สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

กกร.ชี้ ศก.ไทยไตรมาส 3 ชะลอตัว
นายกลิน ท์ สารสิ น ประธานกรรมการหอการค้า ไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กกร.) เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม กกร.
ประเมินว่า ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 61 จะเติบโตชะลอลง
จากช่ วงครึ่งปี แรกจากหลายเครื่องชี้ท่สี าคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการส่งออก
การท่องเทีย่ ว การเบิกจ่ายของภาครัฐ รวมทัง้ ผลผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ชะลอตัว แต่ คาดว่าการหดตัวแรงของการส่งออกใน
เดือนก.ย.61 จะเป็ นประเด็นระยะสัน้ ประกอบกับภาครัฐน่ าจะมีการ
เร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส
สุ ด ท้า ยของปี น่ า จะมี แ รงหนุ น ที่ ดี ข้ ึ น ได้ ดัง นั้น กกร. มองว่ า
ภาพเศรษฐกิจไทยและการเติบโตของมูลค่าการส่งออกทัง้ ปี 61 จึงยัง
อยู่ในกรอบประมาณการ
ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

กลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ทีป่ ระชุม กกร.ยังมองเศรษฐกิจไทยปี 2562 มีโอกาสขยายตัวได้ไม่ตา่
กว่า 4% จากปี น้ ียงั คงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ในกรอบ
4.4-4.8% ขณะทีก่ ารส่งออกปี 2562 คาดว่าจะเติบโตตามทีก่ ระทรวง
พาณิชย์ คาดการณ์ท่ี 4.4-8% จากปี น้ ีทค่ี าดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ท่ี
8-10% เนื่องจากปี หน้าไทยมีความท้าทายจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐ และจีน ทีจ่ ะมีการใช้มาตรการภาษีกดี กันการค้าระลอกที่ 3
"กรณี ท่ไี ทยถูกตัดจีเอสพี 11 รายการ มูลค่ า 46 ล้านดอลลาร์
ไม่น่าส่งผล กระทบการส่งออกของไทยมากนัก แต่จะส่งผลให้การค้า
และเศรษฐกิจหลักของโลกชะลอตัวลง ทาให้เป้ าหมายที่จะให้การ
ส่งออกปี หน้าจะเติบโตในอัตราสูงใกล้เคียงกับปี น้ ีอาจเป็ นไปได้ยาก"
ที่มา : โพสต์ทูเดย์

นายบัณฑูร วงศ์สลี โชติ รองประธานคณะกรรมการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
ว่า ภาครัฐบาลของไทยจะต้องเร่งดาเนินการเพือ่ ให้ไทยเข้าเป็ นสมาชิก
ของ CPTPP เพราะไม่เช่นนัน้ จะเสียประโยชน์ และเสียโอกาสทางด้าน
การค้า การลงทุนอย่างมาก เพราะ 1. ความตกลง CPTPP จะมีผลทา
ให้ประเทศสมาชิกมีความมันใจในท
่
าการค้าขาย และลงทุนภายในกลุ่ ม
ตามที่มขี อ้ ตกลงแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ระหว่างกันมากขึ้น 2. ในข้อ
บทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของตกลง CPTPP เปิ ดให้ประเทศสมาชิกเข้า
ไปประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสมาชิกได้ 3. จากที่ไทยยังมี
ปัญ หาในการละเมิด ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา การเข้า ร่ ว มเป็ น สมาชิก
CPTPP จะทาให้ประเทศสมาชิกมีความมันใจในประเทศไทยที
่
จ่ ะดูแล
และมีความเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพิม่ ขึ้น
สาหรับการค้าของไทยกับกลุ่มความตกลง CPTPP ช่ วง 9 เดือน
แรกปี น้ ีมมี ลู ค่ารวม 3.56 ล้านล ้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 29.5% ของไทย
ค้ากับโลก โดยไทยส่งออก 1.83 ล้านล ้านบาท นาเข้า 1.73 ล้านล ้านบาท
ไทยเกินดุลการค้า 9.73 หมืน่ ล ้านบาท
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

นายกลิน ท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย
ฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) เปิ ดเผยว่ า กกร. เตรี ย มเสนอรัฐ บาลให้มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการร่ ว มภาครัฐ และเอกชน (กรอ.) ที่มีพ ล.อ.ประยุ ทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานภายในสิ้นปี น้ ี เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นเวที
สาคัญในการนาปัญหาต่างๆ ของภาคเอกชนมาหารือเพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุ น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ที่เศรษฐกิจไทยจะมีความ
ท้า ทายโดยเฉพาะการส่ ง ออกจากภาวะสงครามทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน รวมถึงเศรษฐกิจโลกทีจ่ ะมีแนวโน้มชะลอตัว หลังจาก
ทีไ่ ม่มกี ารประชุมร่วมกันในช่วง 4-5 ปี ทผ่ี ่านมา
ที่มา : ผูจ้ ดั การรายวันฯ

