สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : 12 มิถุนายน 2562

เทรดวอร์บีบ 1.3 หมื่นบริษทั ญี่ป่ ุนในจีน เร่ งย้ายฐาน ไทยส้ม
หล่น ค่ า ยยัก ษ์ใ หญ่ พาเหรดไหลเข้า ทัง้ พานาโซนิ ค โตชิบา ไดกิ้น
ฟูจิตสึ ชาร์ป บีโอไอเผยยอด 3 เดือนแรกทุนซามูไรได้รบั ส่งเสริม
อันดับ 1 กว่า 2.6 หมื่นลา้ น สภาหอฯจี้รฐั บาลใหม่เร่ งดันไทยเข้า
CPTPP ทาเอฟทีเอกับอียู ดึงทุนแข่งเวียดนาม
นายกลิน ท์ สารสิ น ประธานกรรมการสภาหอการค้า แห่ ง
ประเทศไทย และนายกสมาคมไทย-ญี่ป่ นุ กล่าวว่า บริษทั ญี่ป่ นุ ที่อยู่
ไทยมานาน 40-50 ปี ยังมีการลงทุนต่อเนื่อง เพราะรูด้ วี า่ จะขยายการ
ลงทุนตรงไหน อย่างไร ยิ่งไทยมีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซ)ี ยิ่งเป็ นแรงจูงใจ ส่วนที่เป็ นนักลงทุนรายใหม่
จากญี่ป่ นุ ทีม่ ฐี านในจีนจะพิจารณาไปลงทุนทีเ่ วียดนามเป็ นลาดับต้นๆ
เพราะมีหลายปัจจัยทีเ่ อื้อกว่า ทัง้ สิทธิประโยชน์ แรงงาน ความตกลง
การค้าเสรี (เอฟทีเอ) ในหลายกรอบทีม่ ผี ลบังคับใช้แลว้ และกาลังจะ
มีผลบังคับใช้ เช่น ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
(CPTPP) และ เอฟทีเอเวียดนาม-สหภาพ ยุโรป (อียู) เป็ นต้น
"เวลานี้ CPTPP และเอฟทีเ อเวีย ดนาม-อียู เ ป็ น แรงจู ง ใจให้
นักลงทุน รายใหม่ข องญี่ป่ ุนตัด สิน ใจไปลงทุน ในเวีย ดนาม ดังนัน้
รัฐบาลใหม่ของไทยจะต้องเร่งผลักดันให้ไทยเข้าร่วม CPTPP และมี
เอฟทีเอกับอียูโดยเร็วเพือ่ เป็ นแรงจูงใจเช่นกัน"
จากข้อ มูลของบีโ อไอ เผยว่า ช่ วง 3 เดือ นแรกปี น้ ี ญ่ีป่ ุนยังมี
การลงทุ น ในไทยต่ อ เนื่ อ ง โดยมี โ ครงการที่ไ ด้ร บั อนุ ม ตั ิ ส่ ง เสริ ม
มากสุด 65 โครงการ มูลค่า 17,695.40 ล ้านบาท

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เผยกับ
"ฐานเศรษฐกิ จ " ว่ า การลงทุ น ของไทยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการผลิต กลุม่ การ เกษตรและแปรรู ปเกษตร/ประมง
และกลุม่ ธุรกิจบริการ โดยกลุม่ ใหญ่ ๆทีไ่ ปลงทุน เช่น ซีพี ไทยเบฟ
เอสซีจี ปตท. เซ็นทรัล ดุสติ ธานี ศรีไทย อมตะ WHA ล็อกซเล่ย ์
ที โ อเอ ผู ป้ ระกอบการเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม แถวหน้า ของเมื อ งไทย
กลุ่มธนาคารทัง้ แบงก์กรุงเทพ ไทยพาณิ ชย์ กสิกรไทย และอื่นๆ
รวมกว่ า 500 โครงการ และก าลัง ขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
"ปัจ จัย ดึ ง ดู ด การลงทุ น ในเวี ย ดนามที่ ส าคัญ ได้แ ก่ รัฐ บาลมี
เสถียรภาพ นโยบายมีความต่อเนื่องประชากรสัดส่วน 60% อยู่ใน
วันทางาน อายุเฉลีย่ 30 ปี อัตราการเกิดของประชากรสู งอนาคตไม่
ขาดแคลนแรงงาน คนเวียดนามมีความขยัน ใฝ่ เรียนรู ้ ค่าแรงยังไม่
สูงมากเฉลีย่ 60% ของค่าจ้างแรงงานไทย นอกจากนี้เวียดนามยังมี
เอฟทีเอกับสหภาพยุโรป(อียู)ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ในปี น้ ี และมีความ
ตกลง CPTPP บังคับใช้ปีน้ เี ช่นกัน"
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