ในเรื่องเงินเซสที่ตอนนี้มีสะสมถึง 3,800 ล้านบาทมาดูแล
“วิธีการเมื่อยางถูกกดดันราคาให้ต่าลง ไม่เป็นไปตามกลไกการตลาด สถาบันเกษตรกรจะสามารถนาเงินนั้นมาจัดซื้อยางจาก
เกษตรกรแล้วนามาเก็บเอาไว้ แล้วค่อยนาออกขาย ยางก็จะขยับราคาขึ้นและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางก็จะเข้ามาซื้อ
เอง” นายธีระชัยกล่าว.

