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ทานรัฐมนตร ี

ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

และผูมีเกียรติทุกทาน 

 

ในนามของรองนายกผูกํากับเศรษฐกิจการคาการลงทุนของประเทศ ขอตอนรับ   ทานผูมีเกียรติ

ทั้งหลายสูประเทศไทยในชวงเวลาอันทาทายยิ่ง ไมเพียงตอประเทศไทย      ที่กําลังอยูในหวงการปฏิรูป

ประเทศ แตยังเปนชวงเวลาที่ประเทศทั้งหลายกําลังเผชิญกระแสความเปลี่ยนแปลงอันทาทายในขณะน้ี 

เมื่อประเทศใหญและทรงอํานาจอยางสหรัฐกําลังเปลี่ยนผานอํานาจ และการเปลี่ยนผานนั้นนํามา

ซึ่งการเปลี่ยนทิศทางอยางชนิดที่เปนตรงขามและกําลังเขยาระเบียบโลก      ที่สหรัฐคือผูสรางไวเอง



2 
 

มากวา 3 ทศวรรษ ทั้งระเบียบการคา ระเบียบการเงินและที่สําคัญที่สุด ระเบียบและระบบถวงดุล

การเมืองของโลก และในขณะที่ Brexit ก็กําลังสรางแรงสั่นสะเทือนไปสูดุลยอํานาจทางเศรษฐกิจและ

การเมืองของ EU จนไมมีผูใดคาดเดาไดชัดวายุโรปภายหลัง Brexit จะเปนอยางไร โลกใบนี้และใน

ขณะนี้จึงเต็มไปดวยเมฆหมอกแหงความไมแนนอน ประเทศทั้งหลายตางก็ตระหนักและเริ่มตระเตรียม

พรอมขยับตัวหาหนทางสวางเสมือนหนึ่งกําลังแสวงหาจุดสมดุลยและระเบียบโลกใหมมาแทนที่ 

เชนเดียวกันในโลกแหงธุรกิจ ก็ได เริ่มเกิดการตระเตรียมปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการผลิตและ           

การเคลื่อนยายการลงทุนเพื่อรองรับสถานการณใหมที่กําลังเกิดขึ้น 

ทานผูมีเกียรติครับ ในทามกลางความไมแนนอนทีก่ําลังเผชิญอยูนี้ ปรากฎการณหนึ่งที่เกิดขึ้นและ

ชัดเจนขึ้นทุกขณะคือการขยับตัวเขาหากัน และการแสวงหาความรวมมือ  อยางเปนยุทธศาสตรของชาติ

ในเอเชีย ยิ่งทางเลือกอื่นอันเปนความหวังแหงความรุงโรจนนับวันจะหายไป ทางเสนใหมแหงความรวมมือ

ในเอเชียกําลังเขามาแทนที่ ชาติตางๆ       ในเอเชียเริ่มตระหนักวาสิ่งที่มีคุณคาสูงสุดของพวกเขานั้น

มิไดอยูที่ทรัพยากรอันสมบูรณและหลากหลายของแตละชาติ แตอยูที่การเชื่อมโยงรวมกันของพวกเขา

ตางหากที่จะสรางพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหมที่ไมมีพลังใดจะเทียบได พลังตลาดของประชากรเกือบ   
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ครึ่งโลก และขนาดอันมหาศาลของชนชั้นกลางที่กําลังขยายตัวในสิบปขางหนา        supply chain 

ในแตละระดับการผลิตของอุตสาหกรรมอันหลากหลาย อีกทั้งทรัพยากรและระดับวิทยาการที่เพียบพรอม

ในแทบทุกดานที่กระจายตัวในประเทศตางๆ ทั่วภูมิภาค 

การขยับตัวเขาใกลและเชื่อมโยงอยางเปนยุทธศาสตรของศักยภาพเหลานี้เองทั้งในระดับมหภาค

และในระดับธุรกิจสามารถเปนความหวังใหมที่จะชวยจรรโลงเศรษฐกิจ      ในอนาคตของโลกได 

ปรากฎการณท่ีกําลังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไมวาการคาการลงทุนระหวางกันที่ขยายตัว การเติบใหญของ start- 

up, sme และผูประกอบการขนาดใหญในภูมิภาคอันนํามาซึ่งผลผลิตนวัตกรรมนานาประเภทในแทบทุก

อุตสาหกรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจในขณะนี้ ไดเปนสิ่งเตือนใจชาติตางๆ ในเอเซียวา ความ

รวมมือทางเศรษฐกิจและความเปนหุนสวนทางธุรกิจตางหาก ที่จะตองมาทดแทนความขัดแยงและการ

แขงขันที่เคยมี แตละชาติจะตองสราง จะตองคนใหพบจุดแข็งของตนเองและเอาจุดแข็งของตนเชื่อมโยง

กับจุดแข็งของชาติอื่น ทั้งในภูมิภาคเดียวกันหรือกับภูมิภาคอื่น ถักทอ เปน value chain ที่ยิ่งใหญแหง 

Asia และเชื่อมโยงเขากับ value chain ของโลก นั่นแหละจึงจะเปนวิถีใหมที่จะสรางความรุงโรจนแหง 

Asia และสามารถเกื้อกูลตอโลกได 
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ประเทศไทยตระหนักดีวาเราเปนประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่ง แตเราก็ตระหนักดีวาเรามีจุดแข็ง

หลายประการที่เปนเอกลักษณและสามารถเกื้อกูลและผสานเขากันกับ value chain ที่ยิ่งใหญแหง Asia 

และของโลกได อาทิเรามั่นใจที่จะสรางและพัฒนา ใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตในหลากหลาย

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ทั้งที่อาศัยการเกษตรอันเปนจุดแข็งของเราเปนพื้นฐาน อาทิ อาหาร

แหงอนาคตและผลผลิตจาก bioeconomy อันหลากหลาย หรือจุดแข็งนอกเหนือภาคเกษตรกรรม อาทิ

การตอยอดสูความเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตแหงอนาคตจากฐานการผลิตปจจุบันที่พรั่งพรอมอยู

แลวจากทุกคายผูผลิต เรามั่นใจที่จะรวมมือกับเพื่อนบานของเราสราง CLMV tourism hub แหง 

Asia ดวยเครือขายของแหลงทองเที่ยวรวมอันมีเอกลักษณและโดดเดนในระดับโลก รวมถึง    การเปน

ศูนยกลางบริการเพื่อสุขภาพและ wellness แหงภูมิภาคจากความครบวงจรทางการแพทย และ spa ที่

โดดเดนอยางมีเอกลักษณของไทย พรอมๆ กันไปกับการลงทุนรวมกับพันธมิตร ในการสรางไทยใหเปน

ศูนยกลางการบินเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและ logistics ในภูมิภาค เปนตน 

ยิ่งไปกวานั้น เราเชื่อมั่นวา จุดแข็งอันสําคัญยิ่งของไทยประการหนึ่งคือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร

ไทยเปนจุดยุทธศาสตรอันสําคัญยิ่งของการผลิตและกระจายสินคา         แหงภูมิภาค ไมเพียงสนอง
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ตลาดในประเทศ แตสนองตลาด CLMV อาเซียน เอเชียใต และตะวันออกกลาง  ไทยจึงมีความมุงมั่น

ในการพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการลงทุนที่แทจริงแหงภูมิภาค ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมุงมั่นในการลงทุน

ในโครงสรางพื้นฐานของประเทศอยางไมเคยปรากฎ  ไมวาถนน รถไฟ รถไฟฟา สนามบิน ทาเรือ IT 

และ digital technology การตระเตรียมการสรางบุคลากรและระบบสาธารณูปโภคที่พรอมสรรพในการ

รองรับ     การยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ Eastern Economic Corridor หรือ EEC      

ใหเปน port ที่ตั้งแหงการลงทุนและการขนสงที่ใหญและทันสมัยที่สุดไมเพียงสําหรับประเทศไทยแตยัง

สามารถเกื้อหนุนเชื่อมโยงแก CLMV โดยรวม ซึ่งจะกลาวถึงตอไปโดยทานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมที่ไดรับ

ม อ บ ห ม า ย ใ ห กํ า กั บ ดู แ ล โ ค ร ง ก า ร นี้ โ ด ย ต ร ง 

และเพื่อเรงรัดขับเคลื่อนในทุกโครงการ และเพื่ออํานวยความสะดวกในการลงทุนและดําเนินธุรกิจ 

นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการ Ease of Doing Business ที่ผมและรัฐมนตรีคลังกํากับดูแลแลว 

ขณะนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตรที่ทานนายกเปนประธานดูแลดวย

ตนเอง และมอบหมายใหผมและรองนายกอีกทานหนึ่งดูแลดานกฎหมายเพื่อเรงรัดโครงการและนโยบายที่

เรงดวน และขจัดอุปสรรคในประเด็นเชิง  การบริหาร รวมทั้งการแกไขระเบียบกฎหมายหากจําเปนอันเปน

กรณีเรงดวน 
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ทานผูมีเกียรติครับ ประเทศไทยเปนประเทศที่เชื่อมั่นในนโยบายการสรางมิตรและหุนสวน

เศรษฐกิจ การเนนการคาเสรีและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไมวาจะในระดับ bilateral หรือ 

multilateral การผูกพันดวย FTA หรือในรูปของหุนสวนเศรษฐกิจ คือนโยบายเศรษฐกิจที่เรายึดมั่น 

และเชื่อมั่นวาจะเปนหนทางสรางประโยชนและความรุงเรืองกับทุกๆ ฝาย ไมวากับชาติใหญหรือกับชาติ

เล็กๆ ที่สําคัญที่สุดคือหลักการของทานนายกรัฐมนตรีที่ตองการสรางความเติบโตและพัฒนารวมกันไปกับ

เพื่อนบานของเรา stronger together and leave no one behind ไมทิ้งใครไวขางหลังคือหลักการ

ของเรา ฉะนั้น ความสัมพันธในลักษณะ strategic partnership กับประเทศเพื่อนบาน ในระดับ 

CLMV หรือกวางออกไปในระดับของ AEC คือแนวทางที่เราเดิน เพราะเราเชื่อวา ในอนาคตความ

รุงเรืองในระดับภูมิภาคเทานั้น ที่จะเปนพลังแมเหล็กดึงดูดความสนใจจากโลก ดึงดูดการลงทุนและการ

ทองเที่ยวจากโลก ฉะนั้นหลักการใหญของเรานั้นไมใช Thailand first แตเปน we , CLMV and 

asean และประเทศไทยพรอมที่จะเปนประตูทางเขาบานหน่ึงสูอนุภูมิภาคที่เปยมดวยศักยภาพแหงนี ้

ทานผูมีเกียรติครับ ในหลายปมานี้ เราดีใจกับเพื่อนบานของเราในอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ที่

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง วันนี้พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยไดกาวมาอยูในระดับที่นา
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พอใจยิ่ง เราคาดการณวา การเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปใหมนี้จะอยูในชวงรอยละ 3.5 – 4 ในขณะที่

หนี้สินตอ GDP อยูที่ประมาณรอยละ 45 และมีทุนสํารองเงินตราตางประเทศถึง 2 แสนลานเหรียญ

สหรัฐฯ ภายใตการนําของทานนายกทานประยุทธ จันทรโอชา ความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาค

ธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนับวันยิ่งมีมากขึ้น  ซึ่งสะทอนจากผลสํารวจความ

เชื่อมั่นในหลายภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลสํารวจของ JETRO ตอความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุน

ในประเทศตออนาคตเศรษฐกิจไทยครั้งลาสุดที่กาวกระโดดอยางเห็นไดชัด ดวยระดับ     การเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่โดดเดนแหงภูมิภาค ดวยโมเมนตัมเศรษฐกิจของประเทศ      ดวยเสถียรภาพทางการเมือง 

และดวยความมุงมั่นของรัฐบาลไทยในการปฏิรูปประเทศ    อันจะเปนสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ยั่งยืนและสมดุลย  ชวงเวลานี้จึงเปนชวงเวลาแหงโอกาสในการสรางอนาคตแก

ประเทศ 

ทานผูมีเกียรติครับ แมโลกจะถูกมองวาเต็มไปดวยความเสี่ยงและความไมแนนอน   ในอนาคต 

แตภายใตความเสี่ยงนั้น โอกาสก็มีปรากฎอยู ไทยเราเชื่อวาโอกาสแหงอนาคตกําลังจะมาถึงในภูมิภาค

แหงนี้ และประเทศไทยก็เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในนั้น แต      การสรางโอกาสใหเปนจริงนั้น เรา
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ตองการพันธมิตรผูรูใจและมองการณไกลที่จะมาเปนหุนสวนสานฝนสรางโอกาสใหเปนความจริง โอกาสสู

ความเติบโตและรุงเรือง ไมเพียงแตกับไทยแตกับพันธมิตรหุนสวนของเราทุกคน ประเทศไทยเราจึงขอเชื้อ

เชิญทานทั้งหลาย      มารวมกับเราในครั้งนี้ที่จะรวมสรางโอกาสแหงอนาคต และผมในฐานะผูกํากับ

ดูแล จะคอยดูแลทานอยางดีที่สุดครับ 

 

ขอบพระคุณ 

 

As the Deputy Prime Minister responsible for economics, trade, and 

investments, it gives me great pleasure to welcome you, our honored guests to the 

Kingdom of Thailand. We are all living in very challenging times, not only for 

Thailand which is in the process of reform, but also for all countries that are facing 

this wind of changes. 



9 
 

When a large and powerful country like the United States of America is 

transitioning, bringing with it policy changes that are in the opposite direction and 

shaking the world order that America herself had been building for over three 

decades, from global trade regimes, to world financial order, and most importantly to  

the global political order and its checks and balances. While Brexit is sending 

shockwaves affecting the balance of political and economic powers in the European 

Union so much so that no one can predict what Europe will be like afterwards. This 

world is thus presently covered by the fog of uncertainty. Each country, being aware 

of these changes, is preparing to move towards a new light, seeking equilibrium in the 

coming new world order. The business world is no different. Companies are preparing 
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strategic shifts in production and investment migrations that would serve them well in 

this new state of affairs.  

Ladies and Gentlemen, Within this global uncertainty, one phenomenon that 

has been building and becoming ever so clearer is the coalescing and quest for 

strategic cooperation of nations in Asia. While other cooperation mechanisms that 

used to have bright prospects seem to be fading away, the new light of Asian 

cooperation is filling the void. Asian countries are now aware, more than ever, that 

their strengths lie neither in their abundant resources nor their national diversities, 

but in their integration, which will create a powerful economic drive that will propel 

them forward as no other forces can. Asia has the power of a collective market that 
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accounts for almost half of the world’s population, the enormous growth of middle 

income families in the next decade, the supply chains at every level of manufacturing 

that support diverse industries, and the abundant resources and technologies in almost 

all areas   ̶   distributed amongst countries in the region.  

The convergence of Asian countries and the strategic integration of their 

potentials, both at the macro and the business levels underline a new global economic 

hope. This phenomenon is becoming more and more clear through increased trade and 

investments between countries, proliferations of new Start-ups, SMEs, and large 

regional corporations that create innovative products at every level and in every 

industry that is transforming Global business.  This transformation reminds us that 
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economic cooperation and strategic business partnerships must replace the conflicts 

and competitions of the past. Each nation must create and identify their own 

strengths and integrate it with the strengths of others inside and outside of the region 

to weave a great Asian value-chain that joins the global value-chain. This is the new 

path towards Asia’s bright future, which can provide support to the world.  

Thailand is aware that we are a small country but at the same time also 

aware that we have many unique strengths that can contribute to and complement 

the great Asian and global supply chain. For instance, we are confident that we can 

build and develop to become a manufacturing center for various industries and future 

services. We can capitalize on our strengths in agriculture, through which we can 
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produce foods of the future and diverse innovative products for our bio-economy. We 

can also build upon our other strengths outside of agriculture such as to become a 

center of production for cars of the future through our current production base that is 

represented by all major global carmakers. We are confident that we can work with 

our neighbors to create a CLMVT tourism hub for Asia, establishing a joint network 

of tourism destinations with world-class historical, cultural, and natural uniqueness. 

We can develop to become a regional destination for healthcare and wellness, building 

upon our world-renowned comprehensive medical services and distinctive Thai spa 

industry. Through strategic investments with our allies in the aviation industry, we 

can make Thailand the regional aviation hub, linking regional tourism and logistics. 
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Moreover, we are confident that one of our most important strengths is our 

geographic location. Thailand is strategically important as the region’s manufacturing 

and distribution hub, which not only serves the domestic market but also the CLMV, 

ASEAN, South Asia, and the Middle East markets. Thailand is thus committed to 

develop and become the region’s true center for investments. For this reason, the 

Government is steadfast in investing in the country’s infrastructure development as 

never before   ̶   from roads, trains, mass transit, airports, and deep-sea ports, to IT 

and digital technology, Human Resources Development, and dependable public 

utilities   ̶   to support the establishment of Special Economic Zones, especially The 

Eastern Economic Corridor or EEC. It will be the “port of call” for investments and 
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home to the largest and most modern logistics development not only for Thailand but 

at the same time will also support the CLMV countries in general. The Minister of 

Industry, tasked with overseeing the EEC, will speak on this next.  

To expedite ongoing projects and facilitate investing and doing business in 

Thailand   ̶   other than the “Ease of doing Business” subcommittee which the 

Minister of Finance and I oversee   ̶   the Government has established the special 

subcommittee on “Strategic National Administration” which is personally overseen by 

the Prime Minister. I and another Deputy Prime Minister are tasked with legislative 

review to expedite national projects and priority policies, overcome administrative 

obstacles, and make urgent regulatory or legislative amendments as necessary.  
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Ladies and Gentlemen, Thailand is a country that believes in the policy of 

making friends and economic partnerships. Emphasis on free trade, the building of 

economic linkages whether bilateral or multilateral, commitment to FTAs or Strategic 

Economic Partnerships are policies we adhere to and are confident that they are the 

way forward in providing benefit and success for all countries, large or small. Most 

important is our Prime Minister’s principle in facilitating growth and development 

together with our neighboring countries: “Stronger together” and “Leave no one 

behind”. Because of this, pursuing strategic partnership relationships with our 

neighbors in the CLMV or with other countries in the AEC is the path we choose for 

we are certain that, in the future, only regional prosperity will attract the global 
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attention, investment, and tourism. Our guiding principle is thus not “Thailand First” 

but we   ̶   the countries of CLMV and ASEAN. And Thailand is ready to be one of 

your gateways to this sub-region that is full of potential. 

Ladies and Gentlemen, For many years, we have cherished the rapid growth of 

our ASEAN neighbors, especially the CLMV countries. Today, the Thai economy is at 

a very satisfactory level. Under the leadership of our Prime Minister, General Prayut 

Chan-ocha, confidence in the people sector, the business sector, and especially the 

economy is steadfastly growing. This is reflected in various studies and polls, 

especially those conducted by JETRO which reveals that Japanese businesses’ 

confidence in the future of Thailand’s economy has leap-frogged. With the region’s 
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remarkable economic growth, Thailand’s economic momentum and political stability, 

and the Government’s commitment to enact reforms that will bring about sustainable 

and balanced economic growth, this is the window of opportunity to create our future. 

Ladies and Gentlemen, Even though the future may be full of risks and 

uncertainties, but with risks there are always opportunities. We believe that 

opportunities lie in this region of the world and Thailand is at the pivotal center. To 

fully capitalize on this, Thailand needs sympathetic and visionary allies to join us as 

partners in realizing our dreams. Growth and success will not be Thailand’s alone but 

will also belong to each and every one of our partners. Thailand thus extends an 



19 
 

invitation to all of you here today to join us for a better and brighter future, and we 

promise to take care of you to the best of our abilities.  

Thank you. 




