6
ขอตกลงเกีย่ วกับการคาบริการ
6.1 การเปดเสรีการคาบริการ
ภาคบริการเปนภาคเศรษฐกิจที่เพิ่มความสําคัญขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในชวงกวา 10 ปที่ผาน
มา (ป พ.ศ. 2528-2542) การคาบริการมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกวาการคาสินคา โดยการคาบริการ
เติบโตเฉลี่ยมากกวารอยละ 9 ตอป ในขณะที่ก ารคาสินคาเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8.2 ตอป (ดูรูปที่ 6.1
ประกอบ) สงผลใหประเทศคูคาตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่มีศักยภาพทางดานธุรกิจบริการ
หันมาใหความสําคัญกับการเจรจาการคาบริการทั้งการเจรจาระดับพหุภ าคีในเวทีองคการการคาโลก
และการเจรจาระดับทวิภาคี ภาคบริการมีบทบาทสําคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะ
เห็นไดจากมูล คาของภาคบริก ารที่คิด เปนรอยละ 48 ของมู ลคาผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศ
ทั้งหมดในป 2546 ซึ่งประกอบดวยสาขาบริการหลายสาขา โดยสาขาที่มีสัดสวนสูงสุดคือการคาปลีกคาสง การขนสงและสื่อสาร และการโรงแรมและภัตตาคาร คิดเปนรอยละ 32 16.27 และ 10.67 ของ
มูลคาภาคบริการทั้งหมด ตามลําดับ (ดูรายละเอียดประกอบในรูปที่ 6.2 และ 6.3)
ความตกลงทั่วไปว าดวยการคาบริก าร (GATS) ถือ เปนความตกลงระดับพหุภ าคีวาดว ย
การคาบริการฉบับแรกที่มีผลผูก พันทางกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเริ่มกอตั้ ง
องคก ารการคา โลกในป 2538 โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อใชเ ปนกรอบวา ดวยหลั ก การและกฎซึ่งวาง
ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการคาบริการระหวางประเทศ เพื่อใหการคาบริการระหวางประเทศดําเนินไปใน
ลัก ษณะเปดเผยและเปด เสรีแ บบกาวหนาเปนลําดับ อันจะเปนประโยชน ตอความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกองคการการคาโลกซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
การเจรจาการคาบริการภายใตความตกลงทั่วไปวาดว ยการคาบริการจะตองดําเนินไปอยาง
เสรีภายใตกฎเกณฑและกติกาของ GATS ซึ่งเปนขอกําหนดเกี่ยวกับพันธกรณีทมี่ ผี ลผูกพันใหประเทศ
สมาชิกทุกประเทศตองปฏิบัติตาม โดยจําแนกเปนพันธกรณีทั่วไป และพันธกรณีตามขอผูกพันเฉพาะ
พันธกรณีทั่วไปเปนขอกําหนดเกี่ยวกับ “หลักการ” การเปดเสรีก ารคาบริการที่มีผลผูก พันสําหรับทุก
ประเทศสมาชิกที่เปนพันธกรณีของ GATS ตองปฏิบัติต ามทันทีโดยไมมีเงื่อนไข หลักการสําคัญใน
สว นของพันธกรณีทั่วไป ไดแ ก การประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ ความอนุเคราะหยิ่ง (Most Favored
Nation) หลักความโปรงใส (Transparency) การรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) และ
หลักการเปดเสรีแบบกาวหนา (Progressive Liberalization)
พันธกรณีตามขอผูกพันเฉพาะเปนขอผูกพันในการเปดตลาดบริการเฉพาะประเทศสมาชิกซึ่ง
จะแตกตางกันไป โดยประเทศสมาชิกที่เปนพันธกรณีของ GATS ตองแสดงแผนการลดอุปสรรคกีดกัน
การคาบริการที่มีผลบังคับเฉพาะกิจกรรมบริการที่ประเทศสมาชิกเสนอพันธกรณีโดยความสมัครใจ ซึง่
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เปนการเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกเสนอพันธกรณีเปนรายสาขาแทนที่จะบังคับใหประเทศสมาชิกรับ
เงื่อนไขการคาบริก ารเสรีทุกสาขาบริการ (Horizontal Commitments) ขอผูกพันเฉพาะมีหลักการที่
สําคัญ 2 ประการ คือ การเขาสูตลาด (Market Access) ของผูประกอบการตางชาติ และการประติบัติ
เยี่ ย งคนชาติ (National Treatment) โดยไมเ ลื อ กปฏิ บั ติ ระหว า งผูป ระกอบการต า งชาติ แ ละ
ผูประกอบการในประเทศ
รูปที่ 6.1 อัตราการเจริญเติบโตของการคาบริการและการคาสินคาในป ค.ศ. 1985-1999

ที่มา: World Bank. Global Economic Prospects and the Developing Countries, 2002.

รูปที่ 6.2 สัดสวนของภาคบริการตอ GDP ของประเทศไทยในป ค.ศ.1993-2003
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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รูปที่ 6.3 สัดสวนภาคบริการแตละสาขาในป 2546
อืน
่ ๆ 3.61
สุขภาพ 3.80
การศึกษา 7.75

ไฟฟา กาซ
ประปา 6.70
กอสราง 6.14

อสังหาริมทรัพย 6.41
การเงิน 6.66
การขนสงและ
สือ่ สาร 16.27

คาปลีก-คาสง 32.00
โรงแรมและ
ภัตตาคาร 10.67

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

อย างไรก็ ต าม ถึ ง แมป ระเทศไทยจะเป นสมาชิ กองค ก ารการค าโลกมาตั้ ง แตป 2538 แต
ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นที่เปนสมาชิก องคการการคาโลกสามารถเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงใน
ลักษณะการคาเสรีแบบทวิภาคีไดภายใตหลักการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่กําหนดไวในพันธกรณีทั่วไป
ของ GATS ซึ่งระบุวาประเทศสมาชิกมีสิทธิรวมกลุมเพื่อความรว มมือทางเศรษฐกิจในการเปด เสรี
การคาบริการใหแกกันและกันมากกวาที่ใหกับสมาชิกองคการการคาโลกอื่นได หากความตกลงนั้นไม
ทําใหผลประโยชนดานขอผูกพันของสมาชิกองคการการคาโลกที่อยูนอกเหนือความตกลงพึงไดรับลด
นอยลง แตการรวมกลุมดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติและหามใชมาตรการที่เปน
การเลือกปฏิบัติใหมหรือมาตรการเลือกปฏิบัติที่มากขึ้นกวาเดิม และในกรณีที่สมาชิก ของกลุมไดรับ
ผลกระทบจากการรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จ ดั ง กล าว สมาชิ ก นั้ นๆ ไม อ าจเรี ย กคา เสีย หายสํ า หรั บ
ผลประโยชนทางการคาได
ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการเจรจาการคาบริก ารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ ทวิภาคี โดย
การเจรจาในระดับภูมิภาคนั้น ประเทศไทยไดรว มกับ สมาชิก อาเซีย นจัด ทํากรอบความตกลงวาดว ย
การคาบริการของอาเซีย น (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ในชวงปลายป
2538 โดยตองมีการเจรจาเพื่อเปดตลาดมากขึ้นตามลําดับทุกๆ 3 ป ซึ่งตนป 2548 จะเริ่มเจรจารอบที่
4 ทั้ งนี้ วั ตถุป ระสงคที่ถู กกํ าหนดขึ้ นสํ าหรับการเป ด เสรีก ารคาบริก ารภายในกลุ มประเทศสมาชิ ก
อาเซียนคือเพื่อใหสิทธิพิเศษแกประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวาที่แตละประเทศสมาชิกมีพันธกรณีอยู
ภายใต GATS หรือที่เรียกวา GATS-Plus อยางไรก็ตาม การเจรจาทั้ง 3 รอบที่ผานมาไมคืบหน า
เทาที่ควรเนื่องจากขอผูกพันที่แตละประเทศเสนอมาไมไดเปนการเปดตลาดมากไปกวาที่ผูกพันไวใน
GATS แตอยางใด
ประเทศไทยมีการเจรจาการคาบริการภายใตความตกลงเขตการคาเสรีในระดับ ทวิภาคีกับ
ประเทศคูคาตางๆ ทั้งประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งการเจรจาการคาบริการในระดับ
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ทวิภาคีจะตางกับการเจรจาในระดับพหุภาคี กลาวคือ ภายใตความตกลง GATS ประเทศสมาชิก ตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ก็ตอเมื่อประเทศนั้นๆ เสนอผูกพันภาคบริการสาขาใดเปนการเฉพาะเทานั้น
แตความตกลงในระดับทวิภาคี ประเทศคูสัญญาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทันทีทคี่ วามตกลงมีผลบังคับใช
ซึ่ ง การที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขทั น ที ที่ ค วามตกลงมี ผ ลบั ง คั บ ใช จ ะส ง ผลกระทบโดยตรงต อ
ผูป ระกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผู ป ระกอบการวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมซึ่ งมี
ข อ จํ า กั ด ด านศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ดั งนั้ น ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
จําเปนตองปรับตัวและเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางชาติไดภายใต
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
การศึกษาในบทนี้จะกลาวถึงกรอบการเจรจาการคาบริการ สาระสําคัญของการเจรจาการคา
บริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศคูคา และระหวางสหรัฐอเมริก า
กั บ ประเทศคู ค า การเป ด ตลาดบริ ก ารภายใต ข อ ตกลงการค า เสรี แ บบทวิ ภ าคี ระหว า งไทยกั บ
สหรัฐอเมริกา ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีดานการคาบริการตอวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมทั้งบทสรุปและขอเสนอแนะสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

6.2 กรอบการเจรจาการคาบริการ
การคาเสรีแบบทวิภาคีจะยึดหลักของการเจรจาแบบ GATS ซึ่งกําหนดรูปแบบการเปดเสรี
ภาคบริการไว 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 (Mode 1) เปนรูปแบบการใหบริการขามพรมแดน (Cross-Border Supply) โดย
ที่ผูใหบริการและผูรับ บริการตางอยูประเทศของตน แตบริการเคลื่อนยายไปยังผูรับบริก าร ซื้อขาย
บริการโดยผานทางสื่อตางๆ เชน การใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพท การสงขอมูล รายงานวิจัยตลาด
ออนไลน การบริการโทรคมนาคม การฝกอบรมทางไกล (distance learning) เปนตน
รูปแบบที่ 2 (Mode 2) เปนรูปแบบที่ผูใชบริการในประเทศเดินทางไปใชบริการในตางแดน
(Consumption Abroad) เชน การเดินทางไปทองเที่ย ว การเดินทางไปศึก ษาตอ หรือ เดินทางไป
รักษาพยาบาลในตางประเทศ เปนตน
รูปแบบที่ 3 (Mode 3) เปนรูปแบบที่ผูใหบริการตางชาติเขามาประกอบกิจการในประเทศ
(Commercial Presence) เชน ธนาคารพาณิชยตางชาติเขามาเปดสาขาในประเทศไทย หรือบริษัท
ไทยไปเปดสาขาสํานักงานในตางประเทศ เปนตน
รูป แบบที่ 4 (Mode 4) เป นรูป แบบที่ค นงานต างชาติ สามารถเขา มาปฏิบั ติงานในการ
ให บริ การภายในประเทศ (Presence of Natural Person) ได เช น บริ ษัท ประกั นภั ย ต างชาติที่
ประกอบการในประเทศไทยสามารถจางนักคณิตศาสตรประกันภัยจากตางประเทศได
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รูปแบบการคาบริก ารขามพรมแดน (mode 1) กับ รูปแบบการคาในลักษณะที่บุคคลผูถื อ
สัญชาติตนเขาไปใชบริการในตางประเทศ (mode 2) มีขอจํากัด (Limits) ในการเขาสูตลาด 1 และการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติคอนขางนอยในเกือบทุกสาขาบริการ เนื่องจากในทางปฏิบัตกิ ารปดกัน้ มิใหมกี าร
ซื้อขายผานอินเตอรเน็ตหรือการหามมิใหบุค คลเดินทางไปใชบริการในตางประเทศไมสามารถทําได
หรือเปนการขัดกับเสรีภาพสวนบุคคล
สําหรับรูปแบบการคาบริการที่มีขอจํากัดมากที่สุดในเกือบทุกสาขาบริการ คือ รูปแบบของ
การที่บริษัทตางชาติเขาไปประกอบกิจ การในประเทศผูซื้อ (mode 3) เนื่องจากแตละประเทศตาง
ตองการคุมครองผูประกอบการภายในประเทศโดยการจํากัดรูปแบบของธุรกิจที่สามารถเขามาแขงขัน
กับธุรกิจในประเทศ การจํากัดหุนสวนตางชาติ การจํากัดขอบเขตในการประกอบธุรกิจ การกําหนด
เงื่อนไขในการรวมทุนของบริษัทตางชาติ ตลอดจนการควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สวนรูปแบบการคาบริการที่ใหบุคลากรตางชาติเขามาใหบริการภายในประเทศ (mode 4) ซึ่ง
เปนเรื่องของขอจํากัดในการใหคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ เชน การจํากัด การเขามาทํางาน
ของคนตา งชาติ ในระดั บผู บ ริห าร ผู จัด การ ผู เ ชี่ย วชาญนั้นสามารถเข า มาไดชั่ว คราว สว นบุค คล
ธรรมดาจํากัดไวเพียงบุคคลที่เปนลูกจางของบริษัท เปนตน ซึ่งขอจํากัดดังกลาวเปนไปตามกฎเกณฑ
ทั่วไปวาดวยคนเขาเมือง (Immigration Regulations) ที่เปนกฎเกณฑในการควบคุมการเขามาทํางาน
ของคนตางชาติ
สําหรับตารางขอผูก พันในการเปด เสรีการคาบริการใน GATS สมาชิกจะตองระบุมาตรการ
ตางๆ ที่เปนการจํากัดการคาบริการในแตละรูปแบบ โดยจําแนกวาเปนมาตรการที่เปนการจํากัดการ
เขามาแขงขันของผูป ระกอบการตางชาติ (Market Access) หรือเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบการ
ตางชาติกับผูประกอบการไทย (National Treatment) ในกรณีที่ผูประกอบการตางชาติสามารถเขามา
แขงขันกับธุรกิจไทยได (ดูตัวอยางในกรอบที่ 1)

1

เปนขอกําหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปดตลาดใหตางชาติเ ขามาทําธุรกิจการคาบริการภายในประเทศ โดยประเทศที่ยื่น
พันธกรณีเ ปดตลาดบริการจะตอ งระบุวาสาขาบริการตางๆ นั้นมีขอ จํากัดในเรื่ อ งการเขา สูตลาดหรือ ไมมีขอ จํากัด และถามี
ขอจํากัดจะตองระบุวามีเงื่อนไขและมาตรการในการยกเลิกอุปสรรคในการเขาสูตลาดอยางไร ซึ่งขอ จํากัดในการเขาสูตลาดมี 6
ประเภทคือ 1. การจํากัดจํานวนผูใหบริการ 2. การจํากัดในมูลคารวมทั้งหมดของธุรกรรมทางการคาบริการ 3. การจํากัดใน
จํา นวนทั้ ง หมดของการประกอบการบริ การ 4. การจํา กั ดในจํ า นวนของบุคคลธรรมดาที่ อ าจถูกว า จ างในสาขาบริก ารใด
โดยเฉพาะ 5. การจํากัดรูปแบบขององคกรที่สามารถใหบริการได 6. การจํากัดทุนตางชาติที่ใชในการประกอบธุรกิจบริการในรูป
ของสัดสวนการถือหุนหรือมูลคาการลงทุน
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กรอบที่ 1 ตัวอยางตารางขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการภายใต GATS
THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Sub-sector
II. SECTOR SPECIFIC
COMMTIMENTS
1. BUSINESS SERVICES
A. Professional Services
(a) Legal services (CPC
86111+86119+
86120+86130+86190)

(b) Accounting, auditing
and bookkeeping services
(CPC 86211 to 86213
+86219+86220)

(d) Architectural services
(CPC 86711 to
86714+86719

Limitations on Market
Access

Limitations on National
Treatment

1) Unbound
2) None
3) None other than that
indicated in the horizontal
section
4) Unbound
1) Unbound
2) None
3) None other than that
indicated in the horizontal
section
4) Unbound
1) Unbound
2) None
3) None other than that
indicated in the horizontal
section
4) Unbound

1) Unbound
2) None
3) No limitations as long as
foreign equity participation
does not exceed 49 per cent
4) Unbound
1) Unbound
2) None
3) No limitations as long as
foreign equity participation
does not exceed 49 per cent
4) Unbound
1) Unbound
2) None
3) No limitations as long as
foreign equity participation
does not exceed 49 per cent
4) Unbound

Additional
Commitments

หมายเหตุ: Unbound หมายถึง ไมใหขอผูกพันใดๆ
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

อย างไรก็ ตาม การเจรจาความตกลงในระดั บ ทวิ ภาคีจ ะไม แ ยกเจรจาในรายสาขาบริก าร
เหมือนการเจรจาในองคการการคาโลก แตจะแยกเจรจาตามขอบทซึ่งอาจมีพันธกรณีตางกันไป โดย
ขอบทภายใตความตกลงการคาเสรีที่เกี่ยวของกับการคาบริการ ไดแ ก ขอบทเรื่องการคาบริการขาม
พรมแดน ซึ่งจะกําหนดกรอบและขอบเขตของการเปดเสรีภาคบริการ รวมถึงการกํากับดูแล การลงทุน
(mode 3) และการเคลื่อนยายบุคลากร (mode 4) ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงประเด็นการคาบริการขาม
พรมแดน สวนเรื่องการลงทุนจะกลาวถึงในรายงานสวนถัดไป

6.3 สาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศคูคา
การเจรจาความตกลงการคาเสรีกลายเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของไทยในการขยายเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ ในปจ จุบัน ประเทศไทยไดเจรจาจัด ทําเขตการคาเสรีกับ 8 ประเทศ และ 1
โครงการความรวมมื อทางเศรษฐกิจ (BIMST-EC) รวมทั้งการดําเนินการศึก ษาสํา หรับ เตรีย มการ
เจรจาความตกลงการคาเสรีกับแอฟริกาใต และเม็กซิโก ซึ่งสาระสําคัญของการเจรจาการคาบริก าร
ระหวางไทยกับประเทศตางๆ สรุปไดดังนี้

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ

6-7

• ไทย-ออสเตรเลีย
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียถือเปนความตกลงการคาเสรีสองฝายฉบับ แรกของ
ประเทศไทยที่ ค รอบคลุ ม ขอบเขตกว างขวางในทุ ก เรื่ อ งที่ ทั้ ง สองประเทศมี ค วามสนใจร ว มกั น
(Comprehensive) โดยไทยและออสเตรเลียไดลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และ
จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548
ขอบเขตการเจรจาการคาบริก ารภายใตความตกลงฯ นี้ครอบคลุมธุรกิจบริการทุกประเภท
โดยจะทยอยเจรจาเปดเสรีในสาขาธุรกิจที่พรอมทุกๆ 3 ป ซึ่งออสเตรเลียจะเปดตลาดใหนักลงทุนไทย
หรือผูใหบริการที่เปนคนไทยสามารถเขาไปจัดตั้งธุรกิจในออสเตรเลียทุก ประเภทได 100% (mode 3)
ยกเวนธุรกิจประเภทหนังสือพิมพ การกระจายเสีย ง การบินระหวางประเทศและทาอากาศยาน แต
จะตองดําเนินการภายใตนโยบายการลงทุนตางประเทศและกฎหมาย (Foreign Acquisitions and
Takeovers Act-FATA) (รายละเอี ย ดใน FATA จะกล า วถึ ง ในบทของการลงทุ น ) นอกจากนี้
ออสเตรเลีย จะเปด ตลาดในธุรกิจ อื่นๆ เพิ่มนอกจากที่ผูกพันไวภายใต WTO อาทิ การซอมรถยนต
บริการโทรศัพทมือถือและดาวเทียม เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 6.1)
ในขณะเดี ย วกั น ภายใต mode 3 ของการค า บริก าร ประเทศไทยจะเป ด ตลาดใหค น
ออสเตรเลี ย ลงทุ น ทางตรงได ไ ม เ กิ น 50% ในธุร กิ จ ทุ ก ประเภทที่ ไ ม อ ยู ใ นบั ญ ชี 1 และ 2 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และกําหนดใหการประกอบธุรกิจทุก
ประเภทและการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา นอกจากนี้
ประเทศไทยจะเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาที่ผูกพันไวกับ ประเทศสมาชิกอื่นภายใต WTO โดย
เปด ตลาดในบางธุรกิจใหค นออสเตรเลีย ถือหุนไดไมเกิน 60% โดยมีเงื่อนไขวาต องเปนธุ รกิจ ที่จ ด
ทะเบียนจัดตั้งในไทยและมีสัดสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3 ตอ 1 ซึ่งสว นใหญเปนธุรกิจขนาดใหญและ
ตองใชเงินลงทุนสูง โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการ
ตางๆ อาทิ ธุรกิจการสรางหอประชุมขนาดใหญ ศูนยแสดงสินคานานาชาติ มารีนา สวนสนุก เปนตน
(ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 6.1)
สว นรูปแบบการคาบริการที่ใหบุค ลากรตางชาติเขามาใหบ ริก ารภายในประเทศ (mode 4)
ออสเตรเลีย จะยกเลิก เงื่อนไขการทดสอบตลาดแรงงาน (Labor Market Testing) ใหกับคนไทยเปน
การถาวรกลาวคือ นายจ างไมจํ าเป นตองประกาศหาคนงานในออสเตรเลีย กอนจึง จะสามารถจาง
แรงงานจากนอกประเทศได รวมทั้งการอนุญาตใหคนไทยเขาไปทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ
และผูเชี่ยวชาญในออสเตรเลียไดโดยมีการกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการเขาไปทํางานตามคุณสมบัติ
และประเภทบุคคลที่สามารถเขาไปประกอบธุรกิจ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 6.1) ในขณะที่
ประเทศไทยจะเปดตลาดใหคนออสเตรเลียเขามาทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ และผูเ ชีย่ วชาญ
ไดยกเวนใน 39 อาชีพที่หามคนตางชาติทําตามพระราชกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตาง
ดาวทํา พ.ศ. 2522 โดยกําหนดเงื่อนไขตามประเภทและคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถเขามาประกอบ
ธุรกิ จในไทยไวโดยมีรายละเอีย ดเปรีย บเทีย บกั บเงื่ อนไขของออสเตรเลี ยดัง แสดงในตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 เงื่อนไขของรูปแบบการคาบริการภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
รูปแบบการคา
บริการ
mode 3

เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย

เงื่อนไขของประเทศไทย

• คนไทยสามารถเขาไปจัดตั้งธุรกิจใน
ออสเตรเลียทุกประเภทได 100% ยกเวน
ธุรกิจประเภทหนังสือพิมพ การกระจาย
เสียง การบินระหวางประเทศ และทา
อากาศยาน แตจะตองดําเนินการภายใต
นโยบายการลงทุนตางประเทศและ
กฎหมาย
• ออสเตรเลียเปดตลาดในธุรกิจอืน่ ๆ เพิม่ ให
ไทยนอกจากที่ผูกพันไวภายใต WTO อาทิ
การซอมรถยนต บริการโทรศัพทมอื ถือและ
ดาวเทียม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
สถาบันสอนภาษาไทย สถาบันสอน
ทําอาหารไทย สถาบันสอนนวดไทย ธุรกิจ
เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิตสินคา
ทุกประเภท

• ประเทศไทยจะเปดตลาดใหคนออสเตรเลีย
ลงทุนทางตรงไดไมเกิน 50% ในธุรกิจทุก
ประเภทที่ไมอยูในบัญชี 1 และ 2 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542
• ประเทศไทยจะเปดตลาดใหออสเตรเลีย
มากกวาที่ผูกพันไวกับประเทศสมาชิกอืน่
ภายใต WTO โดยเปดตลาดในบางธุรกิจให
คนออสเตรเลียถือหุน ไดไมเกิน 60% และมี
เงื่อนไขวาตองเปนธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตัง้
ในไทยและมีสัดสวนหนีส้ นิ ตอทุนไมเกิน 3
ตอ 1 โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุม
สาขาบริการตางๆ 9 สาขาดังนี้
1. สาขาบริการธุรกิจ ไดแก ที่ปรึกษาดาน
การจัดการทั่วไป (เฉพาะที่จัดตั้งเปน
สํานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าคใหบริษัทใน
เครือหรือสาขา) หอประชุมขนาดใหญ และ
ศูนยแสดงสินคานานาชาติขนาดใหญ
2. สาขาบริการสือ่ สาร แบงเปน
- บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุน
 ไดไม
เกิน 50 % ไดแกบริการขายอุปกรณ
โทรคมนาคม เชาอุปกรณสถานี
โทรคมนาคม และที่ปรึกษาดาน
โทรคมนาคม
- บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุน
 ไดไม
เกิน 40 % ไดแก Domestic very
small aperture terminal เฉพาะที่ใช
บริการระบบเครือขายภายใตกํากับ
ของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทช.)
- บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุน
 ไดไม
เกิน 25 % ไดแก Database access
services เฉพาะที่ใชบริการระบบ
เครือขายภายใตกํากับของ กทช.

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ
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เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย

เงื่อนไขของประเทศไทย
3. สาขาบริการกอสราง ไดแก บริการ

4.

5.

6.

7.

8.
9.

mode 4

• ผูที่เขาไปติดตอธุรกิจ (Business visitor)

สามารถเขาไปทํางานไดไมเกิน 3 เดือน
• ผูที่เขาไปใหบริการ (Service seller)
สามารถเขาไปทํางานไดไมเกิน 6 เดือน
และตออายุไดแตรวมเวลาทั้งสิน้ ไมเกิน 12
เดือน
• ผูโ อนยายภายในกิจการ (Intra corporate
transferee) สามารถเขาไปทํางานไดไม
เกิน 4 ป และตออายุไดแตรวมเวลาทั้งสิน้
ไมเกิน 10 ป และอนุญาตใหคสู มรสและ
ผูติดตามของผูโอนยายภายในกิจการเขา
ไปทํางานในตําแหนงใดก็ไดในระยะเวลา
เดียวกับที่กําหนดไวในวีซาของผูโอนยาย
ภายในกิจการ
• ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual
service supplier) สามารถเขาไปทํางานได

•

•

•

กอสรางโครงสรางพืน้ ฐานสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ
สาขาบริการจัดจําหนาย ใหคนออสเตรเลีย
ถือหุนได 100% ในบริการจัดจําหนายและ
ติดตั้งผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงาน
ออสเตรเลียในไทย
สาขาบริการศึกษา ไดแก
สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการสอนและวิจัย
ดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน
สาขาบริการทองเที่ยวและเดินทาง ไดแก
โรงแรมหรูหราขนาดใหญ และภัตตาคาร
เต็มรูปแบบ
สาขาบริการนันทนาการ วัฒนธรรมและ
กีฬา ไดแก สวนสาระ (Theme park) และ
อุทยานสัตวน้ํา
สาขาบริการขนสง ไดแก ที่จอดเรือ
ทองเทีย่ ว
สาขาการลงทุนเหมืองแร ไดแก การทํา
เหมืองแรบนบกและในทะเล
ผูโอนยายภายในกิจการเขามาทํางานได 1
ป ตออายุไดไมเกิน 5 ป โดยกิจการที่
วาจางตองนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ไทยไมนอ ยกวา 3 ลานบาทตอลูกจางคน
ตางชาติ 1 คนและมีลูกจางคนตางชาติรวม
ทั้งหมดไดไมเกิน 10 คน
ผูใหบริการตามสัญญาตองไดรบั การวาจาง
ใหมาใหบริการแกธุรกิจไทยหรือ
ออสเตรเลียในไทยโดยอนุญาตใหเขามา
ทํางานได 1 ป ตออายุไดไมเกิน 3 ป โดย
ธุรกิจดังกลาวตองมีทนุ ชําระแลวไมนอ ย
กวา 2 ลานบาทตอลูกจางคนตางชาติ 1
คนและจะมีลูกจางคนตางชาติรวมทั้งหมด
ไดไมเกิน 10 คน
ผูเขามาติดตอธุรกิจเขามาทํางานไดไมเกิน
90 วัน ตออายุได และมีระยะเวลารวมกัน

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
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เงื่อนไขของประเทศไทย

ไมเกิน 3 ป ยกเวนผูเชี่ยวชาญที่เปนพอ
ครัวไทย ที่ไดรบั การวาจางจากกิจการใน
ออสเตรเลียสามารถเขาไปทํางานไดไมเกิน
4 ป
• ผูบริหารและผูจัดการของธุรกิจที่มบ
ี ริษัท
แมตั้งอยูในประเทศไทยทีป่ ระสงคจะจัดตั้ง
สาขาหรือบริษัทในเครือในออสเตรเลีย
สามารถเขาไปทํางานไดไมเกิน 4 ป

ทั้งหมดไมเกิน 1 ป
• คูสมรสและผูติดตามของผูโอนยายภายใน
กิจการและผูใหบริการตามสัญญาสามารถ
ทํางานในตําแหนงผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูเชี่ยวชาญไดในระยะเวลาเดียวกับที่
กําหนดไวในสัญญาจางของผูโอนยาย
ภายในกิจการและผูใหบริการตามสัญญา
• คนออสเตรเลียสามารถใชบริการ
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน และ
นักธุรกิจผูถอื บัตร APEC Business Travel
Card สามารถมาประชุมและติดตองานใน
ไทยไดไมเกิน 90 วันโดยไมตอ งมี
ใบอนุญาตทํางาน

หมายเหตุ: ผูเชี่ยวชาญทีเ่ ปนพอครัวไทย หมายถึง ผูที่ไดรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับออสเตรเลียเปนความตกลงที่มีขอสรุปดาน
การคาบริการแลวและจะมีผลบังคับใชในตนป 2548 นี้ สวนประเด็นการคาบริการภายใตความตกลง
แบบทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศอื่นๆ นั้นยังอยูระหวางการเจรจาซึ่งสามารถสรุป ความคืบหนาได
ดังนี้
• ไทย-นิวซีแลนด
การเจรจาความตกลงการค า เสรี ไ ทย- นิ ว ซี แ ลนด มีค วามคื บ หน าถึ งการเจรจาครั้ ง ที่ 4
ระหวางวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2547 ที่กรุงเทพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบผลการเจรจาแลว
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีของทั้ง สองฝ ายได รวมกั นประกาศสรุปผลการเจรจาเมื่ อวันที่ 30 พฤศจิ กายน
2547 ระหวางการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ณ กรุงเวีย งจันทน สว นประเด็นการเจรจาเรื่องการคา
บริการ กําหนดใหมีการเจรจาเปดตลาดการคาบริก ารภายใน 3 ป หลังจากความตกลงมีผลใชบังคับ
และจะมีหนังสือแลกเปลี่ยนซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของความตกลง FTA ในเรือ่ งพอครัวไทยทีไ่ ดรบั วุฒบิ ตั ร
จากกรมพัฒนาผีมือแรงงานและไดรับการวาจางจากผูประกอบการในนิว ซีแ ลนดจะสามารถเขาไป
ทํางานได 3 ป และตออายุได 1ป รวมทั้งจะดําเนินการเจรจาใหมีก ารยอมรับวุฒิบัตรผูประกอบการ
อาชีพนวดไทยและใหสามารถเขาไปทํางานในนิว ซีแลนดไดภายใน 3 ป หลังความตกลงฯ มีผลใช
บังคับ ในขณะที่ไทยจะอํานวยความสะดวกในการเขามาทํางานของนักธุรกิจนิวซีแลนด ซึง่ รายละเอียด
จะคลายคลึงกับที่ไทยเปดใหกับออสเตรเลีย

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ
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• ไทย- ญี่ปุน
การเจรจาเปดตลาดการคาบริการระหวางไทยกับญี่ปุนยังไมสามารถตกลงกันไดเนื่องจาก
ประเทศไทยตองการใชแ นวทางแบบระบุเฉพาะสาขาที่ตองการเปดตลาด (Positive List Approach)
ในขณะที่ญี่ปุนเสนอใหใชก ารเปด ตลาดแบบทุก สาขาและระบุขอจํากัด การเปดตลาดเทาที่กฎหมาย
ปจ จุบันมีอยู (Negative List Approach) รวมทั้ง ตองการใหไทยเปดเสรีในสาขาบริการทางการเงิน
สวนฝายไทยตองการใหญปี่ ุนยอมรับมาตรฐานฝมือแรงงานไทยและเปด ตลาดการใหแ รงงานไทยที่มี
ฝมือไปทํางานไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเสนอใหคนญี่ปุนที่เขามารักษาพยาบาลในไทยสามารถขอเงิน
คืนไดจากระบบประกันสุขภาพในญี่ปุน
• ไทย-บาหเรน
ไทย-บาหเรน ไดรวมลงนามกรอบความตกลงวาดวยการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจและมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2545 สําหรับการลดภาษีสินคาในเบื้องตนบางสวนอยางเรงดวน (Early
Harvest) ซึ่งถือเปนความตกลงในระดับทวิภาคีฉบับแรกของไทย สว นประเด็นการคาบริการ ทั้งสอง
ฝายไดหารือในสาขาการคาบริการที่แตละฝายใหความสนใจ โดยสาขาที่จะนํามาเจรจาในชว งแรก ซึ่ง
บาหเรนใหความสําคัญคือ สาขาการเงินและการธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ในขณะที่ไทยให
ความสําคัญในสาขากอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจรานอาหารไทย บริการสุขภาพและทองเที่ย ว
เปนตน
• ไทย-จีน (อาเซียน-จีน)
การเจรจาการคาบริการของทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงกันไดในประเด็นหลักๆ โดยเฉพาะ
ในเรื่องคํานิยามของบุคคลธรรมดา (Natural Person of a Party) ที่จะไดรับประโยชนจากความตกลงฯ
วาควรครอบคลุมถึ งผูมีถิ่ นพํานัก ถาวร (Permanent Resident) หรือไมนอกเหนือจากบุค คลที่ถื อ
สัญชาติของประเทศภาคีนั้น โดยจีนไมตองการใหบุคคลธรรมดามีความหมายครอบคลุมถึงผูมีถิ่ น
พํานักถาวร เนื่องจากขณะนี้จีนยังไมมมี าตรการภายในประเทศมารองรับในเรื่องนี้ ในขณะที่อาเซีย น
สวนใหญยังคงยืนยันที่จะใหความหมายของบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีครอบคลุมถึงผูมีถิ่นพํานัก
ถาวร สวนไทยยังสงวนสิทธิที่จะใหคํานิยามของบุคคลธรรมดารวมถึงผูมีถิ่นพํานักถาวร
การประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ผูนําอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวย
การรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนไดลงนามในพิธีสารรายสาขา
11 ฉบับ ซึ่งกรอบความตกลงดังกลาว ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการนํารองสําหรับการรวมกลุมสินคาและ
บริ ก ารสํ า คั ญ 11 สาขาของอาเซี ย น ได แ ก เกษตร ประมง ผลิ ตภั ณ ฑ ไม ผลิ ต ภัณฑ ย าง สิ่ ง ทอ
ยานยนต อิเ ล็ ก ทรอนิก ส เทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาสุ ข ภาพ การท องเที่ ย ว การบิน โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน และมีการเคลื่อนยายวัตถุดบิ สินคา
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรียิ่งขึ้น
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สาระสําคัญของกรอบความตกลงฯ ในสวนของการคาบริก ารไดแ ก สาขาการทองเที่ยว โดย
ไทยแสดงทาทีในการสนับสนุนใหอาเซียนเปนศูนยกลางของการทองเที่ยว และเปนจุดหมายปลายทาง
ของการเดินทาง โดยจะมุงใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางภายในอาเซียน
การส งเสริมการท องเที่ย วและการตลาด รวมทั้ งส งเสริมการลงทุนดา นการท องเที่ย วโดยเฉพาะ
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ และจัดทํามาตรฐานดานการทองเที่ยวใหไดรับการยอมรับในระดับสากล
สวนสาขาการบิน ไทยจะสนับสนุนใหอาเซียนเปนศูนยกลางทางการบินของเอเชีย และสนับ สนุนการ
เดินทางของนักธุรกิจ และการทองเที่ย ว โดยอาเซีย นจะเปดเสรีดานการบิน ทั้งดานการขนสงสินคา
และผูโดยสาร โดยมีเปาหมายที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2553 ทั้งนี้ ไทย สิงคโปร และบรูไน
ไดล งนามในความตกลงเพื่ อเปด เสรีก ารขนสง สินคาทางอากาศ เมื่อ เดื อนกุมภาพันธ 2547 และ
ประเทศกัมพูชาไดเขารวมเปนภาคีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547
• ไทย-เปรู
การเจรจาการคาบริการระหวางไทย-เปรูมีประเด็นที่ขัดแยงกัน เนื่องจากฝายไทยเสนอใหใช
Positive list approach ขณะที่เปรูตองการใช Negative list approach ซึ่งทั้งสองฝายยังตกลงกันไมได
ดังนั้น ในระหวา งการเจรจาทั้ งสองฝายจึงใช Consolidated agreement
นอกจากนี้ ไทยไดยื่น
ขอเสนอใหเปรูเปดตลาดการคาบริการในสาขาวิชาชีพ (สถาปนิก วิศวกร) การจัดจําหนายภาพยนตร
การกอสราง การศึกษา การทองเที่ยว ธุรกิจเสริมความงาม การบําบัดดวยธรรมชาติ (นวดแผนโบราณ
และสปา) การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เหมืองแรและการผลิต
• ไทย-อินเดีย
การเจรจาการคาบริการของทั้งสองฝายไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอรางความตกลงดาน
การคาบริการที่ฝายอินเดียเปนผูยกรางขึ้น โดยสวนใหญมีพื้นฐานมาจากความตกลงดานการคาบริการ
ภายใตองคการการคาโลก (GATS) และทั้งสองฝายเห็นวาควรเจรจาเพื่อเปดตลาดในลักษณะ Positive
list approach โดยกําหนดใหมีการเจรจาขอบทเสร็จสิ้นภายในตนป 2549
• ไทย-สหรัฐฯ
การหารือดานการคาบริก ารขามพรมแดนของทั้งสองฝายสรุปไดวา ไทยเสนอใหรางขอบท
(Chapter) ดานการคาบริการมีโครงสรางและหลักการที่สอดคลองกับขอบทดานการคาบริการที่ไทย
เสนอในกรอบเจรจา FTA อื่นๆ เชน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งสหรัฐอเมริกาเห็นดวยกับไทยในบาง
ประเด็นในรางขอบท แตยังมีความเห็นที่ไมสอดคลองกับไทยในบางประเด็น เชน ไทยตองการใชก าร
เจรจาเป ดตลาดแบบ Positive List approach แต สหรั ฐ อเมริ กาต อ งการใช แ บบ Negative List
approach ไทยตองการใหค รอบคลุมการใหบริการในทุกรูปแบบรวมถึงการลงทุนในภาคบริการ แต
สหรั ฐอเมริก าตองการใหแ ยกการลงทุ นในภาคบริ ก ารไปเจรจาในกลุ มเจรจาด า นการลงทุ น ไทย
ตองการใหมีบทบัญญัติดานมาตรการคุมครองในลักษณะตางๆ เชน มาตรการปกปองฉุกเฉินสําหรับ
การคาบริการ และมาตรการดุลการชําระเงิน เปนตน โดยประเด็นสําคัญที่ไทยเสนอคือการเจรจาเรื่อง
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การเขาไปทํางานของบุคคล และขอใหสหรัฐฯ ยอมรับคุณสมบัติข องคนไทยที่เขาไปทํางานในอาชีพ
ต า งๆ เช น พ อ ครั ว ผู ป ระกอบอาชี พ นวดไทย ในขณะที่ ส หรั ฐ ฯ เสนอให ไ ทยเป ด ตลาดธุ รกิ จ
โทรคมนาคม การเงิน และบริการไปรษณียดวนพิเศษ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 6.5)
• BIMST-EC
ประเด็ นเรื่ องการเป ด เสรี ก ารค า บริ ก ารจะมีก ารเจรจาให ค รอบคลุ มสาขาที่ สํ าคั ญโดยใช
Positive list approach และใหนําหลักการปฏิบัตทิ ี่เปนพิเศษและแตกตาง และความยืดหยุนมาใชกับ
ประเทศพัฒนานอยที่สุด รวมทั้งกําหนดใหมีก ารเจรจาเพื่ อเปดเสรีในนโยบายการลงทุน โดยใหใช
แนวทาง Positive list approach สําหรับการเปด ตลาดการคาบริการดว ย ซึ่งจะเริ่มการเจรจาดาน
การคาบริการในป 2548

6.4 สาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบ
ทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูค า สําคัญ
สหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับหลายประเทศทั้งในภูมิภาคเดียวกัน
และตางภูมิภาคกัน อาทิ จอรแดน อิสราเอล ชิลี สิงคโปร ออสเตรเลีย และโมร็อคโค และอยูในระหวาง
การเจรจากับกลุม 5 ประเทศในแอฟริก า (Southern African Customs Union: SACU) นอกจากนี้
สหรัฐฯ ยังอยูในชวงการพิจารณาทําความตกลงการคากับประเทศอื่นๆ อีก ไดแก ความตกลงการคา
เสรีสหรัฐฯ -ตะวันออกกลาง และ ความตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉีย งใต
รวมทั้งประเทศไทย นอกจากนีส้ หรัฐฯ ยังมีความตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement) ทั้งความตกลง
การคาเสรีและความตกลงทางการคาเฉพาะดานกับประเทศตางๆ อีกเปนจํานวนมาก
สาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการของสหรัฐฯ จะเนนประเด็นเรื่องการเขาสูตลาดบริการ
และการกํากับดูแลในประเทศที่เปนธรรม โดยสาขาที่สหรัฐฯ ใหค วามสนใจเปนพิเศษ ไดแก บริก าร
ทางการเงิน (Financial Services) บริการโทรคมนาคม (Telecommunications) และบริการไปรษณีย
ดวนพิเศษ (Express Delivery Services) ทั้งนี้ ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีซึ่งสหรัฐฯ จะใชเปน
ตนแบบในการเจรจากับประเทศไทย ไดแก ความตกลงการคาเสรีแ บบทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกา
กับ สิงคโปร (US-Singapore Free Trade Agreement) และระหวางสหรัฐอเมริกากับชิลี (US-Chile
Free Trade Agreement) โดยการเปดเสรีการคาบริการตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปรจ ะ
กวางและลึกกวากรณีสหรัฐฯ -ชิลี สาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการของทั้งสองความตกลงสรุป
ไดดังนี้ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 6.2)
• สหรัฐฯ -สิงคโปร
การเจรจาความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรไดขอสรุปในเดือน
กรกฎาคม 2546 ซึ่งเปนความตกลงการคาเสรีฉบับที่ 5 ของสหรัฐฯ และเปนความตกลงการคาเสรี
ฉบับแรกทีส่ หรัฐฯ ลงนามกับประเทศในแถบเอเชีย
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

สาระสําคัญของความตกลงเนนการยึดหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง และ
หลั ก การปฏิ บัติ เ ยี่ ย งคนชาติ กั บ ผูให บ ริ การต างชาติ โดยความตกลงนี้มีผ ลบั งคั บ ใชในระดั บ ชาติ
(National) และระดับมลรัฐ (Regional) แตไมรวมถึงรัฐบาลในระดับทองถิ่น (Local government) โดย
ครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนของทั้งสองประเทศและสิทธิการลงทุนและการประกอบอาชีพ
ให บ ริ ก ารในประเทศคู ค า การเป ด ตลาดการค า บริ ก ารครอบคลุ ม ในหลายสาขา ได แ ก ธุ รกิ จ
คอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ย วของ โทรคมนาคม กอสราง วิศวกรรม ทองเที่ยว โฆษณา ไปรษณีย
ดวน บริการวิชาชีพ การกระจายสินคา การฝก อบรมและการศึก ษา และสิ่งแวดลอม โดยสิงคโปรจ ะ
เปด ตลาดใหธุรกิจ บริการสหรัฐฯ มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ Negative list approach นอกจากนี้
ภายใตหลักการเขาสูตลาด ไดระบุวาหามรัฐบาลของแตละประเทศจํากัดจํานวนผูประกอบการในตลาด
มูลคาหรือปริมาณการคา จํานวนสาขา จํานวนลูกคา ลักษณะของนิติบุคคลและการบังคับการรวมทุน
เปนตน
นอกจากนี้ การเปดเสรียังอนุญาตใหคงมาตรการเดิมไวซึ่งถึงแมจะขัดกับขอตกลง รวมทั้งให
การยกเวนสาขาบริการที่รัฐยังเปนผูใหบริการอยูในปจจุบันแตตองมีการกําหนดระยะเวลา ประเด็น
สําคัญอีกขอหนึ่งคือการกําหนดขอผูกพันไววาจะตองไมจํากัดการโอนถายเงินระหวางประเทศ โดยไม
มีมาตรการปกปอง สวนมาตรการในการกํากับดูแลจะตองมีความชัดเจนวาหนวยงานใดเปนผูมอี าํ นาจ
ในการอนุญาตประกอบกิ จ การในแต ล ะสาขา รวมทั้ง เงื่อนไขในการรับ ใบอนุญ าตต องชัดเจนและ
เปดเผยตอสาธารณชน โดยกระบวนการออกใบอนุญาตจะตองโปรงใสและมีหลักการที่ชัด เจน และ
มาตรการของการบริก ารจะตองไม สรางภาระต นทุ นแก ผู ประกอบการจนเกินควร อีก ทั้ งการออก
ใบอนุญาตจะตองไมเปนอุปสรรคที่มาจํากัดอุปทานของบริการในตลาด
ความตกลงนี้ยังเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติไดรับสิทธิที่เทาเทียมกับนัก ลงทุนในประเทศ
ในการซื้อหุนรัฐวิสาหกิจ ในประเทศ กลาวคือ รัฐไมสามารถจํากัด หุนสวนตางชาติข องรัฐวิสาหกิจที่
แปลงสภาพได โดยรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพหรือแปรรูปจะตองไมมีสิทธิพิเศษที่มากกวาบริษัทเอกชน
อื่นในตลาดเดียวกัน ยกเวนในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
สวนบริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของการไมเลือกปฏิบัติ และหลักการดานการเปด
ตลาด โดยทั้งสองประเทศจะตองปฏิบัติตอนัก ลงทุนตางชาติต ามหลัก การประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่ง และหลัก การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ตอการดําเนินงานของสถาบันการเงินและการ
ลงทุนในสถาบันการเงิน โดยอนุญาตใหประเทศคูสัญญาสามารถใหบริการดานการเงินประเภทใหม
เพิ่มเติมได และประเทศคูสัญ ญาห ามกี ดกันการเปด สถาบันการเงินของตั ว เองในประเทศคูสัญญา
รวมทั้งหามการจํากัดจํานวนสถาบันการเงิน มูลคาการทําธุรกรรมการบริการ ปริมาณการใหบริการ
ดานการเงิน และจํานวนแรงงานในธุรกิจสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศตองมีขอกําหนด
และนโยบายที่โปรงใสตอการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินและการใหบริการขามพรมแดน อีกทั้งมี
การตั้งคณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Service Committee) เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริการทางการเงิน และทําหนาที่ในการพิจารณา ตรวจสอบการใหบริการดานการเงิน ตลอดจนทํา
หนาที่ในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
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• สหรัฐฯ -ชิลี
การเจรจาความตกลงการค าเสรีแ บบทวิ ภ าคี ระหว างสหรั ฐ ฯ และชิ ลี ไ ด ขอ สรุ ป ในเดือ น
ธันวาคม 2545 ซึ่งถือเปนความตกลงการคาเสรีสองฝายฉบับแรกระหวางสหรัฐฯ กับ ประเทศในแถบ
อเมริกาใตที่ครอบคลุมขอบเขตกวางขวางในทุกเรื่อง (Comprehensive) ที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจ
รวมกัน
ความตกลงของทั้งสองฝายครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนทั้งสองประเทศและสิทธิการ
ลงทุนและการประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา โดยการเปดตลาดการคาบริการครอบคลุมใน
หลายสาขา ไดแ ก ธุรกิจ คอมพิ ว เตอรแ ละบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อง โทรคมนาคม ก อ สร าง วิ ศ วกรรม
ทองเที่ยว โฆษณา ไปรษณียดวน บริการวิชาชีพ การกระจายสินคา การฝกอบรมและการศึก ษา และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งชิลีจะเปด ตลาดใหธุรกิจ บริการสหรัฐ ฯ มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ Negative list
approach
บริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของการไมเลือกปฏิบัติ และหลักการดานการเปดตลาด
โดยทั้งสองประเทศจะตองปฏิบัติตอนักลงทุนตางชาติตามหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความ
อนุเคราะหยิ่ง และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตอการดําเนินงานของสถาบันการเงินและการลงทุนใน
สถาบันการเงิน โดยแตละฝายจะตองอนุญาตใหผูใหบริการทางการเงินตางชาติเ ขามาจัดหาบริก ารใน
ประเทศ และเขามาดําเนินกิจ การในประเทศภายใตหลักการปฏิ บัติเยี่ย งคนชาติ รวมทั้งแตละฝา ย
จะตองมีก ฎระเบียบและนโยบายดานการลงทุนที่โปรงใสและยุติธรรมในการบริหารจัด การกิจกรรม
ทางการเงิน และผูใหบริการทางการเงินจะตองมีสิทธิเขาถึงตลาดไดอยางเต็มที่ อีกทั้งจะตองอนุญาต
ใหสถาบันการเงินของประเทศคู สัญญาสามารถเขาถึ งระบบการชํ าระเงิ น และใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดหาเงินทุนและการ Refinance โดยตองมีกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทการลงทุนใน
ดานบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และยุติธรรม นอกจากนี้ แตละฝายหามกีดกันหรือ
จํากัดจํานวนสถาบันการเงิน มูลคารวมของการทําธุรกรรมการบริการทางการเงิน จํานวนผูดําเนิน
กิจการทางการเงิน และจํานวนแรงงานในภาคบริการทางการเงิน เพื่อเอื้อตอการเปดตลาดบริการทาง
การเงิน
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ตารางที่ 6.2 ประเด็นความตกลงการคาเสรีสหรัฐอเมริกา-สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา-ชิลี
ดานการคาบริการ
•

•

•

•

•

•

สหรัฐฯ -สิงคโปร
ตองยึดหลักการปฏิบัติเยีย่ งคนชาติและหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่งกับผูให
บริการตางชาติ
หามกําหนดจํานวนผูใหบริการ มูลคาของการทํา
ธุรกรรมบริการ ปริมาณการใหบริการและจํานวน
แรงงาน ตลอดจนหามจํากัดประเภทของการรวม
ลงทุนเพือ่ กอใหเกิดการคาบริการที่เสรีมากขึน้
สามารถกําหนดขอกําหนดภายในประเทศขึน้ มา
ใชไดแตตอ งไมเปนอุปสรรคตอการคาบริการ และ
ตองมีความเหมาะสมและโปรงใสในแตละภาค
บริการ
ตองใหการอนุมัตสิ ําหรับการโอนและจายเงินที่
เกี่ยวของกับการใหบริการขามพรมแดนโดยเสรีทั้ง
ในและนอกประเทศคูส ัญญา
สามารถที่จะระงับการใหสิทธิที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการแกประเทศอืน่ ๆ ได ถาการบริการนัน้ มา
จากประเทศนอกสมาชิกและไมมคี วามสัมพันธ
ทางการทูตระหวางกันหรือพฤติกรรมทางดาน
การคามีปญ
 หาและฉอฉล
สามารถที่จะกําหนดเครือ่ งมือที่เหมาะสมเกีย่ วกับ
การใหบริการได

•

•

•

•

•

•

สหรัฐฯ -ชิลี
ตองยึดหลักการปฏิบัติเยีย่ งคนชาติและหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่งกับผูให
บริการตางชาติ
ครอบคลุมธุรกิจการใหบริการอยางกวางขวาง
ไดแก การจัดสงดวน บริการวิชาชีพ ทีป่ รึกษาทาง
กฎหมายตางประเทศ การใหใบอนุญาตวิศวกร
ชั่วคราวและวิศวกรรม
หามมิใหรัฐบาลกําหนดจํานวนผูใหบริการ มูลคา
ของการทําธุรกรรมบริการ ปริมาณการใหบริการ
และปริมาณแรงงานในภาคบริการ
ตองไมออกกฎ ขอบังคับในการหามมิใหผูให
บริการตางชาติเขามาตั้งสาขาหรือตัวแทนใน
ประเทศ
ตองหารือรวมกันทุกปเพื่อทบทวนการดําเนินงาน
ในขอตกลงการคาบริการขามพรมแดนและ
พิจารณาประเด็นการคาบริการทีอ่ ยูในความสนใจ
ของประเทศคูเจรจา
ใหสิทธิโดยชอบธรรมแกคูสญ
ั ญาในการที่จะระงับ
การใหประโยชนแกผูใหบริการตางชาติในกรณีที่ผู
ใหบริการไมไดเปนชาติสมาชิกและชาติที่ระงับสิทธิ
พิเศษไมมคี วามสัมพันธทางการทูตกับประเทศที่
ถูกระงับ

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมโตะกลมเรื่อง “รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการคาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอยางไร”
โครงการจับกระแสองคการการคาโลก WTO Watch 27-28 เมษายน 2547.

6.5 การเปดเสรีตลาดบริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวาง
ไทยกับสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ ไดประกาศริเริ่มความสัมพันธทางการคากับประเทศอาเซียน ซึ่งเรียกวา Enterprise
for ASEAN Initiative (EAI) โดยสหรัฐฯ และประเทศอาเซียนแตละประเทศจะพิจ ารณารว มกันวา จะ
ดําเนินการเจรจาเพื่อทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement-FTA) แบบทวิภาคีกนั หรือไม
และเมื่อใด ทั้งนี้ การทําความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ และอาเซียนนั้น จะใชความตกลงการคา
เสรีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรซึ่งไดลงนามกันไปแลวเปนกรอบในการเจรจา ประเทศอาเซียนที่จะ
สามารถเจรจาการคาเสรีกับสหรัฐฯ ไดจะตองผานการลงนามในความตกลงกรอบดานการคาและการ
ลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement หรือ TIFA) กับสหรัฐฯ กอน ประเทศไทยได

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ
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ผานการลงนามความตกลง TIFA แลว และขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการเจรจาเพื่อทําความตกลง
การคาเสรีกับสหรัฐฯ
ประเทศไทยมีความตกลงดานการลงทุนกับ สหรัฐฯ ภายใตอนุสัญญาที่เรียกวา Treaty of
Amity and Economic Relations ตั้งแตป พ.ศ. 2509 ความตกลงดังกลาวใหสิทธิแ กนัก ลงทุนและ
บริษัทของสหรัฐฯ ในการลงทุนและดําเนินธุรกิจในประเทศไทยในระดับที่เทาเทียมกับนักลงทุนไทยทุก
ประการยกเวนในเรื่องของวีซาและใบอนุญาตการทํางาน การครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพยซึ่ง
จะตองเปนไปตามกฎระเบียบที่ใชกับชาวตางชาติทั่วไป ความตกลงดังกลาวครอบคลุมธุรกิจทุก สาขา
ยกเวน 6 สาขาคือบริก ารวิชาชีพ การขนสง การสื่อสาร การเงินและการธนาคารที่มีก ารรับฝากเงิน
การใชประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการคาผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ
อยางไรก็ตามความตกลงดังกลาวขัดกับหลักการปฏิบัติเยี่ย งชาติที่ไดรับความอนุเ คราะหยิ่ง (MFN)
ขององคการการคาโลก และจะตองยกเลิกไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548
รางขอตกลงวาดวยการคาบริการในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ
มีสาระสําคัญคลายคลึงกับที่ปรากฏใน Treaty of Amity and Economic Relations ระหวางประเทศ
ไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2509 ซึ่งใหสิทธิแกผูประกอบการสหรัฐฯ เทียบเทาผูประกอบการ
ไทย อยางไรก็ ตาม ขอตกลงดา นการคา บริ การในความตกลงการค าเสรี มีข อบเขตที่ จํากัด กวาใน
Treaty of Amity เนื่องจากใหการยกเวนสําหรับสาขาบริการดังตอไปนี้
1. มาตรการตางๆ ที่เปนการจํากัดการคาบริการที่บังคับใชอยูใ นเวลาที่มีการทําความตกลง
2. บริการทุกสาขาที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในเวลาที่ทําความตกลง
การที่ ค วามตกลงการค าเสรีมีค วามครอบคลุ มสาขาบริ ก ารน อยกว า เนื่ อ งมาจากการที่
ขอตกลงดานการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีมีความกาวหนามากกวาใน Treaty of Amity มาก
ซึ่งทําใหประเทศคูเจรจาตองการสงวนสิทธิการเปดเสรีในสาขาบริการที่อาจไดรับผลกระทบในทางลบ2
แมรางขอตกลงดังกลาวมีกรอบที่จํากัดโดยไมครอบคลุมหลายสาขาบริการและมาตรการ แต
รางขอตกลงดังกลาวมีประเด็นที่มิไดปรากฏใน Treaty of Amity 3 ประเด็น คือ
1. การกํากับดูแลในประเทศ ซึ่งจะตองดําเนินการอยางโปรงใสและเปนธรรม
2. การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ห า มมิ ใ ห รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ แ ปรสภาพเป น บริ ษั ท จํ า กั ด
(corporatized) แลว ไดรับสิทธิพิเศษใดๆ จากรัฐ และการใหนัก ลงทุนสหรัฐฯ มีสิทธิเ ทาเทียมกับนัก
ลงทุนไทยในการซื้อหุนของรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีการกระจายหุนตอสาธารณะ
2

ขอตกลงดานการลงทุนมีผลกระทบโดยตรงตอ การคาบริการ เนื่อ งจากการคาบริการโดยทั่วไปจะตองมีการลงทุนโดยตรง
การที่ขอตกลงดานการลงทุนเปดกวางใหนักลงทุนสหรัฐสามารถเขาไปลงทุนในประเทศอื่นได จึงมีผลทําใหเ กิดการเปดเสรีใน
สาขาบริการนั้นทันที เวนแตจะมีขอกําหนดเปนอยางอื่น
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3. การโอนเงิ น ข ามประเทศ ซึ่ ง ห า มมิ ใ ห รั ฐ มี มาตรการใดๆ อั น เป น การขั ด ขวางมิ ใ ห
ผูประกอบการโอนเงิน ดอกเบีย้ คารอยัลตี้ คาจางและอื่นๆ ออกนอกประเทศ
อยางไรก็ ตาม รา งขอตกลงดังกลาวไมมีขอห ามในเรื่ องการให การอุด หนุนของภาครัฐ ซึ่ง
หมายความวา รั ฐบาลสหรั ฐ ฯ สามารถให ก ารอุ ด หนุน แก นัก ลงทุ นของประเทศตนในการเข า มา
ประกอบกิจการในสาขาบริการตางๆ ในประเทศไทยภายใตความตกลงฯ ได
สาขาบริการที่สหรัฐฯ เรียกรองใหไทยเปดตลาดมากที่สุดไดแ ก บริการโทรคมนาคม บริการ
ทางการเงิน และบริการไปรษณียดวนพิเศษ ในขณะที่ไทยเรียกรองใหสหรัฐฯ เปดตลาดบริการในเรื่อง
การเขาไปทํางานของบุคคล และขอใหสหรัฐฯ ยอมรับคุณสมบัติข องคนไทยที่เขาไปทํางานในอาชีพ
ตางๆ เชน พอครัว ผูประกอบอาชีพนวดไทย ซึ่งบริการนวดไทย สปา และการทองเที่ยวเปนสาขา
บริการที่ไทยมีศักยภาพและความพรอมในการเปดตลาด โดยรายละเอียดสาขาที่ทงั้ ไทยและสหรัฐฯ ให
ความสนใจในการเปดตลาดภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางไทยและสหรัฐฯ ที่จ ะยึดตนแบบจาก
ความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปร สรุปไดดังนี้
6.5.1 บริการโทรคมนาคม
ขอตกลงดานโทรคมนาคมในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปร มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1.

การใหหลักประกันแกผูประกอบการของแตละฝายในการเขาถึงโครงขายโทรคมนาคม
สาธารณะในประเทศหรือขามพรมแดน โดยไมเลือกปฏิบัติ

2.

การให ห ลั ก ประกั น แก ผู ป ระกอบการของแต ล ะฝ า ยในการเชื่ อมต อกั บ โครงข า ย
โทรคมนาคมหรืออุปกรณของผูประกอบการอีกฝาย

3.

การกําหนดภาระหนาที่ของผูประกอบการรายใหญ (major supplier) ในการใหบริการ
โดยไมเลือกปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ในดานตอไปนี้
- การเชื่ อมต อโครงข า ยโดยแยกส ว น (unbundled) และให เ ชื่ อมต อได ทั้ ง แบบ
physical และ virtual collocation
- การจําหนายตอบริการ (resale) ในราคาที่คิดอางอิงตามตนทุน
- การใหผูประกอบการอื่นใชเสา หรือทอ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของผูประกอบการ
- การจั ด ทํ า และเป ด เผยข อ เสนอการเชื่ อ มต อ โครงข ายมาตรฐาน (Reference
Interconnection Offer)
- การให บ ริ ก ารวงจรเช า ในราคาที่ ส มเหตุ ส มผล โดยอยู ใ นระดั บ ที่ ส ามารถ
เปรียบเทียบไดกับราคาของผูประกอบการในประเทศอื่น

4.

การมีมาตรการคุมครองการแขงขัน (competitive safeguards) กลไกในการระงับขอ
พิพาทเรื่องการเชื่อมตอโครงขาย สิทธิในการรองเรียนและอุทธรณตอหนว ยงานกํากับ
ดูแล และสิทธิในการฟองรองตอศาลใหทบทวนการตัดสินใจของหนวยงานกํากับดูแล

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ

6-19

5.

การขจัดความเกี่ยวของระหวางหนวยงานกํากับดูแลและผูประกอบการ และการมีแผน
ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนกิจการเอกชน

6.

การมีความโปรงใสในการใหใบอนุญาตประกอบการ การจัด สรรทรัพยากรที่มีจํากั ด
และกระบวนการออกกฎระเบียบตางๆ

7.

การใหอิสระแกผูประกอบการในการเลือกเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ

อยางไรก็ต าม ความตกลงระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรไมไดค รอบคลุมถึงสิทธิในการเขาสู
ตลาดของผูประกอบการตางประเทศ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่สิงคโปรไดเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม
แลว
ตลาดโทรคมนาคมไทยเปนตลาดที่ขาดการแขงขันที่มีประสิทธิผล ซึ่งมีสาเหตุมาจากปญหา
ต า งๆ เช น กฎเกณฑ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ ที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน พฤติ ก รรมการผู ก ขาดของ
ผูประกอบการรายใหญที่มีอํานาจเหนือตลาด และเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานระหวางรัฐและเอกชน
ปญหาเหลานี้ทําใหบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยมีราคาสูงกวาประเทศเพื่อนบาน และมีปญหา
การรองเรียนจากผูบริโภคในดานตางๆ มาก
ปจจุบันเงื่อนไขการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมของไทยยังมีขอจํากัดดังตอไปนี้คือ (1) ตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐ (2) จํานวนใบอนุญาตอาจถูก จํากัดโดยหนวยงานกํากับ ดูแล และ (3) ตองเปน
บริษัทที่จดทะเบียนและดําเนินการในประเทศไทย รวมทั้งมีหุนสวนตางชาติไมเกินรอยละ 20 ของทุน
จดทะเบียน
6.5.2 บริการทางการเงิน
ขอตกลงดานบริการทางการเงินระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรประกอบดวย การไมเลือกปฏิบัติ
ตอผูประกอบการของแตละฝาย และใหผูประกอบการของแตล ะฝายเขาประกอบการในตลาดบริก าร
ทางการเงินของกันและกันในสาขาธนาคาร การประกันภัย และบริการที่เกี่ย วกับการประกันภัย และ
บริการทางการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ ประเทศคูสัญญาจะตองคุมครองธุรกรรมทางการเงินที่ถูก ตองตาม
กฎหมายใหไดรับสิทธิพิเ ศษภายใตขอสัญญานี้ โดยอนุญาตใหรัฐสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคและกํากับดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินใหเกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจได
โดยหลัก การแลว ขอตกลงดัง กลาวนาจะชว ยสรางโอกาสใหมๆ ในการประกอบการใหแ ก
สถาบันทางการเงินและนักลงทุนของประเทศคูสัญญาและเพิ่มชองทางในการใหบริการทางการเงินขาม
พรมแดน ตลอดจนชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้น และขอตกลงดังกลาวยังนาจะชวยเพิ่มความ
โปรงใสในการกํากับดูแลและลดขอจํากัด และความไมชัดเจนตางๆ ในการแขงขันในตลาด ตลอดจน
ชวยลดขอพิพาทตางๆ
กฎระเบียบของไทยมีขอจํากัดหลายประการที่รัฐบังคับ ใชกับ สาขาบริการการเงินในปจ จุบัน
เชน การจํากัดสัดสวนการถือหุนของตางชาติภายใต พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ที่อนุญาตใหตา งชาติ ถือหุนไดไมเ กินรอยละ 49 ยกเวนธุ รกิจ ที่มีกฎหมายเฉพาะ เชน พ.ร.บ การ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ 2505 อนุญาตใหตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือ
จํากัดสัดสวนผูบริหารอยางนอยสามในสี่ของจํานวนผูบริหารทั้งหมดตองเปนคนไทย เปนตน อยางไรก็
ตาม จากการที่ป ระเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 2540 จึงมีการตราพระราชกําหนดมาเพื่ อ
แกไขภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเปนกรณีเรงดวนโดยผอนผันเพดานการถือหุนตางชาติสําหรับธุรกิจการเงิน
เปนการชั่วคราวโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะพิจารณาเปนกรณีไป3 หลังจากพนระยะเวลาผอนผัน
ผูลงทุนตางชาติจะไมสามารถเพิ่มจํานวนหุนที่ค รอบครองไดซึ่งจะสงผลใหหุนสวนตางชาติจะคอยๆ
ลดนอยลงไปพรอมกับการเพิ่มทุน
สําหรับบริการนายหนาทางการเงินเปนธุรกิจ ที่หามคนตางชาติทําตาม พ.ร.บ การประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (บัญชีสาม) สวนบริการตราสารหนี้นั้นเปนธุรกิจที่ไมไดอยูในรายการ
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ ดังนั้นตางชาติสามารถประกอบการได เวนแตจ ะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ
6.5.3 บริการการขนสง และโลจิสติกส
กิจการดานการขนสงและโลจิสติกสครอบคลุมธุรกิจ ทั้งดานการขนสงทางน้ํา การขนสงทาง
อากาศ การขนสงทางบก และธุรกิจที่เกี่ย วเนื่องหลายประเภท อาทิ การประกันภัย ธุรกิจ รับ จัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ ตัวแทนพิธีศุลกากร การไปรษณีย เปนตน สภาพตลาดสว นใหญข อง
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการคาบริการดานการขนสงและโลจิสติกสทั้งในไทยและสหรัฐอเมริกามักจะเปด
ใหนักลงทุนจากตางประเทศเขาไปลงทุนโดยมีการกําหนดเงื่อนไขไมวาในเรื่องการลงทุน หรือการคา
บริการแรงงาน แต โดยสภาพทั่ว ไป สหรัฐฯ มีระดับ ของการเปด ตลาดแกนักลงทุนต างชาติ ในดา น
การคาบริการที่สูงกวาไทย (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 6.3)
ขอจํากัดสําคัญในการเขามาประกอบธุรกิจขนสงและโลจิสติกสของคนตางดาวในประเทศไทย
ไดแก ขอกําหนดในเรื่องสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวซึ่งบัญญัติในกฎหมายเฉพาะในแตละเรื่อง
เชน การประกอบกิจการขนสงชายฝง การขนสงทางอากาศภายในประเทศ การขนสงทางบก รวมทั้ง
การประกันภัย สวนธุรกิจบางประเภทที่ไมมีกฎหมายบัญญัติเปนการเฉพาะ เชน ธุรกิจรับจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศ และตัวแทนออกของ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
ห า มคนต า งด า วถื อ หุ น ข า งมาก (ไม เ กิ น ร อ ยละ 49) เนื่ อ งจากเป น กิ จ การที่ อ ยู ใ นบั ญ ชี ท า ย
พระราชบัญญัตนิ ี้ สําหรับกิจการที่ไมไดมีกฎหมายบัญญัติหามและมิไดอยูในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
คนตางดาวสามารถถือหุนขางมากไดขึ้นอยูกับดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการที่พิจารณาใหใบอนุญาต
3

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิช ย พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 มาตรา 5 เบญจ ระบุวา
ธนาคารพาณิชยตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ
ตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญ ชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตใ นกรณีที่มีเ หตุจําเปนตองแกไข
ฐานะหรือ การดําเนินการของธนาคารพาณิชยใด รัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจผอ นผันใหมี
จํานวนหุนหรือกรรมการเปนอยางอื่นได ในการผอนผันนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
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ประกอบธุรกิจ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวากิจการดังกลาวเปนสาขาบริก ารที่คนไทยยัง
ขาดความพรอมในการแขงขันกับตางชาติ กิจ การนั้นอาจจัดอยูในบัญชี 3 (21) ซึ่งเปนผลใหคนตาง
ดาวไมสามารถประกอบกิจการนั้นได แตสามารถเขามาประกอบกิจการในรูปแบบของการรว มทุนกับ
ผูประกอบการไทยได
สวนในประเด็นเรื่องการคาบริการแรงงานนั้น พบวาคนตางชาติไมสามารถเขามาประกอบ
อาชีพในดา นรับ จั ด การขนส ง สินคาฯ ตั วแทนออกของ รวมทั้ง คนขั บ ยานพาหนะภายในประเทศ
เนื่องจากบริก ารดังกลาว พ.ร.บ. การทํางานคนตางดาวฯ ไมอนุญาตใหคนตางดาวเขามาประกอบ
อาชีพได
สําหรับเงื่อนไขของสหรัฐฯ อเมริกานั้น ขอจํากัดการลงทุนโดยมากเปนผลมาจากรัฐบัญญัติที่
ใชบังคับโดยรัฐบาลกลาง เชน การขนสงทางเรือ การขนสงทางอากาศ การไปรษณีย ธุรกิจ รับ จัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ ตัวแทนออกของ เปนตน อยางไรก็ดี ในบางสาขาบริการรัฐบาลกลางอาจ
ใหอํานาจแกรัฐบาลในระดับมลรัฐดําเนินการออกกฎหมายบังคับใชภ ายใน เชน การประกันภัย การ
ขนส งทางบก ซึ่งมลรั ฐตา งๆ อาจมี การกําหนดมาตรฐาน เงื่ อนไข คุณ สมบั ติไ วแ ตกต างกันแตอ ยู
ภายใตกรอบที่หนวยงานรัฐบาลกลางไดกําหนดเปนมาตรฐานรว มกัน และเนื่องจากสว นใหญการคา
บริการเหลานี้ตองไดรับใบอนุญาต เงื่อนไขเหลานี้อาจเปนอุปสรรคที่ทําใหธุรกิจไทย รวมทั้งแรงงานไม
สามารถเขาไปใหบริการในดานการขนสงและโลจิสติกสแขงกับผูประกอบการในสหรัฐฯ ได
ตารางที่ 6.3 ภาพรวมการเปดตลาดการคาบริการสาขาขนสงและโลจิสติกส
สาขาบริการ รูปแบบ
ขนสงทางน้ํา ธุรกิจ

•
•

ขนสงทาง
อากาศ

แรงงาน

•

ธุรกิจ

•

แรงงาน

•

ไทย
เปดตลาดขนสงระหวาง
ประเทศและทาเรือ
จํากัดการถือหุน ของตางชาติใน
การลงทุนในการขนสงชายฝง
ขนสงทางน้ําในประเทศ โรงพัก
สินคา การขนถายสินคา
หามคนตางชาติเปนกรรมกร
คนขับพาหนะ เวนแตลูกเรือ
และแรงงานระดับสูง
จํากัดการถือหุน ของตางชาติใน
ธุรกิจการบินในประเทศ และ
กิจการบินระหวางประเทศที่
เปนของนิตบิ ุคคลไทย
หามคนตางชาติเปนกรรมกร
คนขับพาหนะ เวนแตลูกเรือ
และแรงงานระดับสูง

สหรัฐอเมริกา
• เปดตลาดขนสงระหวาง
ประเทศ แตปด ทาเรือน้ําลึก
• จํากัดการถือหุน ของตางชาติใน
กิจการขนสงชายฝงและทางน้ํา
ภายใน
• หามคนตางชาติเปนกรรมกร
• ใหสิทธิแกแรงงานระดับสูง
• จํากัดการถือหุน ของตางชาติใน
ธุรกิจการบินในประเทศ เพราะ
ตองใชสายการบินสหรัฐฯ
เทานัน้
• ใหสิทธิแกแรงงานระดับสูง
โดยเฉพาะชางซอม บํารุง
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สาขาบริการ รูปแบบ
ขนสงทางบก ธุรกิจ

•
•

ประกันภัย

รับจัดการ
ขนสงฯ
ตัวแทนออก
ของ

ไปรษณีย

ไทย
สหรัฐอเมริกา
จํากัดการถือหุน ของตางชาติใน • เปดตลาด แตมลรัฐกําหนด
ธุรกิจการขนสงในประเทศ
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต
และมีเงื่อนไขเรือ่ งความ
ขนสงระหวางประเทศตองขอ
ปลอดภัย และวงเงินประกันสูง
ใบอนุญาต
• สงวนสิทธิใบอนุญาตขับขี่เชิง
สงวนสิทธิใบอนุญาตขับขี่แก
คนไทย และถือเปนอาชีพสงวน
พาณิชยแกพลเมืองของมลรัฐ
จํากัดการถือหุน คนตางชาติ
• มลรัฐกําหนดเงือ่ นไขการออก
และนิติบุคคลตางชาติตั้งไดแค
ใบอนุญาตและมักใหสิทธินัก
สาขา และจะขยายสาขาไมได
ลงทุนตางชาติเฉพาะในบาง
บริการ
หามตางชาติเปนตัวแทน
• หามคนตางชาติขอรับ
นายหนาประกัน
ใบอนุญาต เวนแตไดรบั มา
จากมลรัฐอื่นมาแลว
หามตางชาติประกอบธุรกิจ
• ใหตางชาติลงทุนไดเฉพาะ
ตัวแทนนายหนาประกัน
ธุรกิจตัวแทนออกของ แตตอ งมี
พนักงานผูไดรบั ใบอนุญาต

แรงงาน

•

ธุรกิจ

•

แรงงาน

•

ธุรกิจ

•

แรงงาน

• หามตางชาติเปนตัวแทน
• หามคนตางดาวรับใบอนุญาต
นายหนาประกัน
• บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด
• USPS ผูกขาดเรือ่ งจดหมาย
ผูกขาดเรือ่ งจดหมาย และ
• เอกชนประกอบกิจการได
ไปรษณียบัตร
เฉพาะธุรกิจนอกอํานาจผูกขาด
• เอกชนประกอบกิจการได
ของ USPS
เฉพาะธุรกิจนอกอํานาจผูกขาด
ของบริษัทไปรษณียไทย

ธุรกิจ

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

กิจกรรมบริการในสาขาการขนสงทีไ่ ทยไดรับขอเรียกรองใหเปด ตลาดมากที่สุด ในการเจรจา
ระดับพหุภาคีคือ บริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ (freight forwarding) และบริการขนสงสินคา
(freight transport) ในทุกสาขาการขนสง แตในปจจุบันประเทศไทยผูก พันการเปดตลาดเพีย งบริการ
รับจัด การขนสงระหวางประเทศเฉพาะสาขาการขนสงทางเรือเทานั้น สว นบริการขนสงสินคา ไทย
ผูกพันการเปดตลาดในสาขาการขนสงทางเรือและสาขาการขนสงทางบก (เฉพาะสินคาแชแข็งหรือแช
เย็นและสินคาบรรจุคอนเทนเนอร)
อนึ่ง การเจรจาในระดับทวิภาคี ประเทศคูคาหลายประเทศเรียกรองใหไทยเปดตลาดในสาขา
การขนสงมากขึ้น รวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่เนนการเปดตลาดในสาขาการขนสงทางอากาศในกิจกรรม
บริ ก ารไปรษณีย ดว นพิ เ ศษ ซึ่ง สหรัฐ ฯ มี ศั กยภาพในการให บ ริก ารในด านนี้ เป นอยา งมาก โดยมี

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ
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ผูประกอบการรายใหญที่เปนที่รูจัก เชน FedEX และ UPS ประเด็นสําคัญที่สหรัฐฯ ต องการใหไทย
ปรับปรุง ไดแก การยกเลิกการใหเงินอุดหนุนขามจากบริการไปรษณียของรัฐที่จะทําใหการแขงขันของ
บริการไปรษณียดวนพิเศษเกิดความไมเปนธรรม และการยกเลิกกฎหมาย4ที่หามมิใหเอกชนประกอบ
กิจ การไปรษณี ย ซึ่ งทําให ผูป ระกอบการเหลานี้ ตองเสี ย ค าปรั บ ในอัต รา 30 บาทต อจดหมายดว น
(EMS) 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผูประกอบการสหรัฐฯ ตองการที่จะดําเนินธุรกรรมอยางถูกกฎหมายในประเทศ
ไทย จึงพยายามผลักดันประเด็นนี้เปนอยางมาก
ธุรกิจการบริการไปรษณียดวนพิเศษในสหรัฐฯ เติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่องในชวง 30 ปที่
ผานมา แตหลังจากที่ไมประสบความสําเร็จในการเจรจาผลักดันใหมีการเปดเสรีในสาขาบริการนี้ใน
การเจรจาระดับพหุภาคีรอบที่ผานมา สหรัฐฯ จึงหันมาเนนการเปดเสรีในระดับทวิภาคีเพื่อขยายตลาด
การใหบริการในธุรกิจการบริการไปรษณียดวนพิเศษไปยังประเทศคูคาอื่น ซึ่งจะตองมีการกําหนดกฎ
กติกาที่ชัดเจนในการใหความคุมครองแกนักลงทุนของสหรัฐฯ ที่จะเขามาลงทุนในประเทศคูคาแตละ
ประเทศ
6.5.4 บริการการทองเที่ยว
ธุรกิจการทองเที่ยวเปนสาขาบริการลําดับตนๆ ที่ไทยตองการเจรจากับทุกประเทศทีท่ าํ ความ
ตกลง FTA กับไทยรวมทั้งสหรัฐฯ สาขาบริการการทองเที่ยวภายใตบทบัญญัตขิ ององคการการคาโลก
ครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร สํานักงานตัวแทนทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว บริก าร
มั ค คุ เ ทศก ท อ งเที่ ย ว และอื่ น ๆ โดยกฎระเบี ย บของไทยที่ เ กี่ ย วข องกั บ สาขาบริ ก ารท อ งเที่ ย ว
ประกอบดวย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พ.ร.บ การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2522 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทํางานของคน
ตางดาว พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 เปนตน ซึ่งบริการมัคคุเทศก บริการตัวแทน
การเดิ นทางและผู ประกอบการนํ าเที่ย ว และ บริก ารขายอาหารหรื อเครื่ องดื่มเป นธุ รกิ จ ที่ หา มคน
ตางชาติทําตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (บัญชีสาม) นอกจากนี้ วิชาชีพ
มัคคุเทศกยังเปนวิชาชีพสงวนของคนไทย ตาม พ.ร.บ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2522 อีกดวย
ดังนั้น ขอผูกพันการเปดตลาดในปจจุบันจึงอยูภายใตกรอบกฎหมายไทยที่กําหนดใหทําได
คือ ไทยไมอนุญาตใหตางชาติคาบริก ารขามพรมแดน (mode 1) แตอนุญาตใหค นไทยเดินทางไปใช
บริการในตางประเทศได (mode 2) สวนการประกอบธุรกิจของคนตางชาติจะตองเปนไปตามกฎหมาย
ของไทยในปจจุบัน เชน การถือหุนของตางชาติจะตองไมเกินรอยละ 49 จํานวนผูถือหุนตางชาติตอง
ไมเกินกึ่งหนึ่งของผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บริการตัว แทนการเดินทางและ
ผูป ระกอบการนําเที่ยวจะตองมีกรรมการบริหาร (Board of director) ของบริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตองเปนคนไทย สวนชาวตางชาติที่ตองการเขามาทํางานในไทย (mode 4) นั้นไทยอนุญาตเฉพาะ
4

ตามมาตรา 6 , 7, 61 และ 63 แหง พ.ร.บ. ไปรษณีย พ.ศ. 2477 กําหนดบทลงโทษผูใหบริการไปรษณียเ อกชนจายคาปรับ
30 บาท/ชิ้น ซึ่งกฎหมายมิไดเปดชองใหเอาผิดทางอาญาหรือมีบทลงโทษที่รุนแรงกวานั้น
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บุคคลในระดับผูจัดการ หรือผูบริหารหรือผูชํานาญการ สามารถพํานักไดไมนอยกวา 1 ป และอาจขอ
ขยายระยะเวลาไดครั้งละ1 ป ไมเกิน 2 ครั้ง
บริ ก ารจั ด การโรงแรมเปนกิ จ กรรมที่ไ ม ได อยู ในรายการตามพระราชบัญญั ติ ซึ่ งต างชาติ
สามารถประกอบธุรกิจไดอยางเสรีไมถูกควบคุมโดยรัฐ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ
ซึ่งป จ จุ บันไทยยั งไมเ ปด เสรีอยา งเต็มที่ โดยเงื่อนไขการเปด ตลาดคือ ไทยไม อนุ ญาตใหตางชาติ
ใหบริการจัดการโรงแรมขามพรมแดน แตไมมีขอจํากัด ใดๆ หามมิใหคนไทยเดินทางไปตางประเทศ
เพื่อใชบริการดังกลาว ในกรณีที่ผูป ระกอบการตางชาติตองการประกอบธุรกิจ การจัดการโรงแรมใน
ไทยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว สวนกรณีการเขามา
ทํางานของบุคคลตางชาตินั้นไทยอนุญาตเฉพาะระดับผูจัดการ ผูบริหารหรือผูชํานาญการเทานั้น สวน
บุคคลธรรมดาที่เขามาเพื่อติดตอธุรกิจหรือใหบริการตามสัญญาสามารถพํานักในประเทศไทยไดไม
เกิน 90 วัน

6.6 ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
โดยทั่วไป ภาพรวมขอเรีย กรองที่ไทยไดรับจากประเทศคูคาในการเจรจาการคาบริการคือ
การขอใหลดอุปสรรคการคาบริการ อาทิ ขอใหยกเลิกหรือเพิ่มเพดานผูถือหุนตางชาติใหสูงกวารอยละ
49 และขอใหยกเลิก เพดานจํานวนผูถือหุนตางชาติ รวมทั้งขอใหเพิ่มหมวด (category) ของบุคคล
ธรรมดาใหเขามาทํางานในไทยได เชน ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual service suppliers) นัก
ธุรกิจตางชาติ ที่เขามาประกอบธุรกรรม (Business visitors) และผูใหบริการงานติดตั้ง (Installers
services) รวมทั้งเรียกรองใหไทยขยายอายุของใบอนุญาตการทํางาน (work permit) ในประเทศของ
พนัก งานบริษัท ตางชาติที่โอนยายมาจากตางประเทศ (intra-corporate transferees) นอกจากนี้ยัง
ขอใหไทยผอนผันสิทธิการถือครองที่ดินของคนตางชาติอีกดวย
การยกเลิ กหรื อเพิ่ มเพดานผูถือ หุนตา งชาติให สูงกวารอยละ 49 นั้นเปนประเด็นที่ ขัดกั บ
พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 2542 ที่จํากัดเกี่ยวกับสัดสวนหุนสวนตางชาติไมเกินรอยละ
49 (ตามบัญชีสาม)5 สวนใบอนุญาตการทํางานของพนักงานตางชาติในประเทศไทยมีอายุไมเกิน 1 ป
ตาม พ.ร.บ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และตออายุใบอนุญาตไดไมเกิน 1 ป เวนแตบุคคล
ตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายสงเสริมการลงทุนระบุให
บุค ลากรตางชาติที่เ ปนผูเชี่ย วชาญหรือผูชํานาญการทางเทคนิคเขามาทํางานในบริษัทที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนไดมากกวา 2 ป สวนการผอนผันสิทธิการถือครองที่ดินของคนตางชาตินั้น ปจจุบัน

5

ตาม พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บัญชีที่สาม ประกอบดวยธุรกิจที่คนไทยยังไมพ รอ มแขงขันกับ
กิจการของคนตางดาว การประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทจัดอยูในบัญชีสาม ซึ่งคนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับ
อนุ ญ าตจากอธิ บดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิจ การค า โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการประกอบธุ ร กิ จของคนต างด า ว ซึ่ ง
หมายความวา ไทยยังมีขอ จํากัดเรื่องสัดสวนหุนสวนตางชาติที่รอยละ 49 ซึ่งเปนขอ จํากัดแนวนอนในบริการในรูปแบบที่ 3
(mode 3 ) ทุกประเภท
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กฎหมายไทยเปดโอกาสใหตางชาติมีสิทธิในที่ดินมากขึ้น6 นอกจากนี้ ไทยยังอนุญาตใหบุคคลธรรมดา
สามารถเขามาทํางานในประเทศไทยได เชน Business Visitor, Contractual Services Supplier ซึ่ง
เขามาเพื่อจุด ประสงคในการติดตอธุรกิจหรือใหบริการตามสัญญาหรือเขามาติด ตอธุรกิจ สามารถ
พํานักในประเทศไทยไดไมเกิน 90 วัน เปนตน
ความตกลงในระดั บ พหุภ าคี ระบุใหป ระเทศสมาชิ ก สามารถกํ าหนดหรื อทยอยเลือ กเสนอ
ผูกพันภาคบริการเฉพาะในสาขาที่ตนมีศักยภาพและความพรอมโดยเจาะจงเปนรายสาขาได (Positive
List Approach) ในขณะที่ความตกลงในระดับทวิภาคีกําหนดใหประเทศคูสัญญาตองเปดเสรีทุก สาขา
บริการทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใชยกเวนในสาขาบริการที่ตกลงกันวาจะยกเวน (Negative List
Approach) ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผูประกอบการใน
สาขาบริการทีส่ หรัฐฯ สนใจมาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และผูประกอบการในสาขาบริก ารที่ไทย
สนใจไปประกอบธุรกิ จ ในสหรัฐ ฯ รวมทั้งผู ป ระกอบการวิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมซึ่ งมี
ขอจํากัดดานศักยภาพในการแขงขัน
6.6.1 ผลกระทบตอธุรกิจในสาขาบริการทีส่ หรัฐฯ และไทยสนใจ
ผลกระทบของความตกลงตอสาขาบริการตางๆ ขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพของตลาด
บริการตางๆ ภายในประเทศ ซึ่งสภาพตลาดภายในประเทศของสาขาบริการที่เปนที่สนใจของสหรัฐฯ
และไทย สามารถสรุปไดดังนี้
6.6.1.1 บริการโทรคมนาคม
ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยเปนธุรกิจที่ยังผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจเนื่องจากกฎหมายเดิม
ที่กําหนดใหภาครัฐเทานั้นที่สามารถเปนเจาของโครงขายการสื่อสารและเปนผูใหบริการโทรคมนาคม
ได อย า งไรก็ ดี ผู ป ระกอบการเอกชนได เ ข า มามี ส ว นร ว มในการติ ด ตั้ ง โครงข า ยและให บ ริ ก าร
โทรคมนาคมในรูปแบบของสัมปทานภายใตเงื่อนไขในการใหบริการและการกํากับของหนว ยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนผูใหสัมปทานเทานั้น แมในปจจุบันการผูกขาดโดยภาครัฐจะถูกลมเลิกไปจาก
การตรา พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 แตเนื่องจากความลาชาในการจัดตั้งองคกร
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งจะมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอันสืบ
เนื่องมาจากปญหาในการสรรหาผูที่จ ะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับ กิจการ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ (กทช.) ซึ่ ง ใช เ วลานานมาก ส ง ผลให กทช. เพิ่ ง เริ่ม ทํ างานเมื่ อวั นที่ 1

6

เชน พ.ร.บ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ใหสิทธิคนตางดาวที่นําเงินเขามาลงทุนในประเทศไม
ต่ํากวา 40 ลานบาทไมต่ํากวา 3 ป สามารถซื้อที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลหรือภายใน
บริเวณที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองไดไมเกิน 1 ไร นอกจากนี้ พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ
2520 ยังเปดโอกาสใหตางชาติสามารถถือครองที่ดินเพื่อใชในกิจการที่ไดรับอนุญาต หรือที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่กําหนดไว
โดยเฉพาะ
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พฤศจิ ก ายน 2547 จึ ง ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดเกณฑ ใ นการออกใบอนุ ญ าตในการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม
อยางไรก็ตาม การแขงขันระหวางรัฐวิสาหกิจและผูรับสัมปทานเอกชน รวมทั้งอัตราการลด
คาบริการโทรศัพททางไกลระหวา งประเทศโดยกระทรวง ICT สงผลใหผลผลิตโดยรวมของระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2.08 หมื่นลานบาท หรือระดับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP)
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.47 ภาคการผลิตสาขาที่ไดประโยชนจากการปฏิรูปอัตราคาบริการโทรศัพท
มากที่สุด 10 สาขาแรกคือสาขาที่ใชบริการโทรคมนาคมคอนขางมากในการผลิตหรือบริก าร ไดแ ก
การกอสราง ประกันภัย ภัตตาคาร เครื่องดื่ม เหมืองแร สิ่งพิมพ ผลไม ที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย
และยาสูบ การที่อัตราคาบริการโทรศัพทไดล ดลงอยางมาก หมายความวา ผลประโยชนดังกลาวได
สงผานใหแ กภาคการผลิต แลว อยางไรก็ต าม คณะวิจั ย ขอตั้งขอสั งเกตวา การลดอัตราค าบริก าร
โทรศัพททางไกลระหวางประเทศมิไดเกิดจากผลของการแขงขันในตลาดเนื่องจาก กสท. ยังคงผูกขาด
บริการดังกลาวอยู แตเปนการลดที่สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ ซึ่งอาจไมยั่งยืน จึงยังคงจําเปนตอง
เปดตลาดใหมีการแขงขันมากขึ้น
อนึ่ ง การที่ ป ระเทศไทยมี ข อ ตกลงทวิ ภ าคี กั บ สหรั ฐ อเมริ ก า เป น การเป ด โอกาสให
ผูประกอบการจากสหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนในกิจการโทรคมนาคมไทยไดโดยไมจํากัด ซึ่งจะสงผล
ใหผูประกอบการดังกลาวผูกขาดตลาดในประเทศได ดังนั้น หากประเทศไทยเปดใหผปู ระกอบการจาก
ทุก ประเทศสามารถเขามาแขงขันภายใตเงื่อนไขที่เทาเทียมกับคูสัญญาการคาเพื่อคานอํานาจทาง
ตลาดไดดวย เชน ถาบริษัทโทรคมนาคมสหรัฐอเมริกาสามารถเขามามีหุนสวนในบริษัทโทรคมนาคม
ในประเทศไทยไดรอยละ 100 บริษัทอื่นๆ จากยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ก็ค วรที่จ ะมีสิทธิ
เทาเทียมกัน มิฉะนั้นแลว บริษัทสหรัฐอเมริก าจะไดเปรียบซึ่งนําไปสูการผูกขาดตลาดโทรคมนาคม
ไทยได
อยางไรก็ตาม กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมจํากัดมิใหชาวตางชาติถือหุน
ในกิจการโทรคมนาคมไทยเกินรอยละ 25 ซึ่งเปนสัดสวนที่ต่ํากวาเพดานที่มีอยูกอนซึ่งกําหนดโดย
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่รอยละ 49 ทําใหสัดสวนหุนสวนตางชาติถอื อยู
ในบริษัทโทรคมนาคมไทยในปจจุบันบางรายจะสูงกวาเกณฑดังกลาว เชน บริษัท DTAC มีผูถือหุน
ตา งชาติ รายใหญ 4 รายรวมกันเปนสัด สว นการถือหุนสูง ถึง กวารอยละ 40 โดยมีผู ถือ หุนที่เ ป น
strategic partner คือ บริษัท Telenor จากประเทศนอรเวยถือหุนรอยละ 25 บริษัทโทรคมนาคมไทย
หลายรายมีผูรวมทุนเปนตา งชาติ เชน บริษัท AIS (Singtel 21%) Samart (Telekom Malaysia
19.6%)
แมคณะรัฐมนตรีจะมีมติเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 ใหมีการปรับเปลี่ยนเพดาน
หุนสวนตางชาติจากรอยละ 25 เปนรอยละ 49 ซึ่งจะสอดคลองกับสัดสวนที่กําหนดไวสาํ หรับบริการทุก
ประเภทใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 แตจวบจนปจจุบันก็ยังไมมีก าร
ดําเนินการเพื่อแกไขกฎหมายดังกลาวแตอยางไร ทําใหโอกาสที่ผูประกอบการไทยจะสามารถรว มทุน
กับบริษัทตางชาติที่เปนมืออาชีพมีนอย การที่ประเทศไทยจะเสนอขอผูกพันที่มากไปกวาบทบัญญัติ
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ของกฎหมายในปจจุบันหมายความวาจะตองมีการแกไข พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2544 ดวย
ตารางที่ 6.4 สภาพการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย
ประเภทของ
บริการ
โทรศัพท
ภายในประเทศ

จํานวนผูป ระกอบ
รายชื่อผูป ระกอบการ
สวนแบง
สัดสวนการถือ
การในตลาด
ตลาด (%) หุนตางชาติ (%)
2 ราย
กรุงเทพฯ
บริษทั ทศท. จํากัด (รัฐวิสาหกิจ)
50%
0%
บมจ. เทเลคอม เอเชีย
50%
0%
ตางจังหวัด
บริษทั ทศท. จํากัด (รัฐวิสาหกิจ)
50%
0%
บมจ. TT&T
50%
20.40%
โทรศัพททางไกล
รายเดียว
บริษทั กสท. จํากัด (รัฐวิสาหกิจ)
100%
0%
ระหวางประเทศ
โทรศัพทเคลือ่ นที่
3 รายใหญ
AIS
59.3%
40%
DTAC
31.2%
48.86%
Orange
7.6%
0.091%
DPC (บริษทั ในเครือเดียวกับ AIS)
1.7%
48.99%
(สวนแบงตลาดคํานวณจากจํานวนผูใชบริการ ณ สิ้นป พ.ศ. 2545)
บริการ
18 ราย
บริษทั อินเทอรเน็ต ไทยแลนด
19.19%
21.20%
อินเตอรเน็ต
(INET)
บริษทั Asia Infonet
13.04%
0%
บริษทั KSC
9.66%
0%
บริษทั CS Loxinfo
8.27%
18.49%
บริษทั อืน่ ๆ อีก 14 ราย
49.84%
(สวนแบงตลาดคํานวณจากจํานวนผูใชบริการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547)
บริการสือ่ สาร
ผูกขาดรายเดียว Shinsat
100%
5.61%
ผานดาวเทียม
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจยั โดยอาศัยขอมูลในการวิเ คราะหสวนหนึ่งจากฐานขอ มูลจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท บิซิเ นส
ออนไลน จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทยไมนาจะไดรับประโยชนจากขอตกลงดานโทรคมนาคมในแงของโอกาสในการ
ลงทุนในกิ จ การโทรคมนาคมในสหรัฐฯ เนื่องจากผูป ระกอบการของไทยสว นใหญไมนา จะมีความ
พรอมในการลงทุนในตลาดที่มีการแขงขันมาก
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยนาจะไดรับประโยชนจากขอตกลงดานโทรคมนาคมใน 2 ลัก ษณะ
คือ การแขงขันที่จะเพิ่มขึ้นโดยตรงจากการลงทุนของผูประกอบการจากสหรัฐฯ การแขงขันทางออมที่
จะเกิดจากการจําหนายตอบริการ และเงื่อนไขทีเ่ อื้อตอการแขงขันตางๆ รวมทั้งมาตรฐานการกํากับ
ดูแลที่สูงขึ้น เนื่องจากขอกําหนดดานความโปรงใสและการมีกลไกตรวจสอบ ถวงดุลตางๆ
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นอกจากนี้ ประเทศไทยจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเชน กฎหมายการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมใหไดมาตรฐานของขอตกลงดังกลาว เพื่อปองกันการใหสิทธิแ กผูประกอบการ
สหรัฐฯ เหนือกวาผูประกอบการไทย และผูประกอบการชาติอื่น เชน กําหนดใหหนวยงานกํากับดูแลมี
หน า ที่ ต อ งให เ หตุ ผ ลเมื่ อ ปฏิ เ สธการให ใ บอนุ ญ าตแก ผู ป ระกอบการทุ ก ราย ไม จํ า กั ด เฉพาะ
ผูประกอบการสหรัฐฯ และตองปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาเพื่อปองกันพฤติกรรมการผูกขาด
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหญจากสหรัฐฯ
6.6.1.2 บริการดานการเงิน
การเปดเสรีตลาดการเงินจะมีผลกระทบโดยตรงตอภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปจจุบันยังพึ่งพาการกูเงินธนาคารเปนหลัก รวมทั้งตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้
ยังไมพัฒนาไปเทาที่ควร ดังจะเห็นไดวาในป 2546 ภาคเอกชนตองกูเงินธนาคารถึง 4,390 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 63 ของมูลคาตลาดในขณะที่หุนทุนและหุนกูมีเพียงรอยละ 28 และรอยละ 8 ตามลําดับ
ตลาดการบริการการธนาคารมีการแขงขันนอยเนื่องจากตลาดมีธนาคารทั้งหมด 12 รายโดยมี
รายใหญไมกี่รายเปนผูกําหนดทิศ ทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดใหแกธ นาคารขนาดเล็กทําใหไมมีก าร
แขงขันเทาใดนัก ในทางตรงกันขามกิจการการประกันภัยไทยมีการแขงขันสูงมากเนื่องจากในป พ.ศ.
2540 รัฐไดออกใบอนุญาตการประกอบกิจการประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเพิ่มขึ้นอีกถึง 25 ใบ
เพื่ อ ส ง เสริ มการแข ง ขั นในต างประเทศ ทํ า ให มีผูป ระกอบการประกั นวิ นาศภั ย ถึง 76 ราย และ
ผูประกอบการประกันชีวิตทั้งหมด 25 ราย ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2547
กอนวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทตางชาติมีบทบาทคอนขางนอยในธุรกิจบริการการเงินของ
ไทยกฎหมายยังจํากัดมิใหตางชาติถือหุนในธนาคารพาณิชยไทยเกินรอยละ 25 และธนาคารตางชาติที่
เปนสาขาของธนาคารแมในตางประเทศ (เชน ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร ดนครธน ธนาคารซิตี้
แบงค) จะถูกจํากัด จํานวนสาขา7 ทําใหไมสามารถแขงขันกับธนาคารไทยได ธนาคารตางชาติจึงมี
บทบาทนอ ยในประเทศไทย สํ าหรับ ในกรณี ข องธุ รกิ จ ประกั นภัย นั้ น ต างชาติ มีบ ทบาทมากกวา
เนื่ อ งจากมี สาขาบริษั ท ประกันภั ย ตา งประเทศในประเทศไทยหลายรายในกรณี ข องธุ รกิ จ ประกั น
วินาศภัย
ตลาดบริการดานการเงินของประเทศไทยเริม่ มีการแขงขันมากขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เริ่ม
ขึ้นในป พ.ศ. 2540 หลังจากที่รัฐบาลไทยยกเลิกเพดานหุนสวนตางชาติในธุรกิจการเงินไทยเพื่อที่จ ะ
ดึงทุนจากตางประเทศเขามาบรรเทาปญหาการเงินของผูประกอบการไทยที่ประสบปญหาทางดาน
การเงินอันสืบ เนื่องมาจากการลอยตัว ของคาเงินบาทและหนี้เสีย ธนาคารตางประเทศหลายรายได
ฉกฉวยโอกาสที่จะเขามาซื้อธนาคารไทยที่มีสาขาครอบคลุมหลายพื้นที่จํานวนหลายสาขาแลวแม
กิจการดังกลาวจะมีข นาดคอนขางเล็ก คือมิใชธ นาคารหลัก 4 แหงที่มีสว นแบงตลาดเกินรอยละ 10

7

ตู ATM นับเปนสาขาดวย
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ตามที่ปรากฏในตารางที่ 6.5 ก็ดี นอกจากนี้แลวธนาคารขนาดใหญเองก็ลวนมีหุนสวนตางชาติทั้งนั้น
ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย
แมการแขงขันในกิ จ การธนาคารในปจ จุบันมีมากขึ้นกว าเดิม แตการเป ดตลาดใหธ นาคาร
ตางชาติเขามาแขงกับธนาคารของประเทศไทยก็นาจะมีผลดีตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีย่ งั
ตองพึ่งพาบริการธนาคารพาณิชย การแขงขันควรที่จะสงผลใหตนทุนและคุณภาพของบริก ารดีขึ้น
อยางไรก็ตาม การเปดเสรีธุรกิจธนาคารมีประเด็นของการใหบริการเชิงสังคม (เชน การเปดสาขาใน
พื้นที่ที่มีผูอยูอาศัยนอย) และการกํากับดูแลความมั่นคงของฐานะทางการเงินของธนาคาร (prudential
regulations) ซึ่งภาครัฐจะตองกําหนดประเภทของธุรกรรมที่สามารถตองการจะเปดใหมีการแขงขันใน
ขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยตองพัฒนากฎ กติกาในการกํากับดูแลเพื่อรองรับรูปแบบและเครือ่ งมือ
และธุรกรรมการเงินใหมที่มีความซับซอนมากขึ้น
ตลาดบริการการประกันภัยของไทยปจจุบันเปดตลาดใหผูประกอบการตางชาติสามารถเขามา
ประกอบธุ รกิ จ ไดอ ยูแ ลว แต ก ารอนุญ าตจะอยูในลัก ษณะจัด ตั้ งสาขาเท า นั้น จะเป ด สาขาที่ อื่นใน
ประเทศไมไดอีกและตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปจจุบันตางชาติมี
บทบาทคอนขางมากในธุรกิจประกันชีวติ โดยเฉพาะบริษัท AIA (สาขาของบริษัทในสหรัฐอเมริกา) ซึง่
เปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง ครองสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 49.31 ดังนั้นในกรณีขอตกลง
แบบทวิภาคีเปดตลาดธุรกิจประกันชีวิตไมนาจะสงผลกระทบตอผูประกอบการไทยมากนัก เนื่องจาก
ปจจุบันมีการแขงขันกันสูงอยูแลว โดยบริษัทที่เปนสาขาตางชาติครองสวนแบงตลาดมากกวากึ่งหนึ่ง
สวนประกันวินาศภัยนั้น เนื่องจากไมใชก ารประกันภัยในระยะยาว ดังนั้น เรื่องของความมั่นคงจึงมี
นอยกวาธุรกิจประกันชีวิต การแขงขันจึงพิจารณาที่เบี้ยประกันเปนหลัก ทําใหบริษัทไทยเปนผูครอง
ตลาดสวนใหญ แมจะมีบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทตางชาติ เชน นิวแฮมพเชอร แตก็มีสวนแบงตลาด
เพียงรอยละ 3.07 มีการแขงขันกันสูงระหวางผูประกอบการไทย ดังนั้นการเปดตลาดใหตางชาติเขามา
ประกอบธุรกิจก็คงไมสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย เพราะตางชาติเสียเปรียบผูประกอบการไทย
ในดานตนทุนที่สูงกวา จะทําใหไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการไทยได
สําหรับตลาดบริษัทหลักทรัพยปจจุบันมีการแขงขันกันสูงเชนกัน โดยผูประกอบการแตละราย
มีสวนแบงตลาดไมเกินรอยละ 10 ลัก ษณะของธุรกิจ จะเหมือนกับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ มีการ
แขงขันกันสูง มีกํ าไรนอย สว นใหญเปนการแขง ขันระหวางผูประกอบการไทย มีบริษัทหลัก ทรัพ ย
หลายรายที่ตางชาติเขามาแลว ขายคืนใหแกหุนสวนคนไทย เชน Merill Lynch ขายหุนคืนใหบริษัท
หลักทรัพ ยภัท ร เปนตน ดังนั้น การเปด ตลาดให บริษัทตางชาติเ ขามาแข งขันมากขึ้นก็คงไมสงผล
กระทบตอผูประกอบการไทยมากนัก
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ตารางที่ 6.5 สภาพการแขงขันในตลาดบริการการเงินในประเทศไทย
ประเภทของ
บริการ
1. ธนาคาร
พาณิชย

2. ประกันภัย
2.1 ประกัน
ชีวิต

2.2 ประกัน
วินาศภัย

จํานวนผูประกอบ
การในตลาด
12 ราย

รายชือ่ ผูป ระกอบการ
สวนแบง
สัดสวนการถือหุน
(ทีม่ สี วนแบงตลาดสูง)
ตลาด (%)
ตางชาติ (%)
ธนาคารกรุงเทพฯ
21.53%
48.34%
ธนาคารกรุงไทย
18.31%
17.09%
ธนาคารกสิกรไทย
13.16%
48.98%
ธนาคารไทยพาณิชย
11.67%
43.54%
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
8.46%
8.54%
ธนาคารอื่นๆ
26.87%
(สวนแบงตลาดคํานวณจากมูลคาของทรัพยสิน ณ ปลายป พ.ศ. 2545)

25 ราย

บ.อเมริกันอินเตอรเนชชั่นแนล
49.31% เปนสาขาของบริษัทที่
แอสชัวรันส (AIA)
จดทะเบียนในสหรัฐฯ
บ.ไทยประกันชีวติ
15.80%
0%
บ.อยุธยา อลิอันซ ซี.พี ประกันชีวติ
8.55%
24.06%
บ.ไทยสมุทรประกันชีวติ
6.16%
0%
บ.เมืองไทยประกันชีวติ
5.87%
0%
บ.กรุงเทพประกันชีวิต
4.48%
8.59%
บ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต
2.97%
24.46%
บริษัทประกันชีวติ อื่นๆ อีก 18 ราย
6.86%
(สวนแบงตลาดคํานวณจากเบี้ยประกันรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวิต ณ เดือน
กันยายน 2547)
วิริยะประกันภัย
13.79%
0%
ทิพยประกันภัย
6.76%
7.74%
กรุงเทพประกันภัย
6.72%
25.92%
สัมพันธประกันภัย
4.19%
0%
สินมัน่ คงประกันภัย
3.75%
22.99%
เทเวศประกันภัย
3.55%
0.37%
ประกันคุมภัย
3.44%
13.39%
นิวแฮมพเชอร
3.07%
เปนสาขาของบริษัท
ตางชาติ
อวีวา ประกันภัย (ไทย)
2.50%
48.99%
แอลเอ็มจี ประกันภัย
2.41%
25%
บริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ อีก 66 ราย
49.81%
(สวนแบงตลาดคํานวณจากเบี้ยประกันรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย ณ
เดือนกันยายน 2547)

76 ราย

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ

ประเภทของ
บริการ
3. บริษัท
หลักทรัพย

จํานวนผูประกอบ
การในตลาด
39 ราย
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รายชือ่ ผูป ระกอบการ
(ทีม่ สี วนแบงตลาดสูง)
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ทรีนตี ี้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด
บริษัทอื่นๆ อีก 29 ราย
(สวนแบงตลาด ณ สิ้นป 2545)

สวนแบง
ตลาด (%)
6.11%
4.02%
3.91%
3.32%

สัดสวนการถือหุน
ตางชาติ (%)
50.16%
0%
49.93%
19.17%

2.89%

0%

2.87%
2.77%

0%
0%

2.54%
2.28%
2.21%
67.08%

0%
1.20%
0%

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย โดยอาศัยขอมูลในการวิเ คราะหจากขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย และขอมูลจดทะเบียนนิติบุคคล ของบริษัทบิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)

ในทางปฏิ บั ติ ผู ป ระกอบการไทยอาจได ป ระโยชน น อ ยมากในการเข า สู ต ลาดสหรั ฐ ฯ
เนื่องจากสถาบันการเงินของไทยสวนใหญยังไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ
อยางไรก็ตาม ขอตกลงดานบริการทางการเงินนาจะชวยกระตุนใหธนาคารพาณิชย บริษัทประกันภัย
และผู ป ระกอบการอื่ นๆ ของไทยต อ งเร ง พั ฒ นาคุ ณภาพบริ ก าร ปรั บ ค า บริ ก ารให อยู ในระดับ ที่
เหมาะสม และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ ตลอดจนรับการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสถาบันการเงินไทยในระยะยาว
อยางไรก็ตาม การทําธุรกรรมขามพรมแดน (cross-border transaction) อาจสงผลกระทบตอ
ความเสี่ย งของระบบการเงิ นไทย รั ฐบาลไทยควรเปด เสรีในสาขาการเงินโดยการเปด เสรีแบบระบุ
รายการที่เปดเสรี (positive-list approach) เนื่องจาก บริการดานการเงินเปนบริก ารที่มีนวัตกรรม
ใหม ๆ อยู ต ลอดเวลา ซึ่ ง ไม เ หมาะสม การเป ด เสรี แ บบระบุ ร ายการที่ ไ ม เ ป ด เสรี (negative-list
approach) ในกรณีที่บริการใหมๆ เหลานั้น นําความเสี่ย งมาสูระบบเศรษฐกิจไทย และไมสอดคลอง
กับแผนแมบทพัฒนาระบบการเงินที่จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย
6.6.1.3 บริการการขนสง และโลจิสติกส
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีโดยทั่วไปจะไมครอบคลุมการเปด เสรีดานการขนสงสินคาและ
ผูโดยสารทางอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากการเจรจาดานสิทธิการบินซึ่งมีลักษณะของการเจรจาแบบทวิภาคี
นั้นมีการดําเนินการอยางเปนเอกเทศมาเปนเวลานานแลว การเจรจาการเปดเสรีดานการคาบริการใน
GATS เองก็ไมครอบคลุมเรื่องสิทธิการบิน
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สว นการขนสงผู โดยสารและสิ นคาทางทะเลในปจจุบั นมีก ารแขงขันที่เ สรีอยูแ ลว เนื่องจาก
ประเทศไทยมิไดมีอุตสาหกรรมการเดินเรือที่สามารถรองรับการสงออกและนําเขาสินคาได จึงตอง
พึ่งพาสายการเดินเรือตางชาติตลอดมา แมบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ก็ยังไมมี
เรือไทยหากแตตองไปเชาเรือตางชาติมาใหบริการ ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีจงึ ไมมผี ลกระทบ
อยางใดตอธุรกิจการเดินเรือระหวางประเทศ
จากการศึ ก ษาโครงสร า งตลาดในภาพรวมพบว า ธุ รกิ จ ขนส ง โลจิ ส ติ ก ส และบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยมีการแขงขันกันคอนขางมาก ดังสรุป ในตารางที่ 6.6 โดยผูประกอบการที่
เปน แฟรนไชสข องบริษั ทตา งชาติ จ ะครองส วนแบง ตลาดในสว นของบริการไปรษณี ยดว น บริก าร
รับจางออกของ บริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ ศูนยกระจายสินคา ซึ่งเปนบริการที่บริษัทขาม
ชาติที่มีเครือขายระบบการจัดการที่ทันสมัย มีค วามไดเปรีย บสูงมากกวาผูประกอบการไทยที่ไมไ ด
เปนแฟรนไชสของบริษัทเหลานี้ สําหรับการขนสงทางอากาศนั้นก็มีการแขงขันมากขึน้ ตามลําดับ จาก
ทั้งสายการบินตางชาติและสายการบินภายในประเทศเอง จากนโยบายการเปดเสรีบริการขนสงสินคา
และผู โ ดยสารทางอากาศ สํ า หรั บ บริ ก ารขนส ง โดยรถบรรทุ ก จะมี ก ารแข ง ขั น กั น สู ง ระหว า ง
ผูประกอบการคนไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน)
ตารางที่ 6.6 สรุปโครงสรางตลาดของธุรกิจขนสง โลจิสติกส และบริการที่เกี่ยวเนือ่ งของ
ประเทศไทย
ภาคธุรกิจ
1. การขนสงทางทะเลระหวางประเทศ
2. การขนสงทางอากาศ ในประเทศ
(ธุรกิจสายการบิน)
ระหวางประเทศ

จํานวน
ผูประกอบการ
มากราย
8 ราย
82 ราย

3. การขนสงทางบก (รถบรรทุก)
4. ตัวแทนออกของ (Custom Brokers)

4,039 ราย
212 ราย

5. ผูร ับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
(Freight Forwarders)
6. ศูนยกระจายสินคา / คลังสินคา
7. ประกันภัย
ประกันชีวติ

130 ราย

ประกันวินาศภัย
8. ไปรษณียดวนทางอากาศ (Express
delivery)
9. ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP)

มากราย
25 ราย
76 ราย
6 ราย
18 ราย

ภาวะการแขงขัน
มีการแขงขันสูงระหวางสายการเดินเรือตางชาติ
แขงขัน (ผูป ระกอบการรายใหญครองสวนแบงตลาด
มากกวากึ่งหนึ่ง)
แขงขัน ( แตการแขงขันยังถูกจํากัดในบางเสนทาง
บินอาจถูกจํากัด)
แขงขันสูงระหวางผูประกอบการในประเทศ
แขงขันสูงระหวางผูประกอบการบริษัทแฟรนไชสของ
บริษัทตางชาติ
แขงขันสูงระหวางผูประกอบการบริษัทแฟรนไชสของ
บริษัทตางชาติ
ยังไมมีขอมูล
แขงขัน (ผูป ระกอบการที่เปนแฟรนไชสตางชาติครอง
สวนแบงตลาดมากกวารอยละ 40)
แขงขันสูงระหวางผูประกอบการไทย
แขงขัน (บริษัทแฟรนไชสของบริษัทตางชาติครอง
สวนแบงตลาดสูง)
แขงขัน

หมายเหตุ: แขงขันสูง หมายถึง ผูประกอบการในตลาดแตละรายครองสวนแบงตลาดไมเกินรอยละ 20
แขงขัน หมายถึง ผูประกอบการรายใหญห นึ่งรายครองสวนแบงตลาดเกินรอยละ 20
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ
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จากสภาพการตลาดของธุรกิจการขนสงทางรถบรรทุกและธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวาง
ประเทศไทยที่มีการแขง ขัน กันสูงอยูแ ลว ในปจ จุบั น การเปด เสรีดานการขนสง ทางรถบรรทุก และ
Freight Forwarders โดยการอนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนไดรอยละ 100 อาจไมสงผลตออัตรา
คาบริการหรือคุณภาพของบริการเทาใดนักเนื่องจากการแขงขันในตลาดมีทุกรูปแบบอยูแลว แตสิ่งที่
จะเกิดขึ้นก็คือ ผูถือหุนคนไทยจะไมมีบทบาทในธุรกิจเหลานี้อีกตอไปเนื่องจากบริษัทแมจะเขามาถือ
หุนในธุรกิจคนเดียวหากไมมีการจํากัดเพดานสัดสวนหุนสวนตางชาติ ทําใหคนไทยมีโอกาสแขงขันได
นอยมากเนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหนา ประสบการณ และเครือขายการขนสงที่
กวางขวาง (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกที่ 6.1 และ 6.2)
อยางไรก็ตาม สาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญมากที่สุดในการเปดเสรีแบบทวิภาคีกบั ทุก
ประเทศคือ สาขาบริการไปรษณียดวนพิเศษ (Express Mail Delivery) เนื่องจากเปนธุรกิจ ที่มีก าร
เติ บ โตอยา งรวดเร็ว และตอเนื่ องในช ว งกว า 30 ปที่ ผ านมา และผู ป ระกอบการสั ญชาติ สหรั ฐ ฯ มี
ศักยภาพคอนขางสูงและสามารถขยายตลาดไปทั่วโลก
ในปจจุบัน ธุรกิจบริการไปรษณียดวนพิเศษในสหรัฐฯ ประกอบดวยผูประกอบการสัญชาติ
สหรัฐฯ และจากตางประเทศมากมาย โดยผูประกอบการสหรัฐฯ รายใหญ 4 รายไดแก UPS FedEx
Menlo Worldwide และ BAX Global ซึ่ง UPS และ FedEx เปน 2 รายใหญสุด ที่มีรายไดถึง 31 และ
20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ในป 2545 โดยมีบริษัทตางชาติจากเนเธอรแ ลนด (DHL และ
TPG) เป นคู แ ขง ในตลาดสหรั ฐ ฯ ด ว ยรายได ป ระมาณ 15.2 และ 8.5 พั นล านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ตามลําดับ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 6.7)
ตารางที่ 6.7 เปรียบเทียบการดําเนินงานของบริษทั บริการไปรษณียด ว นพิเศษในสหรัฐอเมริกา
บริษทั
UPS
FedEx
DHL
TPG (TNT Express
and TNT Logistics)
Menlo Worldwide
BAX Global

รายได
(พันลานเหรียญ)
31.27
20.60
15.20
8.54

จํานวนประเทศ
ที่ใหบริการ
200
215
220
200

ปริมาณการใหบริการ

บุคลากร

3,400
1,400
1,000
94

360,000
134,000
170,000
150,000

2.74
1.87

200
123

NA.
NA.

15,000
10,000

(millions of shipments)

ที่มา: United State International Commission, April 2004.

ธุรกิจบริการไปรษณียดวนพิเศษในประเทศไทยประกอบดวย ผูประกอบการตางชาติหลาย
รายทั้ ง ที่ เป นสัญ ชาติ สหรั ฐฯ (UPS และ FedEx) และเนเธอร แ ลนด (DHL และ TNT) โดยมี
บริษัทเอกชนไทยรายเดียวคือ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ผูป ระกอบการที่ครอง
สัดสวนตลาดมากที่สุดในขณะนี้ไดแก DHL ในสัดสวนรอยละ 66.093 ซึ่งเปนบริษัทจากเนเธอรแลนด
ในขณะที่บริษัทไปรษณียไทยมีสว นแบงตลาดเพีย งรอยละ 0.571 ทั้งนี้ หากประเทศไทยเปดเสรีกับ
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สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว จะสงผลกระทบทางลบตอผูประกอบการตางชาติรายอื่น โดยเฉพาะ DHL
สวน UPS และ FedEx จะไดรับสิทธิประโยชนที่มากกวาคูแขงจนอาจนําไปสูก ารผูก ขาดในธุรกิจใน
ที่สุด และผลกระทบที่ตามมาจะตกอยูกับผูประกอบการรายเล็กและผูบริโภคในประเทศ
ตารางที่ 6.8 สภาพการแขงขันในตลาดบริการไปรษณียด ว นพิเศษในประเทศไทย
อันดับที่
บริษทั
1
DHL
2
TNT Express

สวนแบงตลาด
66.093%
14.363%

3
4

FedEX
UPS

10.538%
8.380%

5
6

ไปรษณียไทย
Courier Express

0.571%
0.055%

หุนสวนตางชาติ
เนเธอรแลนด 49%
เนเธอรแลนด 48.99%
เยอรมัน 0.0033%
สหราชอาณาจักร 0.0033%
สหรัฐฯ 49%
สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร ประเทศละ
16.33%
0%
0%

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

6.6.1.4 บริการทองเที่ยว
สาขาบริการการทองเที่ยวภายใตบทบัญญัติขององคการการคาโลกครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม
ภัตตาคาร สํานักงานตัวแทนทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ย ว บริการมัคคุเทศกทองเที่ย ว และ
อื่นๆ การเจรจาความตกลงทวิภาคีในสาขาบริการการทองเที่ยวของประเทศไทยจะเนนสาระสําคัญของ
การเจรจาในด า นการลดและยกเลิ ก อุ ป สรรคในการเข า ไปให บ ริ ก ารของไทยในประเทศคู เ จรจา
โดยเฉพาะปญหาในการเขาไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจบริก ารรานอาหาร และการเขาไปประกอบอาชีพพอ
ครัว อาทิ ปญหาการออกใบอนุญาตทํางาน การขอวีซา เงื่อนไขการมีถิ่นที่อยู การกําหนดคุณสมบัติ
ของอาชีพพอครัว ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญที่ผูใหบริการจากประเทศไทยจะตองเผชิญภายใตกฎระเบียบ
ขอบังคับของสหรัฐฯ อาทิ การดําเนินการตามกฎระเบียบการขอใบอนุญาตทํางานในชิคาโกตองใช
เวลาไมต่ํากวา 2 ป คุณสมบัติของพอครัวตองมีประสบการณการทํางานในรานอาหารไทยอยางนอย 3
ปขึ้นไป และตองพูดภาษาอังกฤษได เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 6.9)
ตารางที่ 6.9 กฎระเบียบเรือ่ งคุณสมบัติของพอครัวและใบอนุญาตในการทํางานใน
สหรัฐอเมริกา
คุณสมบัติของพอครัว
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีหลักฐานการจบการศึกษาหรือผานการ
อบรมการปรุงอาหารไทยจากสถาบันที่ไดรบั
การรับรองของประเทศนัน้ ๆ
• มีประสบการณการทํางานในรานอาหารไทย
อยางนอย 3 ปขนึ้ ไป และมีความรู

การขอใบอนุญาตในการทํางาน
• การขอใบอนุญาตในการทํางานตามปกติจะใชเวลา
ไมต่ํากวา 2 ป ซึ่งพอครัวไทยจะตองใชเวลา
ดําเนินการไมต่ํากวา 2 ปจึงจะสามารถเขาไป
ทํางานได แตการขอใบอนุญาตทํางานสําหรับ
พนักงานทีม่ ภี มู ิลําเนาอยูในสหรัฐฯ อยูแลว
สามารถทํางานไดในระหวางการขอใบอนุญาต

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ

คุณสมบัติของพอครัว
ความสามารถในวิชาชีพเปนอยางดี
• สามารถพูดภาษาอังกฤษได
• ตองมีการค้ําประกันจากนายจางหรือ
รานอาหาร
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การขอใบอนุญาตในการทํางาน
• การออกใบอนุญาตจะพิจารณาจากอาชีพทีส่ หรัฐฯ
ขาดแคลนหรือเปนอาชีพดานบริการวิชาชีพ เชน
วิศวกร ซึ่งอาชีพพอครัวไมเขาขายนี้
• พอครัวไทยสามารถขอวีซาประเภท H-1B ไดซงึ่ ใช
เวลานอยและสามารถอยูท ํางานได 3 ป แตมี
ขอจํากัดเรือ่ งโควตาทีส่ หรัฐฯ กําหนดไวในแตละป
และมีขอกําหนดวาพอครัวตองจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือมีประสบการณในอาชีพอยางนอย
12 ป

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

หากพิจารณากฎระเบียบ หรือเงื่อนไขของสหรัฐอเมริก าตามขอผูกพันการเปด ตลาดการคา
บริ การภายใต องค ก ารการค าโลกพบวา ตารางข อผู ก พันทั่ว ไป (Horizontal Commitment) ของ
สหรัฐอเมริกาไมมีขอจํากัดสําหรับการใหบริการขามพรมแดน (mode 1) การที่ผูใชบ ริก ารเดินทางไป
ใชบริการในตางประเทศ (mode 2) และ การที่ผูใหบริการตางชาติเขามาประกอบกิจ การในประเทศ
(mode 3) แตสหรัฐอเมริกามีขอจํากัดสําหรับ การที่ค นตางชาติเขามาใหบริก ารในประเทศ (mode 4)
โดยระบุที่จะไมผูกพันการเปดตลาด แตมีเงื่อนไขขอยกเวนบางกรณี อาทิ การเขาไปใหบริการในฐานะ
Services Salespersons สามารถใหบ ริก ารไดโดยมีกําหนดระยะเวลาการทํางานเพียง 90 วัน การ
โอนยายลูกจางในระดับผูจัดการ ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญในกิจ การเดียวกัน สามารถดําเนินการได
แตบุคคลดังกลาวมีระยะเวลาการเขามาทํางานไดเปนเวลา 3 ป โดยอนุญาตใหตออายุเพิ่มไดอีก 2 ป
นอกจากนี้ ตารางข อ ผู ก พั น ทั่ ว ไปยั ง ระบุ ถึ ง ข อ จํ า กั ด สํ า หรั บ การประติ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ โดย
สหรัฐอเมริกากําหนดใหคนในสัญชาติตนเทานั้นมีสิทธิถือครองที่ดิน ซึ่งรายละเอียดของเงื่อนไขหรือ
ขอ จํา กัด ที่เ ปด โอกาสให คนต างชาติมี สิท ธิ ถือครองที่ดิ นจะแตกต างกั นไปในแตล ะมลรัฐขึ้นอยูกั บ
ขอกําหนดของมลรัฐนั้นๆ
ตารางขอผูกพันรายสาขาสําหรับบริการการทองเที่ยวพบวา สหรัฐอเมริกาไมมขี อ จํากัดในการ
เขาสูตลาดใน mode 1 และ 2 แตมีขอจํากัด ใน mode 3 สําหรับกิจกรรมตัวแทนการเดินทาง และผู
ประกอบกิจการทองเที่ยว (Travel agencies and tour operators) โดยระบุวาหนว ยงานดานการ
ทองเที่ยวหรือการทองเที่ยวตางชาติไมสามารถใหการสนับสนุน หรือเปนตัวแทน หรือดําเนินการใน
เชิงพาณิชยในสหรัฐอเมริก า สําหรับ การอนุญาตใหประกอบกิจ การใหบริก ารนําเที่ย ว (Tour guide
services) มี ผ ลบั ง คั บ ใชในระดั บ ชาติ (Federal) เท า นั้ น แต จ ะมี ข อจํา กั ด ในระดั บ มลรั ฐและระดั บ
ทองถิ่น อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาไมผูกพันการเขาสูตลาดใน mode 4 ยกเวนเฉพาะที่ระบุไวในขอ
ผูก พันทั่ ว ไปเท านั้น ซึ่ งหมายความว าคนไทยไมสามารถเขาไปใหบริก ารในสาขาการทองเที่ย วได
ยกเว นตามที่ ระบุ ไ วในข อผู ก พันทั่ ว ไปเท า นั้ น ถึ ง แมว า สหรัฐ อเมริก าจะไม มีข อจํา กั ด สํ าหรับ การ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติในทุกรูปแบบการใหบริการก็ตาม
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

จากขอผูกพั นขางตนจะเห็นไดวา คนไทยไมสามารถเขา ไปอยูในสหรัฐฯ เพื่อใหบริการใน
สาขาบริการการทองเที่ยวไดอยางถาวร แตจะเขาไปใหบริการเปนการชั่วคราวในระยะเวลาที่จํากัดได
โดยอาจมีอุปสรรคที่เกิดจากเงื่อนไขในการขอวีซา และใบอนุญาตเขาทํางาน เปนตน ในปจ จุบัน คน
ไทยสามารถขอวีซาเพื่อเขาไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ ในสหรัฐฯ ได ซึ่งถือเปนสิทธิพิเศษที่สหรัฐฯ
ใหแกประเทศไทยภายใต Treaty of Amity ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเภทคือ E1 (Treaty Trader) และ E2
(Treaty Investor) ผูที่มีสิทธิไดรับวีซา E1 ตองมีตําแหนงในระดับสูง (Principle Trader, Supervisory
หรือ Executive) ในกิจการการคาดานการโฆษณา ที่ปรึกษา บัญชี วิศวกรรม กฎหมาย โดยตองเปน
กิจ การที่ มีรายไดไม นอ ยกว ารอ ยละ 50 ของธุรกรรมระหวางไทยกั บสหรัฐฯ ด ว ย อีกทั้ ง กิจ การที่
กอใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยีจะไดรับการพิจารณาเชนกัน สวนวีซาประเภท E2 จะใหแกนักลงทุน
ไทยที่ ไ ปลงทุ น ในด านการค า บริ ก าร หรื อผลิ ต สิ นค า ในสหรั ฐ ฯ เท า นั้ น รวมทั้ งลู ก จ า งที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความจําเปนตอการพัฒนาและดําเนินกิจการ แตการลงทุนดังกลาวจะตองไมรวม
การลงทุนในตลาดหุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย และการฝากเงินในธนาคาร โดยการลงทุนจะตอง
กอใหเกิดจากจางงานคนอเมริกันดวย
ในปจจุบัน วีซาที่คนไทยไดรับจะใหสิทธิคนไทยอยูในสหรัฐอเมริกาได 2 ป และสามารถตอ
อายุวีซาไดอีกโดยไมมีกําหนด แตเปนวีซาที่มีเงื่อนไขและขอจํากัดคอนขางมาก ทําใหจํานวนผูไดรับ
วีซามีไมมาก โดยจะเห็นไดจากขอมูล ในป 2545 ผูไดรับวีซาประเภท E1 มีทั้งสิ้น 49 ราย และวีซา
ประเภท E2 มีจํานวน 117 ราย ซึ่งนอกจากทีส่ หรัฐฯ จะใหสิทธิพิเศษการเขาประเทศกับประเทศไทย
แลว สหรัฐฯ ยังใหสิทธิพิเศษดานวีซา E1 และ E2 ภายใตขอตกลงตางๆ กับอีก 39 ประเทศเชนกัน
ดังนั้ น หากมี การเจรจาใหค นไทยไดรับ วีซาเพื่อเขาไปทํางานในฐานะลูก จ างจะช ว ยเพิ่มโอกาสให
แรงงานไทยในการประกอบอาชีพในสหรัฐฯ มากขึ้น
ความตกลงทวิภาคีของสหรัฐฯ ใหสิทธิพิเ ศษกับประเทศคูคาในการเขาไปทํางานในสหรัฐฯ
โดยใชวีซาประเภท H-1B ซึ่งเปนวีซาที่ใหแกบุคคลในฐานะลูก จางที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ
พิเ ศษ (Specialty Occupation) ในสาขาอาชีพ ต างๆ อาทิ วิ ศ วกรรม วิ ท ยาศาสตร ค อมพิ ว เตอร
วิทยาศาสตรกายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร การศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ เปนตน ซึ่ง
สหรัฐฯ มีโควตาสําหรั บวีซาประเภท H-1B ใหแ กประเทศทั่ว โลกรวม 65,000 โควตา โดยชิลี และ
สิงคโปรไดรับโควตาสําหรับวีซานี้แลวภายใตการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับสหรัฐฯ จํานวน
1,400 และ 5,400 โควตา ตามลําดับ ซึ่งหากประเทศไทยไดรับสิทธิพิเศษเชนเดียวกับชิลีและสิงคโปร
ภายใตความตกลงทวิภาคี จะชวยใหแรงงานไทยสามารถเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ไดมากขึ้น
เนื่ อ งจากวี ซา ประเภท H-1B มี เ งื่อนไขที่ ผอ นปรนและเอื้ อประโยชน แ ก แ รงงานไทยมากกวา วีซ า
ประเภท E1 และ E2 ที่ประเทศไทยไดรับอยูในปจจุบัน
6.6.1.5 บทสรุป
จากรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวา หากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ
มีผลบังคับใช ผูที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุดจากการเปดตลาดในสาขาบริการที่สหรัฐฯ สนใจอันไดแก
สาขาบริการโทรคมนาคม บริการทางการเงิน และบริการไปรษณียดวนพิเศษ คือผูประกอบการราย

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ
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ใหญภายในประเทศ ทั้งที่เปนผูประกอบการสัญชาติไทย และตางชาติที่ไมใชสัญชาติสหรัฐฯ แตเปน
ชาติที่ไมไดทําความตกลงทวิภาคีกับไทย ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบริการใน 3 สาขา
บริ ก ารดั งกล าวต องใชเ งิ นลงทุนค อนข างมาก ทํา ใหโครงสรางตลาดของธุ รกิจ บริก ารทั้ ง 3 สาขา
ประกอบดวยผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่รายในแตละสาขาบริการ
หากผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถเขามาแขงขันในตลาดไดพรอมกับการไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เทียบเทากับผูประกอบการรายใหญของไทยแลว จะสงผลกระทบทางลบตอผูประกอบการราย
ใหญของไทยหากผูประกอบการไทยไมสามารถพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจใหสามารถแขงขันได
กับ ผู ประกอบการสหรัฐ ฯ ที่มีค วามไดเ ปรี ย บทั้ง ดานศัก ยภาพการแข งขั นและเทคโนโลยีที่ สูงกว า
นอกจากนี้ ผูที่จะไดรับผลกระทบทางลบอีกกลุมหนึ่งคือ ผูประกอบการอื่นๆ ที่ไมใชสัญชาติอเมริกันที่
ตองเสียเปรียบในการแขงขันในตลาดอันเนื่องมาจากไมไดรับ สิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูประกอบการ
สหรัฐฯ ไดรับจากการมาประกอบกิจการในไทยภายใตความตกลงทวิภาคี สวนสาขาบริการทองเที่ยว
ซึ่งไทยใหความสนใจเขาไปใหบริการในสหรัฐฯ มีขอจํากัดสําหรับการที่คนตางชาติจะเขาไปใหบริการ
ในประเทศสหรัฐฯ (mode 4) เนื่องจากสหรัฐฯ ระบุที่จะไมผูกพันการเปด ตลาด ซึ่งผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจะกลาวถึงในสวนถัดไป
6.6.2 ผลกระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
จากการที่ผูประกอบการในตลาดบริการที่สหรัฐฯ สนใจทั้ง 3 สาขาเปนผูประกอบการรายใหญ
และเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงหากมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดภายในประเทศ ดังนั้น
ผูที่จะไดรับผลกระทบในทางบวกในกรณีที่ตลาดมีการแขงขันมากขึ้นไดแก ผูบริโภคภายในประเทศ
ซึ่ ง หากพิ จ ารณาจากโครงสร า งตลาดของธุ รกิ จ ทั้ ง 3 สาขาบริ ก ารจะพบว า นอกจากไม ไ ด เ ป น
ผูประกอบการที่ตองแขงขันในตลาดทั้ง 3 สาขาบริการนี้แลว ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทยยังอยูในฐานะผูบริโภคใน 3 สาขาบริการนี้ ซึ่งถือไดวาเปนผูที่จะไดรับประโยชนจากการเปด
เสรีใน 3 สาขาบริการภายใตค วามตกลงทวิภาคีเนื่องจากการเปดเสรีภายใตความตกลงนี้จะทําให
สภาพการแข ง ขั นในตลาดเกิ ด ความเป น ธรรมมากขึ้ น โดยเฉพาะในตลาดที่ มี ก ารผู ก ขาดโดย
ผูประกอบการรายใหญในประเทศบางราย
นอกจากนี้ การที่ตลาดบริการในแตละสาขามีการแขงขันมากขึ้นจะสงผลใหผูประกอบการใน
ตลาดแตละรายแขงขันการใหบริการโดยการลดราคาการใหบริการเพื่อแขงขันกับผูประกอบการรายอืน่
ดังนั้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเปนผูรับบริการจาก 3 สาขานี้ จะสามารถประหยัดตนทุนใน
การดําเนินธุรกิจและไดรับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากคาใชจายที่เกิด จากการใชบ ริก ารใน 3
สาขาอาทิ คาโทรศัพท คาใชจายในการทําธุรกรรมทางการเงิน และคาบริก ารขนสงไปรษณีย ถือเปน
สวนหนึ่งของตนทุนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหากราคาคาบริการดังกลาวลดต่ําลง จะสงผลใหตนทุน
การดําเนินงานของกิจการลดลงเชนกัน อีกทั้งคุณภาพการใหบ ริก ารของผูใหบริการในตลาดจะไดรับ
การพัฒนามากขึ้นตามไปดวยเพื่อใหสามารถแขงขันกับผูป ระกอบการจากสหรัฐฯ ไดซึ่งจะสงผลให
ผูบริโภคไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในทางตรงกั นขา ม การเปดเสรีในธุรกิจการขนสงทางรถบรรทุ กและธุรกิจ บริก ารรับ จัด ส ง
สินคาระหวางประเทศ โดยการอนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนไดรอยละ 100 อยางเต็มที่ ทําใหผูถือ
หุนคนไทยอาจจะไมมีบทบาทในธุรกิจเหลานี้อีกตอไป เนื่องจากบริษัทแมจะเขามาถือหุนในธุรกิจ คน
เดีย วหากไมมีก ารจํ ากั ดเพดานสัด สวนหุนส ว นตางชาติ ทํ าให คนไทยมีโอกาสแข งขันได นอยมาก
โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยและผูประกอบการไทยที่รว มทุนกับแฟรนไชสตางชาติที่มีจํานวน
คอนขางมากในธุรกิจการขนสงทางรถบรรทุกและธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศอาจไดรบั
ผลกระทบจากการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากเปนธุรกิจ ที่ตองอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหน า
ประสบการณ และเครือขายการขนสงที่กวางขวาง
อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกรณีที่จะ
เขา ไปประกอบกิจการในสหรัฐ ฯ ในสาขาบริก ารการทองเที่ย วนั้น หากพิจ ารณาในมิ ติข องโอกาส
พบวา ผูประกอบการไทยซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับประโยชน
จากโอกาสในการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ คอนขางนอย เนื่องจากสหรัฐฯ มีขอจํากัดสําหรับการที่คน
ตา งชาติจ ะเขา ไปใหบ ริ การในประเทศ กล าวคื อ สหรั ฐฯ เป ด ตลาดโดยอนุญ าตให ผูป ระกอบการ
ตางชาติสามารถนําเงินเขาไปลงทุนในกิจการในสหรัฐฯ ไดโดยใชวีซาประเภท E1 และ E2 เพื่อเขาไป
ดูแลการคาและการลงทุนของตนในสหรัฐฯ ได แตไมอนุญาตใหลูกจางและพนักงานเขาไปปฏิบัติการ
ในกิจ การดั งกล า วได ส งผลให ผู ป ระกอบการไทยไม มีศั ก ยภาพในการแขง ขัน กั บ ผู ป ระกอบการ
ภายในประเทศสหรัฐ ฯ ได เนื่องจากผูป ระกอบการไทยไมสามารถนําคนไทยที่มีทัก ษะพิเศษ และ
คาจางแรงงานต่ําเขามาทํางานในกิจการของตนได ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทยมีขอจํากัดดานเงินทุนแตมีขอไดเปรียบดานความสามารถพิเศษของบุคลากรทีจ่ ะเขาไปทํางาน
เปนลูกจาง ดังนั้น ถึงแมสหรัฐฯ จะไมมีขอจํากัดสําหรับการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาบริการ (คน
ตางชาติมีสิทธิเทียบเทาคนสหรัฐฯ ในการใหบริการในประเทศสหรัฐฯ ) แตยังมีขอจํากัดในการเขาสู
ตลาดที่ไมอนุญาตใหคนไทยเขาไปใหบริก ารในสาขาการทองเที่ยวไดอยางถาวร คนไทยที่จะเขาไป
ทํางานเปนพนักงานของธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ก็จะไมไดรับความสะดวกในกระบวนการขออนุญาตเขา
ไปทํางานและไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเนื่องจากมีขอจํากัดดานระยะเวลาการพํานักอาศัย
ในสหรัฐฯ
6.6.3 บทสรุป
กลาวโดยสรุปไดวา การเปดเสรีในสาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหค วามสนใจ เชน โทรคมนาคม
การเงิน และไปรษณียดวนพิเศษ จะสงผลกระทบโดยตรงกับผูประกอบการรายใหญของประเทศ และ
ผูประกอบการตางชาติที่ไมไดทําความตกลงแบบทวิภาคีกับไทย เนื่องจากสาขาบริการดังกลาวเปน
ธุรกิจที่ตองใชการลงทุนสูงจึงทําใหผูประกอบการในตลาดเปนผูป ระกอบการรายใหญเ พียงไมกี่ราย
ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีฐานะเปน “ผูบริโภค” นาจะไดประโยชนจากการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการที่ผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถเขามาเสนอบริการแขงกับธนาคารหรือ
ผูประกอบกิจการสื่อสารไทยได

ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ
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จากการศึกษาของ Dee (2004) ชี้ใหเห็นวา ตนทุนของการจํากัดการแขงขันในบางสาขา
บริการคอนขางสูง โดยจะเห็นไดจากรายละเอียดในรูปที่ 6.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวา สาขาโทรคมนาคมมี
ตนทุนที่คอนขางสูง โดยอุป สรรคที่สําคัญคือ ระบบสัมปทานผูก ขาดของรัฐ รวมทั้งกฎเกณฑในการ
กํากับดูแลของรัฐที่ไมเอื้อตอการแขงขัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการผูกขาดของผูประกอบการรายใหญใน
ตลาด สง ผลใหกํา ไรส วนตาง (markups) สูงถึง รอยละ 26 ในขณะที่ การปด กั้นการแขงขันของนั ก
ลงทุนตางชาติที่จะเขามาในประเทศไทย สงผลใหเกิดกําไรสวนตางถึงรอยละ 86
สาขาการเงินการธนาคารในประเทศไทยอาจกลาวไดวาไมมีก ารปด กั้นภายในประเทศแลว
เนื่องจากจํานวนธนาคารที่แขงขันอยูในตลาดมีคอนขางมาก จนทําใหไมมีกําไรสวนตาง อยางไรก็ตาม
การแข ง ขั นจากต า งประเทศยั งถูก กี ด กั นจากเงื่ อ นไขตา งๆ เช น การจํ า กั ดจํ านวนสาขาธนาคาร
ตางประเทศที่จะมาเปดใหบริการในประเทศไทยไดไมเกิน 3 แหง เปนตน ซึ่งการที่ธนาคารตางชาติไม
สามารถเขามาแขงขันไดอยางเต็มที่สงผลใหราคาสูงเกินไปรอยละ 11 ดังนั้น จะเห็นไดวา การปดกั้น
การแขงขันในสาขาการเงินการธนาคาร และสาขาโทรคมนาคมสงผลใหป ระเทศไทยมีตนทุนคอนขาง
สูงตอภาคอุตสาหกรรม
รูปที่ 6.4 ตนทุนของการกีดกันการคาบริการในประเทศไทย
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หมายเหตุ: D หมายถึง การปดกั้นระหวางการแขงขันภายในประเทศดวยกันเอง
F หมายถึง การปดกั้นการแขงขันจากตางประเทศ
ที่มา: Dee. Cost of services trade restrictions in Thailand. 2004.

ผลกระทบของความตกลงดานบริการภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ
กับ ไทยที่จ ะมีตอภาคธุ รกิจ และผู บ ริโภคไทยจะคอนขางน อยในระยะสั้น เนื่อ งจากความตกลงจะมี
ขอยกเวนสําหรับการที่ไทยยังสามารถบังคับใชมาตรการตางๆ ที่บังคับใชอยูในเวลาที่มีการทําความ
ตกลงได รวมทั้งยกเวนบริการทุกสาขาที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในเวลาที่ทําความตกลง และการที่
ผูป ระกอบการสหรัฐฯ สามารถประกอบการไดเต็มที่อยูแลวภายใต Treaty of Amity อยางไรก็ต าม
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ประเด็นที่ตองใหความสนใจคือ ขอหามมิใหรัฐวิสาหกิจ ที่แปรสภาพแลวไดรับสิทธิพิเศษและสิทธิใน
การโอนเงินออกนอกประเทศของผูประกอบการสหรัฐฯ สว นในระยะปานกลางและระยะยาวนั้ น
ประเด็นที่นาเปนหวงคือการใหสิทธิแกนักลงทุนสหรัฐฯ เทาเทีย มกับ นักลงทุนไทยแตเพีย งชาติเดีย ว
อาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะตองระวังในประเด็นเรื่องการอุดหนุนที่ภาครัฐใหแกสาขาบริการ
บางประเภท เชน การกอสราง การขนสง สื่อสาร ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจไทยที่ยังมี
ภารกิจ ในเชิง สังคมที่จําเป นตองไดรับการอุด หนุนจากภาครัฐ รวมทั้งการผูก ขาดในสาขาบริก ารที่
สหรัฐฯ เปนผูประกอบการรายใหญระดับโลก

6.7 ประสบการณของตางประเทศภายใตความตกลงการคาเสรีกับ
สหรัฐอเมริกา
ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากประสบการณของประเทศที่ไดทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ
มาแลวคือ ประเทศเม็กซิโก ซึ่งเปด เขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกา
เหนือ (NAFTA) เมื่อป 2537 โดยขอตกลงนาฟตาไดกําหนดกฎระเบียบตางๆ ใหประเทศคูเจรจาตอง
ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศทั้งการลดกําแพงภาษี และการเปดเสรีใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุน
ในสาขาการคา และบริก ารตางๆ ได รวมถึงระบบการไหลเขาออกของเงินโดยที่เจาของประเทศไม
สามารถควบคุมได ซึ่งประเทศไทยเคยประสบปญหาเชนนี้มาแลวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
ขอตกลงนาฟตายังสงผลกระทบตอความสามารถในการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศเม็กซิโก
เนื่องจากนักลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดอยางไมจํากัดจํานวนโดยที่รัฐบาลไมสามารถเขา
ควบคุมได ซึ่งถึงแมบริษัทบางรายในเม็กซิโกจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการแขงขันเพิ่มขึ้นได แต
ก็เปนเพียงเฉพาะบริษัทรายใหญที่มีทรัพยากรดานการเงิน และการบริหารที่มีประสิท ธิภาพในระดับ
โลกเทานั้น ซึ่ง สว นใหญ เ ปนบริ ษัท ข ามชาติ สําหรับ บริ ษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ของเม็ก ซิ โก
จํานวนมากตางตองเผชิญกับภาวการณแขงขันที่รุนแรงจากบริษัทสหรัฐฯ ที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่
เหนือกวา ทําให บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ของเม็กซิโกบางสว นถูกควบกิจ การโดยนัก ลงทุ น
ตางชาติ
นอกจากนี้ ข อตกลงนาฟตา ยั ง เป ด โอกาสให บริ ษั ท เอกชนต างชาติส ามารถฟอ งร องผ า น
กระบวนการอนุญาโตตุลาการได สงผลใหนักลงทุนตางชาติไมตองอยูภายใตกฎหมายในประเทศที่เขา
มาลงทุน ดังจะเห็นไดจากกรณีที่บริษัท UPS สัญชาติสหรัฐฯ ฟองรองเรียกคาเสีย หายจากรัฐบาล
แคนาดาจํานวน 160 ลานเหรีย ญสหรัฐฯ ในการที่รัฐบาลแคนาดาใหก ารอุดหนุนแก การไปรษณี ย
แคนาดา (Canadian Post) ซึ่ งเปนรั ฐวิ สาหกิ จในแคนาดา ทํา ให เกิ ด ความไมเ ท าเทียมกันในการ
แขงขัน ซึ่งถือเปนคดีแรกในนาฟตาที่บริษัทเอกชนฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐวิสาหกิจ
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6.8 บทสรุปและขอเสนอแนะ
6.8.1 บทสรุป
การเจรจาการคาบริการในระดับทวิภาคีจะแตกตางจากการเจรจาในระดับ พหุภาคี เนื่องจาก
ความตกลงในระดับทวิภาคีกําหนดใหประเทศคูสัญญาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทันทีที่ความตกลงมีผล
บังคับใช ซึ่งการที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใชจะสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูป ระกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผู ป ระกอบการวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมซึ่ ง มี
ขอ จํา กั ด ด านศั กยภาพในการแข ง ขัน ซึ่งจะต างกับ ความตกลงในระดั บ พหุ ภ าคี ที่ป ระเทศสมาชิ ก
สามารถกําหนดหรือทยอยเลือกเสนอผูกพันภาคบริการเฉพาะในสาขาที่ตนมีศักยภาพและความพรอม
โดยเจาะจงเปนรายสาขาได นอกจากนี้ ความตกลง GATS อนุญ าตให ประเทศที่ประสบกั บวิก ฤต
ดุลการชําระเงินสามารถเขาควบคุมการไหลเขาออกของเงินที่ถายโอนโดยบริษัท ขามชาติได ซึ่งเปน
ผลดีตอประเทศกําลังพัฒนา แตเปนการยากสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่จะตอรองประเด็นดังกลาว
กับประเทศพัฒนาแลวโดยลําพังในระดับทวิภาคี
ความตกลงการคาเสรีแ บบทวิภาคีระหวา งไทยกับสหรัฐ ฯ จะยึด แนวทางจากความตกลง
การคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปรเปนตนแบบ ซึ่งผลกระทบจากการทําความตกลงของทัง้ สองฉบับ
จะมีระดับที่ตางกันเนื่องจากไทยกับสิงคโปรมีโครงสรางเศรษฐกิจและโครงสรางตลาดในสาขาบริการที่
ตางกัน โดยสาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหความสนใจเปนพิเศษคือสาขาบริการโทรคมนาคม การเงิน และ
บริการไปรษณี ยดว นพิเศษ ซึ่ งการเป ดเสรีในสาขาบริก ารที่สหรัฐ ฯ ใหความสนใจจะสงผลกระทบ
โดยตรงกับผูประกอบการรายใหญของประเทศ และผูประกอบการตางชาติที่ไมไดทําความตกลงแบบ
ทวิภาคีกับไทย เนื่องจากสาขาบริการดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองใชการลงทุนสูงจึงทําใหผูประกอบการใน
ตลาดเปนผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมนาจะ
ไดป ระโยชน จากการแขงขันที่ รุนแรงมากขึ้นจากการที่ผู ประกอบการสหรั ฐฯ สามารถเขามาเสนอ
บริการแขงกับธนาคารหรือผูประกอบกิจการสื่อสารไทยได ยกเวนสาขาบริการที่มีแ นวโนมที่จ ะมีการ
ผูกขาดโดยบริษัทสหรัฐฯ
ผลกระทบของความตกลงดานบริการภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ
กับ ไทยที่จ ะมีตอภาคธุ รกิจ และผู บ ริโภคไทยจะคอนขางน อยในระยะสั้น เนื่อ งจากความตกลงจะมี
ขอยกเวนสําหรับการที่ไทยยังสามารถบังคับใชมาตรการตางๆ ที่บังคับใชอยูในเวลาที่มีการทําความ
ตกลงได รวมทั้งยกเวนบริการทุกสาขาที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในเวลาที่ทําความตกลง และการที่
ผูป ระกอบการสหรัฐฯ สามารถประกอบการไดเต็มที่อยูแลวภายใต Treaty of Amity อยางไรก็ต าม
ประเด็นที่ตองใหความสนใจคือ ขอหามมิใหรัฐวิสาหกิจ ที่แปรสภาพแลวไดรับสิทธิพิเศษและสิทธิใน
การโอนเงินออกนอกประเทศของผูประกอบการสหรัฐฯ สว นในระยะปานกลางและระยะยาวนั้ น
ประเด็นที่นาเปนหวงคือการใหสิทธิแกนักลงทุนสหรัฐฯ เทาเทีย มกับ นักลงทุนไทยแตเพีย งชาติเดีย ว
อาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

6.8.2 ขอเสนอแนะ
จากที่กลาวมาแลวขางตนวาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับประโยชนจาก
การเปดเสรีภาคบริการ เนื่องจากสภาพตลาดจะมีการแขงขันมากขึ้นระหวางผูประกอบการรายใหญใน
ประเทศและผูประกอบการจากสหรัฐฯ แตหากผูประกอบการสหรัฐฯ มีศักยภาพในการแขงขันสูงมาก
อาจทําใหเกิด ความเสี่ยงตอการกีดกันหรือทําลายผูแขงขันรายอื่นในตลาดจนกระทั่งกลายเปนการ
ผูกขาดตลาดของผูประกอบการสหรัฐฯ ในที่สุด ซึ่งหากเปนเชนนั้น ผูประกอบการสหรัฐฯ จะมีอํานาจ
ในการควบคุมตลาด รวมทั้งมีอํานาจในการกําหนดราคาการใหบริ การที่ สูงขึ้ นกวาเดิมเนื่องจากผู
แขงขันรายอื่นไมมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดแลว ทําใหผูบริโภคตองใชบริการในราคาที่สูงขึ้น
โดยไมมีทางเลือก ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในฐานะผูบริโภคในตลาด
บริการทั้ง 3 สาขาเชนกัน ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยมีความเห็นวารัฐบาลไทยควร
ดําเนินการดังตอไปนี้
• เรงบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจัง
กฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทยมีผลบังคับใชมาตั้งแตป 2542 แตยังไมไดนํามา
บังคับใชในทางปฏิบัติเทาที่ควร ทั้งที่เนื้อหาในกฎหมายนี้สงเสริมใหเกิดการคาที่เปนธรรม และไม
เลือกปฏิบัติระหวางบริษัทตางชาติกับบริษัทไทย โดยครอบคลุมมาตรการในการปองกันพฤติกรรมการ
กี ด กั นการแข ง ขั น ทางการค า ที่ ไ ม ให ผู ป ระกอบการในตลาดมีพ ฤติ ก รรมกลั่ น แกล ง หรื อ ทํ า ลาย
ผูประกอบการรายอื่น ซึ่งจะชวยปองกันการผูกขาดของผูประกอบการในตลาดได ซึ่งหากมีก ารบังคับ
ใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจังจะชวยปองกันการผูกขาดโดยบริษัทขามชาติสหรัฐฯ ที่เขา
มาแขงขันในภาคบริการไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัว ขอเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายแขงขัน
ทางการคาในบทถัดไป)
• เปดเสรีภาคบริการตามหลัก MFN ใหแกผูประกอบการชาติอื่น
การปองกันการผูกขาดตลาดของผูประกอบการสหรัฐฯ อีก วิธีหนึ่งคือ การจัดทําความตกลง
การคาเสรีกับประเทศคูคาหลักทุกประเทศพรอมกัน หรือเปรียบเสมือนการใหสิทธิพิเศษตามหลักการ
ประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) กลาวคือ การเปดเสรีเพื่อใหผูป ระกอบการชาติ
อื่นไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เทียบเทากับที่ผูประกอบการสหรัฐฯ ไดรับภายใตความตกลงทวิภาคี ซึง่
จะเอื้อประโยชนใหแกผูประกอบการชาติอื่นไดมีโอกาสและศัก ยภาพในการแขงขันกับ ผูประกอบการ
สหรัฐฯ ในตลาดในประเทศไทย เพื่อสรางใหเกิดการแขงขันอยางแทจริง รวมทั้งจะชวยปองกันมิใหเกิด
การผู ก ขาดตลาดในประเทศ ซึ่ ง หมายความว า นอกจากการจั ด ทํ า ความตกลงการค า เสรี กั บ
สหรัฐอเมริกาแลว สิ่งที่ประเทศไทยควรเรงดําเนินการคือ การเจรจาเพื่อจัด ทําความตกลงการคาเสรี
กับ สหภาพยุโรป มากกว าการเจรจากับ ประเทศเล็ก ๆ ที่ มีป ริม าณการคานอย ซึ่งไม สามารถคาน
อํานาจการผูกขาดตลาดของประเทศขนาดใหญได
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• ศึ ก ษานโยบายการอุ ด หนุ น ของรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ที่ มี ต อ สาขาบริ ก ารต า งๆ ภายใต
ความตกลงฯ
ความตกลงการคาเสรีแ บบทวิ ภาคีของสหรัฐ ฯ ไมมีข อหามในเรื่องการใหก ารอุด หนุนของ
ภาครัฐ กล าวคื อ รัฐบาลสหรั ฐฯ สามารถใหก ารอุ ด หนุนแกนักลงทุนของประเทศตนในการเขามา
ประกอบกิจการในสาขาบริการตางๆ ในประเทศไทยภายใตความตกลงฯ ได ซึ่งอาจเปดโอกาสให
รัฐบาลสหรัฐฯ ใหการอุดหนุนแกบริษัทเอกชนของตนที่จะเขามาลงทุนประกอบธุรกิจบริการในประเทศ
ไทยได ส งผลให บ ริ ษั ท ไทยโดยเฉพาะผูป ระกอบการรายย อยที่ มี ข อ จํ า กั ด ดา นทางการเงิ นและ
เทคโนโลยีจะไมสามารถแขงขันไดหากไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไทยเชนเดียวกับทีบ่ ริษทั สหรัฐฯ
ไดรับจากรัฐบาลของตน ดังนั้น รัฐบาลไทยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการอุดหนุนภาคบริการของ
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีใหกับบริษัทเอกชนของตน เพื่อประเมินศักยภาพของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ที่จ ะเขา
มาแขงขันกับบริษัทไทย รวมทั้งประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหรัฐบาลสามารถกําหนด
มาตรการหรือนโยบายเพื่อสนับสนุนหรือใหการอุดหนุนบริษัทเอกชนไทยไดทันการณ
• แกไขกฎหมายที่เกีย่ วของเพื่อใหผูประกอบการชาติอื่นไดรับสิทธิที่เทาเทียมกับสหรัฐฯ
เนื่ องจากความตกลงทวิ ภาคี ที่สหรั ฐ ฯ จัด ทํ ากั บ ประเทศคู เจรจาให ค วามคุ มครองเฉพาะ
ผูประกอบการสหรัฐฯ เทานั้น แตไมไดคุมครองผูประกอบการภายในประเทศ กลาวคือ ผูประกอบการ
สหรัฐฯ อาจไดรับสิท ธิการคุมครองมากกวาผูป ระกอบการไทยในการแขงขันในประเทศไทย ดังนั้น
ประเทศไทยจํ า เป น ต อ งมี ก ารแก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กฎหมายการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานภายใต ค วามตกลงทวิ ภ าคี เพื่ อ ป อ งกั น การให สิ ท ธิ แ ก
ผูประกอบการสหรัฐฯ เหนือกวาผูประกอบการไทย และผูประกอบการชาติอื่น อาทิ การกําหนดให
หนวยงานกํากับดูแลมีหนาที่ตองใหเหตุผลเมื่อปฏิเสธการใหใบอนุญาตแกผูป ระกอบการทุกรายไม
จํากัด เฉพาะผู ประกอบการสหรั ฐฯ รวมทั้งการปรับ ปรุ งกฎหมายแขง ขัน ทางการคา เพื่ อปองกั น
พฤติกรรมการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหญจากสหรัฐฯ
• ยกเวนการสงเงินออกนอกประเทศในกรณีประสบปญหาขาดดุลการชําระเงิน
ขอยกเวนในความตกลงวาดว ยการคาบริการขององคการการคาโลก (GATS) อนุญาตให
ประเทศที่ประสบกับวิกฤตดุลการชําระเงินสามารถเขาควบคุมการไหลเขาออกของเงินที่ถายโอนโดย
บริษัทขามชาติได ซึ่งเปนผลดีตอประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาในกรณีที่ประเทศไทย
อาจประสบปญหาขาดดุลการชําระเงินอยางรุนแรง ประเทศไทยควรเจรจาใหมีขอยกเวนในเรื่องของ
การสงเงินออกนอกประเทศ โดยอาจมีการยกเวนใหนํามาตรการปกปองมาใชไดเปนการชัว่ คราว เพื่อ
แกปญหาดุลการชําระเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่นัก ลงทุนถอนการลงทุนและสงเงินทุนกลับประเทศ
ตนเองในภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศขาดเสถียรภาพ
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

• เจรจาเพื่อขอรับโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B
ความตกลงทวิภาคีของสหรัฐฯ ใหสิทธิพิเ ศษกับประเทศคูคาในการเขาไปทํางานในสหรัฐฯ
โดยใชวีซาประเภท H-1B ซึ่งเปนวีซาที่ใหแกบุคคลในฐานะลูก จางที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ
พิเ ศษ (Specialty Occupation) ในสาขาอาชีพ ต างๆ อาทิ วิ ศ วกรรม วิ ท ยาศาสตร ค อมพิ ว เตอร
วิทยาศาสตรกายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร การศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ เปนตน ซึ่ง
สหรัฐฯ มีโควตาสําหรั บวีซาประเภท H-1B ใหแ กประเทศทั่ว โลกรวม 65,000 โควตา โดยชิลี และ
สิงคโปรไดรับโควตาสําหรับวีซานี้แลวภายใตการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับสหรัฐฯ ซึ่งหาก
ประเทศไทยไดรับสิทธิพิเศษเชนเดียวกับชิลีและสิงคโปรภายใตความตกลงทวิภาคี จะชวยใหแรงงาน
ไทยสามารถเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ไดมากขึ้น เนื่องจากวีซาประเภท H-1B มีเ งื่อนไขที่ผอน
ปรนและเอื้อประโยชนแ กแ รงงานไทยมากกวาวีซาประเภท E1 และ E2 ที่ประเทศไทยไดรับอยูใน
ปจ จุ บั น รวมทั้ งจะช ว ยใหผู ป ระกอบการไทยมี ศัก ยภาพในการแขง ขัน ในตลาดสหรัฐ ฯ มากขึ้น
เนื่องจากสามารถนําคนไทยที่มีทักษะพิเศษ และคาจางแรงงานต่ําเขามาทํางานในกิจการของตนได

