
โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 1 เมษำยน 2562 

  

 
หอการค้าห้วง'สญุญากาศการเมือง'ฉุดเศรษฐกิจ ธรุกิจจ้ีรฐัอย่า'เกียรว่์าง' 
Source - กรงุเทพธุรกจิ 
 
          เสนอ"ประยทุธ"์ใชอ้ ำนำจเตม็บรหิำร ก่อนส่งไมต่้อ 
          กรุงเทพธุรกจิ หอกำรคำ้ห่วงกำรเมอืงสุญญำกำศ 2 เดอืนกระทบธุรกจิ เสนอ "ประยุทธ"์ใชอ้ ำนำจ
เต็มบรหิำรก่อนส่งไม้ต่อ นำยกฯใหม่ ด้ำน ส.อ.ท.ชี้ยื้อตัง้รฐับำลใหม่ส่อกระทบเชื่อมัน่ลงทุน  เสี่ยง
ข้ำรำชกำรเกียร์ว่ำง "หอค้ำต่ำงประเทศ"ยัน ต่ำงชำติยังไม่ถอนลงทุน เหตุมองระยะยำว ขณะนัก
เศรษฐศำสตร ์หวัน่กำรเมอืงกดดนัลงทุนเอกชน หวงัรฐับำลใหมจ่ดัตัง้เรว็ มเีสถยีรภำพ 
          หลงักำรเลอืกตัง้เมื่อวนัที ่24 ม.ีค. จนถงึขณะน้ีสถำนกำรณ์กำรเมอืงยงัฝุ่ นตลบ ทัง้กำรจบัขัว้จดัตัง้
รฐับำล และปัญหำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ฯลฯ ขณะที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ออกมำระบุว่ำจะ
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้อย่ำงเป็นทำงกำรไดใ้นเดอืน พ.ค. ท ำให้ภำคธุรกจิกงัวลว่ำ ในช่วงเวลำจำกนี้ อำจ
เป็นช่วง "สุญญำกำศ" ในกำรบรหิำรประเทศ ส่งผลกระทบต่อกำรเดนิหน้ำธุรกจิ กำรลงทุน และกำรเตบิโต
เศรษฐกจิ 
          นำยกลนิท์ สำรสนิ ประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย กล่ำวว่ำ ในช่วง 2 เดอืนที่ยงัไม่มรีฐับำลชุด
ใหม่มำบรหิำรประเทศถอืเป็นช่วงสุญญำกำศ ซึง่เอกชนกงัวลเพรำะอำจท ำให้กำรบรหิำรประเทศชะลอตวั 
ถงึแมว้่ำรฐับำลปัจจบุนัจะมอี ำนำจเตม็ในกำรบรหิำร แต่ไมค่วรปล่อยใหม้ชี่องว่ำงหรอืเป็นสุญญำกำศ 
          ทัง้นี้ หลงัจำกทีค่ณะกรรมกำร กำรเลอืกตัง้ (กกต.) ประกำศผล นับคะแนนไม่เป็นทำงกำรแลว้จะ
ใชเ้วลำพอสมควรก่อนจะตัง้คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ชุดใหม ่ซึง่เอกชนไมต่อ้งกำรเหน็เกยีรว์่ำง 
          "รฐับำลนี้ยงัเป็นรฐับำลมอี ำนำจเต็มกต็้องบรหิำรประเทศต่อไปจนกว่ำจะมรีฐับำลใหม่ ไม่อยำกให้
ชะลอเพรำะจะกระทบภำคธุรกจิ กระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ดงันัน้สิง่ไหนที่รฐับำลปัจจุบนัท ำได้ก็ต้องท ำ ไม่
ควรจะหยุด เพรำะประเทศหยุดไม่ได้ ส่วนนโยบำยใหญ่มผีลในวงกว้ำงอำจหยุดรอให้รฐับำลใหม่มำท ำ" 
นำยกลนิท ์ย ำ้ 
          ห่วงยือ้ตัง้รฐับำลฉุดลงทุน 
          นำยสุพนัธุ์ มงคลสุธี ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) กล่ำวว่ำ หำกกำรตัง้
รฐับำลยดืเยื้อจะกระทบต่อ นักลงทุนที่เตรยีมมำลงทุนในไทย ซึ่งอำจชะลอดูควำมชดัเจนกำรตัง้รฐับำล 
ส่วน นกัลงทุนเดมิทีม่ำลงทุนแลว้คงเดนิหน้ำต่อ 
          เสีย่งขำ้รำชกำร"เกยีรว์่ำง" 
          นำยเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธำน ส.อ.ท. กล่ำวว่ำกำรตัง้รฐับำลยงัไม่ชดัเจน และไม่ว่ำฝ่ำยใด
จดัตัง้รฐับำลก็จะมเีสยีง ส.ส. ใกล้เคยีงกนัมำก รวมทัง้ตำมรฐัธรรมนูญไม่มบีทลงโทษ ส.ส.ที่ลงมตใินสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร ต่ำงจำกมตพิรรค ท ำใหอ้ำจเกดิปัญหำเสถยีรภำพรฐับำล นกัลงทุนไทยและต่ำงประเทศ อำจ
ขำดควำมมัน่ใจในรฐับำล ส่งผลใหก้ำรลงทุน ชะลอตวั โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ในเขตพฒันำ
พเิศษภำคตะวนัออก (ออีซี)ี ทีม่มีลูค่ำสงู 
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          นอกจำกนี้ ในภำวะทีก่ำรตัง้รฐับำลไม่ชดัเจน อำจท ำใหข้ำ้รำชกำรปล่อยเกยีรว์่ำง ส่งผลกระทบต่อ
กำรท ำงำนในหลำยๆ เรื่อง โดยสิง่ทีร่ฐับำลใหม่ต้องเร่งท ำคอืกำรเร่งกระตุ้นเศรษฐกจิภำยในประเทศ เพื่อ
ลดผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิโลก 
          "พฤกษำ"จีเ้รง่จดัตัง้รฐับำล 
          นำยประเสรฐิ แต่ดุลยสำธติ ประธำน เจำ้หน้ำที่บรหิำร กลุ่มธุรกจิพฤกษำ เรยีลเอสเตท -พรเีมยีม 
บรษิัท พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) คำดว่ำ หำกจดัตัง้รฐัตัง้รฐับำลได้เรว็ โดยปรำศจำกควำม
รุนแรง ไม่เดนิขบวนบนท้องถนน ขดัแย้งรุนแรงนอกสภำ และทุกฝ่ำยเคำรพกติกำของกระบวนกำรของ
ประชำธปิไตย กจ็ะไมก่ระทบต่อบรรยำกำศกำรลงทุน ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
          "ไม่ว่ำฝ่ำยใดเป็นรฐับำล ขอให้จดัตัง้ให้ได้โดยเรว็ที่สุดเพื่อเรยีกควำมเชื่อมัน่ของประเทศกลบัคนื
มำ ไมท่ ำลำยบรรยำกำศ กำรลงทุน ต่ำงชำตเิกดิควำมเชื่อมัน่" 
          ส ำหรบักำรคำดกำรณ์กรณีเหตุกำรณ์รุนแรง เกดิกำรเดนิขบวนต่อต้ำนรฐับำล จดัตัง้รฐับำลไม่ได ้
ภำคธุรกจิจะต้องชะลอกำรเปิดตวัโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยอ์อกไประยะหนึ่ง เพื่อประเมนิสถำนกำรณ์ รวม
ไปถงึกำรตดัสนิใจลงทุนและกำรวำงแผนต่ำงๆ กจ็ะชะงกัจำกแผนเดมิ 
          "ศุภำลยั"หวงัตัง้รฐับำลรำบรืน่ 
          นำยประทีป ตัง้มติธรรม ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิัท ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) คำดหวงัว่ำ
สถำนกำรณ์กำรเมอืงจะคลีค่ลำยและผ่ำนไปไดด้ว้ยด ีตำมกระบวนกำรและภำยหลงัรฐับำลจดัตัง้เสรจ็ยงัคง
บรหิำรงำนอย่ำงรำบรื่น โดยส่วนตวัมองว่ำเศรษฐกจิยงัอยูใ่นช่วงขำขึน้ต่อเนื่องจำกปีทีผ่่ำนมำ ทีค่ำดกำรณ์
อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไว้ที่ 3.9% และมีปัจจัยเกื้อหนุน เช่น อัตรำดอกเบี้ยยังทรงตัว 
นกัท่องเทีย่วเดนิทำง มำไทยยงัคงเตบิโตถงึ 40 ลำ้นคน 
          โดยในขณะนี้ศุภำลยัยงัคงด ำเนินธุรกจิตำมแผนทีว่ำงไว ้ในปี 2562 ตัง้เป้ำหมำย เปิดตวัโครงกำร
ใหมจ่ ำนวน 34 โครงกำร มลูค่ำรวม 40,000 ลำ้นบำท และมแีผน เปิดตวัโครงกำรใหญ่ในรอบหลำยปี "ศุภำ
ลยั ไอคอน สำธร" โครงกำรมกิซ์ยูส มูลค่ำ 20,000 ล้ำนบำท บนที่ดนิ 7 ไร่ ที่ชนะกำรประมูลที่ดนิของ
สถำนทตูออสเตรเลยี 
          "หอตปท."ยนัต่ำงชำตยิงัลงทุน 
          นำยสแตนลยี ์คงั ประธำนหอกำรคำ้ร่วมต่ำงประเทศในประเทศไทย (JFCCT) กล่ำวว่ำ เศรษฐกจิ
ไทยก ำลงัอยู่ในช่วงเคลื่อนไปข้ำงหน้ำจำกนโยบำยกำรลงทุนภำครฐัในช่วงที่ผ่ำนมำ ดึงดูดให้ต่ำงชำติ
วำงแผนเข้ำมำลงทุนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรวำงแผนระยะยำว เมื่อตัดสินใจไปแล้วมกัไม่
เปลีย่นแปลง 
          ทัง้นี้ผลส ำรวจของนกัลงทุนต่ำงชำตทิีจ่ดัท ำโดย JFCCT ก่อนเลอืกตัง้เสยีงส่วนใหญ่ สะทอ้นว่ำทุก
คนยงัสนใจท ำธุรกจิและขยำยกำรลงทุนในไทยเป็นกำรวำงแผนระยะยำว เพรำะมองว่ำเศรษฐกจิไทยก ำลงั
ขำขึน้ อยูใ่นจดุทีม่โีอกำส จำกทีต่ ัง้ทีอ่ยูศู่นยก์ลำงอำเซยีน 
          "แมจ้ะมสีุญญำกำศทำงกำรเมอืงก่อนมรีฐับำลใหม่ เชื่อว่ำนโยบำยรฐัจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำใคร
มำเป็นรฐับำล โดยเฉพำะหลำยโครงกำรล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ
ยำว" 
          ขอควำมชดัเจนกำรเมอืง 
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          นำงศุภจ ีสุธรรมพนัธุ ์ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กลุ่มบรษิทั ดุสติธำนี จ ำกดั (มหำชน) ระบุว่ำ รูส้กึ
เป็นห่วงควำมไม่แน่นอนทำง กำรเมอืง จำกกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่ ปัจจยันี้ ท ำใหค้นท ำธุรกจิต้องระมดัระวงั
เลก็น้อย ส่วนจะเป็นขัว้พรรคกำรเมอืงใดได้เป็นฝ่ำยจดัตัง้ รฐับำลนัน้ ภำคธุรกจิโรงแรมและท่องเที่ยว ก็
ตอ้งเดนิหน้ำต่อไป ขอแค่ควำมชดัเจน 
          "เชื่อมัน่ว่ำภำคธุรกิจโรงแรมและท่องเทีย่ว จะเดนิต่อไปได้ ไม่ถงึขัน้แตะเบรกกำรลงทุน โดยกลุ่ม
บรษิทั ดุสติธำนีฯมธีุรกจิโรงแรมใน ต่ำงประเทศดว้ยซึง่เป็นตวัช่วยกระจำย ควำมเสีย่ง และมองว่ำคงไม่ถงึ
ขนำดต้องวำง Worst Case หรอืกรณีทีเ่ลวรำ้ยที่สุด เพรำะไม่ว่ำผลกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่จะออกมำอย่ำงไร 
กย็งัตอ้งท ำธุรกจิกนัต่อไป" 
          นำยธรีนิทร ์ธญัญวฒันกุล กรรมกำรผูจ้ดั บรษิทั สุนทรธญัทรพัย ์จ ำกดั กล่ำวว่ำ หำกสถำนกำรณ์
กำรเมอืงนิ่ง รฐับำลมนีโยบำย ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิที่ชดัเจน เรว็ จะดต่ีอเศรษฐกจิและภำคธุรกิจมำก แต่
หำกกำรเมอืงมปัีญหำ เศรษฐกจิอำจอยูใ่นภำวะย ่ำแย่ 
          ทัง้นี้ยงัมองว่ำ หำกรฐับำลใหม่แก้ไขรฐัธรรมนูญ อำจท ำให้เกิดควำมยุ่งยำก ยิง่ถ้ำ เกิดควำม
ขดัแยง้ จะส่งผลใหภ้ำคธุรกจิ ชะลอตวั กระทบควำมเชื่อมัน่ 
          หวัน่ลกูคำ้"ฟลที"ชะลอซือ้รถ 
          นำยครสิ เวลส ์กรรมกำรผู้จดักำร บรษิทั วอลโว่ คำร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั กล่ำวว่ำ สิง่ทีต่้องกำร
เหน็หลงักำรเลอืกตัง้ คอื ควำมมัน่คง ของรฐั ไมม่เีหตุกำรณ์รำ้ยแรงใดๆ เกดิขึน้ 
          ส่วนกำรทีย่งัไมม่คีวำมแน่นอนในช่วงนี้ อำจจะมผีลกระทบกบัตลำดในกลุ่มลูกคำ้ฟลที ( fleet) หรอื
ลกูคำ้องคก์ร เนื่องจำกกลุ่มลูกคำ้ ต้องกำรดูควำมชดัเจนทำงกำรเมอืงก่อน ท ำใหอ้ำจจะชะลอกำรตดัสนิใจ
ซือ้รถในช่วงเวลำนี้ 
          ห่วงต่ำงชำตหินีลงทุนประเทศอื่น 
          นำยพิพัฒน์ เหลืองนฤมติชยั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร บรษิัทหลกัทรพัย์ (บล.) ภทัร กล่ำวว่ำ 
ประเมนิไวอ้ยู่แลว้ว่ำภำยหลงักำรเลอืกตัง้น่ำจะเกดิภำวะสุญญำกำศทำงกำรเมอืงและเศรษฐกจิ เพรำะกว่ำ
กกต. จะประกำศรำยชื่อทีช่ดัเจนคงเป็นช่วงเดอืนพ.ค. ซึง่หมำยควำมว่ำสถำนกำรณ์น่ำจะอมึครมึแบบน้ีไป
อกี 2 เดอืน 
          ส ำหรบันักลงทุนประเดน็ที่กงัวลคอื กรณีที่เป็นนักลงทุนต่ำงประเทศ สถำนกำรณ์เช่นนี้ คงต้องมำ
ทบทวนแล้วว่ำ กำรลงทุนในไทยยงัจ ำเป็นอยู่หรอืไม่ ส่วนนักลงทุนในประเทศคงเริม่มองหำทำงเลอืกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศมำกขึน้ ขณะที่นักลงทุนซึ่งต้องกำรเพิม่ก ำลงักำรผลติหรอืขยำยกำรลงทุน บำงส่วน
อำจเลอืกทีจ่ะรอดคูวำมชดัเจนทำงกำรเมอืงก่อน 
          อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรเมืองชัดเจนมำกขึ้น สำมำรถจดัตัง้รฐับำลได้เร็วและเป็นรฐับำลที่มี
เสถยีรภำพ กน่็ำจะดงึควำมเชื่อมัน่ของ นักลงทุนและผูบ้รโิภคกลบัมำได ้ซึง่เวลำนี้ต้องบอกว่ำสถำนกำรณ์
กำรเมอืงยงัมปีระเดน็ทีต่อ้งตดิตำมเพรำะนกัลงทุนต่ำงชำตสิอบถำมเขำ้มำค่อนขำ้งมำก 
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'หอการค้า-สอท.'ชงลยุต่ออีอีซี 
Source - กรงุเทพธุรกจิ 
          รฐับำลใหมค่วรมมีำตรกำรสนบัสนุนเอสเอม็อใีนออีซี ี ใหส้ำมำรถเขำ้ไปตัง้โรงงำนในนิคมฯ ได้ 
          อรพนิท ์เสรมิประภำศลิป์ 
          ห่วงเมกะโปรเจคล่ำชำ้ แนะจดัพืน้ทีน่ิคม ใหเ้อสเอม็อ ี
          กรุงเทพธุรกจิภำคเอกชน เสนอแกนน ำ ตัง้รฐับำล ผลกัดนัออีซีต่ีอ สภำอุตฯ แนะ เพิม่ มำตรกำร
หนุนเอสเอม็อตีัง้โรงงำนในนิคมฯ หอกำรคำ้ตะวนัออก กงัวลเปลีย่นรฐับำลกระทบ เมกะโปรเจคล่ำชำ้ แนะ 
รฐั-นกัลงทุนจบัเขำ่คุย เคลยีรผ์ลประโยชน์เมกะโปรเจค 
          เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก (ออีซี)ี  ถูกขบัเคลื่อนด้วย พ.ร.บ.เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก 
พ.ศ.2561 ซึ่งท ำให้หลำยฝ่ำยมคีวำมเชื่อมัน่ว่ำเมื่อเปลีย่นแปลงรฐับำลแลว้ นโยบำยออีซีจีะถูกผลกัดนัต่อ 
โดยพรรคกำรเมอืงทีม่โีอกำสจดัตัง้รฐับำลทัง้พรรคพลงัประชำรฐัและพรรคเพื่อไทย ซึง่มแีผนทีจ่ะผลกัดนัอี
อซีต่ีอเพยีงแต่พรรคเพื่อไทยจะขอทบทวนโครงกำรเมกะโปรเจค เช่น รถไฟควำมเรว็สูงเชื่อม 3 สนำมบนิ 
(ดอนเมอืง สุวรรณภมู ิอู่ตะเภำ) 
          นำงอรพนิท ์เสรมิประภำศลิป์ ประธำนสภำอุตสำหกรรมภำคตะวนัออก เปิดเผยว่ำ สิง่ทีร่ฐับำลใหม่
ควรจะปรบัปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอีอีซี คอื กำรก ำหนดให้นิคมอุตสำหกรรมมพีื้นที่ เพื่อรองรบั
อุตสำหกรรม เอสเอม็อโีดยเฉพำะ โดยเอสเอม็ออียูน่อกนิคมฯ ขยำยกจิกำรไดย้ำกเพรำะตดิผงัเมอืง 
          ดงันัน้ รฐับำลใหม่ควรมแีนวทำงช่วยเหลอื เอสเอม็อ ี3 ขอ้ 1.พื้นที่ส ำหรบัอุตสำหกรรม เอสเอ็มอี
ในนิคมฯ ควรมรีำคำต ่ำกว่ำพืน้ทีแ่ปลงใหญ่ส ำหรบัอุตสำหกรรมรำยใหญ่ 2.แบ่งพืน้ที่ส ำหรบัอุตสำหกรรม
เป็นแปลงขนำดเลก็ขนำด 1-2 ไร ่เพื่อใหเ้อสเอม็อมีกี ำลงั เขำ้ถงึได ้3.เตรยีมพืน้ทีเ่อสเอม็อใีหอ้ยูร่วมกนั ใน
เขตเดยีวกนั เพื่อป้องกนักำรดงึตวัแรงงำนจำกโรงงำนขนำดใหญ่ ซึง่แมโ้รงงำนเอสเอม็อ ีจะจำ่ยค่ำแรงงำน
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด แต่บำงครัง้มสีวสัดิกำรต่ำงจำกโรงงำน ขนำดใหญ่ หำกให้เอสเอ็มอีอยู่ร่วมกับ
โรงงำนขนำดใหญ่อำจถูกดงึแรงงำนได ้"รำคำทีด่นิในนิคมฯส ำหรบัเอสเอม็อ ีควรเป็นรำคำพเิศษ ทีเ่อสเอม็
อไีทยเขำ้ไปอยู่ได้ ซึ่งอำจต ่ำกว่ำปกติ 10% โดยภำครฐัอำจต้องมำช่วยผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีบำงด้ำน 
เช่น กำรผ่อนจำ่ยค่ำทีด่นิในนิคมฯ ระยะยำว ดอกเบีย้รำคำพเิศษ อุดหนุนค่ำน ้ำประปำและค่ำไฟฟ้ำเพื่อให้
ต ่ำกว่ำโรงงำนขนำดใหญ่" 
          เสนอเพิม่พืน้ทีอุ่ตสำหกรรม 
          นอกจำกนี้ รฐับำลควรแก้ผงัเมอืงออีซี ีเพื่อเพิม่พืน้ทีอุ่ตสำหกรรม ซึง่ภำคอุตสำหกรรมเหน็ดว้ยที่
จะต้องมพีื้นที่ขนำดใหญ่ เพื่อรองรบักำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว แต่ควรจะแบ่งพื้นที่บำงส่วนส ำหรบั
ภำคอุตสำหกรรมบ้ำง โดยเฉพำะใน จ.ฉะเชิงเทรำ ที่พื้นที่เกือบ ทัง้จงัหวัดเป็นพื้นที่สีเขียวส ำหรบั
กำรเกษตร โดยใน 11 อ ำเภอ ของฉะเชงิเทรำ ควรจะม ี3-4 อ ำเภอ ที่เป็นพื้นที่ส ำหรบัอุตสำหกรรม แต่
ในขณะน้ีไมม่เีลย ท ำใหโ้รงงำนทีต่ ัง้อยูก่่อนกำรออกผงัเมอืงขยำยพืน้ทีไ่ดเ้พยีง 1 เท่ำ ของทีด่นิเดมิ 
          นำงอรพนิท ์กล่ำวว่ำ กำรก ำหนดแผน กำรใชท้ีด่นิในออีีซ ีควรให้โรงงำนแปรรปูกำรเกษตรเขำ้ไป
ตัง้ในพืน้ทีเ่กษตรทีเ่ป็นวตัถุดบิได ้เพื่อลดต้นทุนกำรขนส่งวตัถุดบิ และยงัเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพ ใชจุ้ดเด่น
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ของภำคตะวนัออกที่เป็นแหล่งเพำะปลูกผลไม ้มำต่อยอดสรำ้งมูลค่ำเพิม่ ซึ่งโรงงำนที่เขำ้มำ ตัง้ในพื้นที่
เกษตรจะตอ้งก ำหนดใหเ้ป็นโรงงำนแปรรปูผลผลติทีไ่มส่รำ้งมลพษิทำงสิง่แวดลอ้ม 
          ทัง้นี้ ภำคเอกชนมองว่ำโครงกำร อีอซี ีจะเกดิประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ภำคตะวนัออก เป็นอย่ำง
มำก และออีซี ีจะเป็นโมเดลกำรพฒันำพืน้ที ่ทีจ่ะน ำไปประยุกต์ใชใ้นพืน้ทีอ่ื่นๆ ทัว่ประเทศ ดงันัน้ไม่ว่ำใคร
จะขัน้มำเป็น รฐับำล ควรจะสำนต่อโครงกำรนี้ต่อไป 
          ห่วงเมกะโปรเจคล่ำชำ้ 
          นำยปรชัญำ สมะลำภำ ประธำนกรรมกำร พฒันำเศรษฐกจิภำคตะวนัออก หอกำรคำ้ไทย กล่ำวว่ำ 
รฐับำลใหม่ควรเดนิหน้ำออีีซต่ีอเพรำะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งม ีอีกหลำยส่วนที่ต้องด ำเนินกำรต่อ 
เพรำะหลำยเรื่องยงัเป็นประเดน็และไมเ่ดนิหน้ำ เช่น รถไฟควำมเรว็สูงเชื่อม 3 สนำมบนิ ท่ำเรอืมำบตำพุด
เฟส 3 ท่ำเรอืแหลมฉบงัเฟส 3 สนำมบนิอู่ตะเภำและเมอืงกำรบนิ โดยบำงโครงกำรเปิดประมลูแล้วแต่ยงั
ตดิขดัดำ้นกำรเจรจำ เช่น รถไฟควำมเรว็สงู 
          นอกจำกนี้ ควรมกีำรพัฒนำขนส่งสำธำรณะหลำยรูปแบบ เพื่อเชื่อมกับรถไฟควำมเรว็สูง โดย
ปัจจุบนัเมื่อลงเครื่องบนิที่สนำมบนิอู่ตะเภำจะเดนิทำงเข้ำเมอืงแต่ไม่มรีถสำธำรณะ ซึ่งรถสำธำรณะต้อง
เปลี่ยนแนวคิดจำกเดิมที่ตอบสนองผู้ที่ม ีรำยได้น้อย ค่ำบรกิำรจงึต ่ำส่งผลให้กำรบรกิำร ไม่มคีุณภำพ  
"โครงกำรอีอีซีคงล่ำช้ำอีกเพรำะกว่ำจะมรีฐับำลใหม่อำจใช้เวลำหลำยเดือน รวมทัง้รฐับำลอำจต้องมำ
พจิำรณำ ประมูลใหม่ แต่คดิว่ำรฐับำลใหม่ต้องผลกัดนั อีอีซต่ีอ เพรำะไทยไม่มจีุดขำยใด และ ถ้ำเลอืก
พฒันำประเทศและอำศยักำร ท่องเทีย่วอยำ่งเดยีวคงไมไ่ด"้ 
          ชงจดักำรศกึษำรปูแบบพเิศษ 
          ทัง้นี้ สิง่ที่อยำกใหร้ฐับำลใหม่รบี ด ำเนินกำรทนัท ืคอื สรำ้งระบบกำรศกึษำ ในพืน้ทีห่ลำยรปูแบบ 
โดยถ้ำยงัอยู่ในกระทรวงศกึษำธกิำรทีม่โีครงสรำ้งที่ใหญ่ จะไม่ทนักบักำรพฒันำประเทศแบบ ก้ำวกระโดด 
ซึง่ตอ้งปฏริปูกำรศกึษำ เช่น แยกพืน้ทีพ่เิศษเพื่อผลติบุคลำกรใหต้อบสนอง ออีซี ีโดยมโีครงสรำ้งแยกจำก
กระทรวงศึกษำธกิำรและมกีำรบรหิำรที่เป็นอิสระ โดยจดักำรศึกษำทุกระดบั เช่น กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
อำซวีศกึษำ 
          นอกจำกนี้ กำรท ำร่ำงผงัเมอืงรวม ออีีซคีวรเอื้อต่อกำรพฒันำ โดยผงัเมอืง จะเป็นตวัชี้ว่ำพื้นใด
ลงทนุได ้เพรำะหำกไปซือ้ พืน้ทีเ่พื่อสรำ้งโรงงำน แต่ภำยหลงัผงัเมอืงเป็นสเีขยีวกจ็ะมปัีญหำ 
          รวมถงึกำรผลกัดนัเขตส่งเสรมิอุตสำหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (ออีซีดี)ี ซึง่เป็นตวัขบัเคลื่อนกำร
พฒันำเศรษฐกจิ 4.0 โดยมแีผนใชพ้ืน้ที ่อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ีเป็นหลกั ซึง่กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม ไม่มหีน่วยงำนใน 3 จงัหวดั ซึ่งต่ำงกับ กระทรวงอื่นที่มหีน่วยงำนระดบัจงัหวดั เช่น ส ำนักงำน
พำณชิยจ์งัหวดั ส ำนกังำนอุตสหกรรมจงัหวดั 
          จี ้รบ.ใหมช่ดัเจนนโยบำยออีซี ี
          นำยนพดล ตัง้ทรงเจรญิ ประธำนหอกำรคำ้จงัหวดัระยอง กล่ำวว่ำ ขณะนี้ ยงัไมรู่ว้่ำพรรคใดจะเป็น
แกนน ำจดัตัง้รฐับำล แต่หอกำรค้ำต้องกำรให้รฐับำลใหม่สำนต่อโครงกำรอีอซี ีอยำกเห็นโครงกำรรถไฟ
ควำมเรว็สงูมำถงึจ.ระยอง รวมทัง้อยำกเหน็ กำรเดนิหน้ำสรำ้งสนำมบนิอู่ตะเภำเฟส 2 เพรำะคนในพืน้ทีจ่ะ
ไดป้ระโยชน์ ควำมเจรญิ กำรพฒันำจงัหวดักจ็ะเกดิขึน้ โดยเฉพำะกำรท่องเทีย่วทีจ่ะมนีักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 
ซึง่หอกำรคำ้จงัหวดัระยองน ำเรือ่งกำร ท่องเทีย่วเป็นนโยบำยหลกั เพรำะกำร ท่องเทีย่วมคีวำมหลำกหลำย 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 1 เมษำยน 2562 

  

          "ออีซีตี้องชดัเจน ถ้ำออีซีไีม่เกดิประเทศก็จะสูญเสยีกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิ เพรำะกำรเป็นไทย
แลนด์ 4.0 ต้องผลกัดนัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ซึ่งจะเกดิขึ้นได้ก็ต้องพฒันำที่ อีอซี ีส่วนโครงสรำ้งพื้นฐำนที่
ล่ำชำ้ ท ำใหน้กัลงทุนเองไมก่ลำ้ตดัสนิใจเพรำรอดวู่ำจะเกดิขึน้หรอืไม"่ 
 
สีลมวาละ3ล้าน ราคาพุ่ง3เท่าตวั 
Source - มตชิน 
 
          ธนำรกัษ์ประเมนิรอบใหม ่แนวรถไฟฟ้ำ-รชัดำกแ็พง ออีซี-ี3สนำมบนิขึน้พรวด 
          'ธนำรกัษ์'เตรยีมคลอดรำคำประเมนิที่ดนิใหม่ เฉลีย่เพิม่ 10-20% ภำคตะวนัออกรบัอำนิสงสอ์อีซีี
เตบิโตกำ้วกระโดด ยำ่นสลีมจำกรำคำประเมนิ 1 ลำ้นต่อ ตร.ว. ล่ำสุดซือ้ขำยแตะ 3 ลำ้น 
          ประเมนิรำคำทีด่นิใหมพุ่่ง20% 
          เมือ่วนัที ่31 มนีำคมนำยอ ำนวย ปรมีนวงศ ์อธบิดกีรมธนำรกัษ์ กระทรวงกำรคลงั เปิดเผยว่ำ กรม
เร่งรดัจดัท ำรำคำประเมนิที่ดนิใหม่ที่จะประกำศบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 มกรำคม 2563 และพบว่ำรำคำที่ดิน
เฉลีย่ทัว่ประเทศเพิม่ขึน้ 10-20% เทยีบกบัรำคำประเมนิล่ำสุดปี 2559 รำคำเฉลีย่เพิม่ขึน้ 10% โดยรำคำ
ประเมนิทีด่นิรอบใหม่เพิม่ขึน้มำก ผลจำกช่วง 2-3 ปีมโีครงกำรรฐัเกดิขึน้มำก โดยเฉพำะทีด่นิบรเิวณภำค
ตะวนัออกไดร้บัผลดจีำกโครงกำรเขตพฒันำเศรษฐกจิภำคตะวนัออก (ออีซี)ี โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเรว็สูง 
(ไฮสปีด) เชื่อม 3 สนำมบนิ และกำรปรบัเพิม่ของรำคำทีด่นิอยู่ใกลก้บัเขตเศรษฐกิจพเิศษต่ำงๆ ส่วนทีด่นิ
กรุงเทพมหำนคร (กทม.) รำคำปรบัสูงขึน้ตำมแนวรถไฟฟ้ำ ย่ำนรชัดำภเิษก บรเิวณถนนแจง้วฒันะ เพรำะ
มกีำรขยำยเมอืงไปยงัพืน้ทีน่ี้มำกขึน้ 
          ออีซี-ีแนวรถไฟเพิม่สงูลิว่ 
          แหล่งข่ำวจำกกรมธนำรกัษ์เปิดเผยว่ำ ผลกำรส ำรวจเบื้องต้นพบว่ำ ที่ดินย่ำนสีลมเคยมีรำคำ
ประเมนิสงูสุด 1 ลำ้นบำทต่อตำรำงวำ พบว่ำล่ำสุดรำคำซือ้ขำย 2-3 ลำ้นบำทต่อตำรำงวำ หรอืรำคำซือ้ขำย
ในตลำดสูงกว่ำรำคำประเมิน 1-2 เท่ำตัว ซึ่งกำรจดัท ำรำคำประเมินจะใช้รำคำซื้อขำยจรงิมำอ้ำงอิง
ประมำณ 70-80% ส ำหรบัที่ดนิตำมแนวรถไฟฟ้ำรำคำปรบัขึน้ไม่ต ่ำกว่ำ 30% พบว่ำมทีัง้กำรซื้อขำยเพื่อ
น ำไปพฒันำและซื้อขำยเพื่อเกง็ก ำไร ส่วนรำคำที่ดนิบรเิวณออีซี ีรำคำปรบัขึน้มำกว่ำ 1 -2 ปีแลว้ และบำง
แปลงรำคำกระโดดเพิม่ขึน้ 100% 
          ฝุ่ นพษิฉุดรำคำชม.-ชร.ไมข่ยบั 
          แหล่งขำ่วกล่ำวต่อว่ำ ส ำหรบัจงัหวดัทีม่รีำคำปรบัเพิม่ขึน้มำก เช่น จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง ผล
จำกกำรผลกัดนัโครงกำรอีอีซีและไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนำมบิน รวมถึงหำดใหญ่ สงขลำ หนองคำย 
มุกดำหำร จำกกำรผลกัดนัโครงกำรเขตเศรษฐกจิพเิศษ ภำคอสีำน เช่น จงัหวดับุรรีมัย ์เป็นเมอืงกฬีำทัง้
เรื่องฟุตบอล กำรแข่งรถ ทัง้นี้  ในกำรประเมินรำคำที่ดินปกติจะท ำทุก 4 ปี แต่จำกนี้ไปมีนโยบำยให้
ด ำเนินกำรทุก 2 ปี รอบที่จะประกำศบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มกรำคม 2563 จะใช้ไปจนถงึ 31 ธนัวำคม 2564 
หลงัจำกนัน้ปรบัรำคำประเมนิใหม่ 
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          "จงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงรำย เคยเป็นพืน้ทีท่ีร่ำคำปรบัเพิม่ขึน้มำก แต่ช่วง 1-2 ปีทีผ่่ำนมำเจอปัญหำ
ฝุ่ นพษิ PM2.5 จงึท ำใหล้่ำสุดรำคำไมข่ยบัมำก" แหล่งขำ่วกล่ำว 
          สศอ.มอนิเตอร9์อุตฯดขีึน้หรอืแย่ 
          นำยณัฐพล รงัสิตพล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่ำ สศอ.
วเิครำะห์ทศิทำงอุตสำหกรรมปี 2562 จ ำนวน 9 อุตสำหกรรมหลกัของไทยมอีนัดบักำรส่งออกสูงสุด และ
ส่วนแบ่งกำรตลำดของโลกสูง พบว่ำม ี3 อุตสำหกรรมที่ต้องจบัตำว่ำอำจอยู่ในช่วงขำลงหำกไม่รบีปรบัตวั
ให้ทนักบัเทคโนโลยปัีจจุบนัและแนวโน้ม นัน่คอื อุตฯกำรผลติรถยนต์ อุตฯกำรผลติอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อเิลก็ทรอนิกส ์และอุตฯผลติภณัฑย์ำง ซึง่ผลศกึษำชีช้ดัทัง้ 3 อุตฯต้องเรง่ ปรบัตวั อยำ่งอุตฯรถยนต ์พบว่ำ
เทรนด์รถยนต์แห่งอนำคต ทัง้ไฮบรดิ ปลัก๊อนิ ไฮบรดิ และไฟฟ้ำ (อวี)ี ก ำลงัเป็นทศิทำงของโลก ภำครฐั
เองกส็นับสนุนกำรผลติ แต่มบีำงจดุทีเ่ป็นอุปสรรคจงึพยำยำมผลกัดนัรถยนต์ไฟฟ้ำรำคำประหยดั (อโีคอวี)ี 
แต่ค่ำยรถไมอ่ยำกท ำจงึต้องพบัโครงกำรไวก่้อน ขณะทีอุ่ตฯไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์แมไ้ทยแขง็แกร่ง แต่
ผูป้ระกอบกำรตอ้งปรบัตวัเพื่อใหส้นิคำ้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของโลก และผลติภณัฑย์ำงไทยยงัเน้นผลติ
แต่ต้นน ้ำไม่มกีำรแปรรปูเพื่อสรำ้งมลูค่ำมำกนัก โดยควำมกงัวลดงักล่ำว สศอ.จะประสำนกบัผู้ผลติและจะ
เสนอรฐับำลชุดใหมเ่พื่อพจิำรณำออกมำตรกำรผลกัดนัต่อไป 
          นำยณัฐพลกล่ำวว่ำ ขณะที่ม ี3 อุตสำหกรรม ที่เป็นดำว คอื มกีำรเตบิโตสูง สนิค้ำเป็นที่ต้องกำร
ของตลำด ได้แก่ อุตฯกำรผลติผลิตภณัฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม เพรำะไทยเป็นฐำนกำรผลติของโลก มี
วตัถุดบิด้ำนกำรเกษตรที่ส ำคญัหลำยชนิด ทัง้ขำ้ว ปำล์ม อ้อย ยำงพำรำ มนัส ำปะหลงั ขณะทีอ่ำหำรแปร
รูป อำหำรส ำเรจ็รูปพร้อมรบัประทำนได้รบัควำมนิยม เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม สศอ.อยู่ระหว่ำงน ำเสนอ
ยุทธศำสตรอ์ำหำร 20 ปี เพื่อผลกัดนักำรผลติอำหำรที่มีควำมหลำกหลำย อำท ิอำหำรทำงกำรแพทย ์ซึ่ง
ยุทธศำสตรน์ี้จะท ำให้ผู้ผลติของไทย โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (เอสเอ็มอ)ี ได้
ประโยชน์ นอกจำกนี้ยงัมอุีตฯปิโตรเคม ีที่เตบิโตอย่ำงมำกเพรำะผู้ผลติของไทยมคีวำมโดดเด่นขึน้อนัดบั
โลก อำท ิบรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และอุตสำหกรรมทีโ่ดดเด่นอกีประเภท คอื พลำสตกิ เพรำะมฐีำน
ผลติที่แขง็แรงและมกีำรพฒันำไปสู่สนิค้ำนวตักรรม ประกอบกบัไทยมพีชืพลงังำนที่รองรบัเพื่อมุ่งสู่ไบโอ
พลำสตกิ 
          กงัวล3อุตฯเสีย่งสงู/ไรท้ศิทำง 
          "แต่อกี 3 อุตฯที่ภำครฐัและเอกชนต้องพจิำรณำว่ำควรเดนิไปในทศิทำงใด ยงัไม่มทีศิทำงชดัเจน 
ผู้ผลติปรบัตวัแล้วแต่นโยบำยรฐัยงัไม่สอดรบัเพยีงพอ คอื เคมภีณัฑ์ สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และเหล็ก" 
นำยณฐัพลกล่ำว 
          นำยณัฐพลกล่ำวว่ำ ส ำหรบั 9 อุตสำหกรรมหลกั คอื อุตฯกำรผลติผลติภณัฑอ์ำหำรและเครื่องดื่ม 
สดัส่วนส่งออกรวมปรมิำณและมลูค่ำ 19.93% และส่วนแบ่งกำรตลำด 2.6% อุตฯกำรผลติรถยนต์ 13.89% 
ส่วนแบ่งกำรตลำด 2.2% อุตฯกำรผลติอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์11.96% ส่วนแบ่งกำรตลำด 2.1% 
อุตฯกำรผลติปิโตรเคม ีเคมภีณัฑแ์ละผลติภณัฑเ์คม ี8.01% ส่วนแบ่งกำรตลำดเฉพำะปิโตรเคม ี3.8% และ
ส่วนแบ่งเฉพำะเคมภีณัฑ์ 0.9% อุตฯกำรผลติผลติภณัฑ์ยำง 5.36% ส่วนแบ่งกำรตลำด 9.2% อุตฯกำร
ผลติเหลก็ 3.59% ส่วนแบ่งกำรตลำด 0.5% อุตฯกำรผลติผลติภณัฑพ์ลำสตกิ 3.54% ส่วนแบ่งกำรตลำด 
1.3% และอุตฯกำรสิง่ทอและเสือ้ผำ้เครือ่งแต่งกำย 3.52% ส่วนแบ่งกำรตลำด 1.0% 
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          สอท.ชง4อุตฯอนำคตต่อรบ.ใหม่ 
          นำยสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ำ ส.อ.ท.ก ำลงั
เร่งจดัท ำสมุดปกขำว (ไวท์เปเปอร์) เพื่อน ำเสนอต่อรฐับำลชุดใหม่ โดยจะน ำเสนอถึงแนวทำงกำร
ขบัเคลื่อนอุตสำหกรรมที่มสี่วนส ำคญัต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนำคตภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยโีดยเฉพำะกำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนอุตสำหกรรมใหม่ 4 อุตสำหกรรม ได้แก่ 1.เศรษฐกิจฐำน
อุตสำหกรรมเกษตรแนวใหม่ 2.เศรษฐกิจฐำนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณภำพชวีติ 3.เศรษฐกิจฐำน
อุตสำหกรรมเครอืข่ำยและกำรเชื่อมโยง และ 4.เศรษฐกจิฐำนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรกิำรที่ใช้
รว่มกนั 
          "เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปอยำ่งรวดเรว็ ท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งของรปูแบบ กจิกรรม
ทำงเศรษฐกจิ กระบวนกำรผลติ กำรคำ้ กำรบรกิำร ซึ่งไทยเองจ ำเป็นต้องมองในเรื่องของเทคโนโลยทีี่จะ
เพิม่ประสทิธภิำพใหก้บัอุตสำหกรรมทีเ่ขม้แขง็อยูแ่ลว้ใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้" นำยสุพนัธุก์ล่ำว 
          นำยสุพันธุ์กล่ำวว่ำ เศรษฐกิจอุตสำหกรรมเกษตรแนวใหม่คือกำรใช้อุตสำหกรรมอำหำรและ
อุตสำหกรรมเกษตรยุคใหม่เป็นกลไกขบัเคลื่อน มแีนวทำงยกระดบัที่ส ำคญั อำท ิกำรผลกัดนัฟู้ด วัลเลย ์
เป็นวำระแห่งชำต ิและจดัตัง้ในภำคเหนือ และจดัตัง้ฮำลำล ฮบั ในภำคใต้ เน้นกำรพฒันำผลติภณัฑค์รบ
วงจร กำรเชื่อมโยงภำคเกษตรกบัอุตสำหกรรมเพื่อสนบัสนุนกำรเกษตรแบบโซนน่ิง 
          นำยสุพันธุ์กล่ำวว่ำ เศรษฐกิจอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตว่ำด้วยอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตมนุษย์ สวสัดิกำรมนุษย์ ครอบคลุม 2 กลุ่มหลักคือ 1.กลุ่มยำและชีวภัณฑ์
กำรแพทย์และสุขภำพ ประกอบด้วย สมุนไพร ยำรกัษำโรค เครื่องส ำอำง 2.กลุ่มวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื
กำรแพทย์ โดยมีแนวทำงกำรเพิ่มขดีแข่งขนั อำทิ กำรต่อยอดจำกอุตสำหกรรมเดิมเพื่อต่อยอดสร้ำง
อุปกรณ์อจัฉรยิะส ำหรบัดแูลทำรก ผูส้งูอำยแุละผูป่้วย 
          ดนัต่อยอดอุตฯรำง-โลจสิตกิส ์
          นำยสุพนัธุก์ล่ำวว่ำ เศรษฐกจิฐำน อุตสำหกรรมเครอืข่ำยและกำรเชื่อมโยง ซึง่เป็นอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกบัระบบโลจสิตกิส์ กำรผลติพำหนะทัง้ทำงบก รถไฟ ชิ้นส่วน กำรประกอบ บ ำรุงรกัษำ ได้แก่ 
รถปิกอพั 1 ตนั รถจกัรยำนยนต์ขนำดเล็ก รถยนต์ขนำดเลก็ประหยดัพลงังำน (อีโคคำร)์ อุตสำหกรรม
ระบบรำง อำกำศยำน ต่อเรอื ซ่อมเรอื โดยแนวทำงคอื พฒันำยำนยนต์สมยัใหม่หรอืในอนำคต เน้น ยำน
ยนตไ์ฟฟ้ำ กำรต่อยอดอุตสำหกรรมคมนำคมทำงรำง ไดแ้ก่ กำรผลติประกอบโบกี้ กำรพฒันำระบบโลจสิติ
กสร์องรบักำรท่องเทีย่วทำงเรอื 
          นำยสุพันธุ์กล่ำวว่ำ เศรษฐกิจฐำนอุตสำหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรที่ใช้ร่วมกันคือ 
อุตสำหกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กดิกำรใชท้รพัยำกรรว่มกนั อำท ิอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วโดยเน้นใชร้ะบบโลจิ
สติกส์ร่วมกนั ท ำแพลตฟอร์ม กำรท ำธุรกิจร่วมกัน โดยแนวทำงยกระดบัขดีควำมสำมำรถคอืกำรผลิต
สนิคำ้อุตสำหกรรมทีเ่ป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องกบักำรท่องเทีย่วแบบครบวงจร อำท ิกำรผลติอุปกรณ์ไอโอท ี
และแอพพลเิคชัน่ส ำหรบัระบบควำมปลอดภยัเพื่อกำรท่องเที่ยว กำรสรำ้งแพลตฟอรม์กำรซื้อขำยสนิค้ำ
แบบออนไลน์ 
          ผูส้่งออกเลง็ลดเป้ำอกีรอบ 
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          นำยวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชำ รองประธำนสภำผูส้่งสนิคำ้ทำงเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่ำวว่ำ น่ำห่วง
กำรส่งออกแมว้่ำตวัเลขกำรส่งออกในเดอืนกุมภำพนัธเ์ป็นบวก แต่เป็นเพรำะกำรส่งอำวุธที่น ำมำซ้อมรบ
ออกไป จงึถอืว่ำกำรส่งออก 2 เดอืนแรกปีนี้ตดิลบรวม 5-6% แสดงว่ำไตรมำสแรกมแีนวโน้มตดิลบและไตร
มำสต่อไปกำรส่งออกของไทยเหนื่อยแน่ และก็ไม่รูว้่ำตวัเลขจะดขีึน้หรอืไม่ หำกบรรยำกำศกำรค้ำโลกยงั
เป็นไปในลกัษณะทีช่ะลอตวั ประกอบกบัปัญหำสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัและจนียงัไมย่ตุ ิ
          นำยวศิษิฐก์ล่ำวว่ำ ขณะทีปั่ญหำเรื่อง เบรก็ซทิยงัเบำใจ เนื่องจำกยงัยดืเวลำกำรออกจำกสหภำพ
ยโุรป (อยี)ู ขององักฤษออกไปอกี นอกจำกนี้หำกว่ำองักฤษออกจำกอยีโูดยไมม่เีรื่องของระบบโควต้ำภำษี
น ำเขำ้แบบอยีูซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งออกของไทยท ำให้ยอดส่งออกเพิม่ได้บ้ำงประมำณ 1% ในส่วน
ของค่ำเงนิบำทหลงัจำกกำรเลอืกตัง้ค่ำเงนิบำทอ่อนค่ำลง แต่ยงัมคีวำมผนัผวนสูงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
และนโยบำยกำรเงนิโลกทีไ่มเ่อือ้ใหค้่ำเงนิบำทอ่อนค่ำลง 
          "ตวัเลขกำรส่งออกตดิลบ 2 เดอืนแรกเทยีบกบัปีทีผ่่ำนทีม่ตีวัเลขสูง แมม้ียอดเท่ำกบัหรอืใกลเ้คยีง
กบัปีก่อนก็จะดแีละไม่น่ำกงัวลว่ำเป้ำหมำยที่ตัง้ไวอ้ำจจะไม่ถงึหรอืต้องท ำงำนหนักมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม
ขอดตูวัเลขไตรมำสแรกก่อนค่อยมำประเมนิไตรมำส 2 อกีครัง้ เรือ่งน่ำห่วงขณะนี้คอืผลกระทบจำกสงครำม
กำรคำ้สหรฐักบัจนี ภยัแลง้กระทบผลผลติน้อยลงรำยไดเ้กษตรกรลดลง" นำยวศิษิฐก์ล่ำว 
          นำยวศิษิฐ์กล่ำวว่ำ ส่วนกำรเลอืกตัง้ของไทยไม่มผีลต่อกำรส่งออกของภำคเอกชนและช่วงที่ยงั
จดัตัง้รฐับำลไม่ได ้คงมเีพยีงแต่เรื่องของค่ำเงนิบำทที่อ่อนค่ำลง สิง่ทีผู่้ประกอบกำรเป็นห่วงมำกเป็นเรื่อง
ของกำรเจรจำควำมตกลงทำงกำรค้ำเสร ี(เอฟทเีอ) ที่ต้องกำรให้รฐับำลใหม่เร่งเจรจำให้เรว็ที่สุด เพรำะ
สนิค้ำหลำยตวัเรำถูกตดัจเีอสพแีต่ยงัไม่มเีอฟทเีอมำทดแทนก็ท ำให้ไม่มคีวำมก้ำวหน้ำและประเทศคู่แข่ง
หำกไดเ้อฟทเีอก่อนจะท ำใหเ้สยีเปรยีบ ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัลดลง 
          ยกัษ์คำ้ปลกี-รพ.จอ่ชงิดวิตีฟ้ร ี
          นำยวรวุฒ ิอุ่นใจ ประธำนสมำคมผู้คำ้ปลกีไทย เปิดเผยว่ำกำรที่บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั 
(มหำชน) หรอื AOT (ทอท.) มกี ำหนดขำยเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ (ทโีออำร)์ ของดวิตี้ฟร ี2 สญัญำ ทัง้
สนำมบนิสุวรรณภมูแิละสนำมบนิภูมภิำค ตัง้แต่วนัที ่1-18 เมษำยน 2562 ว่ำ สมำชกิสมำคมทีส่นใจจะเขำ้
ไปซือ้ซองประมลูมหีลำยรำย เบือ้งตน้กลุ่มทีช่ดัเจนแลว้ 4-5 รำย ไดแ้ก่ กลุ่มเซน็ทรลั กลุ่มเดอะมอลล ์กลุ่ม
สยำมพวิรรธน์ กลุ่มเครอืโรงพยำบำลกรงุเทพและสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วยส์ กลุ่มเกษร เป็นตน้ และเชื่อ
ว่ำยงัมสีมำชกิสมำคมรำยอื่นสนใจแต่ยงัไม่แสดงตวั อำจตอ้งตดิตำมดูว่ำช่วงทีข่ำยเอกสำรจะมรีำยใดบำ้งที่
เขำ้มำซือ้บำ้ง และตอ้งพจิำรณำรำยละเอยีดของทโีออำรด์ว้ยว่ำมคีวำมถูกตอ้งเหมำะสมหรอืไม่ 
          "หลงัจำกทีเ่หน็รำยละเอยีดของทโีออำร ์ตอ้งมำวเิครำะหว์่ำทโีออำรม์คีวำมถูกตอ้งเหมำะสมหรอืไม่
ก่อนเป็นล ำดบัแรก หำกพจิำรณำเหน็ว่ำมคีวำมไม่ถูกตอ้งเหมำะสมกจ็ะมขีอ้เสนอไปยงั ทอท. เพื่อใหแ้กไ้ข
ใหเ้หมำะสม และเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบกำรทุกรำยมำกทีสุ่ด" นำยวรวุฒกิล่ำว 
          รฟท.ย ำ้ถกซพีจีบก่อนสงกรำนต์ 
          นำยวรวุฒิ มำลำ รกัษำกำรในต ำแหน่ง ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐำนะ
ประธำนคณะกรรมกำรคดัเลอืกเอกชนร่วมลงทุนโครงกำรรถไฟควำมเรว็สูงเชื่อม 3 สนำมบนิ 2.24 แสน
ลำ้นบำท เปิดเผยว่ำ ตวัแทนกลุ่มกจิกำรรว่มคำ้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์โฮลดิง้ จ ำกดั (กลุ่มซพี)ี ทีข่อเลื่อน
กำรเจรจำ กบัคณะกรรมกำรจำกเดมิวนัที่ 28 มนีำคม เป็นวนัที ่4 เมษำยน แทน กห็วงัว่ำจะสำมำรถสรุป
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กำรเจรจำได้ทุกประเดน็ก่อนเทศกำลสงกรำนต์ หลงัจำกนัน้จะเสนอคณะรฐัมนตร ี(ครม.) พจิำรณำอนุมตั ิ
ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่19 มนีำคม ตวัแทนกลุ่มซพีไีดเ้ขำ้หำรอืกบัคณะกรรมกำรและแจง้ว่ำจะเจรจำโครงกำรรถไฟ
ควำมเรว็สูง 3 สนำมบนิต่อไป หลงัจำกคณะกรรมกำร ไม่รบัขอ้เสนอเพิม่เตมิ 12 ขอ้ที่ขดักบัทโีออำรแ์ละ
มต ิครม.แต่ขอเจรจำกบัพนัธมติรด้ำนกำรเงนิก่อน จงึได้ขอ้สรุป 26 มนีำคม แต่ทำงกลุ่มซพียีงัเจรจำกบั
พนัธมติรไมเ่รยีบรอ้ยจงึขอเลื่อนกำรเขำ้เจรจำกบัคณะกรรมกำรเป็นวนัที ่4 เมษำยน 
          "กำรเปลี่ยนแปลงรฐับำลจะมผีลกระทบต่อโครงกำรหรอืไม่ ผมคดิว่ำเป็นคนละเรื่องกัน และไม่
อยำกให้น ำกำรเมืองเข้ำมำเกี่ยวข้องกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของ รฟท. ที่ผ่ำนมำ รฟท.ได้ด ำเนิน
โครงกำรกำรพฒันำระบบรำงของประเทศตำมแผนทีว่ำงไว ้และรฐับำลทุกยคุกม็กีำรตดิต่อหำรอืและร่วมมอื
กบัประเทศจนีอยูแ่ลว้ ทำง รฟท.ยนืยนัว่ำโครงกำรนี้จะเดนิหน้ำต่อไปอยำ่งแน่นอน" นำยวรวุฒกิล่ำว 
          ปัม๊ขำยบ2ี0รวม116แห่ง 
          แหล่งข่ำวจำกบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนั เปิดเผยว่ำ ขณะนี้บรษิทัน ้ำมนัรำยใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็น 
ปตท. บำงจำก เชลล ์และซสัโก้ ประกำศเพิม่หวัจำ่ยน ้ำมนัดเีซล บ2ี0 โดยเริม่น ำรอ่งเปิดหวัจำ่ยน ้ำมนั บ2ี0 
ในปัม๊น ้ำมนัอย่ำงเป็นทำงกำร ตัง้แต่ต้นเดอืนมนีำคมที่ผ่ำนมำ ล่ำสุดมปัีม๊น ้ำมนัจ ำหน่ำย บ2ี0 รวม 116 
แห่ง จำกสถำนีน ้ำมนัทัว่ประเทศกว่ำ 2 หมื่นแห่ง ในจ ำนวนนี้เป็นผูค้ำ้รำยใหญ่กว่ำ 5 พนัแห่ง ถอืว่ำยงัไม่
มำก 
          "หำกมีปริมำณรถยนต์ใช้ บี20 เพิ่มขึ้น และรฐับำลยงัส่งเสริมด้ำนรำคำต่อเนื่ อง น่ำจะท ำให้
ปัม๊น ้ำมนัมำเปิดขำย บ2ี0 เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ล่ำสุดปรมิำณจ ำหน่ำย บ2ี0 อยู่ที่ 1 ล้ำนลติรต่อวนั กระทรวง
พลงังำนมเีป้ำหมำยเพิม่กำรใช้เป็น 3 ล้ำนลติรต่อวนั ภำยในเดอืนพฤษภำคมนี้ และเพิม่ขึน้เป็น 15 ล้ำน
ลติรต่อวนัไมเ่กนิเดอืนกรกฎำคมปีนี้ ซึง่จะช่วยเพิม่แรงกระตุน้กำร เตรยีมน ้ำมนั บ2ี0" แหล่งขำ่วกล่ำว 
          เอกชนหวงัครม.ศก.ทมีเดยีว 
          นำยเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่ำวว่ำ ทมี
เศรษฐกจิรฐับำลใหม่ถ้ำมำจำกพรรคเดยีวกนัดทีี่สุด จะท ำให้มเีอกภำพในกำรท ำงำนจะเป็นไปในทศิทำง
เดยีวกนั แต่ถ้ำดูจำกผลกำรเลอืกตัง้คงมำจำกพรรคเดยีวได้ยำก จงึคดิว่ำต้องเป็นทมีเศรษฐกจิผสมจำก
หลำยพรรคกำรเมอืง ซึ่งในอดตีเคยมทีมีเศรษฐกจิมำจำกหลำยพรรคกำรเมอืง ท ำใหเ้กดิปัญหำท ำงำนไป
คนละทศิละทำง ไม่เกดิพลงั และบำงครัง้ขดัแยง้กนัเองในทมี ดงันัน้ ผูน้ ำของแต่ละพรรคควรต้องมำหำรอื
และวำงนโยบำย หรอืโรดแมปทำงแศรษฐกจิรว่มกนั เพรำะถำ้ปล่อยใหท้ ำกนัเอง ถำ้ม ี10 พรรครว่มรฐับำล
นโยบำยจะไปคนละทศิละทำง 
          ว่ำที่ ร.อ.จติร ์ศริธรำนนท ์รองประธำนหอกำรคำ้ไทย และประธำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกจิ
พืน้ที่ภำคกลำง หอกำรคำ้ไทย เปิดเผยว่ำ ทมีเศรษฐกจิของรฐับำลใหม่คงยำกที่มำจำกพรรคเดยีวกนั แต่
ส ำหรบัภำคเอกชนมองว่ำเป็นแบบไหนก็ได้ มำจำกหลำยพรรคหรอืพรรคเดยีวกนักไ็ด้ แต่คนที่จะมำเป็น
รฐัมนตรดีำ้นเศรษฐกจิควรมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญทำงดำ้นเศรษฐกจิอยู่บำ้ง ไม่ต้องถงึกบัเก่ง เพรำะสิง่
ส ำคญัคอืต้องเป็นคนที่รบัฟังควำมคดิเห็นจำกคนอื่น เพื่อน ำข้อมูลไปตดัสนิใจให้เรว็ รอบด้ำน และต้อง
รอบคอบ 
          "รฐัมนตรดีำ้นเศรษฐกจิไม่ควรเป็นคนไม่รบัฟังควำมเหน็จำกคนอื่น เช่น ดร.บำงคนคดิว่ำตวัเองรู้
มำก จะไม่ค่อยฟังคนอื่น ถ้ำเป็นทหำรจะตดัสนิใจเรว็และไม่ค่อยฟังคนอื่น ถ้ำเป็นอย่ำงนี้เอกชนรูส้กึเป็น
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ห่วง" ว่ำที่ ร.อ.จติรก์ล่ำว และว่ำ หำกมทีมีเศรษฐกจิมำจำกหลำยพรรค ผู้น ำพรรคควรจะมำนัง่คุยกนัและ
วำงทศิทำงเศรษฐกจิในอนำคตว่ำจะเป็นอย่ำงไร ใชน้โยบำยอะไรเพื่อเป็น แนวทำงในกำรบรหิำรเศรษฐกจิ
ของรฐับำล เพรำะแต่ละพรรคมนีโยบำยดำ้นเศรษฐกจิแตกต่ำงกนั 
          รมว.ดอีเีรง่ระบบนิเวศ5จ ี
          นำยพเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ดอี)ี เปิดเผยว่ำ 
ขณะนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
(กสทช.) ไดอ้นุมตัคิลื่นควำมถี่ย่ำน 26 กกิะเฮริตซ์ เพื่อท ำกำรทดลองทดสอบ 5G ก็ได้มกีำรหำรอืถงึโรด
แมปในกำรด ำเนินกำรทดสอบโดยกำรพัฒนำยูสเคส และหำรอืร่วมกันในกำรติดตัง้เสำสญัญำณกำร
ด ำเนินงำนต่อไป โดยในส่วนของกระทรวงดอีไีดจ้ดัตัง้ศูนยท์ดสอบกำรใช้งำน 5G (5G Testbed) ในพื้นที่
เขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก (อีอีซ)ี ณ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ศรรีำชำ หรอืในพื้นที่เขตพฒันำ
พเิศษภำคตะวนัออก (ออีซี)ี โดยมกีำรตดิตัง้โครงข่ำย 5G ทัง้ระบบในประเทศไทย พรอ้มแสดงตวัอย่ำง
รปูแบบกำรใช้งำน (ยูสเคส) ในหลำยด้ำน ซึ่งกำรจดัตัง้ศูนยท์ดสอบกำรใช้งำน 5G ในพื้นที่ออีซีจีะท ำให้
พื้นที่นี้กลำยเป็นพื้นที่ทนัสมยัได้ในระยะเวลำไม่นำนนัก กระทรวงดีอีมแีผนเชิญชวนผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมดำ้นสื่อและควำมบนัเทงิ โลจสิตกิส ์และโรงงำนทีใ่ชร้ะบบอตัโนมัตเิขำ้มำช่วยในกำรผลติ เขำ้
มำรว่มเพิม่เตมิในศูนย ์5G Testbed 
          นำยพเิชฐกล่ำวว่ำ เป็นเรื่องทีน่่ำยนิดอีย่ำงยิง่ในกำรเดนิหน้ำประเทศไทยในรฐับำลนี้ เพรำะไทยถอื
ว่ำเป็นประเทศแรกๆ ในกลุ่มอำเซยีน ทีเ่ริม่เดนิหน้ำกำรทดสอบ 5G และคำดว่ำในอกี 1 ปีขำ้งหน้ำ จะเป็น
กำรต่อ ยอดจำกกำรเตรยีมพรอ้มเรือ่งระบบนิเวศ เพื่อรองรบัพนัธมติรทีส่นใจเขำ้มำร่วมทดสอบกำรใชง้ำน 
5G ใน 5G Testbed แห่งนี้ ไปสู่กำรลงมอืด ำเนินกำรอยำ่งเตม็ตวั (อ่ำนต่อหน้ำ 2) 
 
คอลมัน์: รายงานพิเศษ: มมุมองเอกชนกบัรฐับาลใหม่ ขอมี 'เสถียรภาพ' ไร้ 'รฐัประหาร' 
Source - ขำ่วสด 
 
          กำรเลอืกตัง้เมื่อวนัที่ 24 ม.ีค. ที่ผ่ำนมำ หลำยคนระทกึกบัผลเลอืกตัง้ ที่มคีะแนนระหว่ำง 2 ขัว้ 
ค่อนขำ้งใกลเ้คยีงกนั ท ำใหเ้กดิเกมกำรแยง่ชงิจดัตัง้รฐับำลขึน้ ท ำใหย้งัไม่มคีวำมแน่นอนว่ำฝ่ำยไหนจะเป็น
รฐับำล 
          ภำคเอกชนต่ำงแสดงควำมเหน็ในแงม่มุต่ำงๆ ทีน่่ำสนใจไมน้่อย 
          นำยกลนิท์ สำรสนิ ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย และหอกำรค้ำไทย ระบุว่ำ อำจจะใช้
เวลำอีกระยะจงึจะเห็นโฉมหน้ำ คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ชุดใหม่ นับจำกวนันี้ ไปจนถึงวนัที่มรีฐับำลใหม ่
ภำคเอกชนคำดหวงัใหป้ระเทศไทยเดนิหน้ำต่อไป โดยไมม่เีกยีรว์่ำง 
          ช่วงนี้ถือเป็นช่วงส ำคญัที่ต่ำงชำติอยำกจะเข้ำมำลงทุนในประเทศไทย จะท ำให้เศรษฐกิจไทย
เดนิหน้ำต่อไปได ้หลำยนโยบำยเป็นเรือ่งทีด่ทีีค่วรสำนต่อเช่น โครงกำรพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำค
ตะวนัออก (ออีซี)ี กำรพฒันำกำรศกึษำ และกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 1 เมษำยน 2562 

  

          นำยสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่ำวว่ำ เบื้องต้นส่งผล
กระทบในแง่จติวทิยำ ท ำให้คนหงุดหงดิ ไม่สบำยใจ เพรำะมพีรรค กำรเมืองที่เชยีรก์ันไว้อยู่ในใจ เป็น
ชนวนปัญหำทีท่ ำใหเ้รำมโีอกำสจะทะเลำะกนัไดง้่ำย ภำคเอกชนไม่อยำกใหเ้กดิขึน้ เพรำะประเทศไทยเคย
ผ่ำนประสบกำรณ์แบบน้ี มำแลว้ 
          ผลกระทบที่มต่ีอภำพรวมกำรลงทุนนัน้ทุกอย่ำงยงัไม่ไดห้ยุดชะงกั ยงัไม่ไดส้่งผล กระทบต่อภำค
ธุรกจิ เพรำะไม่เกดิเหตุกำรณ์ออกมำประท้วงหรอืเกดิควำมวุ่นวำย จนส่งผลกระทบกบัควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชน 
          แต่ยอมรบัว่ำส่งผลกระทบต่อกำรตัดสนิใจเข้ำมำลงทุนที่ชะลอออกไป 2 เดอืน โดยเฉพำะกำร
ลงทุนใหม ่ทีย่งัมคีวำมหวงัจะไดเ้หน็กำรจดัตัง้รฐับำลของไทย มคีวำมชดัเจนภำยในเดอืน พ.ค.2562 
          "หำกปล่อยให้สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงยดืเยือ้ไปนำนกว่ำทีค่ำดไว ้จะท ำให้ภำคเอกชนและคนใน
สงัคมรูส้กึอดึอดั กำรด ำเนินนโยบำยจำกภำครฐัขำดควำมต่อเนื่องในบำงโครงกำร ยกเว้นโครงกำรลงทุน
ขนำดใหญ่ ที่มกีำรเปิดประมูลให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรไปแลว้ กำรจบัจ่ำยใช้สอยก็มโีอกำสที่จะชะลอตวั
ตำมไปดว้ย" 
          นำยธนวรรธน์ พลวชิยั ผู้อ ำนวยกำร ศูนยพ์ยำกรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหำ วทิยำลยัหอกำรค้ำ
ไทย กล่ำวว่ำ เชื่อว่ำรฐับำลใหม่จะก ำหนดนโยบำยเศรษฐกิจใหม่ออกมำได้เรว็ คำดว่ำไม่มปัีญหำควำม
ขดัแยง้ระหว่ำงพรรคร่วมรฐับำล จะเหน็ว่ำพื้นฐำนนโยบำยเศรษฐกจิของแต่ละพรรคกำรเมอืง ทีห่ำเสยีงไว้
นัน้ไม่แตกต่ำงกนั ไม่ว่ำจะเป็นควำมพยำยำมท ำให้ประชำชนกนิดอียู่ด ีกำรเพิม่รำยได้ กำรเพิม่สวสัดกิำร
สงัคม หรอืลดตน้ทุนในกำรด ำรงชวีติดำ้นต่ำงๆ 
          นำยภำกร ปีตธวชัชยั กรรมกำรและ ผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่ำวว่ำ 2 
ขัว้พรรคกำรเมอืงที่ต้องกำรเป็นแกนน ำจดัตัง้รฐับำลมปีระสบกำรณ์บรหิำรเศรษฐกจิประเทศมำแล้ว และ
นโยบำยดำ้นเศรษฐกจิก็เน้นกระตุ้นกำรเตบิโตเศรษฐกจิไทยอย่ำงยัง่ยนื เขำ้มำดูแลก ำลงัซื้อกลุ่มฐำนรำก 
นบัเป็นสิง่สะทอ้นควำมเชื่อมัน่ใหก้บัผูล้งทุนไดว้่ำ ไม่ว่ำขัว้ใดจะไดจ้ดัตัง้รฐับำลใหม่ เศรษฐกจิไทยน่ำจะถูก
ผลกัดนัไดใ้นระยะถดัไป 
          นำงวรวรรณ ธำรำภูม ิประธำนกรรมกำรบรหิำร บลจ.บวัหลวง กล่ำวว่ำ ประเมนิว่ำ รฐับำลใหม่จะ
จดัตัง้แลว้เสรจ็ภำยใน ม.ิย.นี้ ฝ่ำยจดัตัง้รฐับำลควรมคีะแนนเสยีงไม่ต ่ำกว่ำ 275 ทีน่ัง่ เพื่อประสทิธภิำพใน
กำรด ำเนินนโยบำย และสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) 250 รำย ควรสนับสนุนกลุ่มที่มคีะแนนเสียงสูงสุด ให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของประชำชน 
          "ไม่อยำกให้เกิดเหตุกำรณ์เหมอืนในประเทศสวเีดน ที่รฐับำลและฝ่ำยค้ำน มคีะแนนเสยีงเกือบ
เท่ำกนั ท ำใหก้ำรด ำเนินนโยบำยต่ำงๆ ไมร่ำบรืน่ ส่งผลต่อควำมเชื่อมัน่ของนกัลงทุนแน่นอน" 
          นำยสทิธพิร สุวรรณสุต นำยกสมำคมไทยรบัสรำ้งบ้ำน มองว่ำกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่หำกมคีะแนน
เสยีงที่ไม่ขำดและปริม่น ้ำแบบนี้ อำจอยู่ไดไ้ม่นำน โดยมโีอกำสเป็นไปไดสู้งทีจ่ะมกีำรยุบสภำแลว้เลอืกตัง้
ใหม่ แต่ทัง้นี้ก็ยงัดีกว่ำกำรมปีฏิวตัิ เพรำะรฐับำลที่มำจำกกำร เลือกตัง้จะทะเลำะกันในสภำ ดกีว่ำเล่น
กำรเมอืงขำ้งถนน 
          ส่วน นำยชนินทร ์วำนิชวงศ ์ประธำน เจำ้หน้ำที ่บรหิำร บรษิทั ฮำบแิทท กรุป๊ จ ำกดั กล่ำวว่ำ เชื่อ
ว่ำไมน่่ำจะมอีะไรเลวรำ้ยเหมอืนในอดตี และบำ้นเมอืงเดนิหน้ำต่อไปได ้ไม่มคีวำมวุ่นวำย ในแงข่องเอกชน



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 1 เมษำยน 2562 

  

แล้ว ต้องกำรแค่กำรเมอืงสงบ ดงันัน้ขอแค่กำรเมอืงสงบ ไม่ทะเลำะกัน และไม่ต้องกำรรฐับำลใดที่มำ
เปลีย่นแปลงนโยบำยใหม ่เชื่อว่ำทุกอย่ำงสำมำรถเดนิไปไดด้ว้ยตวัเองอยูแ่ลว้ 
          นำยสุรชัย เชษฐโชติศักดิป์ระธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร บรษิัท อำร์เอส จ ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ 
ต้องกำรรฐับำลที่พอมเีสถียรภำพ และขบัเคลื่อนประเทศให้เดนิหน้ำต่อไปได้ ไม่อยำกให้ทุกอย่ำงนับ 1 
ใหม ่อยำกเหน็ควำมต่อเนื่องของโครงกำรต่ำงๆ อยำ่ง เมกะโปรเจก็ตด์ำ้นคมนำคม 
          นำยณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนำ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรตลำด บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) กล่ำวว่ำ คำดหวงัจะได้ควำมมัน่คงในเรื่องเสถยีรภำพของรฐับำล นโยบำยที่ควรผลกัดนั
คอืภำคของกำรท่องเทีย่ว ทัง้ในเรื่องภำษนี ำเขำ้ และกำรส่งเสรมิเรือ่งดำ้นคมนำคม เพรำะว่ำนักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำติจะเป็นส่วนส ำคญัที่จะช่วยในเรื่องกำรจบัจ่ำยใช้สอยให้กบัประเทศ หำกช่วยในเรื่องภำษีน ำเข้ำ 
และกำรคมนำคมทีเ่อือ้อ ำนวยจะท ำใหด้งึนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตเิขำ้มำท่องเทีย่วประเทศไทยมำกขึ้น 
          นำยโมรคิำซุ ชกก ิกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บรษิัท มติซูบชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่ำ 
ต้องกำรควำมมเีสถียรภำพทำงกำรเมอืง เพื่อให้นโยบำยต่ำงๆ ยงัคงควำมต่อเนื่อง โดยจะเป็นใครก็ได ้
ขอใหม้คีวำมมัน่คง และเกดิควำมสงบ ทีผ่่ำนมำมเีสถยีรภำพค่อนขำ้งมำกอยู่แลว้ 
          นำยชำญชยั ตระกำรอุดมสุข ประธำนบรหิำร บรษิัท มำสด้ำ เซลส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่ำ 
บรษิัทมองเป็น 2 ส่วน ก่อนเลือกตัง้บรษิัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่ น มองว่ำใครจะมำเป็นรฐับำล จะมีควำม
ต่อเนื่องหรอืไม่ เมื่อเลอืกตัง้ผ่ำนไปก็มคีวำมกังวลถึงเสถียรภำพของรัฐบำล ที่อำจกลำยเป็นปัญหำใน
อนำคต ท ำใหโ้ครงกำรต่ำงๆ ตอ้งชะลอตวั 
 
ผวาการเมืองป่วน เอกชนเบรกลงทุน 
Source - ฐำนเศรษฐกจิ 
 
          นกัลงทุนรอดสูถำนกำรณ์ 
          เอกชน-นักวชิำกำรผวำ เกดิสุญญำกำศทำงกำรเมอืงท ำภำพรวมเศรษฐกจิแตะเบรก หวัน่ทุนไทย-
เทศขำดควำมเชื่อมัน่ ดำ้นหอกำรคำ้ไทยประชุมนดัแรก 2 เม.ย.นี้ หำรอืทศิทำง สถำนกำรณ์กำรเมอืง และ
ยทุธศำสตรท์ีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหเ้ดนิหน้ำต่อไปไดแ้บบไมส่ะดุด 
          ดูจำกไทมไ์ลน์กำรจดัตัง้รฐับำลหลงัเลอืกตัง้เสรจ็ยงัต้องผ่ำนกระบวน กำรต่ำงๆ ทัง้กำรประกำศ
รำยชื่อส.ส. อย่ำงเป็นทำงกำรก่อนวนัที่ 9 พฤษภำคม ต่อด้วยกำรเลอืกส.ว. กำรเปิดประชุมรฐัสภำและ
โหวตเลอืกนำยกรฐัมนตรไีปจดัตัง้คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ซึ่งคำดว่ำจะได้คณะรฐัมนตรชีุดใหม่ภำยในเดอืน
มถุินำยนนี้ จำกเงือ่นเวลำดงักล่ำวท ำใหภ้ำคเอกชนมขีอ้กงัวลว่ำ จะเป็นช่วงทีเ่กดิสุญญำกำศทำงกำรเมอืง 
หำกกำรจดัตัง้รฐับำลล่ำชำ้ออกไป หรอืมเีหตุตอ้งยดืเยือ้ดว้ยประกำรใดกต็ำม 
          หอกำรคำ้ฯหำรอ2เม.ย.นี้ 
          ต่อเรือ่งนี้นำยชงิชยั หำญเจนลกัษณ์ รองประธำนกรรมกำรหอกำรคำ้ไทย กล่ำวว่ำ เอกชนห่วงช่วง
สุญญำกำศทำงกำรเมือง หำกกำรจดัตัง้รฐับำลยืดเยื้อ 3 เดือนนับจำกนี้คงมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มำกมำย ทัง้กำรจดัตัง้รฐับำลทีช่งิไหวชงิพรบิกนัของ 2 ขัว้พรรคกำรเมอืงใหญ่ กำรจดักำรเลอืกตัง้ใหมข่อง 
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กกต.ในเขตทีม่กีำรทุจรติเลอืกตัง้ ที่อำจท ำให้จ ำนวน ส.ส. และคะแนนเสยีงเปลีย่นไปจำกเดมิ และหำกได้
รฐับำลทีช่ดัเจนแลว้อนำคตรฐับำลใหมจ่ะมคีวำมมัน่คงหรอืมเีสถยีรภำพหรอืไม่ 
          เพื่อตัง้รบักบัช่วงสุญญำกำศทำงกำรเมอืงในวนัที ่2 เมษำยนนี้ทำงคณะกรรมกำรบรหิำรหอกำร คำ้
ไทยชุดใหม่ (วำระปี 2562-2563) ที่มนีำยกลนิท์ สำรสนิ เป็น ประธำน จะได้มกีำรประชุมกนัเป็นนัดแรก 
กำรประชุมครัง้นี้ส่วน หนึ่งคงได้มกีำรหำรอืกนัถงึทศิทำง สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืง รวมถงึ ยุทธศำสตรท์ี่
ภำคเอกชนจะช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ยงั เดนิหน้ำต่อไปไดอ้ย่ำงไม่สะดุด ท่ำมกลำงปัจจยัทำง
กำรเมอืงของไทยทีย่งัไมม่คีวำมชดัเจน และ 
          เศรษฐกจิโลกอยู่ในช่วงขำลง และขอ้กงัวลคอืนักลงทุนต่ำงชำตทิี่ก ำลงัจบัตำทศิทำงกำรเมอืงของ
ไทย อยู่ว่ำจะเป็นอย่ำงไร หำกไม่มัน่ใจก็มทีำงเลอืกไปลงทุนประเทศอื่น เช่น เวยีดนำม อนิโดนีเซยี เป็น
ตน้ 
          ทุนไทย-เทศชะลอดทู่ำทกีำรเมอืง 
          นำยวิศิษฐ์ ลิ้มลือชำ รองประธำนสภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่ำวว่ำ 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงขณะนี้ นักลงทุนไทยและต่ำงชำตต่ิำงชะลอดูสถำนกำรณ์ ส่วนหนึ่งกงัวลว่ำ หำก
รฐับำลใหม่ที่ไม่ใช่จำกพรรคพลังประชำรัฐจะยังมีกำรขับเคลื่อนนโยบำย หรือโครงกำรต่ำงๆ ที่มี
ควำมส ำคญั เช่นโครงกำรออีซี ีหรอืโครงสรำ้งพืน้ฐำนให้มคีวำมต่อเนื่องหรอืไม่ หำกรือ้โครงกำรใหม่ อำจ
ท ำใหโ้ครงกำรมคีวำมล่ำชำ้ออกไป อำจท ำใหทุ้นต่ำงชำตหินีไปลงทุนประเทศอื่นแทน 
          "อย่ำงไรกต็ำมไม่ว่ำฝ่ำยไหนจะขึน้มำเป็นรฐับำล ขอให้ยดึผลประโยชน์ประเทศเป็นหลกั หำกยงัมี
ควำมขดัแยง้ บ้ำนเมอืงไม่สงบและไปต่อไม่ได้ ประเทศอำจจะถอยหลงัไป 20 ปี ซึ่งน่ำกลวั นำทนีี้ใครมำ
เป็นรฐับำลก็คงเหนื่อยเพรำะเศรษฐกจิ กำรค้ำ โลกไม่เอื้อ เรำคงต้องโตจำกกำรลงทุน และบรโิภคภำยใน
มำกขึน้" 
          ส.อ.ท.จีเ้รง่จดัตัง้รฐับำล 
          สอดคล้องกบันำยเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธำนสภำอุตสำห กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
กล่ำวว่ำสิง่ทีภ่ำคเอกชนตอ้งกำรในเวลำนี้คอืรบีจดัตัง้รฐับำลโดยเรว็ทีสุ่ด อย่ำปล่อยใหเ้กิดสุญญำ กำศนำน
เกนิไป หน้ำที่ของกกต.จะต้องรบีสรุปตวัเลขออกมำ เพรำะยิง่ช้ำมำก ก็มแีต่จะส่งผลให้เศรษฐกจิชะงกังนั 
ซึง่เวลำนี้เริม่มองเหน็ว่ำมบีำงหน่วยงำนเกยีรว์่ำง และรอว่ำใครจะขึน้มำเป็นฝ่ำยจดัตัง้รฐับำล และรอดูว่ำ
นโยบำยจะเป็นอยำ่งไร 
          "หลงัเลอืกตัง้จะเห็นว่ำตัวเลขของพรรคแนวร่วม 2 ฝัง่มคีะแนนใกล้เคียงกันมำกและส่อเค้ำจะ
ยดืเยือ้ มเีรื่องกำรฟ้องรอ้ง มเีรื่องใบเขยีว ใบแดง ยิง่ยดืเยือ้มำกเท่ำไหร่ นักลงทุนไทย-เทศจะเกดิควำมไม่
เชื่อมัน่ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ก็ต้องชะลอตวัเพื่อรอดูสถำนกำรณ์ ขณะที่ส่งออกก็เจอแรงกดดนัจำก
ปัจจยัภำยนอก เช่น สงครำมกำรคำ้ เบรก็ซทิ ทัง้หมดน้ีส่งผลใหบ้รรยำกำศ กำรคำ้โลกชะลอตวัลง" 
          อย่ำงไรก็ตำมภำคเอกชนอยำกให้กำรเลือกตัง้ครัง้นี้น ำไปสู่กำรมีรฐับำลที่มีเสถียรภำพ ท ำให้
เศรษฐกจิขบัเคลื่อนต่อไปได้ และสิง่ที่ภำคเอกชนอยำกเหน็คอื รฐับำล ผสมที่มเีสถยีรภำพ มทีีน่ัง่รวมกนั 
300 ทีน่ัง่ เพรำะในภำยใต้กตกิำของรฐัธรรมนูญใหม่ ถ้ำเสยีงปริม่ๆ มโีอกำสทีจ่ะท ำใหส้.ส.ในสภำมโีอกำส
พลกิไป-มำได ้
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          "เวลำนี้เศรษฐกจิโลกอยู่ในจุดที่เรำไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่ถ้ำกำรเมอืงภำยในประเทศเข้มแขง็ 
สำนต่อโครงกำรออีซี ีมกีำรสนบัสนุนท่องเทีย่วเมอืงรอง เดนิหน้ำลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำน โครงกำรเหล่ำน้ีก็
น่ำจะปลุกเศรษฐกจิภำยในของเรำได"้ 
          รบัมอืบรหิำรควำมเสีย่ง 
          นำยอธปิ พชีำนนท ์นำยกสมำคมธุรกจิบำ้นจดัสรรระบุว่ำ ตอ้งบรหิำรควำมเสีย่งในช่วงสุญญำกำศ
กำรเมอืงโดยคงชะลอขึน้โครงกำรช่วงครึง่ปีแรกออกไป จนกว่ำจะจดัตัง้รฐับำลได ้เนื่องจำก กระทบควำม
เชื่อมัน่ อำรมณ์คนส่วนใหญ่ยดึโยงกบักำรเมอืงค่อนขำ้งรุนแรง หำกผลติจ ำนวนหน่วยออกมำตำมแผนแต่
กลบัไม่มคีนซื้อ เกรงว่ำจะตกที่นัง่ล ำบำก ประกอบกบัมำตรกำรสนิเชื่อใหม่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
จะบงัคบัใช้ วนัที่ 1 เมษำยน 2562 ในฐำนะนำยกสมำคม ยนืยนัว่ำ คงต้องใช้ไปก่อน แมจ้ะกระทบกลุ่มผู้
ซือ้เพื่ออยู่อำศยัจรงิโดยเฉพำะผูม้รีำยไดน้้อย ต้องหำเงนิวำงดำวน์เพิม่ แต่หำกในระยะยำวพบว่ำไม่มกีำร
เกง็ก ำไร 
          นำยนัตดำ บุรณศริ ิประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรกลุ่มสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์และไทยแอรเ์อเชยี 
เอ็กซ์ กล่ำวว่ำในช่วง 3 เดอืนของกำรจดัตัง้รฐับำล ในแง่ของกำรประกอบธุรกจิท่องเที่ยวก็ยงัคงเป็นไป
ตำมปกติ เพรำะกำรเดินทำงท่องเที่ยวในวันนี้กลำยเป็นไลฟ์สไตล์ของกำรใช้ชีวิตไปแล้ว และถ้ำมี
ผลกระทบกบักำรท่องเที่ยวก็จะกระทบอยู่รำว 1 เดอืน เมื่อคนเขำ้ใจก็กลบัมำเที่ยวกนัต่อ ทัง้ไม่ว่ำใครจะ
เข้ำมำบรหิำรประเทศ ก็มัน่ใจว่ำทีมเศรษฐกิจของแต่ละพรรค ก็จะส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวของไทยอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป 
 
คอลมัน์: จบักระแส: เอกชนปรามการเมืองอย่ารัง้โมเมนตมัเศรษฐกิจ 
Source - กรงุเทพธุรกจิ 
 
          ประกำยดำว แบ่งสนัเทยีะ 
          ฟังจำกควำมเหน็นักธุรกจิที่ก ำลงัมแีผน ขบัเคลื่อนธุรกจิไปขำ้งหน้ำลอ้ไปกบักำรลงทุนโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนต่ำงๆ ตัง้แต่รถไฟฟ้ำในเมอืง 10 สำย, รถไฟควำมเรว็สูงเชื่อม 3 สนำมบนิ (สุวรรณภูม ิดอนเมอืง 
อู่ตะเภำ) ,เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก (EEC) กำรประมลูโครงกำรท่ำเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 ฯลฯ 
          กำรลงทุนในรอบหลำยปีของภำครฐัเหล่ำนี้ เป็นควำมหวงัผลกัดนั ให้ไทยกลบัมำครองควำมเป็น
เสอืแห่งอำเซยีน ดงึกำรลงทุนใหม่จำก ภำคเอกชน ผลกัดนัใหไ้ทยก้ำวขึน้สู่ประเทศอุตสำหกรรมยุค 4.0 ที่
แทจ้รงิ แน่นอนจะช่วยเพิม่อตัรำกำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย(GDP) ในระยะขำ้งหน้ำ 
          ไม่แปลกที่ทัง้ภำคเอกชนไทย และต่ำงชำติต่ำงก็ฝำกควำมหวงัอนัเรอืงรองไว้กบักำรเลอืกตัง้ปี 
2562 ซึง่เป็นกำรเลอืกตัง้ในรอบ 8 ปี ทีค่วรจะเป็น"จดุเปลีย่นผ่ำน"ไปสู่กำรเมอืงยุคใหม่ น ำพำประเทศดขีึน้
ทัง้ในมุมเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืง เมื่อประเทศไดร้บักำรยอมรบัจำกนำนำชำตวิ่ำปกครองดว้ยระบอบ
ประชำธปิไตย 
          โดยเฉพำะโอกำสเปิดเจรจำเขตกำรค้ำเสร ี(FTA) กบัหลำยกลุ่มเศรษฐกิจ หลงัพกักำรหำรอืมำ
ยำวนำน อำท ิเอฟทเีอไทย-สหภำพยุโรป(Thai-EU FTA) และเอฟทเีอไทย- สหรฐัฯ (Thai -US FTA) จน



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 1 เมษำยน 2562 

  

ประเทศเพื่อนบ้ำนก้ำวไปเซน็สญัญำท ำขอ้ตกลงเอฟทเีอก่อนไทย อำท ิเวยีดนำม และมำเลเซยี หำกไทย
ฟ้ืนโต๊ะเจรจำ เอฟทีเอส ำเรจ็ ก็จะช่วยขยำยโอกำสธุรกิจและกำรค้ำ เพิ่มตลำดกำรส่งออก สนิค้ำไปยงั
ตลำดโลกไดม้ำกขึน้ 
          ทีผ่่ำนมำ ภำคธุรกจิหลำยรำยต่ำงมองเชงิบวก เตรยีมวำงแผนธุรกจิ ไว้ส ำหรบัปีนี้หลำยโครงกำร
เพื่อดกัโอกำสทองตำมกำรลงทุนของภำครฐั 
          ระดบัซอีโีอจำกกลุ่มบรษิทัชัน้น ำ อย่ำงประทปี ตัง้มตธิรรม ประธำนกรรมกำรบรหิำร บมจ. ศุภำลยั 
และ สแตนลยี ์คงั ประธำนหอกำรคำ้รว่มต่ำงประเทศในประเทศไทย (JFCCT) ต่ำงพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่ำ 
โมเมนตมัเศรษฐกจิของไทยดขีึน้เป็นล ำดบั โดยปีที่ผ่ำนมำ GDP เตบิโต 4.2% ปีนี้คำดว่ำจะโตไม่ต ่ำกว่ำ 
3.9% ภำคกำรท่องเทีย่วยงัคงขยำยตวัดต่ีอเนื่องปีนี้คำดว่ำจะมนีกัท่องเทีย่วต่ำงชำตทิะลุ 40 ลำ้นคน 
          รวมไปถงึผลส ำรวจนักลงทุนต่ำงชำตลิ่ำสุด พบว่ำยงัคงเตรยีมแผนกำรลงทุนในไทย โดยเฉพำะใน
กลุ่ม 10 อุตสำหกรรมเอสเคริฟ์ 
          ปัจจยัโดยรอบบ่งชีว้่ำ เศรษฐกจิไทยในอนำคตยงัมทีศิทำงทีด่ ีกำรเมอืงเรือ่งเดยีวทีต่อ้งลุน้และวำด
หวงัว่ำจะไมเ่ป็นปัจจยัลบฉุดรัง้ เศรษฐกจิ ใหก้ลบัไปเดนิซ ้ำรอยควำมขดัแยง้เช่นในอดตี 
          ดงันัน้แมว้่ำ หลงัเลอืกตัง้ ก่อนจะมรีฐับำลใหม่ จะเป็นช่วงสุญญำกำศทำงกำรเมอืง ก็ไดแ้ต่หวงัว่ำ
กำรจดัตัง้รฐับำล จะเป็นไปดว้ยควำมรำบรื่น ไม่มคีวำมขดัแยง้ เพื่อใหป้ระเทศไทยเดนิหน้ำในกำรพฒันำ
ประเทศ โดยเฉพำะกำรสำนต่อโครงกำรลงทุนเดมิที่ตัง้ไข่รอไวแ้ลว้ ให้เป็น"แรงส่ง" ส ำคญัในกำรผลกัดนั
กำรลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ และเศรษฐกจิไทย จำกนี้ 
          "กำรเมอืงเรือ่งเดยีวทีต่อ้งลุน้และวำดหวงัว่ำจะไมเ่ป็นปัจจยัลบฉุดรัง้เศรษฐกจิ" 
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