สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

นาย กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า
เอกชนกาลังจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองของไทยว่า ผลของ
กกต.จะออกมาเป็ นอย่างไร รัฐบาลทีจ่ ะมาบริหารงานต่อไปจะเป็ นคน
จากพรรคไหน หรื อ จะเป็ นรัฐ บาลผสม อย่ า งไรก็ ต าม รัฐ บาล
ที่รกั ษาการอยู่ในขณะนี้ ต้องดาเนินนโยบายที่เตรียมไว้ รวมถึงต้อง
เดินหน้าการเจรจาในโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ห้ามปล่อยให้
เกิดสุญญากาศทางเศรษฐกิจ
ที่มา : มติชน

การดาเนินธุ รกิจในปัจจุบนั มีส่วน ต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
ทุกขัน้ ตอน ซึ่งสะท้อนได้จากการจัดอันดับ ความยากง่าย ในการทา
ธุ ร กิ จ (Ease of Doing Business)ของธนาคารโลกที่ มี ต ัว ชี้ ว ดั
10 ด้าน ซึ่งทุกด้าน เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยอันดับทีอ่ ยู่ ท้ายทีส่ ุด
คือ การขออนุ ญาตก่ อสร้าง โดยเฉพาะการขออนุ ญาตก่ อสร้างโกดัง
สินค้ามี 19 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 118 วัน
ชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
กล่ า วว่ า ในช่ ว งที่ผ่ า นมารัฐ บาลมีก ารปรับ ปรุ ง กฎระเบีย บต่ า งๆ
เพือ่ ลดอุปสรรคการทาธุรกิจให้มคี วามคล่องตัวเพิม่ มากขึ้น โดยมีการ
ผ่อนคลาย กฎหมาย เช่น กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง
การจดทะเบียนธุ รกิจ ซึ่งนักธุ รกิจตอบรับการดาเนินการของภาครัฐ
และที่ผ่ า นมาต้อ งยอมรับ ว่ า ขัน้ ตอนการออกกฎหมายหรื อ การ
ปรับ ปรุ ง กฎหมายของไทย มีห ลายขัน้ ตอนท าให้ก ารแก้ป ัญ หาที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายต้องใช้เวลา
ที่มา : กรุ งเทพธุ รกิจ

วันที่ 9 เมษายน 2562

ว่ า ที่ ร.อ.จิ ต ร์ ศิ ร ธรานนท์ รองประธานหอการค้า ไทย และ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย
เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ เอกชนก าลัง รอดู ก ารจัดตัง้ รัฐบาลว่า สรุป อย่ างไร
ซึ่ง ส่ ง ผลให้ก ารลงทุน ขนาดใหญ่ ช ะลอเพราะต้อ งรอดู ผลการจัด ตัง้
รัฐบาล สิ่งที่กาลังรอดู คือ หลังการเลือกตัง้ จะเกิดเหตุวุ่นวายหรือไม่
เพราะเหตุก ารณ์ใ นขณะนี้ซ่ึง แบ่ ง ฝ่ ายเป็ น ประชาธิป ไตย กับ ไม่ เป็ น
ประชาธิป ไตย ท าให้ม องว่ า อาจจะเกิ ด เหตุวุ่ น วายคล้า ยเหตุก ารณ์
ทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ 6 ตุลาคม 2519 ถ้าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นทุกอย่างก็จบ
"ขณะนี้นกั ลงทุนคงรอดู การจัดตัง้ รัฐบาล รวมถึงดู ว่ารัฐบาลจะมี
เสียงในมือเท่าไร ถ้ามีเสียงในมือน้อยจะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล
ทาให้บรรยากาศที่เกิดขึ้น ในไทยช่ วงนี้ ยงั ไม่น่า ลงทุนนัก นอกจากนี้
นักลงทุนกาลังรอดูนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ เพราะเท่าที่
ดู น โยบายหาเสีย งของพรรคการเมือ งยัง ไม่ มีพ รรคไหนที่ชู ป ระเด็น
บิก๊ ไอเดีย หรือนโยบายใหญ่จะขับเคลือ่ นประเทศ เช่น การผลักดันให้
ไทยเป็ นไบโอเทคโนโลยี" ว่าที่ ร.อ.จิตร์กล่าว
ว่ า ที่ ร.อ.จิ ต ร์ก ล่ า วว่ า ในปี น้ ี เ ศรษฐกิ จ คงแย่ ก ว่ า ปี ท่ีผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าปี น้ ีจะโต 3.8% ลดจากเดิมคาดว่า
จะโต 4-4.5% ที่ผ่ า นมาการลงทุน ขนาดใหญ่ ข องเอกชนยัง ไม่ เ กิ ด
ส่วนหนึ่งมาจากข้อกังวล ม.44 รวมถึงกฎหมายเป็ นอุปสรรคการลงทุน
ยังไม่มกี ารปรับแก้ไข เช่น พ.ร.บ.ตัง้ แต่สมัย ร.5 ยังมีอยู่ถงึ 600 ฉบับ
ก่ อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามา และภายหลัง คสช.
เข้ามามีการออกฎหมายอีก 600 ฉบับ รวมถึงมีการออกกฎระเบีย บ
ต่างๆ เมื่อรวมกับกฎหมายในอดีตส่งผลให้ไทยมีกฎหมายบังคับ กว่า
1 แสนฉบับ ถ้าได้รฐั บาลเข้ามาและทากิโยตินกฎหมายดังกล่าวจะช่ วย
ทาให้เอกชนทาธุรกิจได้สะดวกขึ้น ส่งผลดีต่อจีดพี ี (ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ) อาจโตแบบก้า วกระโดด ส าหรับ หน้า ตาทีม เศรษฐกิจ
คนทีจ่ ะมาเป็ นรัฐมนตรีดา้ นเศรษฐกิจต้องมีความรูอ้ ยู่บา้ ง แต่สง่ิ สาคัญ
คือเร่งแก้ไขกฎระเบียบทีย่ งั เป็ นอุปสรรคของการดาเนินธุรกิจเอกชน
ที่มา : มติชน

