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วันที่ 15 สิ งหาคม 2562

คณะสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC)
เข้ าเยีย่ มคารวะและหารือกับ รมว.คลัง
_____________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผู ้อ านวยการส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ วัน ที่ 15 สิ ง หาคม 2562 ดร.อุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง ได้ใ ห้ก ารต้อ นรั บ และประชุ ม หารื อ ร่ ว มกับ คณะสภาธุ ร กิ จ สหรั ฐ อเมริ ก า-อาเซี ย น
(US-ASEAN Business Council: USABC) จานวน 107 ราย จาก 46 บริ ษทั ชั้นนาของสหรัฐอเมริ กา นาโดย
นาย Alexander Feldman ประธานและผูบ้ ริ หารของ USABC ในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยมีประเด็น
หารื อเกี่ ย วกับ ภาพรวมเศรษฐกิ จไทย นโยบายและมาตรการของกระทรวงการคลัง ในด้านต่ างๆ อาทิ
การให้บริ การด้านการเงิน ภาษีอากร เศรษฐกิจดิจิทลั และการส่ งเสริ มลู่ทางการค้าการลงทุน เป็ นต้น
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ได้ช้ ี แจงคณะ USABC ถึ งสถานการณ์ แ ละแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยว่า ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ร้อยละ 4.1 สู งสุ ดในรอบ 6 ปี อย่างไรก็
ตาม ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปี ก่อนหน้า จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ภาวะตึงเครี ยดทางการค้า ทั้งนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้สร้ างความเชื่ อมัน่ ต่อคณะ USABC ว่า
พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่ งและสามารถรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี ซึ่ งขณะนี้ กาลัง
เตรี ยมมาตรการเศรษฐกิ จด้านต่าง ๆ อย่างเร่ งด่วน เพื่อกระตุน้ การบริ โภคภายในประเทศ และสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศให้สามารถเดิ นหน้าอย่างต่อเนื่ องต่อไป โดยในช่วงที่ผา่ นมา ประเทศ
ไทยได้รับความเชื่ อมัน่ จากสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ อาทิ
Fitch Ratings และ Moody’s ที่ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่ อถือของเศรษฐกิจไทยให้ดีข้ ึน นอกจากนี้ World
Economic Forum ได้ปรับเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้ดีข้ ึนเป็ นอันดับที่ 38 จาก
140 ประเทศ และ Institute for Management Development (IMD) ได้ปรับเพิ่มดัชนี ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของไทยปี 2562 เป็ นอันดับที่ 25 จากอันดับที่ 30 ในปี ก่อนหน้า เช่นเดียวกับธนาคารโลกได้
จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุ รกิจของประเทศไทยให้อยูใ่ นอันดับ 3 เมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซี ยน
10 ประเทศ เป็ นต้น

2
นอกจากนั้น รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ได้ช้ ี แจงคณะ USABC ถึ ง ความคื บหน้า
ของกระทรวงการคลังในการสนับสนุนการอานวยความสะดวกทางการค้า ส่ งเสริ มการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งชักชวนให้คณะ USABC ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นอกจากนี้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
ให้ความสาคัญต่อการปฏิรูปทางเศรษฐกิ จ การลงทุนโครงสร้ างพื้นฐาน ทั้งในด้านกายภาพและด้านดิ จิทลั
รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยได้เชิ ญชวนให้บริ ษทั สมาชิ ก USABC มาร่ วมกับกระทรวงการคลังและหน่ วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการประกอบธุ รกิจของภาคเอกชนและช่วย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในประเทศไทย ซึ่ งจะสามารถเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิ ก
อาเซียนได้ ทั้งนี้ การพบปะกับกลุ่มนักธุ รกิจ USABC นั้น เป็ นโอกาสอันดีที่ได้หารื อร่ วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางเศรษฐกิ จและการดาเนิ นธุ รกิ จที่เป็ นประโยชน์กบั ทั้งสองฝ่ าย อีกทั้งเป็ นการเพิ่มศักยภาพการค้า
การลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริ กาต่อไป
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