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กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่า มีค�าสั่งให้เร่งจัดตั้งกองทุนสร้าง
เสถียรภาพทางตลาดทุน หรือกองทุนพยุงหุ้น เพื่อ
ดูแลตลาดทุนไทยจากภาวะที่ตลาดหุ้นไม่ปกติ
ซึง่ ถือว่าเป็นสถานการณ์ทรี่ นุ แรง เพราะหุน้ สหรัฐ
และยุโรปตกอย่างรุนแรง
แม้ตลาดทุนไทยจะมีพนื้ ฐานแข็งแกร่ง แต่ในช่วง
ทีท่ วั่ โลกตืน่ ตระหนก ไทยจะต้องดูแลตลาดทุนให้ดี
ที่สุด
แต่ดูเหมือนว่าตัวช่วยที่วางไว้ จะไม่ได้ดั่งใจ
หวัง เหตุเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ได้ปิดประตูทุกบานของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการอุ้มตลาดหุ้นทั้งหมด
เนื่องจากต้องการทุ่มเททุกสรรพก�าลังและงบ
ประมาณทัง้ หมด ให้กบั การควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ให้ได้ก่อน
ท�าให้แนวคิดการจัดตัง้ กองทุนพยุงหุน้ ต้องพับไว้
ก่อน เพราะยังไม่มีแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน
แต่เล็งใช้งบฯ เป็นแสนล้านบาท
ซึง่ แน่นอนว่าในภาวะเช่นนี้ งบประมาณไม่สามารถ
ใช้ได้แบบไม่อนั้ เพราะยามนีค้ งไม่สามารถเปย์ได้เท่า
ที่ควร
แม้ตัวช่วยที่วางไว้จะถูกพับเก็บไป แต่ไม่ใช่
ใครทุกคนที่เห็นด้วยกับนายสมคิด อย่างนายนพ
ดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศ กล่าวว่า การจะตัง้ กองทุนพยุงหุ้น เพือ่ แก้
ปัญหาความผันผวนในตลาดหุ้น หากจะตั้งกองทุน
พยุงหุน้ ขึน้ จริง รัฐบาลก็ควรตัง้ กองทุนพยุงชีวติ จาก
พิษเศรษฐกิจตามกฎหมายขึ้นด้วย
เพราะขณะนีม้ ปี ัญหาคนหางานท�าไม่ได้ ตกงาน
ฝุน่ พีเอ็ม 2.5 ธุรกิจปิดกิจการ ซ�า้ เติมด้วยการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เกิดวิกฤตหนี้ วิกฤตชีวิต จนมี
คนฆ่าตัวตายเป็นจ�านวนไม่น้อย
ซึง่ ในหลายกรณีหากมีมาตรการช่วยเหลือทางการ
เงินแบบทันท่วงที ก็นา่ จะท�าให้ผอ่ นคลายความกดดัน
ลงได้
โดยในขัน้ แรกอาจจัดสรรงบประมาณตัง้ กองทุน
10,000 ล้านบาท เพื่อด�าเนินการตามกฎหมาย แม้
อาจไม่สามารถช่วยเหลือได้ทกุ ราย แต่กย็ งั ดีทไี่ ด้ทา�

ซึ่งหากรัฐสามารถพยุงหุ้นได้ ก็ควรพยุงชีวิต
ของประชาชนที่เดือดร้อนด้วย

อี

กคนคือนายสุชาติ ธาดาธ�ารงเวช อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง มองแนวคิดการจัด
ตัง้ กองทุนพยุงหุน้ ไม่มใี ครในโลกเขาท�ากัน เนือ่ งจาก
หุ้นเป็นทรัพย์สนิ ไม่ใช่การผลิตทีจ่ ้างงาน สร้างราย
ได้ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน
รวมถึงการลงทุนในตลาดหุน้ ก็เป็นเรือ่ งของแต่ละ
บุคคลที่จะเลือกลงทุน รู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงสูง
ราคาหุ้นจะปรับขึ้นๆ ลงๆ เหวี่ยงมากน้อยขึ้นอยู่
กับสถานการณ์โลก โดยมองว่าไม่มีรัฐบาลใดใน
โลกสามารถอุ้มตลาดหุ้นของตนเองได้
และการอุม้ ก็ไม่ได้สร้างความเชือ่ มัน่ ใดๆ ต่อใคร
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ง-ศก.ฝืด
• แล้กระทบอุ
ตฯ อ้อย-น�้ำตำล

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอ้ า� นวยการส�านักงาน
กองทุนอ้อยและน�า้ ตาลทราย เปิดเผยว่า หลายฝ่าย
ก�าลังติดตามปัจจัยเสี่ยงทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตอ้อยและน�้าตาลทรายฤดูผลิตปี 2563/2564
โดยเฉพาะ 2 ปัจจัย ได้แก่ ราคาน�้าตาลตลาด
โลกเริ่มได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัวเพราะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งราคา
น�า้ ตาลทรายดิบตลาดโลกต้นปีเฉลีย่ 15 เซนต์ต่อ
ปอนด์ เริม่ อ่อนค่าสู่ระดับ 11-12 เซนต์ต่อปอนด์
และปัจจัยภัยแล้งอาจกระทบผลผลิตอ้อยให้ลดต�า่
ลงเหลือผลผลิตอ้อยโดยรวม 74.9 ล้านตัน เทียบ
กับผลผลิตอ้อยในฤดูหบี ทีผ่ า่ นมาทีม่ ี 130 ล้านตัน
หรือหายไป 55 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5 หมืน่ ล้าน
บาท เมื่อรวมกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งโมลาส
(กากน�้าตาล) การผลิตไฟฟ้าจากใบอ้อย คาดว่า
ไทยจะสูญเสียรายได้รวม 1 แสนล้านบาท
ด้านนายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าส�านักงาน
สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ผลผลิตอ้อยปี 2562/2563 คาดไม่ถึง 65 ล้าน
ตันอ้อย ปัจจัยจากภัยแล้งและหลายฝ่ายมองว่า
ในฤดูหีบปี 2563/2564 แนวโน้มผลผลิตอ้อยจะ
ลดลงอีก และไวรัสโควิด-19 อาจมีผลต่อราคา
น�้าตาลตลาดโลกและราคาอ้อยขั้นต้นในฤดู

่นใจไทยคุมโควิด-19 อยู่
• เจโทรมั
นายภานุวฒ
ั น์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม กล่าวว่า องค์การส่งเสริมการค้าต่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ได้เข้ามา
รายงานผลส�ารวจเร่งด่วนเกี่ยวกับผลกระทบของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ต่อ
บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งส�ารวจโดย
หอการค้าญีป่ ุ่น-กรุงเทพฯ วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์
2563 พบว่ามีบริษัทได้รับผลกระทบเชิงลบ 50%
เป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตถึง 52% โดยบริษทั
ญีป่ นุ่ ในไทยเริม่ มียอดขายลดลงเนือ่ งจากเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัวลง การจัดหาชิ้นส่วนวัตถุดิบและ
สินค้าส�าเร็จรูปจากจีนล่าช้าและล�าบากมากขึ้น
การบริโภคชะลอตัวจากจ�านวนนักท่องเที่ยวชาว
จีนมาไทยลดลง และโควิด-19 กระทบต่อการ
จัดการวัตถุดิบ แต่ยังไม่พบรายงานการย้ายฐาน
การผลิต หรือปิดกิจการในไทย โดยนักลงทุนมอง
ว่าไทยยังเป็นประเทศทีน่ า่ ลงทุนและมีความเชือ่ มัน่
ว่าไทยจะควบคุมการกระจายโควิด-19 คาดกลาง
ปีนี้ทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

•

ชิน นาคามิชิ ผู้อ�านวยการสายงานการตลาดและก
(ประเทศไทย) จ�ากัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักโอลิมปิก
จัดงาน “Road to Tokyo 2020 รวมใจสูช่ ยั ชนะ” แถลง
สดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 และส่งก
โอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ อาคา
กีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ

ให้บริการรับซื้อผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งเดลิ
เวอรีแ่ ทน และหากสถานการณ์โควิด-19 ลากยาวเกิน
6 เดือนจะเห็นการปิดสาขา ยุบรวมสาขา และหยุด
การจ้างงานชั่วคราว โดยอาจกระทบรายได้อุตสาห
กรรมแฟรนไชส์ที่มีมูลค่า 3 แสนล้านบาท/ปี หาย
ไป 1 แสนล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อน 40%

วยลดค่ำใช้จ่ำย
• ตลท.ช่
800 บริษัท

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าว
ว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ขยายไปทั่วโลก
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึง
ได้ออกมาตรการเพือ่ แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย ช่วยลด
ต้นทุนการด�าเนินงาน และเสริมสภาพคล่องให้ธรุ กิจ
โดยมาตรการลดภาระค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนรายปี 20% ลดค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม คาด
ครอบคลุมกว่า 800 บริษัท คิดเป็นมูลค่า 500
ล้านบาท

ยานยนต
ศูนย์กลา
ของอาเซ
ด้านน
กระทรวง
พัฒนาอุต
งานในกล
จักรยานย
ไฟฟ้า 53
งบฯ 2,9
พลังงานแ
เกิดผลป
ล้านบาท

• คินายสกอ

ว่าการกร
การส่งเส
มติเดินห
พาณิชย์อ
ภายใน 2
“เฟทโก้”
กระบวน
ให้ระวังหุ้นยังผันผวนสูง
เป็นพืชเศ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ ด�าเนินกา
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (เฟทโก้) เปิดเผยผลส�ารวจ กระทรวง
พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนอีก 3 เดือนข้าง นวัตกรร
หน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนที่ 2
ติดต่อกัน เพราะกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
60
และสถานการณ์การท่องเทีย่ ว รวมถึงกังวลการแพร่
นายจ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 การเบิกจ่ายงบประมาณ และรัฐมน
รัฐบาลมีผลบังคับใช้ล่าช้าออกไปอีก และประกาศ ประชุมก
ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายฉุกเฉินของธนาคารกลาง ภัย CO
ตื่นไวรัสระบำด
สหรัฐ (เฟด) จึงมองว่าตลาดยังมีความผันผวนสูง การณ์ผล
กระทบค้ำแฟรนไชส์
ชนิดจะม
นายบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคม มาก ไม่เหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นในช่วงนี้
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•

