
 

 

ข่าวประจ าวันที่   19   กันยายน   2555 

1. 'พาณิชย์' ซักซ้อมข้อมูลแจงสหรัฐฯหว่ันรายงานข้อกีดกันออกแนวเดิม   
          นางศรีรัตน์ รัษฐปานะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ภายในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการในการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ
การค้า ในรายงานการประเมินอุปสรรคทางการค้า (National Trade Estimate : NTE) ปี 2012 ที่ส านักงานผู้แทนการค้า
สหรัฐฯ (USTR) ได้จัดท าขึ้น โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคทางการค้าจากสถานทูตสหรัฐฯ ในต่างประเทศ
และจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท าเป็นรายงานเผยแพร่ในช่วงปลายเดือน มี.ค.ของแต่ละปี 
          โดยไทยเห็นว่าเนื้อหาของรายงานในแต่ละเรื่องที่สหรัฐฯประเมินไทย ยังคงเป็นประเด็นที่ไทยได้เคยชี้แจงเหตุผลแก่
สหรัฐฯ แล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ได้แก่การกีดกันทางศุลกากร (Customs Barriers) การละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม อัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุปสรรคการน าเข้าเนื้อวัว 
เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของต่างชาติในภาคบริการการเงิน การผูกขาดกิจการไปรษณีย์ การทุจริตใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และอุปสรรคด้านการลงทุน เป็นต้น  ซึ่งกรมฯ จะประมวลเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับสหรัฐฯ
ต่อไป เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่สหรัฐฯ จะด าเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในส่วนของไทย
ในรายงาน NTE ฉบับใหม่ ประจ าปี 2013 ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
          ทั้งนี้ ข้อมูลอุปสรรคทางการค้าดังกล่าว สหรัฐฯจะน ามาใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดอันดับสถานะของไทยใน
บัญชีรายชื่อของประเทศคู่ค้าที่ท าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯในมาตรา 301 พิเศษ (Special 301 Provision 
of the Trade Act of 1974) รวมทั้งการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้โครงการ GSP ของสหรัฐฯ ซึ่งหาก
สหรัฐฯ ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสถานะต่างๆ ของไทยได้                    (ASTVผู้จัดการรายวัน) 
 

2. เจาะลึก AEC: AEC Blueprint คืออะไร 
        การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อการรวมตัวเป็นภูมิภาคเดียวกัน โดยในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบให้พิจารณา ความเป็นไปได้ของการเร่งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จาก เดิมที่ก าหนดไว้ในปี ค.ศ. 2020 ให้เร็วขึ้นอีก 5 
ปี เป็นปีค.ศ. 2015 โดยมอบหมายรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) 
พิจารณาหารือในรายละเอียด 
          เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจได้หารือและเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาในช่วงการ ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 38 เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียนมีความคืบหน้าไปมาก ทั้งในด้านเขตการค้าเสรีอาเซียน การค้าบริการและการลงทุน ประกอบกับการ
เจรจาจัดท าเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเร่งรัดการ เปิดเสรีในด้านต่างๆ ที่เร็วขึ้น จึงมี
ความจ าเป็นที่อาเซียนจะต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อประโยชน์ภายในภูมิภาค 
          อย่างไรก็ตาม การจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ จ าเป็นจะต้องมีกรอบการท างานร่วมกัน เพื่อให้แต่ละประเทศ 
เดิน ไปสู่จุดหมายเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้จัดท า “แผนงาน การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “ASEAN 
Economic Community Blueprint” ชื่อย่อว่า “AEC Blueprint” บางท่านอาจเรียกตามตัวอักษรว่า พิมพ์เขียวประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินงานไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
          ความส าคัญของ AEC Blueprint คืออาเซียนจ าเป็นต้อง ให้ความส าคัญกับการจัดท า Blueprint เพื่อก าหนดแผนงาน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนส าหรับการด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมาย AEC อย่างเช่น สหภาพยุโรปที่มีการจัดท า
เกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ในด้านเศรษฐกิจตามช่วงระยะเวลาต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ส าคัญของ AEC Blueprint ก็เพื่อ
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ก าหนดทิศทาง/แผนงานในด้านเศรษฐกิจที่จะต้องด าเนินงานให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จนบรรลุเป้าหมาย AEC 
ในปี ค.ศ. 2015 และสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะด าเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน 
          องค์ประกอบส าคัญ AEC Blueprint ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ได้แก่ 
          1) การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่าง
เสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 
          2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะให้ความส าคัญกับประเด็นด้านนโยบาย
อื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
          3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค สนับสนุนการพัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น IAI (Initiative for ASEAN Integration) และ ASEAN - help ASEAN Programs เป็นต้น 
          4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอก
ภูมิภาค เช่น การจัดท าเขตการค้าเสรีการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) กับนักลงทุนภายนอก
อาเซียน และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จ าหน่าย เป็นต้น 
          ส าหรับองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงกลไกด้านสถาบันโดยการจัดตั้งกลไกการหารือระดับสูง ประกอบด้วย
ผู้แทนระดับรัฐมนตรีทุกสาขาที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบติดตามผล
การด าเนินงาน (Peer Review) และจัดหาแหล่งทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ทั้งนี้ ในการด าเนินงานสามารถก าหนดให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละเรื่องไว้ล่วงหน้าได้ (pre-agreed flexibilities) แต่
เมื่อตกลงกันได้แล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันอย่างเคร่งครัดด้วย 
          ในการประชุมคณะท างานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 9-10 
เมษายน 2550 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศ พม่า ที่ประชุมเห็นชอบประเด็นส าคัญ ให้ AEC Blueprint เป็นแผนการด าเนินงานที่มี
ผลผูกพันทางกฎหมาย และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมที่จะด าเนิน การให้บรรลุผลตามที่ระบุไว้      (สยามธุรกิจ) 
 

3. แพทย์แผนไทยบูมกว่าแสนล้าน สาธารณสุขตั้งเป้าดันนวดไทยสู่สากล 
          ในสายตาชาวต่างชาตินั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
วัฒนธรรม อาหารการกินและหนึ่งในนั้นก็คือ การนวดแผนไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติไม่แพ้การนวดแผน
อื่นๆ ล่าสุด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมวิชาการเร่ือง “อนาคตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขกับภารกิจการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพของไทย สู่การเป็นผู้น าระดับโลก” ขึ้น เพื่อวางแนวทางผลักดัน
การนวดแผนไทยสู่ระดับนานาชาติ 
          นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในปี 2555 นี้บริการสุขภาพของ
ไทยประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น ด้วยจ านวนชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการสุขภาพใน
ประเทศไทยมากถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ถึง 121,658 ล้านบาท  เร่ืองนี้เป็นผลมาจากปัจจัยค่า
รักษาที่ถูกและความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร เทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย รวมถึง
บรรยากาศในการให้บริการที่ดี 
          จากปัจจัยดังกล่าวนี้คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การบริการสุขภาพจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเพิ่มเป็น 
800,000 ล้านบาท ส าหรับธุรกิจสปาและบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเช่นกัน โดยสามารถ
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สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ถึงปีละ 12,813 ล้านบาท 
          ด้วยเหตุนี้ สบส.จึงได้เข้าไปสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการให้ด าเนินกิจการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสปาไทยและ
ด าเนินการผลักดันพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสปา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการท ากฤษฎีกา หาก พ.ร.บ.ฉบับ
นี้มีผลบังคับใช้ สถานบริการเพื่อสุขภาพทุกแห่งโดยเฉพาะที่ใช้ค าว่า “สปา หรือ นวดไทย” จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
จาก สบส. เท่านั้น รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ท าการนวดต้องได้รับอนุญาตจาก สบส.ตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย 
          นอกจากนี้ สบส. ยังมีแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมสปาไทยในต่างประเทศ เพื่อท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง สปาไทย
ในต่างประเทศกับทาง สบส.ในการสร้างความน่าเชื่อถือและหาแนวทางในการท าธุรกิจสปาไทย โดยป้องกันไม่ให้มีการขาย
บริการทางเพศแอบแฝง หรือถูกชาวต่างชาติแอบอ้างใช้ชื่อสปาไทยเป็นจุดขาย และเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้าหรือปีพ.ศ.2558 รัฐบาลได้ประกาศ
นโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่
การเป็นผู้น าด้านสุขภาพระดับโลก เนื่องจากบริการสุขภาพเป็นธุรกิจสาขาหนึ่งที่มีศักยภาพและเป็นจุดแข็งของไทย 
          ดังนั้น เพื่อรองรับการเป็น Medical Hub ของไทยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
มาตรฐาน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.บริการการรักษาพยาบาล 2.บรกิารการส่งเสริมสุขภาพ 3.บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และ 4.ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน จีเอ็มพี (GMP) พร้อมกันนี้ยังได้เร่งรัดให้ยกระดับระบบ
สารสนเทศทางด้านสุขภาพให้ทันสมัย เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้านบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสนับสนุนให้ไทยมี
การพัฒนาศูนย์รักษาพยาบาลระดับเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ง่ายและ
สนับสนุนการบริการเฉพาะทางให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น การรักษาโรคหัวใจ การผ่าตัดศัลยกรรมและบริการด้าน
ความงาม โดยปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เจซีไอ (JCI) ถึง 22 แห่ง ซึ่งจัดว่ามีจ านวน
มากเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย โดยมาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่มีการให้บริการท าวีซ่าในโรงพยาบาลด้วย 

     (สยามธุรกิจ) 
 

4. พัฒนาวิถีเกษตรเสริมอาชีพ เตรียมพร้อมก้าวสู่...อาเซียน  
          นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนี้ไปการค้าที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าแนวโน้มจะเกิดการ
แข่งขันสูง ทั้งที่ภาษีปรับลดลง แต่กลับมีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการค้าเสรีที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิต 
และผลิตผลภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรฯในฐานะที่
เป็นหน่วยต้นน้ า จึงได้เดินหน้าจัดท าโครงต่างๆขึ้น ได้แก่  การ บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ อาทิ การป้องกันปัญหา
อุทกภัยแล้ง ขยายเขตจัดรูปที่ดิน การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา ชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งกรมฝนหลวง 
          การน าสันติสุขความปลอดภัยกลับมาสู่ชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกร แบบสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตตามความต้องการของคนในชุมชนโดยผ่านการประชาคม เหล่านี้
เพื่อให้เกษตร-กรมีอาชีพเกิดรายได้ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อาทิ โครงการพระราชด าริฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การปลูกยางพาราในพื้นที่
ว่างเปล่า ปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถปลูกยาง ปาล์มน้ ามัน ตลอดจนการจัดตั้งตลาดน้ ายางสดในระดับท้องถิ่น 
          การฟื้นฟูความสัมพันธ์และการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานาประเทศ เป็นการเตรียมความ
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พร้อมในปี 2558 ไทยเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจให้เกษตรกร 
ประเมินศักยภาพความได้เปรียบทางด้านสินค้าในภูมิภาคอาเซียน ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากเออีซี ต่อภาคเกษตร พร้อมทั้ง
ด าเนินการตามข้อผูกพันในเรื่องของ AFTA ต่างๆ จัดตั้งองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน +3 (East Asia Emergency 
Rice Reserve: EAERR) ซึ่งประเทศไทยเราได้เสนอตัวเป็นที่ตั้งส านักงาน  จัดท าทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการก าหนดนโยบาย แผนงาน การจัดการด้านการผลิตการเกษตรในการติดต่อบริการ ทั้ง
การรับจ าน าสินค้าเกษตร ข้ึนทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ทั้ง ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อ
เป็นกลไกเชื่อมโยงเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล 
          นอกจากนี้ ในปี 2555 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น ปีสหกรณ์สากล ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนให้ขบวนการสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ผลักดันเดินหน้าระบบสหกรณ์อย่างเป็นระบบมีความเข้มแข็ง โดยเร็วๆนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางไปประชุมที่ FAO เพื่อ
หารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งตามที่หลายประเทศต่างผลักดัน  พื้นที่การเกษตรแม้ในวันนี้จะไม่สามารถขยายให้เพิ่ม
มากข้ึนได้ แต่หากเรายังท าให้ผลผลิตต่อไรสูงเพิ่มข้ึน เม่ือนั้นชีวิตในภาคการเกษตรของไทย ในสังคมการค้าเศรษฐกิจอาเซียนที่
หลายคนมองว่าเป็นการแข่งขันที่รุนแรง ย่อมยืนหยัดอยู่ยาวได้แน่นอน                                                         (ไทยรัฐ) 
 

5. ชี้รัฐเมินกม.พัฒนาโบรกฯไทย จุดบอดอสังหาฯหลังเปิด"AEC"   
          นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือสองแม้ว่าการเปิด AEC จะส่งผลบวกต่อดีมานด์ซื้อและเช่า
อสังหาฯมือสองในย่านศูนย์กลางธุรกิจ และแหล่งชุมชนใจกลางเมืองก็ตาม เพราะหลังเปิด AEC แล้ว นักลงทุนและแรงงาน
จากกลุ่มประเทศอาเซียนจะเข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดอาคารส านักงานและที่
อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดใจกลางเมืองมีความคึกคักมากข้ึน 
          แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่จะตามมาคือ ธุรกิจโบรกเกอร์ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริษัทชาวไทยและต่างชาติจ านวนมากเชื่อว่า
หลังจากที่มีการเปิดเสรีจะท าให้นายหน้าจากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนมาในประเทศไทยมากข้ึน จะส่งผลให้
ธุรกิจนายหน้าในประเทศไทยมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ้น 
           การแข่งขันของตลาดหลังเปิดAEC จะท าให้ธุรกิจของคนไทยเสียเปรียบต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายควบคุมการท างานของนายหน้า เมื่อไม่มีไลเซนส์จึงไม่สามารถควบคุมนายหน้าจากเพื่อนบ้านทั้งจากสิงคโปร์, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ ที่จะเดินทางเข้ามาท าธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์บ้านเรา ในขณะที่ประเทศเหล่านี้มีกฎหมายรองรับ
ธุรกิจประเภทนี้แล้ว นายหน้าจากไทยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปท าธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเหล่านี้ได้สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นตามมาก็คือเพื่อนบ้านจะมาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาด อาจท าให้ธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบจนไม่สามารถอยู่ใน
ธุรกิจนี้ได้  
           แม้ปัจจุบันยังไม่ได้เปิด AEC แต่ก็มีนายหน้าต่างชาติเข้ามาท างานและเปิดสาขาในประเทศไทยบ้างแล้ว โดยเฉพาะใน
ย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯและเมืองท่องเที่ยวส าคัญๆ เช่น พัทยาภูเก็ต เชียงใหม่ หัวหิน ฯลฯ เนื่องจากประเทศไทยไม่มี
กฎหมายควบคุมและเปิดเสรีให้กับอาชีพนี้มากเกินไป ซึ่งเป็นช่องทางที่จะท าให้เกิดการฟอกเงินได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเกิดผล
กระทบและความเสียหายต่อประเทศชาติ 
          ดังนั้น การที่นายหน้าไทยไม่สามารถรุกตลาดไปยังต่างประเทศได้ จึงท าได้เฉพาะการตั้งรับกระแสการไหลเข้าของ
นายหน้าต่างชาติ ที่เชื่อว่าจะเพิ่มจ านวนขึ้นมากกว่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของธุรกิจ
นายหน้าอสังหาฯจะท าให้คนไทยเสียเปรียบทุกด้านเนื่องจากมีจุดอ่อนเร่ืองภาษาที่ใช้สื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ที่ส าคัญการไม่
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มีพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์น่าจะท าให้ภาพของการท าธุรกิจในอนาคตมีปัญหาเพิ่มขึ้น 
          ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความสนใจกฎหมายดังกล่าวมากกว่านี้ และควรเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วซึ่งเขามี
กฎหมายเข้ามาดูแล และควบคุมเนื่องจากอสังหาฯมือสองเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าธุรกิจบ้านใหม่เลย 

(ASTVผู้จัดการรายวนั) 
 

6. นิด้าคาดศก.ไทย Q4+ โต 10% 
          รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อ านวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ภาวะ
เศรษฐกิจไทยใน 2 ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้น่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในไตรมาส 3 จะโต 5.5% และไตรมาส
สุดท้ายจะโตถึง 10% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น 2 หลักในไตรมาส 4 มาจากฐานรวม
เศรษฐกิจที่ติดลบจากผลกระทบน้ าท่วมแล้ว ยังมีแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 แบบขาดดุล ที่จะเริ่มใช้วันที่ 
1 ต.ค. นี้ รวมถึงเศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณในทิศทางที่เป็นบวก หลังมีความคืบหน้าในการ
แก้ปัญหาหนี้ยุโรป รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
          การที่ทิศทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาส 3 และ 4 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความกังวลในภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ซบเซาจากปัญหาหนี้สาธารณะของ EU และเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ผันผวนนั้น มาจากแรงขับทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้ง
ภายในประเทศ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนที่ก าลังตื่นตัวเรื่องการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น จากการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศ โดยไทยมีงบประมาณในส่วนนี้ 2.27 ล้านบาท ภายใน 7 ปีข้างหน้า ซึ่ง
จะท าให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศในอาเซียนมีทิศทางการขยายตัวสูงขึ้น                                                       (โลกวันนี้) 
 

7. บุกตลาดอินโดนีเซีย 
           อินโดนีเซียก าลังเจริญ ดังนั้น ความเป็นอยู่ของประชาชนจึงขยับขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะท าให้ระดับและคุณภาพสินค้าขยับ
ตามไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะตามมาคือการเปิดโรงงานเพื่อ ผลิตสินค้าที่อาจขายได้จ านวนมากในประเทศ อีกทั้งอาจ
ส่งออก ไปยังประเทศอาเซียนด้วยกัน ไม่นับประเทศตะวันตกที่ต่างอยากเอาใจอินโดนีเซียและประเทศตะวันออกกลางที่เป็น
มุสลิมเหมือนกัน 
          ปัญหาคือการเปิดโรงงานเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นเรื่องใหม่และยาก ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหลักมักเป็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อเป็น เช่นนี้แรงงานมีฝีมือจึงหาแทบไม่ได้รวมทั้งพวกมีความรู้ด้านการบริหาร และคงอีกนานกว่าจะหา
ได้ เนื่องจากประเทศยังมีระบบการศึกษาที่ล้าหลัง นี่เป็นโอกาสของผู้ที่อยากเข้าไปในอินโดนีเซียแบบมือเปล่าเพื่อสร้างตัว 
          สิ่งแรกที่ต้องมีคือความรู้ความเชี่ยวชาญในงานสาขาใดสาขาหนึ่ง นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ 
รวมทั้งภาษาอินโดนีเซียระดับที่พอคุยรู้เรื่อง ถ้ามีเช่นนี้การจะสร้างตัวจนประสบความส าเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยาก  ซึ่งอย่าลืมว่า
อินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่และมีเมืองส าคัญกระจายไปทุกพื้นที่ ดังนั้น ช่องทางจึงกว้างจนแทบไม่สิ้นสุด ประเด็นนี้อยากให้
สนใจกิจการการท่องเที่ยว เนื่องจากอินโดนีเซียมีเกาะส าคัญ 7 เกาะ ทุกเกาะล้วนมีพื้นที่ธรรมชาติที่กว้างใหญ่ และถึงแม้จะถูก
ท าลายลงไปมากแต่ก็ยังมีพื้นที่สภาพดีหลงเหลืออยู่ ท าให้เป็นประเทศที่นักนิยมธรรมชาติอยากไปเที่ยว รวมทั้งยังมีพวกที่ชอบ
ประวัติศาสตร์ เพราะทุกเกาะล้วนเป็นที่รู้จักตั้งแต่โบราณ กาล ส่วนพวกที่ชอบผจญภัยส่วนมากมักเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่น 
เพราะที่นี่มีคลื่นทะเลที่เลื่องลือ  และเนื่องจากผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวมักเป็นคนหนุ่มสาว จึงท าให้อินโดนีเซียกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักสะพายเป้ 
           ภาวะการครองชีพว่ามีคนอินโดนีเซีย 57% ที่มีเงินพอใช้จ่ายเกินวันละ 60 บาท และ 18% เกินวันละ 120 บาท 
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ดังนั้น จ านวนประชากรที่พอมีเงินจึงมีราว 180 ล้านคน ซึ่งในหมู่ประเทศเอเชียนั้นอินโดนีเซียเติบโตเร็วเป็นรองจีนและ
อินเดีย ปัญหาใหญ่ของอินโดนีเซียคือความยากจน รองจากนั้นคือการทุจริต ถึงจะปราบหนักแค่ไหนแต่ก็ยังฝังตัวลึก เมื่อเป็น
เช่นนี้การมีหุ้นส่วนหรือพนักงานท้องถิ่นที่รู้สายสนกลในและไว้ใจได้จึงจ าเป็นในการท าธุรกิจ 
          ปัญหาสุดท้ายคือการเมือง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปจะลงจากต าแหน่งในอีก 2 ปีข้างหน้า 
ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะมาแทน แต่ถึงจะต้องเสี่ยงต่อการเผชิญกับความผันผวนทางการเมือง แต่การบุกตลาดประเทศนี้หยุด
ไม่ได้แล้ว                                                                                                                              (โลกวันนี้) 
 

8. WTO : จ าน าข้าว สัญญาที่ท าท่าจะลืม  (นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์  อดีตอธิบดีกรมทรัยพ์สินทางปัญญา) 
          การจ าน าข้าวของเราถึงขัดกับความตกลงสินค้าเกษตรของ WTO (World Trade Organization) หรือ องค์การการค้า
โลก จึงขอทวนกันให้สั้นๆอีกทีว่า ที่ขัดก็เพราะมันเป็นมาตรการที่อยู่ในกล่องเหลือง (Amber Box) มาตรการเหล่านี้ก็มีเช่น 
การประกันราคา การจ าน า หรือแม้แต่การแทรกแซงราคา เพราะสมาชิก WTO ถือว่ามาตรการเหล่านี้เมื่อท าไปแล้วมีผลไป
บิดเบือนกลไกตลาดและการค้า นี่ยังไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเวลานี้ว่าในที่สุดแล้วคุณภาพข้าวของไทยในอนาคตจะลดลง คน
ไทยอาจต้องทานข้าวที่คุณภาพต่ ากว่าที่เพื่อนบ้านแถวๆประเทศไทยส่งออกก็ได้  เมื่อเป็นที่เห็นพ้องกันว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ดี 
เขาจึงจ ากัดการใช้ โดยผูกไว้กับตัวเงิน คือเคยให้การอุดหนุนภายในประเภทนี้เท่าไร เมื่ อปีพ.ศ. 2537 ก็ต้องหยุดอยู่แค่นั้น 
แล้วค่อยๆ ลดลง ดังนี้ 
          - ประเทศที่พัฒนาแล้ว ลดการอุดหนุนภายในลง 20% ภายใน 6 ปี แต่หากการอุดหนุนในสินค้าแต่ละชนิดมีมูลค่าต่ า
กว่า 5%ของมูลค่าการผลิต ก็ไม่ต้องเอามูลค่าการอุดหนุนสินค้าชนิดนั้นมาค านวณในยอดการอุดหนุนรวมเพื่อลดลง 
          - ประเทศก าลังพัฒนา ลดการอุดหนุนภายในลง 13% ภายใน 10 ปี หากการอุดหนุนในสินค้าแต่ละชนิดมีมูลค่าต่ า
กว่า 10% ของมูลค่าการผลิต ก็ไม่ต้องเอามูลค่าการอุดหนุนสินค้าชนิดนั้นมาค านวณในยอดการอุดหนุนรวมเพื่อลดลง 
          โดยเขาก าหนดการอุดหนุนภายในเป็นยอดมูลค่ารวม เพื่อให้รัฐบาลบริหารเงินอุดหนุนภายในดังกล่าวนี้ได้ตามความ
จ าเป็น มีความยืดหยุ่นในการใช้ โดยไม่เจาะจงสินค้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้เจรจาและผู้ก าหนดนโยบายสมัยก่อนเขาก็เผื่อไว้ให้
แล้วเพราะเห็นว่านโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายทางการเมืองที่ไม่ใช่จะยกเลิกจนขาวสะอาดได้เสียทีเดียว 
          หลังจากอธิบายมายืดยาว ผู้เขียนก็คิดว่าเราน่าจะมาดูตารางของไทยที่ยื่นต่อ WTO ในเรื่องนี้ดีกว่า ว่าเราเริ่มจากจุด
ไหน และใช้เวลา 10 ปี ลดลงไปอยู่ที่จุดไหน ปีที่เริ่มคือ พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ พ.ศ. 2538 ใช้เวลา 10 ปี คือถึงพ.ศ. 
2547 ดังนั้นมูลค่าการอุดหนุนตรงปี พ.ศ.2547 คือเพดานที่ไทยจะให้การอุดหนุนภายในที่มีผลบิดเบือนกลไกตลาดเกินกว่า
นั้นไม่ได้   
          เพดานการอุดหนุนภายในของไทยจึงอยู่ที่ 19,028.48 ล้านบาท ซึ่งถ้าดูเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างสหภาพ
ยุโรป (15 ประเทศในขณะนั้น) สหรัฐและญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศร่ ารวย ให้การอุดหนุนภายในที่บิดเบือนกลไกตลาด 
(การค้า) อย่างมากมายมหาศาล จนต้องหาทางอุดหนุนส่งออกอีกมากมายมหาศาลไปด้วย เพื่อระบายสต๊อกที่กองค้างอยู่ใน
ประเทศ เราก็นับว่าให้น้อยมากตามตารางนี้  แต่ถ้าดูนโยบายการจ าน าข้าวของเราเพียงอย่างเดียวในปัจจุบัน และที่ประกาศ
จ าน าเพิ่มเติมอีก 4 แสนล้านบาท (ถ้าผู้เขียนฟังไม่ผิด) ก็ท าท่าจะแซงหน้าประเทศร่ ารวยเขาแล้วเพราะนี่แค่ข้าวอย่างเดียว ถ้า
มีสินค้าอื่นอีกแล้วถ้าเกิดติดใจประกาศโครงการเพิ่มอีกก็น่าจะถึงล้านล้านบาท                                          (โพสต์ทูเดย์) 
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9. Rice pledging poses long-term risk 
            Once again the government's flagship rice-pledging scheme has returned with a vengeance to the 
front pages and public debate, as the cabinet approved a budget of 405 billion baht to extend the 
programme into its second year, until September 2013. Conditions remain essentially unchanged. 
          Thus far, Thailand has already spent 260 billion baht on subsidising rice prices. About 26 million 
tonnes of paddy is expected to enter the new pledging round. The scheme's longevity is disconcerting. 
Preliminary outcomes of its first year implementation have shown several adverse consequences. The 
short-term effects are worrying enough. Huge fiscal losses are by design unavoidable. Perhaps the 
government can justify to taxpayers and I hope they soon will  how this fiscal burden is considered a 
small price to pay for farmers' income security and improved quality of life. 
          Whether or not the intended beneficiaries do indeed gain from the scheme, its long-term effects 
can induce structural changes in the rice business and market mechanism and must be rigorously 
analysed and debated as part of the national agenda. 
          For the short-term outlook, price competition is of major concern. The government guarantees to 
purchase from farmers at 15,000 baht per tonne for white rice and at 20,000 baht per tonne for jasmine 
rice. This is driving the prices of rice exports 30-40% above those of Vietnam and India, effectively making 
Thai rice the world's most expensive. Rice exports have declined continuously since late last year at the 
onset of the pledging scheme. Over the first seven months of this year, the volume of rice exports 
dropped by 46%. Both India and Vietnam are set to overtake Thailand as the world's largest rice exporters 
for the first time in three decades. 
          About one-third of the previous in season crop went to the programme, compared to about 90% 
of the recent off-season crop. Going forward, nearly all rice output is expected to take advantage of 
unrealistically high prices. At the same time, rice in the government's stockpiles is deteriorating in quality. 
          It is inevitable that Thailand will soon face huge losses when it releases the massive stocks, with 
the government potentially realising up to 100 billion baht in losses. The second round of government 
purchases could be bigger while the global rice supply forecast is higher causing an even greater loss. 
          Longer-term consequences are a gradual departure from traditional small scale rice farming, and 
the declining quality of Thailand's rice production. We as a nation should decide whether these structural 
changes are desirable. 
          Under this mechanism, the government becomes the largest rice buyer in the market, bypassing 
middlemen and agents. Farmers and rice millers who participate, in effect, are state employees. 
          In addition, rice farming has become a business that creates large profits for investors, rather than 
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one that essentially supports the livelihood of those engaged in traditional small-scale farming. Investors 
can reap benefits from the high subsidised prices. They can easily rent or own land for rice cultivation and 
conduct a rice-trading business. In such cases, does this scheme truly target the right beneficiaries? 
          The more worrying issue is the degradation of rice quality. Typically, features that define rice 
quality thus impacting price  include moisture content, purity degree and grain dimension. They are simply 
ignored because the scheme is designed to accept every single grain without differentiating quality, which 
is the key element to boosting competitiveness in the long run. Farmers are likely to select short-growing 
cycle rice in order to maximise output and land productivity. Not only will this shift mean less attention 
will be paid to developing rice varieties; but it will also affect the fertility of the soil, leading to increasing 
usage of chemical fertilisers. 
          The big question is, "What should the appropriate policy be for Thailand's long-term 
competitiveness in the rice market?". Instead of a quick-fix solution like the rice-pledging scheme, we 
should focus more on longer-term, sustainable solutions such as improving rice quality and boosting 
productivity. We need to formulate a clear-cut strategy to develop our rice industry. A desirable roadmap 
should highlight the following aspects. 
          More R&D investment is crucial to stay in the game. According to Thailand's Rice Department, 
Vietnam has spent 15  times the level of Thailand's miniscule budget on rice research of 200 million baht 
in 2010. Vietnam's rice productivity is at 900kg per rai, in stark contrast to Thailand's 450kg per rai  among 
the lowest in Asean. Despite two-fifths of our labour force being in the agricultural sector, funding for 
agricultural research in Thailand is substantially lower than that of developed economies, albeit with their 
smaller agricultural sectors. 
          This urgently calls for an agricultural research system for new breeds with higher yield and pest-
resistance qualities, as well as premium-grade rice taking advantage of the demand for organic and 
naturally nutritious rice from increasingly health-conscious consumers. 
          Rice-based irrigation systems and logistics efficiency require a serious upgrade. About 80% of rice 
fields in Vietnam are located in irrigated areas, compared to 25% for Thailand. Besides the irrigation 
system, resources should also be allocated to improving the water transportation network as water 
transport is the cheapest way to transport heavy goods and bulk cargos such as rice and grains. The 
logistics costs for rice production in Vietnam are about 10% lower than Thailand because of the reliance 
there on water transport. 
          Producing more rice experts is key to innovation and technologies for rice farming and value-added 
products. From 1967-1997, Thailand produced only 50 new rice researchers, an average of fewer than two 
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persons a year. The situation has not improved since. The lack of research capability hinders us from 
developing more novel, high-value products from rice (such as rice snacks and rice wine), and from 
penetrating into niche consumer groups. 
          Failure to develop the Thai rice industry will result in greater setbacks come the official launch of 
the Asean Economic Community in 2015. Besides Vietnam and India, which have surpassed Thailand as 
the main rice exporters this year, many economists are already predicting that Myanmar, amid the rapid 
opening of its economy, will eventually regain its lead of many decades ago as a top rice exporter. 
          The Asian Development Bank (ADB) believes Thailand may regain its position as the world's leading 
rice exporter if the rice-pledging scheme ends soon. 
          That is a pretty big if, given the recent extension of the scheme. Whether one agrees with the 
ADB's prediction or not, the long-term view does not look rosy for the Thai rice industry. Is it not time to 
consider reallocating resources from this costly short-term response toward longer-term solutions for a 
more sustainable and competitive industry? 
          Dr Sutapa Amornvivat is Chief Economist and Executive Vice President at Siam Commercial Bank. 
She has international work experience at IMF, ING Group and Booz, Allen, Hamilton. She received a BA 
from Harvard and a PhD from MIT.                                                                              (BANGKOK POST) 
 

10. US-China trade battle heats up at WTO as accusations fly  
            US-China trade tensions heated up yesterday as the US loadged a complaint US lodged a 
complaint over Beijing's automotive subsidies with the World Trade Organisation (WTO)and China 
countered with a filing over US duties on Chinese produts. 
          Washington accused China of providing at least $1 billion (Bt30.8 billion) in illegal subsidies to 
Chinese auto and auto parts exporters over 2009-2011,helping them beat US manufacurers in the huge US 
market. The US Trade Representative (USTR)said China "export base" programme, in which Beijing targets 
support for automotive regions to develop them as export centres, violated WTO rules. 
          The programme has helped China increase auto and auto parts exports from $7.4 billion a year to 
$69.1 billion in the decade to 2011,the USTR said. 
          Washington asked the WTO to launch "consultations", the first step of the WTO process for 
resolving trade disputes. 
          China answered with its own new WTO complaint, saying Washington had unfairly applied anti-
dumping and countervailing duties to two dozen Chinese products. 
          The cases were just the latest in the WTO complanints submitted by the world's two largest 
economies against each other. Washington has now 10 cases againtst China at the Geneve-based WTO, 
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most of them lodged in the past two years, part of an effort by President Barack Obama's administration 
to use trade rules to beat down Beijing's huge bilateral trade surplus with the US. 
          In the first seven months of this year China sold $174 billion more in goods to the United States 
than it bought from the US - on pace to slightly surpass the 2011 full year bilateral trade gap of $295 
billion. 
          In February the Obama administration stepped up its campaign, establishing a special cross-agency 
unit, the Interagency Trade Enforcement Centre, that was targeted at mainly Chinese exports to the 
United States. But yesterday's WTO move also came as Obama seeks to rebuff accusations by Republican 
presidential rival Mitt Romney that he is soft on China, an issue that could resonate in key November 6 
election states like Ohio which have a strong auto industry presence. 
          Speaking at a campaign event in Cincinnati, Ohio, yesterday, Obama said: "When other countries 
don't play by the rules, we've done something about it." 
          "We brought more trade cases against China in one term than the previous [Republican] 
administration did in two. And very case we've brought that's been decided, we won." 
          Romney, meanwhile, retorted that Obama "has spent 43 months failing to confront China's unfair 
trade practices". 
          The newest US complaint builds on reports submitted to the government by the steel and auto 
parts industries in January this year, which alleged China had provided its auto parts makers $27.5 billion 
in subsidies over the decade to 2010.                                                                              (THE NATION) 
 

11. Right Man taking steps to catch Mice 
          The local event organiser Right Man has set up its project management unit to serve international 
demand after the Asean Economic Community (AEC) fully emerges in 2015. 
          Thailand has an advantage over neighbouring countries with its location and facilities. If political 
stability continues, then the country will benefit from the AEC not just in event organising but also in 
related activities. 
          Managing director Upathum Nisitsukcharoen said Thailand's meetings, incentives, conventions and 
exhibitions (Mice) business is outperforming the region in terms of exhibition space and population size. 
          "The government has promoted the Mice industry and will launch the Year of Mice in 2013, aimed 
at showcasing the country as an international Mice destination," said Mr Upathum. 
          The campaign will support Mice and related businesses such as event organising. 
          With bright business prospects once consumer confidence is restored, Right Man forecasts revenue 
growth of 15%this year to 700-800 million baht. The firm expects growth of 15-20%next year as the 
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government and private groups add museums and education centres. 
          The government will account for 60%of revenue and the private sector the rest. 
          To deal with tougher competition in the future, the firm has set up the Interaction Design Studio to 
create technology and innovations to serve clients. 
          The unit is expected to attract more international clients and will establish Right Man North to 
cover the northern Thai and Asean markets. 
          The 22-year-old company has 10 million baht in paid-up capital and provides event and museum 
management including construction and interior decorating, content presentation and audiovisual product 
rental. 
          Right Man has come in for criticism that its executives have strong ties to politicians and that it will 
soon get a contract to manage the Chiang Mai International Convention and Exhibition Center. 
          Mr Upathum shrugged off the complaints, saying the firm has done everything based on the terms 
of reference. 
          Right Man will officially propose its bid after the Tourism Authority of Thailand finishes the terms of 
reference. If it wins, the project will be the first management contract for a Mice venue. 
          Mr Upathum said the operating cost of the Chiang Mai centre will be higher than for those in 
Bangkok. Annual expenses on public utilities for the centre will be 30-40 million baht.      (BANGKOK POST) 
 

     


