สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

นายกลิน ท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้า ไทย กล่ า วว่ า
ในช่ ว ง 2 เดือ นที่ย งั ไม่ มีร ฐั บาลชุดใหม่ ม าบริหารประเทศถือเป็ นช่ วง
สุญญากาศ ซึ่งเอกชนกังวลเพราะอาจทาให้การบริหารประเทศชะลอตัว
ถึงแม้วา่ รัฐบาลปัจจุบนั จะมีอานาจเต็มในการบริหาร แต่ไม่ควรปล่อยให้มี
ช่องว่างหรือเป็ นสุญญากาศ ทัง้ นี้ หลังจากที่คณะกรรมการ การเลือกตัง้
(กกต.) ประกาศผล นับคะแนนไม่เป็ นทางการแลว้ จะใช้เวลาพอสมควร
ก่ อ นจะตั้ง คณะรัฐ มนตรี (ครม.) ชุ ด ใหม่ ซึ่ง เอกชนไม่ ต อ้ งการเห็น
เกียร์ว่าง "รัฐบาลนี้ยงั เป็ นรัฐบาลมีอานาจเต็มก็ตอ้ งบริหารประเทศต่อไป
จนกว่า จะมีร ฐั บาลใหม่ ไม่ อ ยากให้ช ะลอเพราะจะกระทบภาคธุ รกิจ
กระทบต่ อความเชื่อมัน่ ดัง นัน้ สิ่ง ไหนที่ร ฐั บาลปัจ จุบนั ทาได้ก็ตอ้ งทา
ไม่ ค วรจะหยุ ด เพราะประเทศหยุ ด ไม่ ไ ด้ ส่ ว นนโยบายใหญ่ มีผ ลใน
วงกว ้างอาจหยุดรอให้รฐั บาลใหม่มาทา" นายกลินท์ ยา้

วันที่ 1 เมษายน 2562

นายปรัช ญา สมะลาภา ประธานกรรมการ พัฒ นาเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก หอการค้าไทย กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ควรเดินหน้าอีอีซี
ต่อเพราะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ ซึง่ มี อีกหลายส่วนที่ตอ้ งดาเนินการ
ต่อ เพราะหลายเรื่องยังเป็ นประเด็นและไม่เดินหน้า เช่น รถไฟความเร็ว
สู ง เชื่อ ม 3 สนามบิน ท่ า เรือ มาบตาพุด เฟส 3 ท่ า เรือ แหลมฉบังเฟส
3 สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน โดยบางโครงการเปิ ดประมูลแลว้ แต่
ยังติดขัดด้านการเจรจา เช่ น รถไฟความเร็วสู ง นอกจากนี้ ควรมีการ
พัฒ นาขนส่ ง สาธารณะหลายรู ป แบบ เพื่อ เชื่อ มกับ รถไฟความเร็วสู ง
โดยปัจจุบนั เมือ่ ลงเครือ่ งบินทีส่ นามบินอู่ตะเภาจะเดินทางเข ้าเมืองแต่ไม่มี
รถสาธารณะ ซึ่งรถสาธารณะต้องเปลีย่ นแนวคิดจากเดิมที่ตอบสนอง
ผูท้ ม่ี รี ายได้นอ้ ย ค่าบริการจึงตา่ ส่งผลให้การบริการ ไม่มคี ณ
ุ ภาพ
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นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
กล่าวว่า เอกชนห่วงช่วงสุญญากาศทางการเมือง หากการจัดตัง้ รัฐบาล
ยืดเยื้อ 3 เดือนนับจากนี้คงมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นมากมาย เพือ่ ตัง้
รับ กับ ช่ ว งสุ ญ ญากาศทางการเมื อ งในวัน ที่ 2 เมษายนนี้ ทาง
คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยชุดใหม่ จะได้มกี ารประชุมกันเป็ น
นัด แรกการประชุ ม ครัง้ นี้ ส่ ว น หนึ่ ง คงได้มีก ารหารือ กัน ถึง ทิศ ทาง
สถานการณ์ ท างการเมือ ง รวมถึง ยุ ท ธศาสตร์ท่ีภ าคเอกชนจะช่ ว ย
ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจประเทศให้ยงั เดิน หน้า ต่ อ ไปได้อ ย่ า งไม่ สะดุด
ท่ า มกลางปัจ จัย ทางการเมือ งของไทยที่ ย งั ไม่ มีค วามชัด เจน และ
เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลง และขอ้ กังวลคือนักลงทุนต่างชาติท่กี าลัง
จับตาทิศทางการเมืองของไทย อยู่ว่าจะเป็ นอย่างไร หากไม่มนั ่ ใจก็มี
ทางเลือกไปลงทุนประเทศอืน่ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็ นต้น
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สแตนลีย ์ คัง ประธานหอการค้าร่ วมต่ างประเทศในประเทศไทย
(JFCCT) กล่ า วว่ า โมเมนตัม เศรษฐกิ จ ของไทยดี ข้ ึ น เป็ นล าดับ
โดยปี ท่ีผ่ า นมา GDP เติบ โต 4.2% ปี น้ ีค าดว่ า จะโตไม่ ต า่ กว่า 3.9%
ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีต่อเนื่องปี น้ ีคาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยว
ต่ างชาติทะลุ 40 ลา้ นคน รวมไปถึงผลสารวจนักลงทุนต่ างชาติล่าสุด
พบว่ า ยัง คงเตรี ย มแผนการลงทุ น ในไทย โดยเฉพาะในกลุ่ ม
10 อุตสาหกรรมเอสเคิรฟ์ ดังนัน้ แม้ว่า หลังเลือกตัง้ ก่ อนจะมีรฐั บาล
ใหม่จะเป็ นช่วงสุญญากาศทางการเมือง ก็ได้แต่หวังว่าการจัดตัง้ รัฐบาล
จะเป็ นไปด้วยความราบรืน่ ไม่มคี วามขัดแย้ง เพือ่ ให้ประเทศไทยเดินหน้า
ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสานต่อโครงการลงทุนเดิมทีต่ งั้ ไข่รอ
ไว แ้ ล ว้ ให้เ ป็ น "แรงส่ ง " ส าคัญ ในการผลัก ดัน การลงทุ น ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และเศรษฐกิจไทย
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