
 

 

ข่าวประจ าวันที่   22 - 23    กันยายน   2555 

1. ไป'ชิลี' ดีกว่า เอฟทีเอเปิดช่องเจาะ 'ละติน'   
          ในที่สุดข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA ไทย-ชิลี ก็บรรลุเปูาหมาย คาด ว่าจะมีผลใช้บังคับในปี 2556 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง “โอกาสด้านการค้าการลงทุน ไทย-ชิลี” เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึง
โอกาสและเปิดมุมมองใหม่ด้านการค้าการลงทุนในประเทศชิลีให้มากขึ้น รวมถึงให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงดังกล่าว 
          ชิลีอาจไม่ใช่ตลาดใหญ่ส าหรับประเทศไทย แต่ก็เป็นฐานกระจายสินค้า สู่กลุ่มประเทศละตินอเมริกา อาทิ บราซิล 
อาร์เจนตินา ที่มีประชากรมากกว่า 500 ล้านคน สินค้าส่งออกของไทยที่จะได้รับประโยชน์จากความตกลงฯ ได้แก่ ยานยนต์ 
ซีเมนต์ พลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือน เป็นต้น ส่วนสินค้าของชิลีที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ทองแด งและแร่ธาตุ 
สินค้าเกษตรส่งออก ได้แก่ ผลไม้เมืองหนาว เช่น เชอร์รี่ แอปเปิล และปลา เป็นต้น ในด้านการค้าบริการและการลงทุน ชิลีได้
เปิดตลาดให้ไทยเข้าไปจัดตั้งกิจการร้านอาหารไทย สปา/นวดแผนไทย การค้าส่ง/ค้าปลีก วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง 
ท่องเที่ยว และกิจการโรงแรม เป็นต้น 
          นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คาดว่าผลของการเจรจาจะท าให้การค้า
และการลงทุนของทั้งสองประเทศโตขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไทยกับชิลีได้บรรลุผลแล้วในด้าน
เนื้อหาข้อตกลงและงานด้านเทคนิคของการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการน าความตกลงดังกล่าวเข้าสู่
การพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
          ปัจจุบัน สาธารณรัฐชิลีเป็นประเทศ คู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ในภูมิภาคละตินอเมริกาของประเทศไทย รองจาก 
บราซิล และอาร์เจนตินา ในปี 2554 ไทยและชิลีมีการค้ารวมมีมูลค่า 874.31 ล้านเหรียญสหรัฐ (0.19% ของการค้ารวม) 
เพิ่มขึ้น 6.8% จากปี 2553 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 159.65 ล้านเหรียญสหรัฐ คือไทยส่งออก 517.13 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และน าเข้ามูลค่า 357.48 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกส าคัญ คือ ยานยนต์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟูา พลาสติก ยาง และเครื่องนุ่งห่ม ในขณะที่ชิลีส่งออกทอง แดง แร่ต่างๆ สินค้าประมง ผลไม้และผัก 
เหล็ก และกระดาษเป็นสินค้าหลัก ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2555 การค้ารวมมีมูลค่า 570.88 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ไทยได้เปรียบดุลการค้า 99.38 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
ไทยส่งออกมูลค่า 335.13 ล้านเหรียญสหรัฐ (+13.73%) ไทยน าเข้ามูลค่า 235.75 ล้านเหรียญ สหรัฐ (+9.67%) 

(สยามธุรกิจ) 
 

2. เจาะลึก AEC: กฎบัตรอาเซียน..ส าคัญไฉน?   
           การที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ตัดสินใจรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติ
ร่วมกันเพราะต่างคนต่างที่มา แม้จะมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว กฎหมายของแต่ละประเทศก็
แตกต่างกัน ผู้น าแต่ละประเทศอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่ต้องมีจุดหมายเดียวกันคือ ท าให้อาเซียนก้าวไปสู่
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้จึงเป็นที่มาของการลงนามข้อก าหนด “กฎบัตรอาเซียน” 
          กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร ให้กับอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถ ด าเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้ภายใน
ปี พ.ศ.2558 เหมือนกับประเทศไทยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากยุคสมัยเปลี่ยนไป 
ข้อก าหนด บางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก็สามารถด าเนินการปรับปรุง ได้ โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่
ได้รับการ คัดเลือกจากทั่วประเทศกลั่นกรองแก้ไข 
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          กฎบัตรอาเซียนก็เหมือนกัน อาจมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
โดยความเห็นชอบของรัฐบาลทั้ง 10 ประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาตามข้อตกลงที่เจรจากันไว้ 
          กล่าวโดยสรุป กฎบัตรอาเซียน คือข้อก าหนดให้ประเทศ สมาชิกทั้ง 10 ประเทศต้องปฏิบัติร่วมกัน อยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกัน เพื่อได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสาหลักของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 
          1.เสาประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-APSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และบรรเทาความ
ยากจนให้แก่ประชาชนชาวอาเซียน 
          2.เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคง และ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานได้โดยเสรี สร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 
          3.เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากร
อาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคมแบบเอื้ออาทร สร้างสังคมที่ปลอดภัย
ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ทุกคนเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการ และความยุติธรรม โดย
เท่าเทียมกัน เคารพในความหลากหลาย และอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของอาเซียน เสริมสร้าง 
ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวอาเซียน 
ตลอดจนต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ 
          ผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งอาเซียน แสดงให้เห็นว่าอาเซียนตั้งใจจะรวมตัวให้เป็น
ปึกแผ่นอย่างแท้จริง 
          โครงสร้างและสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเปูาหมาย
และหลักการสมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
กระบวน การตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
          นอกจากจะมีบทบัญญัติให้สมาชิกปฏิบัติร่วมกันได้อย่างชัดเจนแล้ว กฎบัตรอาเซียนยังมีข้อก าหนดช่วยให้อาเซียน
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ก าหนด ให้ผู้น ามีโอกาสพบปะหารือกันมากขึ้น หรือการก าหนดให้
ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจ าอาเซียนไปประจ าที่กรุงจาการ์ตา แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของอาเซียน ที่จะ
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 
          นอกจากกฎบัตรอาเซียนจะก าหนดกรอบการท างานร่วมกันมากขึ้นแล้ว ยังสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินการตามความตกลงต่างๆ ของประเทศสมาชิกใน หลากหลายรูปแบบ เช่น หากประเทศใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ 
ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐ สมาชิกสามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาท ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่เพื่อแก้ไข
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี หรือหากประเทศใดละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรอย่างร้ายแรง ผู้น า อาเซียนสามารถก าหนด
มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะด าเนิน การอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนตามเห็นสมควร รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนและภาค ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลสมาชิกทั้ง 10 ประเทศด้วย 

(สยามธุรกิจ) 
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3. เลื่อนวัน AEC ข่าวดีหรือข่าวร้าย 
          แม้จะยังไม่ชัดเจนนักแต่จากค าของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนในระยะหลัง ก าหนดการเข้าสู่ 
"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ค.ศ.2015 ท าท่าจะเลื่อนไปอีกเกือบ 1 ปี เป็นวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เหตุผลส าคัญคือ ความไม่พร้อมของสมาชิก
บางประเทศ ซึ่งแม้ ดร.สุรินทร์ ไม่ระบุแต่พอเป็นที่เข้าใจว่าหมายถึง ลาว พม่ากัมพูชา และโดยลึกๆ แล้วน่าจะหมายรวมถึง
ประเทศไทยเราด้วยเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการส ารวจออกมาแล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยว่า AEC คืออะไร และจะมี
ผลต่อชีวิตมากน้อยแค่ไหน 
          ความตื่นตัวรับ AEC นั้น เพิ่งปรากฏให้เห็นจากการจัดอบรมสัมมนามากมายทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สื่อมวลชนเรารู้ว่าภาคเอกชนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการเตรียมตัว ปรับตัวรอรับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน แต่คนไทยส่วน
ใหญ่ที่เป็นเกษตรกรยังรู้แต่เรื่องผลผลิตที่น้อยกับราคาที่ตกต่ า ผู้ประกอบการ SME ยังคิดอยู่กับการเอาตัวให้รอดจากนโยบาย
ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท ที่จะมีผลทั้งประเทศในปี 2556 ส่วนประชาชนในเขตลุ่มเจ้าพระยาได้แต่สาละวนกับปัญหาน้ าท่วมที่
กระทบชีวิตเฉพาะหน้ามากกว่าเร่ืองอ่ืนที่ไกลตัว 
          ภาพของคนไทยส่วนใหญ่กระตือรือร้นต่อ AEC แค่ไหนที่เห็นและเป็นอยู่คือ ยังใช้ชีวิตสบายๆ คือไทยแท้ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการจ่ายค่าแรงถูกๆเทคโนโลยีต่ าๆ ไม่มีงบวิจัยพัฒนา เคยชินกับการเลี่ยงภาษีและการ
แข่งขันแบบจ่ายใต้โต๊ะ 
          ข้าราชการไทยนอกจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
เร่ืองAECแล้ว กระทรวงอื่นๆ รู้และตื่นตัวแค่ไหนโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการที่ยังสอนเด็กวัดผลส าเร็จของการศึกษาด้วย"
เกรด" มากกว่าคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว "ท างานเป็น" 
          การเลื่อน AEC จากต้นปี 2015 ไปเป็นปลายปี เพื่อให้เวลากับความพร้อมที่ 10 ชาติสมาชิกจะเดินหน้าไปพร้อมๆ
กันนั้นประเทศไทยจะนั่งยินดีกับช่วงเวลาที่ได้เพิ่มมาอีก 1 ปี อย่างไร เราจะถือเป็นโอกาสทองในการเติมเต็มความพร้อมของ
คนในประเทศเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขัน หรือจะปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเพื่อนับถอยหลังไปวัดดวงกันว่าถ้าไม่โตก็ตาย     

  (ฐานเศรษฐกิจ) 
 

4. เปิดโลกการค้า: การเชื่อมโยงการคมนาคม ชายแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต กับโอกาสของธุรกิจไทย  (ฝุายวิจัย
ธุรกิจ EXIM BANK) 
          การค้าชายแดนมีความส าคัญมากต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมีสัดส่วนสูงถึงราวร้อยละ 
80 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผลจากการที่ไทยมีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 จังหวัด 
ไล่ตั้งแต่ภาคตะวันออกของไทยไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์  สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี คิดเป็นระยะทางราว 800 กิโลเมตร 
          ทั้งนี้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาขยายตัวทุกปี โดยเฉพาะการค้าผ่านด่านอรัญประเทศ-ปอยเปตแม้
ในช่วงที่ทั้งสองประเทศมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในบางพื้นที่ ยิ่งปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งสองประเทศจึงตั้งเปูาเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี ในช่วงปี 2555-
2558 ซึ่งคาดว่าจะยิ่งเกื้อหนุนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวถึงร้อยละ 27 ในปี 2554 อรัญ
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ประเทศ-ปอยเปต...หน้าด่านการค้าชายแดนส าคัญระหว่างไทยและกัมพูชา  หากเจาะลึกลงไปจะพบว่าการค้าชายแดนผ่าน
ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับด่านปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนจัยของกัมพูชา นับเป็นช่องทางการค้าชายแดนที่ส าคัญ
ที่สุดระหว่างไทยและกัมพูชา มีมูลค่าการค้าชายแดนกับกัมพูชามากที่สุดคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย
กัมพูชาในปี 2554 มีตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นแหล่งรวมสินค้านานาชนิดทั้งจากไทยและกัมพูชาตั้งอยู่
บริเวณด่านชายแดนดังกล่าวดังนั้นรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาเล็งเห็นความส าคัญของการค้าชายแดนผ่านด่านอรัญ
ประเทศ-ปอยเปต จึงได้เร่งขยายความร่วมมือและพัฒนาการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างพื้นที่ดังกล่าวการเชื่อมโยงการเดิน
รถโดยสารและรถขนส่งสินค้า 
          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ไทยและกัมพูชาได้ท าพิธีเปิดการเดินรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าระหว่างกัน บริเวณ
สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วภายใต้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง(Cross-Border Transport Agreement : CBTA) เพื่อช่วยส่งเสริมการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศรวมทั้งรองรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 โดยในเบื้องต้นทั้งสองประเทศตกลงจะให้โควตาเดินรถ
โดยสารและรถขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการของแต่ละฝุายรวมฝุายละ 40 คัน และจะพิจารณาเพิ่มจ านวนโควตาในระยะ
ต่อไป ทั้งนี้ เส้นทางเดินรถภายใต้ความตกลงดังกล่าวแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ 
          1. กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ (ไทย)-ปอยเปตพนมเปญ-บาเวต (กัมพูชา) 
          2. กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-สระแก้วอรัญประเทศ (ไทย)-ปอยเปต-พนมเปญ-บาเวต (กัมพูชา)
การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ 
          ไทยและกัมพูชามีโครงการเชื่อมต่อการคมนาคมทางรางระหว่างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศของไทยกับทาง
รถไฟสายปอยเปต-ศรีโสภณ-พระตะบอง-กรุงพนมเปญของกัมพูชา ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมของไทยอยู่ระหว่างพิจารณาว่า
จะใช้เส้นทางรถไฟช่วงอรัญประเทศ-บ้านคลองลึก (ชายแดน) ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตามแผนเดิม หรือเส้นทางรถไฟช่วงอรัญ
ประเทศ-บ้านหนองเอี่ยน (ชายแดน) ซึ่งเป็นด่านการค้าที่เพิ่งเปิดใหม่ระยะทาง 12 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมกับเส้นทางปอยเปต
ของกัมพูชา ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมคาดว่าเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างไทยและกัมพูชาจะสามารถเปิดใช้ได้ภายในปี 2556 
นอกจากนี้ ไทยจะเร่งหารือกับกัมพูชาและเวียดนามเพื่อเชื่อมเส้นทางรถไฟต่อไปยังกรุงโฮจิมินห์เมืองท่าส าคัญของเวียดนาม 
ซึ่งจะท าให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางรางของเวียดนามและจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการค้าชายแดน
ระหว่างไทยกัมพูชา และเวียดนามโอกาสทางธุรกิจ 
          โอกาสของธุรกิจรถโดยสารและรถขนส่งสินค้า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าจะมีส่วนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการค้าชายแดนผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ขยายตัว
เพิ่มข้ึน และจะเก้ือหนุนธุรกิจรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าให้ขยายตัวตาม 
          โอกาสของธุรกิจท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมระหว่างอ.อรัญประเทศ-ปอยเปต จะมีส่วนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่งที่มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิโตนเล
สาบทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทุ่งสังหาร หรือ Killing Fields แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของกัมพูชาที่
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เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองในยุคสงครามเย็นจนสร้างต านานเลื่องลือไปทั่วโลก 
          นอกจากนี้ ในระยะถัดไปหากสามารถเชื่อมเส้นทางรถไฟไปยังกรุงโฮจิมินห์ เมืองหลวงเก่าของเวียดนามที่เต็มไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่และเมืองท่าส าคัญของเวียดนามก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว     (สยามรัฐ) 
 

5. นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานก้าวสู่ปีที่ 20 พัฒนาฝีมือแรงงานต้อนรับเออีซี 
           กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายเตรียมพร้อมแรงงานไทยรับมือการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (เออีซี) พร้อมเร่ง
ปรับค่าแรงขั้นต่ าเป็นวันละ 300 บาท ให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2556 ถือเป็นก้าวย่างที่ 20 ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนากระทรวงแรงงานครบรอบ 19 ปี 23 กันยายน 2555 
          นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงานว่า กระทรวงแรงงานมี
หน้าที่ดูแลแรงงานทั่วประเทศ ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมกว่า 39 ล้านคน รวมถึงแรงงานต่างด้าวกว่า 1.7 ล้านคน 
ผลงานที่ภูมิใจคือ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าเพิ่มอีก 40% เป็นวันละ 300 บาท ในทุกจังหวัด ซึ่งมีการปรับไปแล้ว 7 จังหวัด มี
ผลมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และ
ภูเก็ต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น แม้ผู้ประกอบการจะได้ผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี แต่
รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันหามาตรการมารองรับและให้การช่วยเหลือ เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้
ผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น การลดเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น 
           ก้าวต่อไปของกระทรวงแรงงานคือ จะเดินหน้าภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าเป็นวันละ 
300 บาท อีก 70 จังหวัดที่เหลือ ในวันที่ 1 มกราคม 2556 และการพัฒนาแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีซี) ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ทั้งด้านทักษะฝีมือ ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพื่อให้แรงงาน
ไทยมีศักยภาพแข่งขันกับแรงงานชาติต่างๆ ได้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและไอที ทัศนคติและระเบียบวินัยในการท างานและ
สมรรถนะเฉพาะแต่ละสาขาอาชีพ และจะส่งเสริมแรงงานใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อาหาร สินค้าเกษตร สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ ก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อัญ
มณีและเครื่องประดับ และการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาแรงงานประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานรัฐและ
เอกชน คอยก าหนดนโยบาย แผนและวิธีการ มีระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งในปี 2556 จะพัฒนาแรงงานไทยให้ได้ 6 
ล้านคน ขณะนี้ก าลังเร่งจัดท าแผนเพื่อเสนอของบปี 2557 จากรัฐบาล 
          แรงงานรับผิดชอบงานด้านแรงงานหลายส่วน ได้แก่ กรมการจัดหางาน (กกจ.) ดูแลแรงงานไทยที่ไปท างาน
ต่างประเทศไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทย ดูแลให้ได้รับค่าจ้าง
และสวัสดิการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดไว้ เพื่อไม่ให้ถูกต่างชาติมองว่า มีการค้ามนุษย์ รวมทั้ง
ควบคุมจ านวนแรงงานต่างด้าวไม่ให้เข้ามาท างานในไทยเกินความต้องการ ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยจะต้องจด
ทะเบียน และน าเข้าภายในข้อตกลงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นๆ อาทิ กัมพูชา พม่า ลาว เป็นต้น 
          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ดูแลให้แรงงานไทยและต่างด้าว ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า เป็นวันละ 300 บาท ซึ่งเร่ิมด าเนินการไปแล้วใน 7 จังหวัด 
          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ท าหน้าที่ยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสม เพื่อ
รองรับค่าจ้างวันละ 300 บาท รวมทั้งพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทย และอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ 
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          ส านักงานประกันสังคม (สปส.) ถือเป็นหน่วยงานส าคัญของแรงงานทั่วประเทศ ในการคอยคุ้มครองและดูแลสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล ที่มีการปรับระบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ของผู้ประกันตน ที่เจ็บปุวยด้วยโรคร้ายแรง และมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ อีกทั้งได้ขยายการคุ้มครองไปสู่แรงงาน
นอกระบบตามมาตรา 40 ขณะนี้มีผู้มาขึ้นทะเบียนกว่า 1 ล้านคน ก้าวต่อไปของกระทรวงแรงงานจะเดินหน้าภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาล ทั้งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าเป็นวันละ 300 บาท อีก 70 จังหวัดที่เหลือ ในวันที่ 1 มกราคม 2556 และการ
พัฒนาแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)                                                          (คม ชัด ลึก) 
 

6. โนดะจ่อร่วมข้อตกลงทีพีพี  ท่ามกลางสถานการณ์การค้าญี่ปุ่น-จีนทวีความตึงเครียด  
          เดอะ วอลล์ สตรีต เจอร์นัล รายงานว่า สมาชิกรัฐสภาจากพรรครัฐบาลญี่ปุุนคาดหมายว่านายโยชิฮิโกะโนดะ
นายกรัฐมนตรี จะประกาศการตัดสินใจเข้าร่วมกรอบข้อตกลงการค้าเสรี  Trans-Pacific Partnership หรือทีพีพี ที่มีสหรัฐฯ
เป็นตัวตั้งตัวตี หลังจากได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยญี่ปุุน (ดีพีเจ)อีกคร้ังและปรับคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น 
            คาดว่านายกรัฐมนตรีโนดะจะตัดสินใจเดินหน้าในเรื่องข้อตกลงทีพีพีภายหลังจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าพรรค
อีกครั้ง" นายรินทาโร โอกาตะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคดีพีเจและอดีตนักเจรจาการค้ากล่าว เช่นเดียวกับนายชูจิ คิ
ระ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคณะท างานทีพีพีของพรรคดีพีเจ ที่คาดหมายว่านายโนดะจะประกาศการตัดสินใจเข้าร่วมทีพีพีหลังการ
ปรับคณะรัฐมนตรี 
          นายโนดะ หลีกเลี่ยงที่จะแสดงท่าทีที่ชัดเจนเรื่องการเข้าร่วมทีพีพีเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับสมาชิก
พรรคที่เป็นผู้แทนของท้องที่ชนบทซึ่งต่อต้านข้อตกลงทีพีพีที่ก าหนดให้สมาชิกต้องยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าโดยปราศจากข้อแม้ 
เพราะเกรงว่าจะเปิดโอกาสให้สินค้าน าเข้าที่มีราคาถูกกว่าจากบางประเทศอาทิออสเตรเลียและสหรัฐฯเข้ามากระทบกับ
อุตสาหกรรมการเกษตรของญี่ปุุน 
          ขณะเดียวกันการเข้าร่วมทีพีพีของญี่ปุุนถูกมองว่าจะเป็นการบีบให้จีนต้องปรับทัศนคติต่อญี่ปุุนโดยเฉพาะเมื่อจีน
ต้องการสร้างการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีจีนเป็นศูนย์กลางเพื่อมาถ่วงดุลกับอิทธิพลของกลุ่มการค้าที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้น าที่ผ่าน
มาจีนนิ่งนอนใจเนื่องจากมีการเจรจาเข้าร่วมทีพีพีของประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชียเพียงในวงจ ากัดแต่ถ้าญี่ปุุนขยับตัวอาจจะ
ส่งผลให้จีนต้องท างานหนักมากข้ึนในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับญี่ปุุนและประเทศอ่ืนๆในเอเชีย 
          ญี่ปุุน จีน และเกาหลีใต้ ตกลงกันเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะเริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าระดับไตรภาคีภายในปลายปีนี้
นอกจากนี้ทั้งสามประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนยังได้ตกลงกันเมื่อเดือนก่อนว่าจะเร่ิมเจรจาเขตการค้าเสรีภายในภูมิภาคซึ่ง
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกออสเตรเลียและอินเดียในเดือนพฤศจิกายน 
          จีนและญี่ปุุนก าลังมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนบริเวณหมู่เกาะเตียวหยู (ในภาษาจีน) หรือเซนกากุ (ในภาษาญี่ปุุน)แต่
ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศท าให้ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาทางเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียทั้งสองถูกมองข้ามไป 
          ในภาวะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรปชะลอตัว เอเชียกลายมาเป็นตลาดส่งออกเพียงไม่กี่แห่งของ
ญี่ปุุนที่มีการเติบโต ระหว่างปี 2543-2554 การส่งออกจากญี่ปุุนไปจีนเพิ่มขึ้น3.4เท่าขณะที่การส่งออกจากญี่ปุุนไปยัง
สหรัฐฯ ลดลง 35% และไปยุโรปลดลง10% ข้อมูลจากทางการจีนระบุว่า ปี 2554 ทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน
3.43 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
          ภาคธุรกิจญี่ปุุนเริ่มสะท้อนเสียงถึงผลกระทบที่เกิดจากกรณีพิพาทของหมู่เกาะดังกล่าว โดยมีรายงานว่าจีนได้เพิ่ม
ความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าจากญี่ปุุนที่น าเข้าผ่านทางเมืองท่าต่างๆ ของจีน "เราได้รับแจ้งจากพนักงานของเราในจีน
ว่าสินค้าบางอย่างจากญี่ปุุนที่เข้ามาสู่ท่าเรือของจีนต้องผ่านกระบวนการทางศุลกากรที่เข้มงวดขึ้น " นายทสึโตโมะซูเอฮาร่า
โฆษกบริษัทโซจิตซ์ฯกล่าวกับเอเอฟพี 
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          ด้านนายยูกิโอะ เอดาโนะ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมของญี่ปุุน ได้ออกมากล่าวเรียกร้องให้
จีนปฏิบัติตามกฎการค้าสากลในเรื่องกระบวนการศุลกากร โดยนายเอดาโนะกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุุนก าลั งรวบรวมข้อมูลในเรื่อง
ดังกล่าว และจะตอบโต้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ขณะที่นายจุน อาซูมิ รัฐมนตรีคลังญี่ปุุน กล่าวว่าปัญหาเรื่องความ
ล่าช้าด้านศุลกากรเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดีไม่เชื่อว่าจีนจะคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจกับญี่ปุุน "ถ้าปัญหาลุกลามไปสู่
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ" นายอาซูมิกล่าว 
          ขณะเดียวกันบางบริษัทเริ่มปรับแผนธุรกิจ และเตรียมแผนส ารองกรณีสถานการณ์เลวร้ายลง "เราพยายามคาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้า และเตรียมการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจของเรา" นายทาคาโนบุ อิโตะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของฮอนด้า มอเตอร์โคกล่าว ด้านสายการบินเจแปน แอร์ไลน์สกล่าวว่าจะลดบริการเที่ยวบินไปยังปักกิ่งและ
เซ่ียงไฮ้ในช่วงเดือนหน้าหลังจากมีผู้โดยสารกว่าหม่ืนรายขอยกเลิกการเดินทาง                                       (ฐานเศรษฐกิจ) 
 

7. แนะตั้งธนาคารก่อสร้างสมาคมฯกระทุ้งรัฐให้ความส าคัญภาคธุรกิจหวังรับมือเออีซี 
           นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง "การ
เตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่AEC 2015" ว่า สมาคมได้ติดตามเร่ืองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออี
ซ)ี มาเมื่อ3-4 ปีที่แล้วและได้ท ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการก่อสร้างเอาไว้ โดยมีเปูาหมายเพื่อรองรับเออีซีโดยการสนับสนุน
ให้มีการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้พร้อมรับกับการแข่งขัน 
          ทั้งนี้ ยังได้เสนอแนะต่อรัฐบาลให้จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมก่อสร้างเหมือนวิชาชีพอื่นเช่น สภาวิศวกร สภาสถาปนิก เพื่อ
วางหลักเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆ ในการควบคุมดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างไทย รวมถึงบริษัทรับเหมาต่างประเทศที่จะเข้ามาท างาน
ในไทยหลังเปิดเออีซีจะต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วย 
          นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีธนาคารเพื่อการก่อสร้างเหมือนเช่นประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างมีสภาพคล่องและมีศักยภาพที่จะออกไปแข่งขันในต่างประเทศได้เพราะต้องยอมรับว่า บริษัทไทยแม้ว่าจะมี
ความสามารถในการแข่งขันแต่ก็ยังแพ้มาเลเซียและสิงคโปร์ ที่รัฐบาลก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็น
สินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ 
          อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะถึงการเปิดเออีซี สิ่งที่รัฐบาลต้องท าก่อนคือการปรับทัศนคติต่ออาชีพรับเหมาก่อสร้าง เพราะที่
ผ่านมารัฐบาลมักมีการออกกฎระเบียบต่างๆ มาควบคุมเหมือนกับผู้รับเหมาจนเป็นผู้ร้ายอย่างเช่น การก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประมูลอีออกชัน ที่จะน ามาใช้ใหม่ในเดือน ต.ค.นี้ ที่ก าหนดให้การเคาะราคาแข่งครั้งละ 0.2% หรือการต้องส่งบัญชีให้
ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ตรวจสอบ เป็นต้น 
          นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ 
การสร้างเกราะคุ้มกันให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่จะมีต่างชาติเข้ามาแข่งขันหลังเปิดเออีซี เพราะยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
ให้บริษัทต่างชาติเข้ามา ในขณะเดียวกันผู้รับเหมาก็ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ ทักษะต่างๆ ต้องให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องภาษาที่
จะสื่อสาร 
          ด้านผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า บุคลากรในธุรกิจก่อสร้างของไทย ยังเน้นในเรื่อง
ทักษะด้านเทคนิค แต่ยังขาดเรื่องการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ไทยเสียเปรียบมากขึ้น เพราะยังขาดเน็ตเวิร์ก เทคโนโลยี 
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น                                                                                                 (โพสต์ทูเดย์) 
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8. ธปท.ชี้เศรษฐกิจปีหน้าแผ่ว แบงก์แนะชิงตลาด CLMV  
          ตลาดการเงินโลกสะท้อนนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากข้ึนในการเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเงินทุนจึงไหลเขา้ภมูภิาค
เอเชียทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตรท าให้สกุลเงินภูมิภาครวมถึงเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่หลัง
การจัดตั้งกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพแห่งภูมิภาคยุโรป(ESM) และธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) ออกมาตรการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินรอบ 3 แบบไม่จ ากัดเวลาตลาดยังไม่แน่ใจการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือสหรัฐฯอาจล่าช้าขณะที่
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลต่อเศรษฐกิจเอเชียและจีนชัดเจนขึ้น 
          "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ส ารวจแนวโน้มความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและแผนรับมือของตลาดการเงินในระยะ
ข้างหน้าพบว่าเศรษฐกิจภายในประเทศยังมีฟื้นตัวดีโดยเฉพาะสัญญาณการอุปโภคบริโภคและการลงทุน เห็นได้จากสินเชื่อที่
เพิ่มมากขึ้นมาจากทั้งสินเชื่อบุคคล รถคันแรก ซอฟต์โลนแต่แนวโน้มยังเป็นช่วงที่รัฐบาลจะต้องกระตุ้นการลงทุนให้มีความ
ต่อเนื่องซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถเบิกจ่ายได้ตามเปูาจริงจะเป็นตัวช่วยที่ได้ผลมากที่สุดและต่อเนื่องไปถึงปีหน้าโดยให้น้ าหนักฟาก
ต่างประเทศเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งผ่านทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้นอัตรา
แลกเปลี่ยน อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นจังหวะที่นักธุรกิจไทยจะปรับตัวเพื่อชิงความได้เปรียบจากการเปลี่ยนขั้วเศรษฐกิจมา
ซีกโลกตะวันออกจากโลกตะวันตกเพื่อบุกตลาดอาเซียนจากสัญญาณตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ที่มีโอกาส
ขยายตัวใกล้เคียง10%โดยธนาคารทหารไทยชูธงพร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงิน 
           นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า มาตรการหลายอย่างได้ส่งเสริมให้เศรษฐกิจดี
มีการใช้จ่ายมากขึ้น อย่างมาตรการทางการคลังรถคันแรกต้องมีการใช้สินเชื่อรวมถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า(ซอฟต์โลน) บางส่วน 
ท าให้ยอดการใช้สินเชื่อเพิ่มมากข้ึนแต่ไม่น่ากลัวจนถึงเก็งก าไร เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นการเข้ามาเก็งก าไรอย่างอสังหาริมทรัพย์
ถ้าราคาสูงเพราะมีเงินเข้ามาซื้อมากข้ึนก็ต้องเข้าไปดูแต่เวลานี้ยังไม่ถึงกับขายใบจอง ถ้ามีจริงก็ต้องออกมาตรการเพื่อดูแลราคา
สินทรัพย์เสี่ยงที่ปรับตัวสูง 
          ต่อข้อถามถึงแนวโน้มการสนับสนุนเอกชนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศนั้น  รองผู้ว่าการธปท.กล่าวว่าวิกฤติ
ต่างประเทศเป็นจังหวะให้นักธุรกิจไทยมีโอกาสออกไปซื้อกิจการต่างประเทศส่วนใหญ่มีการออกไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน 
อุปโภคบริโภค และธุรกิจค้าปลีก ขณะเดียวกันแนวโน้มเศรษฐกิจต่างประเทศยังคงแย่อยู่เห็นได้จากธนาคารกลางสหรัฐฯขยาย
เวลาตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ าไปถึงปี 2558 แสดงว่าเขามองเศรษฐกิจคงไม่ฟื้นหรือปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการคลังที่จะ
หมดอายุในสหรัฐฯส่วนในยุโรปเหมือนจะมีทางออกแต่ยังขาดๆยากที่จะท าให้แต่ละประเทศยอมรัดเข็มขัด 
           ส าหรับประเทศไทย ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนโยบายการเงินนั้นสามารถขยับตัวได้ เช่น ทิศทางของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้อยู่ในภาวะที่เร่งการฟื้นตัวให้เต็มที่ก่อน รวมถึงกรณีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
          รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสะกิดเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยนั้นถ้าจ าเป็นสามารถท าได้
ในจังหวะที่เหมาะสมโดยสามารถส่งผ่านตลาดพันธบัตรหรืออื่นๆส่วนกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่ปรับลดดอกเบี้ยตามเนือ่งจาก
ธนาคารพาณิชย์มีหลายวัตถุประสงค์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเช่น รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งสภาพคล่องในระบบตอนนี้มี
อยู่ระหว่าง 4-6 แสนล้านบาท โดยพยายามจะหาช่องทางให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นถ้าสภาพธุรกิจเอื้ออ านวยธนาคารพาณิชย์
สามารถน าไปปล่อยสินเชื่อได้ในแง่ของเงินบาทตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันแข็งค่า 2.2-2.3%ไทยเป็นอันดับ 3 หากนับตั้งแต่วันออก
มาตรการQE3ถึงวันที่19กันยายนอยู่ที่0.5%ทั้งนี้ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียแข็งค่ากว่าไทยแต่ปัจจัยพื้นฐานแกร่งเพราะ
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มาเลเซียทั้งเปิดให้เงินไหลเข้าและไหลออกท าให้ตลาดทั้งหุ้นและพันธบัตรกว้างและลึกมากกว่าไทย 
          นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด กล่าวว่าผลต่อเนื่องจากมาตรการQE3น่าจะถึง
ไทยต้นปีหน้าหลังจากจะเริ่มออกฤทธิ์ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯในอีก1-2เดือน ส่วนความเสี่ยงที่มาจากQE3จะท าให้อัตราเงินเฟูอ
เร่งตัวขึ้นจากปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ถูกอัดฉีดสู่ตลาดอาจน าไปสู่การเก็งก าไรในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ยั่งยืน ขณะที่อัตรา
แลกเปลี่ยนจะแข็งค่าโดยประเมินการอัดฉีดเงินสู่ระบบทุก5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯจะท าให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น3%แต่ตราบใด
เงินบาทยังเคลื่อนไหวในทิศทางสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาคจะช่วยคลายแรงกดดันต่อความสามารถการแข่งขันของสินค้า
ส่งออกได้ระดับหนึ่ง แต่เชื่อว่าธปท.จะบริหารผ่านเครื่องมือที่มีอยู่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องออกมาตรการพิเศษ 
          อนึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 2555 เหลือ 5% จากเดิม 7% จากความอ่อนแอของเศรษฐกิจ
โลกที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมาตรการรัฐเข้ามามีบทบาทในการพยุงเศรษฐกิจเช่นการชะลอการปรับขึ้นราคาพลังงานหรือการคุมราคา
สินค้าเกษตรบางรายการ พร้อมลดประมาณการอัตราเงินเฟูอเหลือ 3.3%จากระดับ 3.5% ส่วนปี 2556 คาดการณ์ส่งออก
จะฟื้นและขยายตัวได้ในอัตรา 14% การน าเข้า 15% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯแต่ขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากปีนี้ขาดดุล 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยห่วงอัตราว่างงานที่มีแนวโน้มสูงแม้จะ
ไม่เข้าสู่ระดับอันตรายขณะที่เงินเฟูอทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่  3.8% และเงินเฟูอพื้นฐานอยู่ที่ 2.8% และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
น่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3% ไปจนถึงกลางปีหน้า 
          ทั้งนี้ความท้าทายในการด าเนินธุรกิจต่อจากนี้คือ การเตรียมตัวรับมือกับภาคใหญ่ของเศรษฐกิจที่จะทยอยเปลี่ยนขั้ว
อ านาจจากซีกโลกตะวันตกมายังซีกโลกตะวันออกซึ่งสะท้อนว่าผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนกลยุทธ์และใช้โอกาสจากการที่ไทย
เป็นศูนย์กลางด้านภูมิศาสตร์ในอาเซียนชิงความได้เปรียบทางธุรกิจโดยเฉพาะในตลาด CLMV  ที่มีแนวโน้มการขยายตัวระดับ
ที่ใกล้เคียง 10% อย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้าแม้ว่าผู้ประกอบการหันมาจับตลาดในอาเซียนมากขึ้น ซึ่ งสินค้าอาจจะมี
ลักษณะที่คาบเกี่ยวกันบ้างหรือ การเจาะตลาดอาจจะล าบากขึ้นบ้างแต่ผู้ประกอบการไทยยังพอมีเวลาในการเรียนรู้  
โดยเฉพาะถ้าผู้ประกอบการรายใหญ่ออกไปลงทุนในอาเซียนแล้วพาผู้ประกอบการรายเล็กออกไปด้วยยิ่งจะท าให้ไทยได้เปรียบ
หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ขึ้น ทั้งนี้ภาคธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบยังเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงาน
อย่างสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ แม้อาจไม่ถึงกับต้องปิดกิจการลง แต่อาจจะต้องปรับตัวโดยพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากข้ึน 
           นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยกล่าวว่าในส่วนของธนาคารทหารไทยได้เล็งเห็น
ถึงความเสี่ยงข้างต้นดังนั้นที่ผ่านมาจึงได้มีการปรับกลยุทธ์โดยหันไปโฟกัสกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) 
เพิ่มข้ึน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังมีผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกเป็นจ านวนมากในประเทศไทยแม้การเข้าไป
จับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะท าให้ความเสี่ยงเร่งตัวขึ้นบ้างจากสายปุานทางเงินทุนของผู้ประกอบการที่ค่อนข้างสั้นแต่ความเสี่ยงอยู่
ในลักษณะที่ค่อนข้างกระจายตัวหากเกิดอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจขึ้นยังดูแลได้มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
           โจทย์ส าคัญในการดูแลลูกค้าเอสเอ็มอีคือการบริหารจัดการอย่างมีประ สิทธิภาพ เช่น การอนุมัติสินเชื่อ การบริการ
มากกว่าการกังวลต่อปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) เชื่อว่าเจ้าของกิจการควรท าความเข้าใจและปรับกลยุทธ์เพื่อ
ลดทอนหรือรับมือความรุนแรงได้ ซึ่งสินเชื่อเอสเอ็มอีจะกลายเป็นกลุ่มที่ท ารายได้เข้าแบงก์ได้โดยปัจจุบันสัดส่วนสินเชื่อเอส
เอ็มอีมีสัดส่วน 25-30% สินเชื่อขนาดใหญ่ 50% และสินเชื่อรายย่อย 15-20%                                  (ฐานเศรษฐกิจ) 
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9. 'ภัทร' แนะบริหารเงินทุนส ารอง เอกชนจัดการแทนรัฐก าไรดีกว่า  
           นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาลมี
แนวคิดจะน าเงินทุนส ารองของประเทศ มูลค่า 2 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลมาลงทุนในต่างประเทศนั้น เห็นว่าให้เอกชนเข้ามา 
บริหารจัดการกองทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่ารัฐบาลด าเนินการเอง 
           จากแนวคิดที่รัฐบาลจะน าเงินทุนส ารองของประเทศไปลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น หากจะด าเนินการจริง ผมมองว่า
ควรจะให้เอกชนเป็น ผู้บริหารจัดการแทนที่จะเป็นกองทุนของรัฐบาล ที่ผ่านมามีหลายประเทศพิสูจน์แล้วว่า ถ้ารัฐบาลเข้ามา
บริหาร จะมีผลตอบแทนน้อยกว่าเอกชนบริหารกองทุนให้" นายบรรยงกล่าว และว่า ในส่วนของภาคเอกชนนั้นมีความจ าเป็นที่
จะลงทุนในต่างประเทศเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 เพื่อให้เอกชนสามารถแข่งขันได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันก าไรของบริษัทเอกชน ก่อนหักภาษีนั้น สูงถึง 33% ของรายได้ ขณะที่รายได้
ประชาชาติมีอัตราการเติบโตที่ 3-5% ต่อปี 
            หากเอกชนต้องการจะมีก าไรมากขึ้นโดยไม่ไปลงทุนในต่างประเทศนั้น จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน
แน่นอน ท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าของรายได้ หากเอกชนต้องการรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบกับคนในประเทศ การ
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศถือว่าเป็นทางที่ถูกต้อง 
          นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ส านักงานปฏิบัติการ 
ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก) จ ากัด เปิดเผยว่า ในการลงทุนต่างประเทศต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของบริษัท รวมถึงศึกษา
ประเทศที่ต้องการไปลงทุน เพื่อให้รู้จักตลาดของประเทศนั้นๆ และน าจุดแข็งของเราเข้าไปสู้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่ง
อาจจะมีขนาดบริษัทที่ใหญ่กว่า การไปลงทุนในต่างประเทศอาจจะหาพันธมิตรที่จะร่วมลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเพิ่มจุดแข็งในการลงทุน                                                                                                           (มติชน) 
 

10. WTO หั่นจีดีพีโลกปีนี้เติบโตแค่ 2.5% 
          องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ได้ประกาศลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้ ลงมาอยู่ที่ 2.5% 
จากเดิมที่ 3.7%และลดจีดีพีของปีหน้ามาอยู่ที่4.5% จากเดิมที่ 5.6% โดยให้เหตุหลักถึงความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หนี้
สาธารณะในยูโรโซน ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เชื่องช้าในสหรัฐ และการเติบโตของจีนที่ซบเซาลง ก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัย
ส าคัญที่จะฉุดให้การค้าทั่วโลกลดลงด้วย 
          ทิศทางดังกล่าว นับว่าสอดคล้องกับองค์การการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) โดย โฮอีกอร์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ไอเอ็มเอฟสาขาเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยว่าไอเอ็มเอฟจะปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกอีกครั้งในวันที่ 9 ต.ค.นี้
ระหว่างการประชุมประจ าปีของไอเอ็มเอฟและธนาคารโลกที่ญี่ปุุนโดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาเร่ิมฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ ใน
ปีหน้านี้  ซึ่งก่อนหน้านี้ ไอเอ็มเอฟได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไว้ว่าจะขยายตัวที่ระดับ 3.5% ในปีนี้และ 3.9% ในปีหน้า 
          อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี 2555 ลงมาอยู่ที่ 3%จากคาดการณ์เดิม
เมื่อเดือนมิ.ย.อยู่ที่ 3.25% โดยเป็นผลจากวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะยูโรโซนและปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งสูง 
          นอกจากนี้ ในวันเดียวกันรัฐบาลอิตาลีได้ลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจลงเช่นกันโดยคาดว่าจะหดตัวลง 
2.4% ในปีนี้และหดตัวลง 0.2% ในปีหน้า                                                                                   (โพสต์ทูเดย์) 
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11. ค้านรัฐน าเข้าเนื้อไก่จากจีน หว่ันเชื้อโรคท าเสียตลาดต่างประเทศ  
           นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมาคมไก่เนื้อได้ท าหนังสือแสดงจุดยืน
คัดค้านการเปิดตลาดไก่ปรุงสุกหรือไก่แปรรูปให้กับประเทศจีน หลังจากจีนมีความพยายามในการผลักดันเรื่องดังกล่าว โดยได้
ยื่นหนังสือคัดค้านแก่นายกรัฐมนตรี ที่ท าเนียบรัฐบาล โดยหนังสือดังกล่าวเป็นการชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากรัฐบาล
ยินยอมให้มีการน าเข้าไก่จากจีน ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศผู้น าเข้าสินค้าเนื้อไก่จากไทย ทั้งในกลุ่มสหภาพ ยุโรป
หรืออียู และญี่ปุุน ซึ่งมีความเข้มงวดต่อมาตรฐานสินค้าและไทยเองก็ได้รับการยอม รับคุณภาพมาตรฐานสินค้าอยู่ในล าดับ
ต้นๆ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อของไทยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเรียกร้องของจีน เนื่องจากหวั่นเกรงในเรื่องเชื้อไข้หวัดนกที่
ยังคงพบการระบาดทั้งในประเทศจีน รวมถึงการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงที่ก าลังสร้างความเสียหายอย่างหนัก
ต่ออุตสาหกรรมไก่ของเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า เกิดจากการลักลอบขนสัตว์ปีกจากประเทศจีนมายัง
ภาคเหนือของเวียดนามขณะที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี 2549 โดยไม่มีการใช้วัคซีนแต่
อย่างใด แต่จีนกลับแก้ปัญหาโดยการใช้วัคซีนแต่ก็ยังมีการเกิดโรคไข้หวัดนก อย่างต่อเนื่อง จึงมีความกังวลว่าจะมีการ 
ปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกเข้ามา ท าให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
          นอกจากนี้ ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก สะสมมาตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากการผลิตไม่สมดุล
กับการบริโภค ท าให้ราคาเนื้อไก่ ในปัจจุบันตกต่ าเป็นอย่างมาก โดยราคา ประกาศรับซื้อไก่หน้าโรงงานช าแหละ เหลือเพียง
กิโลกรัมละ 32-35 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตไก่พุ่งสูงถึง 41 บาท จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งข้าวโพด และกากถั่ว
เหลืองปรับตัวสูงขึ้น หากมีการน าเข้าไก่จีนอีกก็จะเป็นการตอกย้ าปัญหา ให้ยิ่งย่ าแย่ลงไปอีก ท าให้เกษตรกรในอุตสาหกรรมไก่
ที่มีกว่าแสนรายได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้                                                                         (สยามธุรกิจ) 
 

12. Lanxess eyes Asian rubber demand   
          With two factories under development in Singapore with a combined investment of 600 million (24 
billion baht), specialty chemical producer Lanxess AG is ready to tap the benefits of the upcoming Asean 
Economic Community and growing demand across Asia. 
          The German firm earlier this month broke ground on its 200-million butadiene rubber plant in 
Singapore, the largest of its kind globally, to serve demand from Asian tyre makers. 
          With nameplate capacity of 140,000 tonnes a year, the facility is scheduled to finish construction in 
the first half of 2015 and generate annual sales of 300-350 million by 2017. 
          The 2015 schedule also fits the global supply and demand curve of high-performance rubber. 
          Until then, the gap between demand and global nameplate capacity of 10.6 million tonnes will be 
substantial, said Dr Grub. 
          Demand growth in Asia Pacific is now higher than the global rate of 5%, expanding by 7% annually, 
with demand driven by the growing mobility needs of the Asian middle class. The butadiene rubber unit 
total sales of 500 million last year.The Singaporean plant is the company's first factory in Asia. 
          Lanxess, which was spun off from Bayer in 2004, has also built a 400-million butyl rubber plant in 
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Singapore with annual capacity of 100,000 tonnes. 
          Expected to begin commercial production in mid-2013, this facility will generate sales of 300 
million. Lanxess is the world's second-largest maker of butyl rubber after Exxon Mobil. 
          China dominates demand for butyl rubber, an input in the manufacture of tyres, pharmaceuticals, 
clothing and chewing gum. Tyre demand in the country is growing at 15% a year. 
          The personal vehicle fleet in China and India is expected to triple to 450 million units within the 
next 15 years. 
          The high-performance materials serve industries such as automotive, appliances and electronics. 
          On Monday, Lanxess opened its first plant in the US after buying Bond Laminates, a German maker 
of plastic composite sheets, last week.                                                                        (BANGKOK POST) 
 

     


