
 

 

 

การเจรจาเพ่ือเปดเสรีทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเร่ิมตน
ขึ้นจากการจัดทําสนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic 
Relations) ระหวางสองประเทศตั้งแตป 2509 โดยนักลงทุนและบริษัทของสหรัฐอเมริกาจะไดรับสิทธิ
พิเศษในการลงทุนในประเทศไทยในทุกสาขาการผลิตและการบริการ ยกเวน 6 สาขา อันไดแก การ
สื่อสาร การขนสง การดูแลทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น การธนาคารท่ีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน 
การคาภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมือง และการแสวงหาประโยชนจากท่ีดินและจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  

ท้ังน้ี การจัดทําสนธิสัญญาดังกลาวอยูภายใตขอยกเวนของหลักการประติบัติเยีย่งชาตท่ีิไดรับ
การอนุเคราะหยิ่ง (MFN) ขององคการการคาโลก โดยประเทศไทยไดรับยกเวนเปนเวลา 10 ปซึ่งการ
ยกเวนดังกลาวไดส้ินสุดลงในวันที่ 1 มกราคม 2548 แลว และภายหลังจากท่ีพนระยะเวลาท่ีไดรับ
ยกเวนนั้นแลว ประเทศไทยจะตองตัดสินใจกําหนดทาทีในขั้นตอไปวาควรจะยกเลิกสิทธิตาม
สนธิสัญญาใหแกนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา หรือใหสิทธิตามสนธิสัญญาตอไปโดยการขอตออายุการ
ไดรับยกเวนกับองคการการคาโลก หรือขยายสิทธิใหแกประเทศสมาชิกอ่ืนในองคการการคาโลกให
เทาเทียมกับท่ีนักลงทุนสัญชาติสหรัฐอเมริกาไดรับจากประเทศไทย ทั้งนี้ จุดยืนของสหรัฐอเมริกาคือ 
ตองการจะจัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศไทยเพ่ือทดแทนสนธสัิญญาดงักลาว ซ่ึง
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีจะไมขัดกับ GATS เน่ืองจากมาตรา 5 ของ GATS อนุญาตให
สมาชิกสามารถจัดทําขอตกลงการคาบริการ (ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการลงทุน) ระหวางกันได โดยมี
เงื่อนไขวาความตกลงจะตองครอบคลุมสาขาบริการอยางหลากหลาย (Substantial Sectoral 
Coverage) ท้ังทางดานจํานวนสาขาบริการ ปริมาณการคา และรูปแบบการเปดเสรีภาคบริการ รวมท้ัง
ความตกลงน้ันจะตองไมทําใหผลประโยชนดานขอผูกพันของสมาชิกองคการการคาโลกท่ีอยูนอกเหนอื
ความตกลงพึงไดรับลดนอยลง โดยสหรัฐอเมริกามีเปาหมายวาการเจรจาจะส้ินสุดลงในเดือนมิถุนายน 
2549  

การศึกษาในบทนี้จะครอบคลุมประเด็นตางๆ 6 ประเด็นคือ ภาพรวมการเปดเสรีการลงทุน 
สาระสําคัญของการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคา   ความตกลงการคา
เสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคา   มาตรการและกฎระเบียบตางๆ สําหรับการเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย   ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับ
สหรัฐอเมริกา  และขอเสนอแนะสําหรับการปรับตัวของประเทศไทย  

7 
ขอตกลงเกีย่วกับการลงทุน 
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7.1 ภาพรวมการเปดเสรีการลงทุน 
• ระดับพหุภาค ี

ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศพัฒนาแลวซ่ึงสวนใหญมีฐานะเปนผูสงออกทุนไดพยายาม
ผลักดันใหมีการเปดเสรีดานการลงทุนเพ่ือท่ีจะเปดโอกาสใหผูประกอบการของตนสามารถไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเสรี โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาท่ีผลักดันประเด็นเร่ืองการลงทุนท่ีครอบคลมุทกุธรุกจิ
ทุกประเภทท้ังสินคาและบริการเขาในการเจรจาพหุภาคีของแกตต (GATT) ท้ังในรอบโตเกียวและใน
รอบอุรุกวัย แตความพยายามดังกลาวก็ประสบความลมเหลวเนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาซึ่งสวน
ใหญมีฐานะเปนผูนําเขาทุนแสดงทาทีคัดคานการสรางกฎกติกาพหุภาคีดานการลงทุนเนื่องจาก
ขอตกลงท่ีผูกพันใหประเทศกําลังพัฒนาตองเปดเสรีดานการลงทุนอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ของภาครัฐในการกํากับดูแลการเคลือ่นยายเงินทุนระหวางประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ของประเทศ รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจมีตอผูประกอบการภายในประเทศท่ีตองแขงขันกับผูประกอบการ
ตางชาติที่มีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงกวา  

อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา การเจรจาพหุภาคีของ GATT รอบอุรุกวัยไดมีการจดัทําขอตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการลงทุนจํานวน 2 ฉบับ ไดแก 1) ความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนท่ี
เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Investment Measures: TRIMs) ซ่ึงเปนขอตกลงท่ี
ใหยกเลิกมาตรการลงทุนที่มีผลเปนการจํากัดหรือบิดเบือนการนําเขาหรือสงออก แตเปนการเจรจา
เกี่ยวกับมาตรการการลงทุนของรัฐสมาชิกท่ีมีผลกระทบตอการคาสินคาเทาน้ันมิไดครอบคลุมถึงการ
เปดเสรีการลงทุนตามท่ีประเทศพัฒนาแลวตองการ และ 2) ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 
(General Agreement on Trade in Services: GATS) ซ่ึงเปนความตกลงเกี่ยวกับการเปดเสรีการคา
บริการระหวางประเทศซ่ึงรวมถึงการเปดเสรีการลงทุนระหวางประเทศในภาคบริการดวย ขอตกลงท้ัง 
2 ฉบับดังกลาวกลายเปนสวนหน่ึงของการเจรจาในเวทีองคการการคาโลกในเวลาตอมา  

การประชุมระดับรัฐมนตรีองคการการคาโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีประเทศสิงคโปร ไดมีการกําหนดให
ประเด็นเร่ืองการลงทุนเปนหน่ึงในหัวขอใหมท้ัง 4 หัวขอท่ีประเทศสมาชิกจะมีการศึกษากรอบและ
แนวทางในการเจรจาในประเด็นเหลาน้ีหรือท่ีเรียกกันวา  Singapore Issues โดยการเจรจาดานการ
ลงทุนคร้ังน้ีจะครอบคลุมท้ังประเด็นของการเปดเสรีการลงทุน กฎกติกาและการกํากับดูแล
ภายในประเทศที่เกี่ยวกับการลงทุนดวยท้ังในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  อยางไรก็ตาม  ปฏิญญา 
โดฮามิไดผูกพันวาจะตองมีการเจรจาในประเด็นใหมเหลานี้  หากแตกําหนดวาประเทศสมาชกิจะตองมี
ฉันทามติในการท่ีจะใหมีการผนวกประเด็นเหลาน้ีในการเจรจารอบตอไปเทานั้น ซ่ึงจนถึงขณะนี ้
ประเด็นเร่ืองการลงทุนยังไมไดรับการบรรจุเขาในการเจรจารอบโดฮาแตอยางใด 

• ระดับภูมิภาค 

นอกจากการเจรจาในระดับพหุภาคีแลว ประเทศไทยไดจัดทําความตกลงในระดับภูมิภาคใน
ฐานะท่ีเปนประเทศสมาชิกของความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟก หรือ เอเปค (Asia-Pacific 
Economic Cooperation: APEC) และอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 
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การดําเนินการของเอเปค ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ  การเปดเสรี (liberalization) ทางการคาและ
การลงทุน  การอํานวยความสะดวก (facilitation) ดานการคาและการลงทุน  และความรวมมอืทางดาน
เศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation: ECOTECH) โดยปฏิญญาโบกอร
ของกลุมเอเปค (The Bogor Declaration of Common Resolve) ไดกําหนดเปาหมายการเปดเสรี
ทางการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ภายในป 2553 สําหรับประเทศสมาชิกท่ีพัฒนา
แลว และภายในป 2563 สําหรับประเทศสมาชิกกําลังพัฒนา ซ่ึงขอตกลงของเอเปคไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย  

ปจจุบัน ประเทศอาเซียนทุกประเทศไดใหสัตยาบันความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Investment Area: AIA) และไดยื่นรายการประเภทกิจกรรมและมาตรการท่ีจะขอยกเวนจาก
การเปดเสรีและการใหการประติบัติเยี่ยงคนชาติสําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม ประมง 
ปาไม และเหมืองแร รวมทั้งบริการท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดังกลาวอยางนอย 1 สาขา ตอ
คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) แลว ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นชอบ
พิจารณาระยะเวลาการประติบัติเยี่ยงคนชาติแกนักลงทุนอาเซียน และการเปดเสรีทุกอุตสาหกรรม
ภายใตความตกลง AIA โดยประเทศสมาชิกใหม (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) สามารถยืดหยุนได
จนถึงป 2553 แตสําหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 7 ประเทศมีผลบังคับใชแลวตั้งแตป 2546 แตเน่ืองจาก
ทุกประเทศตางบรรจุกฎระเบียบภายในประเทศของตนไวในขอยกเวนที่สามารถกระทําไดภายใตความ
ตกลง AIA1 ทําใหภายหลังการบังคับใชความตกลงในป 2546 กลับไมมีผลกระทบหรือการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเทาใดนัก 

• ระดับทวิภาค ี

ประเทศไทยมีการจัดทําขอตกลงทวิภาคีดานการลงทุน (Bilateral Investment Treaties: 
BITs) กับประเทศตางๆ มากมาย จากสถิติ ณ ป 2546 ประเทศไทยมีการจัดทําขอตกลง BITs แลว
จํานวน 38 ขอตกลง จากยอดขอตกลง BITs ท่ัวโลกจํานวนท้ังส้ิน 2,265 ขอตกลง อยางไรก็ตาม 
ขอตกลงเหลาน้ีไมไดกําหนดเงื่อนไขในการเปดเสรีดานการลงทุน หากเปนเพียงแตขอตกลงที่ใหการ
คุมครองการลงทุนแกผูลงทุนจากประเทศภาคีจากมาตรการท่ีเกี่ยวของกับการยึดทรัพย การถายโอน
เงิน การระงับขอพิพาท เปนตน สําหรับสนธิสัญญาท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเปดเสรีมีเพียงฉบับ
เดียวคือ สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic 
Relations) ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 2509 ดังท่ีไดกลาวมาแลวกอนหนาน้ี สําหรับการ
จัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคูคาท้ังท่ีลงนามมีผลบังคับใชแลวไดแก ประเทศ

                                            
1 ความตกลง AIA กําหนดใหประเทศสมาชิกสามารถระบุรายการที่จะขอรับการยกเวนโดยจําแนกเปน 1) การขอยกเวนตาม
ความตกลง AIA เปนการชั่วคราว (Temporary Exclusion List: TEL) ซึ่งจะมีการกําหนดระยะเวลาส้ินสุด 2) รายการออนไหว 
(Sensitive List: SL) ซึ่งไมมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด แตตองมีการทบทวนจาก AIA Council และ 3) ขอยกเวนทั่วไป ซึ่ง
ประเทศสมาชิกสามารถยับย้ังการลงทุนได หากประเทศสมาชิกอื่นเขามาลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกับความม่ันคง ศีลธรรม
จรรยา การปกปองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช 
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บาหเรน จีน อินเดีย (ครอบคลุมเฉพาะประเด็นการลดภาษีเบื้องตนสําหรับสินคาบางรายการโดย
เรงดวน แตไมมีประเด็นดานการลงทุน) ออสเตรเลีย (ไทยเปดตลาดการลงทุนทางตรงไมเกินรอยละ 
50 สําหรับทุกสาขาการผลิตและบางสาขาบริการ) และท่ีอยูระหวางขั้นตอนการเจรจากับประเทศ
นิวซีแลนด เปรู และประเทศพัฒนาแลวอีก 2 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นการเจรจาในหลายหัวขอ แตในบทน้ีจะศึกษาความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวาง
สหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเฉพาะประเด็นเร่ืองการลงทุน  

7.2 สาระสําคญัของความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคา 
ถึงแมประเทศไทยไดลงนามความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับหลายประเทศแลว อาท ิจนี 

บาหเรน อินเดีย ออสเตรเลีย แตมีความตกลงเพียงหน่ึงเดียวท่ีครอบคลุมประเด็นเร่ืองการลงทุนและมี
ผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 248 คือ ความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับ
ออสเตรเลีย เน่ืองจากเปนความตกลงที่ครอบคลุมขอบเขตกวางขวางในทุกเร่ือง (Comprehensive) ท่ี
ท้ังสองประเทศมีความสนใจรวมกัน 

ออสเตรเลียจะเปดตลาดใหนักลงทุนไทยหรือผูใหบริการท่ีเปนคนไทยสามารถเขาไปจัดตั้ง
ธรุกิจในออสเตรเลียทุกประเภทได 100% ยกเวนธุรกิจประเภทหนังสือพิมพ การกระจายเสียง การบิน
ระหวางประเทศและทาอากาศยาน แตจะตองดําเนินการภายใตนโยบายการลงทุนตางประเทศและ
กฎหมาย (Foreign Acquisitions and Takeovers Act-FATA) ออสเตรเลียจะเปดตลาดในธุรกิจอื่นๆ 
เพ่ิมนอกจากท่ีผูกพันไวภายใต WTO อาทิ การซอมรถยนต บริการโทรศัพทมือถือและดาวเทียม เปน
ตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที ่7.1)  

ถึงแมออสเตรเลียจะเปดตลาดใหนักลงทุนไทยตามรายละเอียดของขอกําหนดในการจัดตั้ง
ธุรกิจที่ไดกลาวไวขางตน แตการลงทุนในธุรกิจบางประเภทในออสเตรเลียยังมีเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบังคับอ่ืนๆ ภายในประเทศ อีกท้ังออสเตรเลียยังสงวนสิทธิในการใชมาตรการ
ตางๆ ที่บริหารโดยรัฐบาลทองถ่ิน  

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะเปดตลาดใหคนออสเตรเลียลงทุนทางตรงไดไมเกิน 50% ใน
ธุรกิจทุกประเภทที่ไมอยูในบัญชี 1 และ 2 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 
2542 และกําหนดใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทและการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา นอกจากน้ี ประเทศไทยจะเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาท่ี
ผูกพันไวกับประเทศสมาชิกอื่นภายใต WTO โดยเปดตลาดในบางธุรกิจใหคนออสเตรเลียถือหุนไดไม
เกิน 60% โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทยและมีสัดสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3 
ตอ 1 ซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญและตองใชเงินลงทุนสูง โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบยีบขอบงัคบั
ภายในประเทศ ซ่ึงครอบคลุมสาขาบริการตางๆ อาทิ ธุรกิจการสรางหอประชุมขนาดใหญ ศูนยแสดง
สินคานานาชาต ิมารีนา สวนสนุก เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที ่7.1)  
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ตารางที ่7.1 เง่ือนไขการลงทุนจัดต้ังธรุกิจภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย เงื่อนไขของประเทศไทย 
• คนไทยสามารถเขาไปถอืหุนในธุรกิจใน

ออสเตรเลียทุกประเภทได 100% ยกเวน
ธุรกิจประเภทหนังสอืพิมพ การกระจาย
เสียง การบนิระหวางประเทศ และทา
อากาศยาน  

• ออสเตรเลียเปดตลาดในธุรกิจอืน่ๆ เพ่ิมให
ไทยนอกจากท่ีผูกพันไวภายใต WTO อาทิ 
การซอมรถยนต สถาบนัสอนภาษาไทย 
สถาบนัสอนทําอาหารไทย สถาบนัสอน
นวดไทย เปนตน 

• การลงทุนท่ีเขาขายในลักษณะตอไปนี้ตอง
ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการพิจารณา
การลงทุนของตางชาติ (Foreign 
Investment Review Board: FIRB)  

- การที่ผูลงทุนตางชาติลงทุนในธุรกิจ
ออสเตรเลียท่ีจัดตั้งอยูแลวซึ่งมมีูลคา
สนิทรัพยรวมกนัมากกวา 50 ลาน
เหรียญออสเตรเลีย 

- การที่ผูลงทุนตางชาติจัดต้ังธุรกิจใหม
ซึ่งมมีูลคาการลงทุนต้ังแต 10 ลาน
เหรียญออสเตรเลีย 

- การลงทุนทางตรงของรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐบาลในตางประเทศ 

- การซือ้กิจการหรอืสนิทรัพยของธุรกิจ
ออสเตรเลียท่ีตั้งอยูในตางประเทศซึ่ง
มีมูลคาการซือ้ตั้งแต 50 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย หรอืมีสดัสวนเกิน 50% 
ของสนิทรพัยรวมทัง้หมดของธุรกิจ 

- การที่ผูลงทุนตางชาติไดรบั
ผลประโยชนในที่ดินเขตเมอืง รวมทั้ง
ผลประโยชนจากการเชา การให
สนิเชือ่ การแบงปนผลกําไร และการ
ถือหุนในบริษทัที่กองทุนท่ีรวมบริการ
ท่ีดนิในเขตเมือง ภายใตเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

 

• ประเทศไทยเปดตลาดใหคนออสเตรเลียลงทุนทางตรง
ไดไมเกนิ 50% ในธุรกิจทุกประเภทที่ไมอยูในบัญชี 1 
และ 2 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542 

• ประเทศไทยเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาท่ีผูกพนั
ไวกับประเทศสมาชกิอื่นภายใต WTO โดยเปดตลาด
ในบางธุรกิจใหคนออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 60% 
และมีเงื่อนไขวาตองเปนธุรกิจท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใน
ไทยและมีสัดสวนหนีส้นิตอทนุไมเกิน 3 ตอ 1 โดยตอง
ปฏบิัติตามกฎระเบียบขอบงัคบัภายในประเทศ 

• ธุรกิจท่ีไทยเปดตลาดใหออสเตรเลียจําแนกตาม
สัดสวนการถอืหุนทีไ่ดรบัอนุญาตมดีังนี ้
- ธุรกิจท่ีใหออสเตรเลียถอืหุนไดไมเกิน 25% ไดแก 

Database access services เฉพาะท่ีใชบรกิาร
ระบบเครอืขายภายใตกํากับของคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทช.) 

- ธุรกิจท่ีใหออสเตรเลียถอืหุนไดไมเกิน 40% ไดแก 
Domestic very small aperture terminal เฉพาะท่ี
ใชบรกิารระบบเครอืขายภายใตกํากับของ กทช. 

- ธุรกิจท่ีใหออสเตรเลียถอืหุนไมเกนิ 50% ไดแก 
บริการขายอุปกรณโทรคมนาคม เชาอุปกรณสถานี
โทรคมนาคม และท่ีปรึกษาดานโทรคมนาคม 

- ธุรกิจท่ีใหออสเตรเลียถอืหุนไมเกนิ 60% ไดแก 
1) บริการธุรกิจ อาท ิท่ีปรึกษาดานการจัดการ

ท่ัวไป (เฉพาะท่ีจัดตั้งเปนสํานกังานปฏิบัติการ
ภูมภิาคใหบรษิัทในเครอืหรอืสาขา) หอประชมุ
ขนาดใหญ และศูนยแสดงสนิคานานาชาติ
ขนาดใหญ 

2) บริการศกึษา ไดแก สถาบนัอุดมศึกษาที่เนน
การสอนและวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งมชีีวิต 
เทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน 

3) บริการทองเท่ียวและเดินทาง ไดแก โรงแรม
หรูหราขนาดใหญ และภัตตาคารเต็มรูปแบบ 

4) บริการนนัทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา ไดแก 
สวนสาระ (Theme park) และอุทยานสัตวน้ํา 

5) บริการขนสง ไดแก ท่ีจอดเรอืทองเท่ียว 
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เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย เงื่อนไขของประเทศไทย 
6) การลงทุนเหมอืงแร ไดแก การทําเหมอืงแรบน

บกและในทะเล 
- ธุรกิจท่ีใหออสเตรเลียถอืหุนได 100% ไดแก  

1) บริการกอสราง ไดแก บริการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคขนาดใหญ (เฉพาะท่ีมี
ทุนจดทะเบียนข้ันตํ่าทีช่ําระแลวต้ังแต 1,000 
ลานบาท)  

2) บริการจัดจําหนาย และติดตั้งผลิตภัณฑท่ีผลิต
จากโรงงานออสเตรเลียในไทย 

หมายเหต:ุ ผูเชี่ยวชาญที่เปนพอครัวไทย หมายถึง ผูที่ไดรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
              จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
 

ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับออสเตรเลียเปนความตกลงท่ีมีขอสรุปแลว
และมีผลบังคับใชในตนป 2548 ท่ีผานมา สวนประเด็นการลงทุนภายใตความตกลงแบบทวิภาคี
ระหวางไทยกับประเทศอ่ืนๆ น้ันยังอยูระหวางขั้นตอนการเจรจา ซ่ึงรายละเอียดของการเจรจาจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับไทยจะกลาวถึงในสวนถัดไป 

7.3 ความตกลงการคาเสรรีะหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคา 
การจัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศในกลุมอาเซียนน้ัน สหรัฐอเมริกาจะ

เจรจาโดยยึดตนแบบจากความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสิงคโปรซ่ึงมีผลบังคับใชแลว
ตั้งแตป 2546 เปนกรอบในการเจรจา นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกาไดลงนามความตกลงกับประเทศชิลี
และออสเตรเลียแลวเชนกัน รวมท้ังความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช
มาเปนเวลานานแลวตั้งแตป 2537 โดยสาระสําคัญของความตกลงตางๆ สรุปไดดังนี ้

7.3.1 สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรรีะหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคา 

ความตกลงการคาเสรีท่ีสหรัฐอเมริกาลงนามกับสิงคโปร ชิลี และออสเตรเลียมีสาระสําคัญใน
ประเด็นตางๆ ในหัวขอการลงทุนท่ีคลายคลึงกันมาก ซึ่งคาดวาสหรัฐฯ จะยึดเปนกรอบในการเจรจาใน
หัวขอการลงทุนกับการทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศไทยเชนกัน ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคญั
ไดดังนี้ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกท่ี 7.1 และ 7.2)  

• คําจํากัดความ (Definitions)  

นิยามของการลงทุนในความตกลงท้ัง 3 ฉบับครอบคลุมการลงทุนอยางกวางทั้งการลงทุน
ทางตรง และการลงทุนในลักษณะตางๆ เชน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย การซื้อขายพันธบัตรและ
ตราสารหนี ้การทําสัญญา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธ ิทรัพยสินทางปญญา สิทธิในทรัพยประเภทตางๆ 
ท้ังท่ีมีรูปรางและไมมีรูปราง อาทิ สิทธิการเชา เปนตน  
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• หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาต ิและหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง 
(National Treatment and Most Favored Nation Treatment) 

นักลงทุนตางชาติจะตองไดรับการปฏิบัติไมดอยไปกวานักลงทุนภายในประเทศของตนท้ังใน
เร่ืองของการตั้งกิจการ การควบรวมกิจการ การขยายกิจการ การบริหารงาน การจัดการและการขาย 
รวมท้ังตองปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศคูภาคีไมดอยไปกวาท่ีปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศภาคี
อื่น โดยจะตองไมเลือกปฏิบัติสําหรับเง่ือนไขตางๆ ท้ังกอนและหลังการเขามาเปดกิจการในประเทศ
เจาบาน (Pre &Post Establishments) ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว รัฐบาลของทุกประเทศจําเปนตองกําหนด
กฎระเบียบ และเงือ่นไขสําหรับนักลงทุนตางชาติท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศตน โดยเฉพาะในสาขาท่ี
นักลงทุนในประเทศยังไมมีความพรอมในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติ แตหากมีการลงนามความ
ตกลงการคาเสรีแลว จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติระหวางนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนตางชาต ิ

• การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัต ิ(Minimum Standard of Treatment) 

ประเทศภาคีตองปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศคูภาคีไมนอยกวามาตรฐานขั้นต่ําตามจารีต
ประเพณี ซ่ึงอาจได รับการยอมรับจากศาลวา เปนกฎหมาย ท่ีปฏิบัติ โดยท่ัวไป  (Customary 
International Law) โดยตองปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศคูภาคีดวยความเปนธรรม เทาเทียม 
ยุติธรรม รวมท้ังไมปฏิเสธคําตัดสินในกระบวนการพิจารณาลงโทษทางคดีอาญา คดีแพง หรือ
กระบวนการพิจารณาโทษอื่นๆ ตามระบบกฎหมายสวนใหญของโลก และตองปกปองคุมครองนัก
ลงทุนของประเทศคูภาคีอยางเต็มที ่โดยตองมีระดับการคุมครองตามจารีตประเพณีทางกฎหมาย  

• การริบทรัพยและชดเชยความเสียหาย (Expropriation)  

ประเทศคูสัญญาท้ังสองจะตองไมเวนคืน และโอนกิจการมาเปนของรัฐไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยออม หรือใชมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทากับการริบทรัพยภายใตความตกลง ยกเวนเปนการทําเพ่ือ
สาธารณประโยชนหรือเปนการดําเนินการตามกฎหมายภายใตหลักการไมเลือกปฏิบัต ิและตองชดเชย
อยางยุติธรรม รวมท้ังตองเปนไปตามกระบวนการดานกฎหมาย กลาวคือ รัฐบาลไทยจะทําใหธุรกิจ
เอกชนของนักลงทุนเอกชนสหรัฐฯ เสียหายไมได ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจากกฎกติกาของไทย
ซ่ึงเปนกฎที่เลือกปฏิบัติใหแกนักลงทุนไทยมากกวา นักลงทุนสหรัฐฯ สามารถฟองรองรัฐบาลไทยได
โดยผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และอาจตองจายชดเชยความเสียหายใหแกบริษัทอกชนของ
สหรัฐฯ  

การจายเงินชดเชยจะตองไมนอยกวามูลคาตลาด ณ วันท่ีเวนคืน และจายอยางไมลาชา หาก
เกิดความลาชาจะตองจายเงินชดเชยรวมดอกเบี้ยในอัตราท่ีเหมาะสมกับสกุลเงินน้ันๆ การริบทรัพย
และชดเชยความเสียหายตามมาตราน้ีจะยกเวนไมนํามาใชกับการออกใบอนุญาตในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาภายใตขอตกลง ทริปส รวมถึงการเพิกถอนหรือการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาดวย 
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• การโอนเงิน (Transfers)  

การเคลื่อนยายเงินทุนและการโอนเงินระหวางประเทศตองดําเนินการไดอยางเสรีและไมลาชา 
โดยครอบคลุมถึงการโอนเงินปนผล กําไร ดอกเบี้ย กําไรจากการขายหลักทรัพย คาธรรมเนียมการ
จัดการ และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ เปนตน โดยประเทศคูสัญญาสามารถโอนเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
ประเทศภาคีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนราคาตลาดที่มีอยูในวันท่ีทําการโอน ดังนั้น ภายหลังท่ีความตกลง
มีผลบังคับใช ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมมีสิทธิปดกั้นการไหลเขาออกของเงนิทุนได หากเกดิวกิฤต
เศรษฐกิจ 

• การกําหนดเงื่อนไขการลงทุน (Performance Requirements)  

ประเทศคูสัญญาหามกําหนดขอกีดกันตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนหรือสรางอุปสรรคใหนกั
ลงทุนของประเทศคูภาค ีเชน หามมิใหกําหนดสัดสวนการสงออก หามมิใหกําหนดระดบัการใชวตัถุดบิ
ภายในประเทศ หามมิใหบังคับซ้ือหรือใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศผูรับการลงทุน หามมิใหมีการ
บังคับถายทอดเทคโนโลย ีกระบวนการผลิต หรือการถายทอดความรูตางๆ แกบุคคลในประเทศผูรับ
การลงทุน เปนตน แตไมไดหามการใชกฎระเบียบเพ่ือเปนแรงจูงใจการลงทุนแตอยางใด หากเทียบกบั
ขอตกลง TRIMs สิ่งที่แตกตางกันคือ TRIMs ไมมีขอหามเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขในการถายทอด
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต การกําหนดเงื่อนไขสัดสวนการสงออก การกําหนดใหซ้ือหรือใช
บริการในประเทศ การกําหนดสัญชาติของผูจัดการอาวุโส ขอจํากัดเกี่ยวกับการขายในประเทศ การ
ใหบริการแกภูมิภาคท่ีกําหนด และการเปนซับพลายเออรผูกขาดในบริการท่ีกําหนด ในขณะทีค่วามตก
ลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปรมีการกําหนดเงื่อนไขหามดําเนินการสําหรับมาตรการเหลานี ้ 

• ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ (Senior Management and Boards of Directors)  

ประเทศคูสัญญาหามจํากัดสัญชาติของผู ท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบ ริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการ ซ่ึงจะเปนการใหสิทธิในการควบคุมดูแลกิจการที่ลงทุนโดยนักลงทุนตางชาตอิยางเตม็ท่ี 

• มาตรการท่ีขอยกเวน (Non Conforming Measures)  

หลักการไมเลือกปฏิบัต ิเงื่อนไขการลงทุน และสัญชาติของผูบริหารระดับสูง ตามท่ีระบุไวใน
มาตรา 15.4 15.8 และ 15.9 ของความตกลงไมสามารถนํามาใชกับมาตรการท่ีขอยกเวนซึ่งถูกกําหนด
โดยรัฐบาลในสวนกลาง และระดับมลรัฐ ตามท่ีระบุไวในตารางขอผูกพันในบทท่ี 8 เร่ืองการคาบริการ
ขามพรมแดน รวมท้ังมาตรการที่กําหนดโดยรัฐบาลในระดับทองถ่ิน 

• กลไกการระงับขอพิพาท (Submission of a Claim to Arbitration)  

การระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนและรัฐบาลตองดําเนินการโดยรวมกันเจรจาตอรอง
ระหวางกันโดยอาจใชวิธีการของผูท่ีไมเกี่ยวของหรือประเทศท่ีสาม แตหากไมสามารถเจรจากันได 
จะตองฟองรองกันตามอนุญาโตตุลาการท่ีตั้งขึ้นภายใตกฎเกณฑวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทของ 
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ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) หรือคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติวาดวยกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ (United Nations Commission on 
International Trade Law: UNCITRAL) โดยคณะอนุญาโตตุลาการจะตองประกอบไปดวยผูแทนของ
ท้ังสองฝายและผูเช่ียวชาญเพื่อทําหนาที่ไตสวนและไกลเกลี่ยขอพิพาท และสามารถดําเนินการอยาง
เปนอิสระจากอํานาจของศาลไทย 

คณะผูวิจัยขอใหขอสังเกตวา การใหความคุมครองภายใตความตกลงการคาทวภิาคทีีก่ลาวถงึ
น้ีจะมีผลเฉพาะผูประกอบการสหรัฐฯ เทาน้ัน แตไมไดคุมครองผูประกอบการภายในประเทศ ซ่ึง
หมายความวา ผูประกอบการสหรัฐฯ อาจไดรับสิทธิการคุมครองมากกวาผูประกอบการไทยภายใต
กฎหมายภายในประเทศ นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังตองการใหการลงทุนของสหรัฐฯ ทุกประเภทที่เขามา
ลงทุนในประเทศไทยภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ  ไดรับความคุมครองโดย
อัตโนมัติโดยไมตองดําเนินการใดๆ อีกเพ่ือขอรับสิทธิการคุมครองการลงทุนภายหลังจากเขามาลงทุน
ในประเทศไทยอีกดวย ซึ่งจะแตกตางกับกฎระเบียบของประเทศไทยในปจจุบัน (ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ในหัวขอ 7.4.2.4)  

7.3.2 ประสบการณของตางประเทศภายใตความตกลงการคาเสรีกับสหรฐัอเมริกา 

เน่ืองจากความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคาท้ัง 3 ประเทศ ไดแก 
สิงคโปร ชิลี และออสเตรเลียมีผลบังคับใชเมื่อชวงปลายป 2545 และ 2546 เปนตนมา จึงยังไมมี
ผลกระทบที่ชัดเจนเทาใดนัก ในขณะที่ความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซ่ึงเปนความ
ตกลงระหวางสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา มีผลบังคับใชมาเปนเวลานานแลวตั้งแตป 2537  
จึงสามารถเห็นผลกระทบท่ีคอนขางชัดเจนระหวางประเทศคูสัญญา โดยสาระสําคัญของบทท่ี 11 เร่ือง
การลงทุนภายใตขอตกลงนาฟตา มีเน้ือหาคลายกับความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับ 
สิงคโปร ชิลี และออสเตรเลีย โดยไดกําหนดกฎระเบียบตางๆ ใหประเทศคูเจรจาตองปรับปรุงกฎหมาย
ภายในประเทศทั้งการลดกําแพงภาษี และการเปดเสรีใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในสาขาการคา 
และบริการตางๆ ได รวมถึงระบบการไหลเขาออกของเงินโดยท่ีเจาของประเทศไมสามารถควบคุมได 
ซ่ึงประเทศไทยเคยประสบปญหาเชนน้ีมาแลวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ  

ขอตกลงนาฟตาสงผลกระทบตอความสามารถในการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศเม็กซิโก 
เน่ืองจากนักลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดอยางไมจํากัดจํานวนโดยท่ีรัฐบาลไมสามารถเขา
ควบคุมได ซึ่งถึงแมบริษัทบางรายในเม็กซิโกจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการแขงขันเพ่ิมขึ้นได แต
ก็เปนเพียงเฉพาะบริษัทรายใหญที่มีทรัพยากรดานการเงิน และการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในระดับ
โลกเทาน้ัน ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทขามชาต ิสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของเม็กซโิกจาํนวน
มากตางตองเผชิญกับภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงจากบริษัทสหรัฐฯ ท่ีมีเงินทุนและเทคโนโลยีท่ี
เหนือกวา ทําใหบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของเม็กซิโกบางสวนถูกควบกิจการโดยนักลงทุน
ตางชาต ิ 

นอกจากนี้ ขอตกลงนาฟตายังเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนตางชาติสามารถฟองรองผาน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการได สงผลใหนักลงทุนตางชาติไมตองอยูภายใตกฎหมายในประเทศที่เขา
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มาลงทุน ซ่ึงบทบัญญัติที่นักลงทุนตางชาติสวนใหญหยิบยกขึ้นมาอางอิงในการฟองรองไดแก หลกัการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาต ิหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง มาตรฐานการปฏิบัติขั้นต่ํา 
การกําหนดเงื่อนไขการลงทุน การริบทรัพยและชดเชยความเสียหาย ดังจะเห็นไดจากกรณีตัวอยางท่ี
เกิดขึ้นแลวหลายกรณ ี(ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 7.2) อาทิ คดีระหวาง Metalclad Corp ซ่ึง
เปนบริษัทอเมริกันท่ีไดรับสัมปทานใหกอสรางโรงงานกําจัดขยะในเม็กซิโก กับรัฐบาลเม็กซิโก บริษัท
อเมริกันไดใชสิทธิตามกระบวนการระงับขอพิพาท โดยคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินวาการท่ีรัฐบาล
เม็กซิโกระงับใบอนุญาตกอสรางโรงงานของบริษัทอเมริกัน และออกกฎหมายใหพ้ืนท่ีกอสรางโรงงาน
เปนเขตอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนการกระทําเสมือนการริบทรัพยทางออม (Indirect Expropriation) ซ่ึง
ผลการตัดสินทําใหรัฐบาลเม็กซิโกตองรับผิดชดใชคาเสียหายจํานวน 16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหแก
บริษัทอเมริกัน (ดูรายละเอียดในกรอบที ่1)  

ตารางที ่7.2 กรณกีารฟองรองภายใตหัวขอการลงทุนของขอตกลงนาฟตา 
บรรษทั หรือ 
นักลงทุน 

ฟองเรียก
คาเสยีหาย 

ขอตัดสิน ประเด็นฟองรอง 

Loewen30 
ตุลาคม 2541 

725 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

Loewen ธุรกิจงานศพยักษใหญในแคนาดาฟองกลับเรียกคาเสียหายอัน
เนื่องมาจากคําพิพากษาของศาลมิสซิสซิปปทีต่ัดสินใหบริษัทจาย
คาเสียหายเพราะเหตุพฤติกรรมผูกขาดตลาดและทําผิดกฎหมายหลาย
ประการ 

Mondev 
1 กันยายน 
2542 

50 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

Mondev บริษัทอสังหาริมทรัพยในแคนาดาฟองกลับเรียกคาเสียหายอัน
เนื่องมาจากคําพิพากษาของศาลฎีการัฐแมสซาชูเส็ทท่ีตัดสินใหบริษทัจาย
คาเสียหายกรณีที่บริษัทไมทําตามสัญญารวมถึงทํางานไมเสร็จตามสัญญา 

Methanex 
3 ธันวาคม 
2542 

970 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

Methanex เปนบรษิัทผูผลติสาร Methanol ที่เปนสารประกอบสําคัญของ 
MTBE บริษัทไดฟองรองเรียกคาเสียหายจากการที่รัฐแคลิฟอรเนีย มคํีาส่ัง
ใหยกเลิกการใชสาร MTBE เติมในน้ํามนั เพราะสารดังกลาวปนเปอนแหลง
น้ําด่ืม คาความเสียหายคํานวณจากยอดขายท่ีลดลง 

ADF Group 
19 กรกฎาคม 
2543 

90 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

ADF Group คูสัญญากอสรางทางรวมกับสหรัฐอเมริกาสัญชาติแคนาดา 
ฟองรองเรียกคาเสียหายจากกฎหมาย “ซื้อวัตถุดิบในสหรัฐอเมริกาเทานั้น” 
โดยอางวา กฎหมายนี้เลือกปฏิบตัิลิดรอนสิทธิของนักลงทุนตางชาติทีค่วร
ไดรับอยางเทาเทียมกับนักลงทนุในประเทศ 

Ethyl 
14 เมษายน 
2540 

201 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

แคนาดาแพคดี
ตองจาย 13 
ลานเหรียญ
สหรัฐฯ 

Ethyl บริษัทเคมีในสหรัฐอเมริกา ผูผลติสาร MMT ใชเติมในน้ํามนัเพ่ือ
ปองกันการน็อคของเครื่องยนต ฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดา ท่ี
ออกกฎหมายหามนําเขาและขนยายสาร MMT ในแคนาดา เพราะมี
งานวิจัยจํานวนมากยืนยันถึงผลกระทบของ MMT ตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมอยางรายแรง 

S.D.Myer 
30 ตุลาคม 2541 

20 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

แคนาดาแพคดี 
อยูระหวางการ
เจรจา
คาเสียหาย 

S.D.Myer บริษัทกําจัดของเสียในสหรัฐอเมริกา ฟองเรียกคาเสียหายจาก
รัฐบาลแคนาดาที่มีคําส่ังหามสงออกสาร PCB แมวารัฐบาลแคนาดาจะทํา
ตามสนธิสัญญาบราเซลของสหประชาชาติท่ีจํากัดการคาสารเคมี 

Pope & Talbot 
25 มีนาคม 
2542 

381 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

แคนาดาแพคดี 
และอยูระหวาง
การเจรจา

Pope & Talbot บริษัทอเมริกันเจาของโรงเลื่อย 3 โรงในแคนาดา ฟองเรียก
คาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาที่จํากัดโควตาสงออกไมแปรรปูจาก 4 
จังหวัดของแคนาดาไปสหรัฐอเมริกา แมวารัฐบาลแคนาดาจะทําตาม
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บรรษทั หรือ 
นักลงทุน 

ฟองเรียก
คาเสยีหาย 

ขอตัดสิน ประเด็นฟองรอง 

คาเสียหาย ขอตกลงสหรัฐฯ -แคนาดาวาดวยการคาไมเนื้อออนแปรรูป 
UPS 
19 เมษายน 
2542 

160 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

UPS บริษัทไปรษณียยักษใหญในสหรัฐอเมริกา ฟอง การไปรษณีย
แคนาดา (Canadian Post) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ฐานท่ีไดรับการอุดหนนุจาก
รัฐบาล ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการแขงขัน คดีนี้ถือเปนคดีแรกใน
นาฟตา ท่ีบรษิัทเอกชนฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐวิสาหกิจ 

Sun Belt 
12 ตุลาคม 2542 

10.5 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

Sun Belt เปนบรษิัทขนสงน้ําสัญชาติอเมริกัน ฟองเรียกคาเสียหายจาก
รัฐบรติิชโคลัมเบีย ที่ระงับการใหและตอใบอนุญาตสงออกน้ํา (ขนสงดวย
แท็งคน้ําทีละมาก) โดยบริษัทอางวา ทําใหบรษิัทสูญเสียรายไดรวมถงึท่ีพึง
ไดในอนาคต แมวา รัฐบรติิชโคลัมเบียจะระงับการสงออกน้ําเพ่ือเก็บไว
สําหรับการบริโภคภายในก็ตาม 

Ketcham 
22 ธันวาคม 
2543 

19.5 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

แจงตอ
แคนาดาวาจะ
ฟองรอง 

Ketcham บริษัทไมแปรรปูสัญชาติอเมริกัน ฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาล
แคนาดาที่จํากัดโควตาสงออกไมแปรรูปจาก 4 จังหวัดของแคนาดาไป
สหรัฐอเมริกา แมวารัฐบาลแคนาดาทําตามขอตกลงสหรัฐฯ -แคนาดาวา
ดวยการคาไมเนื้อออนแปรรปู กรณีนี้ Ketcham เลียนแบบ Pope & Talbot 

Metalclad 
13 มกราคม 
2540 

90 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

เม็กซิโกแพคดี
ตองจาย 15.6 
ลานเหรียญ
สหรัฐฯ 

Metalclad บริษัทสหรัฐอเมริกา ฟองเทศบาลกัวดัลคาซาร ประเทศเมก็ซิโก
ที่ไมยอมออกใบอนุญาตใหทิ้งขยะสารพิษ กลับออกประกาศเรื่องพื้นที่
นิเวศนพิเศษเพ่ือปกปองพื้นทีท่ี่มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
พันธุกรรมหายาก 

Azinian และ
คณะ 
17 มีนาคม 
2540 

19 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

ยกฟอง นักลงทุนชาวอเมริกัน ฟองเรียกคาเสียหายจากศาลเม็กซิโกท่ียกเลิกสัญญา
การกําจัดของเสียในเมืองเม็กซิโกซิตี้ สาเหตท่ีุยกเลิกสัญญา เพราะใน
สัญญามปีระเด็นผิดกฎหมายถึง 27 ประเด็น 

Waste 
Management 
29 กันยายน 
2541 

60 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

บริษัทยักษใหญดานการจัดเก็บขยะสัญชาติอเมริกัน ฟองเรียกคาเสียหาย
จากเมืองอคาปูโกที่ยกเลิกสัมปทานจัดเก็บขยะ 

Karpa 
7 เมษายน 2542 

50 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

บริษัทผูสงออกบุหรี่สัญชาติอเมริกัน ฟองรัฐบาลเม็กซิโกท่ีไมยอมคืนเงิน
ภาษีให จนบริษัทไมสามารถแขงขันกับผูสงออกบุหรี่สัญชาติเม็กซิกันได 

Adams และ
คณะ 
16 กุมภาพันธ 
2544 

75 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

อยูระหวางการ
พิจารณา 

ชาวอเมริกันกลุมหนึ่ง ฟองรัฐบาลเม็กซิโกฐานเวนคืนบานพักตากอากาศ
ของพวกตนอยางมิชอบ (ในป 2539 ศาลแขวงเม็กซิโกไดมีคําพิพากษาวา 
นักพัฒนาที่ดินท่ีขายท่ีดินใหแกชาวอเมริกันกลุมนี ้ไมไดเปนเจาของที่ดิน 
จึงใหนักลงทุนชาวอเมริกันเหลานี้ยายออกไป โดยไมไดจายคาชดเชย) 

ที่มา: กรรณิการ กิจติเวชกุล, 2547. 
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กรอบที ่1 

คดีระหวาง Metalclad Corp กับรัฐบาลเมก็ซิโก 
 

ในป 2536 Metalclad Corp ซึ่งเปนบริษัทอเมริกันไดรับสัมปทานใหกอสรางโรงงานกําจัดขยะในมลรฐั
หลุยสโปโตซ ีประเทศเม็กซิโก ตอมามีการคัดคานการกอสรางโรงงานดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม เทศบาล
ทองถ่ินซึ่งเปนท่ีกอสรางโรงงานจึงไดออกคําสั่งระงับใบอนุญาตการกอสรางเมื่อเดือนตุลาคม 2537 ทําใหการ
กอสรางไมอาจดําเนินการตอไปได และในป 2540 ผูวาการรัฐไดออกประกาศใหพื้นท่ีกอสรางโรงงานเปนเขต
พ้ืนท่ีอนุรักษ  

บริษัทอเมริกันไดใชสิทธิตามกระบวนการระงับขอพิพาทขอใหแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยคณะ
อนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยในป 2543 ตัดสินวาการท่ีรัฐบาลเม็กซิโกระงับใบอนุญาตกอสรางโรงงานของ
บริษัทอเมริกัน และออกกฎหมายใหพ้ืนที่กอสรางโรงงานเปนเขตอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนการกระทําท่ีมีผล
เทากับการยึดหรือริบคืนกิจการทางออม (Indirect Expropriation) ตามมาตรา 1110 ในบทท่ี 11 ภายใต
ขอตกลงนาฟตา  

คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยประเด็นในบทบัญญัติดังกลาววา “การยึดหรือริบคืนกิจการมิได
หมายความแตเพียงการกระทําโดยเปดเผย จงใจ และรับรูถึงการเอาไปซึ่งทรัพยสินของนักลงทุน แตรวมถึง
การแทรกแซงอยางไมเปดเผยตอการใชทรัพยสิน ซึ่งมีผลกระทบตอกรรมสิทธ์ิของนักลงทุนไมวาทั้งหมดหรอื
แตบางสวน แมวาการกระทําดังกลาว ประเทศผูรับการลงทุนจะมิไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจใดๆ เลยกต็าม” 
ซึ่งผลการตัดสินทําใหรัฐบาลเม็กซิโกตองรับผิดชดใชคาเสียหายจํานวน 16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหแกบริษัท
อเมริกัน 

 
ที่มา: จักรกฤษณ ควรพจน, 2547.   

 

จากตัวอยางคดีตางๆ ขางตนจะเห็นไดวาเน้ือหาในหัวขอการลงทุนภายใตความตกลงการคา
เสรีของสหรัฐฯ มุงเนนการใหความคุมครองสิทธิของนักลงทุนตางชาต ิรวมท้ังจํากัดอํานาจของรัฐบาล
ของประเทศผูรับการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมกฎระเบียบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุน 
แมแตการบัญญัติกฎขึ้นเพ่ือปกปองส่ิงแวดลอม หรือสาธารณะประโยชนในประเทศผูรับการลงทุน 
ดังนั้น หากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนดําเนินการท่ีขัดตอบทบัญญัติภายใตความตกลงการคา
เสรีซึ่งสงผลกระทบตอนักลงทุนสหรัฐฯ  อาจเส่ียงตอการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากนักลงทุน
เอกชนสัญชาตสิหรัฐฯ ได 
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7.4 มาตรการและกฎระเบียบสําหรับการเขามาลงทุนในประเทศไทย 
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการเขามาลงทุนในประเทศไทยประกอบดวยขอบังคับและ

กฎระเบียบตางๆ ท้ังท่ีเปนมาตรการท่ีกําหนดขึ้นโดยรัฐบาลไทยเองเพ่ือใชบังคับภายในประเทศ และท่ี
เปนความตกลงระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยลงนามไวกับประเทศอื่น โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาท่ี
เรียกวา สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสาระสําคัญของสนธิสัญญาฉบับนี ้รวมท้ัง
มาตรการภายในประเทศท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปไดดังน้ี 

7.4.1 สนธิสัญญาไมตรแีละความสมัพันธทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and 
Economic Relations) กับสหรัฐอเมริกาเม่ือ 29 พฤษภาคม 2509 โดยสนธิสัญญานี้ระบุใหคน
สหรัฐอเมริกาท่ีจะเขามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในไทยไดรับการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National 
Treatment) กลาวคือมีสิทธิในการลงทุนในประเทศไทยเทาเทียมกับคนไทยทุกประการ ยกเวนใน
ประเภทธุรกิจท่ีระบุไวในสนธิสัญญา ไดแก การสื่อสาร (Communication) การขนสง (Transport) การ
ดูแลทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น (Fiduciary functions) การธนาคารท่ีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน 
(Banking involving depository functions) การคาภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมือง 
(Domestic trade in indigenous agricultural products) และการแสวงหาประโยชนจากที่ดินและจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ (Exploitation of land and exploitation of other natural resources)  

การจัดทําสนธิสัญญาดังกลาวอยูภายใตขอยกเวนของหลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับการ
อนุเคราะหยิ่ง (MFN) ขององคการการคาโลก (MFN exemption) เน่ืองจากสนธิสัญญาไมตรีฯ ใหสิทธิ
คนสหรัฐอเมริกามากกวาประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงขัดกับหลัก MFN โดยประเทศไทยไดรับยกเวนตามหลัก 
MFN exemption เปนเวลา 10 ปซึ่งการยกเวนดังกลาวไดส้ินสุดลงในวันท่ี 1 มกราคม 2548 ท่ีผานมา 
แตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยยังไมแสดงทาทีท่ีชัดเจนวาจะตัดสินใจเลือกดําเนินการในทิศทางใด
ระหวาง 4 ทางเลือกตอไปนี ้

1. ยกเลิกสิทธิตามสนธิสัญญาใหแกนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาซ่ึงประเทศไทยอาจตองเสี่ยง
ตอการโดนฟองรองจากสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากสนธิสัญญาดังกลาวไมไดกําหนดวันสิ้นสุด
ของสัญญาไวและเปนอนุสัญญาท่ีลงนามและมีผลบังคับใชกอนการจัดตั้งองคการการคา
โลก 

2. ใหสิทธิตามสนธิสัญญาตอไปโดยการขอตออายุการไดรับยกเวนกับองคการการคาโลกซ่ึง
ตองผานความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก  

3. ขยายสิทธิใหแกประเทศสมาชิกอ่ืนในองคการการคาโลกใหเทาเทียมกับที่นักลงทุน
สัญชาติสหรัฐอเมริกาไดรับจากประเทศไทยภายใตสนธิสัญญาน้ี ซึ่งหมายความวา นัก
ลงทุนทุกสัญชาติท่ีเปนสมาชิกองคการการคาโลกสามารถเขามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจใน
ประเทศไทยไดอยางเต็มท่ีโดยไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ท่ีเทาเทียมกับนักลงทุนสัญชาติไทย 
และสหรัฐอเมริกา  
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4. โอนถายสิทธิพิเศษตางๆ ท่ีใหแกคนอเมริกันภายใตสนธิสัญญาไปยังความตกลงการคาเสรี
แบบทวิภาคีท่ีจะจัดทําขึ้นในอนาคต 

ในปจจุบัน ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกากําลังอยูระหวางขั้นตอนการเจรจาเพ่ือจัดทําความ
ตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี โดยจะยึดความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสิงคโปรเปน
กรอบในการเจรจา ท้ังนี ้ความตกลงการคาเสรีจะมีความยืดหยุนมากกวารายละเอยีดในสนธิสัญญา 
โดยยินยอมใหประเทศคูสัญญาสามารถกําหนดสาขาธุรกิจท่ีตองการยกเวนไดคอนขางมาก ดังจะเห็น
ไดจากการท่ีสิงคโปรไดขอยกเวนบริการทุกสาขาท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูใหบริการ นอกจากน้ีขอตกลงดาน
การลงทุนยังไมบังคับใชกับมาตรการตางๆ ของรัฐในดานสิ่งแวดลอม และการปกครองท่ีต่ํากวาระดับ
มลรัฐ 

สาระสําคัญของประเด็นดานการลงทุนภายใตความตกลงทวิภาคีท่ีสหรัฐอเมริกาลงนามกับ
ประเทศคูคาคือ การใหการรับรองสิทธิของนักลงทุนของประเทศคูสัญญาซ่ึงไดแก การไดรับการ
คุมครองและการปฏิบัติท่ีเปนธรรมจากรัฐบาลของประเทศคูสัญญา และสิทธิในการเปนเจาของและ
ประกอบธุรกิจในประเทศคูสัญญาท่ีเทาเทียมกับนักลงทุนในประเทศ ซ่ึงหากพิจารณาสาระสําคัญของ
ความตกลงการคาเสรีเปรียบเทียบกับรายละเอียดภายใตสนธิสัญญาพบวามีประเด็นที่แตกตางกัน
หลายประการคือ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกท่ี 7.2) 

• คําจํากัดความและขอบเขตของการลงทุน 

ความตกลงการคาเสรีจะระบุความหมายของ "การลงทุน" ไวกวางกวาในสนธิสัญญามาก 
เน่ืองจากสนธิสัญญาไมไดกําหนดคํานิยามของการลงทุนไว แตใหการคุมครองนักลงทุนและบริษัท
สหรัฐอเมริกาเทานั้น สวนความตกลงการคาเสรีน้ันใหการคุมครองแก "การลงทุน" ท่ีรวมถึงการลงทุน
ในหุน พันธบัตร ตราสารหน้ี เงินกู ตราสารทางการเงิน สัญญาซื้อขายลวงหนา สิทธิในการซ้ือขาย
หลักทรัพย ตราสารอนุพันธ ทรัพยสินทางปญญา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และกรรมสิทธิในสินทรัพย
อื่นๆ ซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวางมาก และครอบคลุมถึงการลงทนุในระยะส้ันดวย ในขณะท่ีการลงทุนภายใต
สนธิสัญญาครอบคลุมเฉพาะการลงทุนระยะยาวและการลงทุนโดยตรงเทาน้ัน ซ่ึงหากการลงทุนเหลาน้ี
ไดรับผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลไทยไมปฏิบัติตามขอตกลงดานการลงทุน นักลงทุนซ่ึงไดรับความ
เสียหายก็จะสามารถเรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลไทยไดโดยใชกระบวนการระงับขอพิพาทท่ีกาํหนด
ไว  

นอกจากน้ี ความตกลงการคาเสรีระบุใหนําหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติมาใชกับมาตรการ
ตางๆ ดานการลงทุนภายในประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหนักลงทุนสหรัฐอเมริกาไดรับสิทธิที่เทาเทียมกับ 
นักลงทุนไทย อาทิ สิทธิในการจัดตั้งธุรกิจ สิทธิในการทําธุรกิจแตละประเภท เปนตน ในขณะท่ี
สนธิสัญญามีขอยกเวนสําหรับการทําธุรกิจใน 6 ประเภทที่ไดกลาวไวขางตน และสนธิสัญญายังไมให
สิทธิแกนักลงทุนสหรัฐอเมริกาในการถือครองท่ีดิน และสิทธิในการเขาเมือง เปนตน 
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• การคุมครองการลงทุน 

ความตกลงการคาเสรีหามมิใหรัฐกําหนดเง่ือนไขในการลงทุนบางประเภท เชน เงื่อนไขการ
บังคับใชวัตถุดิบภายในประเทศ การควบคุมการสงผลกําไรและเงินตราออกนอกประเทศ เงื่อนไขวา
ดวยการถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน การคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงการคา
เสรียังหามไมใหรัฐบาลใชมาตรการที่เทียบเทาการริบทรัพยกิจการท่ีเปนของนักลงทุนสหรัฐอเมริกา 
และโอนกิจการมาเปนของรัฐ ท้ังการยึดหรือริบคืนโดยตรงและโดยออม ยกเวนเปนการทําเพ่ือ
สาธารณประโยชนหรือเปนการดําเนินการตามกฎหมายภายใตหลักการไมเลือกปฏิบัต ิและตองชดเชย
อยางยุติธรรม รวมท้ังตองเปนไปตามกระบวนการดานกฎหมาย 

• กลไกการระงับขอพิพาท 

ความตกลงการคาเสรีจะมีกลไกการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ ซึ่งหมายความวา 
นักลงทุนเอกชนซ่ึงไดรับความเสียหายจากการท่ีรัฐบาลของอีกฝายหน่ึงไมปฏิบตัติามขอตกลงดานการ
ลงทุนจะสามารถนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศไดเชน ในเวทีของ 
UNCITRAL หรือ ICSID โดยจะสามารถเรียกรองคาเสียหายได ขอตกลงดานการลงทุนในความตกลง
การคาเสรีจึงมีนัยทางกฎหมายแตกตางไปจากรายละเอียดในสนธิสัญญา ซ่ึงไมมีกลไกที่ใหนักลงทุน
เอกชนเรียกรองคาเสียหายจากรัฐผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

7.4.2 มาตรการการลงทุนภายในประเทศไทย 

การลงทุนในประเทศไทยอยูภายใตกฎระเบียบและบทบัญญัติท่ีหลากหลายท้ังท่ีเปนการ
สงเสริมการลงทุนตามประเภทของกิจการและลักษณะของการลงทุน ตามเขตพ้ืนท่ีท่ีตั้งของกิจการ 
รวมท้ังการจํากัดขอบเขตการลงทุนตามลักษณะอาชพีในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

7.4.2.1 พระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทวาดวยการลงทุน
ของประเทศไทยสําหรับการกําหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย 
กฎระเบียบการลงทุนของประเทศไทยในปจจุบันเปดเสรีใหนักลงทุนตางชาติเขามาประกอบกิจการใน
ภาคการผลิตไดอยางเต็มท่ี 100% สวนภาคบริการยังมีขอจํากัดสําหรับการเขามาประกอบกิจการโดย
นักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 ซ่ึงภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542 ของประเทศไทยไดจําแนกธุรกิจในภาคบริการไวเปนธุรกิจในหมวดที่คนไทยยังไมมี
ความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว  

• เงื่อนไขการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

การเขามาจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Legal entity) เพ่ือใหบริการในประเทศไทยจะตองจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัดในไทยและตองรวมหุนคนไทย โดยตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 49 และจํานวนผูถือ
หุนตางชาติตองนอยกวากึ่งหน่ึง ยกเวนบางกิจกรรมท่ีสัดสวนการถือหุนเปนไปตามกฎหมายเฉพาะ 
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สวนการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทยสามารถเขามาไดเปนการช่ัวคราว อาทิ การ
โอนยายพนักงานภายในบริษัท (Intra-corporate transferee) ระดับผูบริหาร ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญ 
เปนตน ยกเวนวิชาชีพสงวน 39 วิชาชีพ สวนวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวประกอบกิจการภายใต พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับแกไข) พ.ศ. 2542 จําแนกไดเปน 3 บัญช ีไดแก 1) ธรุกจิท่ีไม
อนุญาตใหคนตางดาวทํา 2) ธุรกิจที่เกี่ยวของกับความม่ันคง ปลอดภัย และวัฒนธรรม 3) ธุรกิจท่ีคน
ไทยยังไมมีความพรอมในการแขงขัน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกท่ี 7.3)  

นักลงทุนตางชาต ิหรือบริษัทตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 สําหรับธุรกจิในบญัชี 
1 ไดแก งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว งานปาไม หรืองานประมง เปนตน การลงทุนจากตางประเทศ
สําหรับการประกอบกิจการในบัญชี 2 ไดแก การขับขี่เคร่ืองบินในประเทศ งานทอผาดวยมือ เปนตน 
ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยความยินยอมของกระทรวงพาณิชย โดยนักลงทุนตางชาติ
สามารถถือหุนไดถึงรอยละ 60 หรือสามารถถือหุนไดถึงรอยละ 75 สําหรับการพิจารณาโดยเฉพาะเปน
กรณีๆ ไป (case by case basis) อยางนอย 2 ใน 5 ของคณะกรรมการบริษัทตองมีสัญชาติไทย  

สวนการประกอบธุรกิจในบัญช ี3 ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจท่ีคนไทยยังไมพรอมแขงขนักบักจิการ
ของคนตางดาว ไดแก งานขายทอดตลาด งานการทองเท่ียว ธุรกิจบริการตางๆ เปนตน นักลงทุน
ตางชาติตองไดรับความยินยอมจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในการเขามา
ประกอบกิจการในไทย และสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 

ท้ังน้ี ทุนขั้นต่ําท่ีนักลงทุนตางดาวใชในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจในประเทศไทยตองไมนอย
กวา 2 ลานบาทสําหรับธุรกิจท่ีไมอยูในรายการบัญชีทายพระราชบัญญัติท้ัง 3 บัญช ีและสําหรับธุรกิจ
ท่ีอยูในรายการบัญชีทายพระราชบัญญัติจะตองมีทุนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 25 ของคาเฉลีย่ตอปของ
ประมาณการรายจายในการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเปนเวลา 3 ป แตตองไมนอยกวา 3 ลาน
บาทสําหรับแตละธุรกิจ  

• การขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

บทบัญญัติภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กําหนดใหการลงทุน
ของนักลงทุนตางชาติในธุรกิจที่อยูในบัญช ี2 และ 3 ตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
โดยตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีสําหรับธุรกิจในบัญชี 2 และจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาสําหรับ
ธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 (มาตรา 17) แตหากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment: BOI) หรือกิจการท่ีไดรับ
อนุญาตประกอบอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (มาตรา 12) หรือเปนกิจการ
ภายใตกฎหมายฉบับอ่ืนของไทย อาทิ การประกอบกิจการภายใตเงื่อนไขของสนธิสัญญาไมตรีฯ 
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา (มาตรา 11) ตองแจงตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพ่ือขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

ท้ังน้ี หากกิจการใดประกอบธุรกิจหลายประเภทซ่ึงเขาขายมาตราตางๆ ขางตนหลายมาตรา 
กิจการน้ันจะตองแยกดําเนินการขอรับอนุมัติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจเปนกรณีไป อาทิ หากบริษัท A 
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เปนบริษัทตางชาตสิหรัฐฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทย ประกอบดวยธุรกิจประเภท 
ก. ท่ีสามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนได และธุรกิจประเภท ข. ท่ีตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัท A จะตองดําเนินการ
ขอรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI พรอมท้ังขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายใตมาตรา 12 
สําหรับธุรกิจประเภท ก. จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต
มาตรา 17 สําหรับธรุกิจประเภท ข. จากรัฐมนตรีหรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

นับจาก พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมีนาคม 
2543 เปนตนมาจนถึงเดือนตุลาคม 2547 พบวา การขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 มี
จํานวน 1,172 ราย การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกาตาม
มาตรา 11 และตามท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา 122 มีจํานวน 300 และ 315 ราย 
ตามลําดับ โดยการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยรวมมีแนวโนมลดลงจากจุดสูงสุดในป 
2544 (ดูรูปท่ี 7.1) ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการท่ีธรุกิจบางประเภทที่ไดรับอนุญาตไมมีกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดใบอนุญาต สําหรับการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกา 
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นไมมาก โดยสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจบริการ เชน การใหคําปรึกษาดานบริหาร
จัดการ บริการติดตั้ง ซอมแซมเคร่ืองจักร เปนตน รวมท้ังการคาปลีก คาสงสินคานําเขา กิจการ
นายหนาหรือตัวแทน เปนตน (ดูรูปท่ี 7.2) สวนการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามท่ีไดรับ
การสงเสริมการลงทุนมีแนวโนมลดลง ซ่ึงสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจบริการเชนเดียวกับท่ีไดรับ
ตามสนธิสัญญา  

รปูที ่7.1 การประกอบธรุกจิของคนตางดาวจําแนกตามใบอนุญาตและหนังสือรับรองการ
ประกอบธรุกิจของคนตางดาว ต้ังแตเดอืนมีนาคม 2543 – ตุลาคม 2547 
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ราย

ป

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว
หนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐ
หนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจตามท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน  

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 
 

                                            
2 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 ถึงเดือนเมษายน 2547 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมี
จํานวน 276 ราย และตามที่ไดรับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีจํานวน 12 ราย 
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รปูที ่7.2 การออกหนังสือรับรองการประกอบธรุกิจของคนตางดาวจําแนกตามประเภทธรุกิจ 
ต้ังแตเดือนมีนาคม 2543 – ตุลาคม 2547 
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ราย

สนธิสัญญาไทย-สหรัฐ บัตรสงเสริมการลงทุน
 

หมายเหตุ: 1) จากตัวเลขสถิติขางตน การขอหนังสือรับรอง 1 ฉบับ สามารถระบุการประกอบธุรกิจไดหลายประเภท 
            2) บริการอื่น ไดแก การใหเชาทรัพยสิน การรับจางผลิตชิ้นสวนอะไหลรถยนต บริการติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา 
                และซอมแซมสินคาเฉพาะย่ีหอ เปนตน 
             3) ธุรกิจอ่ืนๆ ไดแก บริการทางบัญชี บริการทางกฎหมาย กิจการนายหนาหรือตัวแทน เปนตน 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

หากจําแนกการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามลักษณะธุรกิจตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 ถึงเดอืน
ตุลาคม 2547 (ดูรูปท่ี 7.3) พบวา ธุรกิจท่ีมีการขออนุญาตมากเปนอันดับแรกคือ ธุรกิจสํานักงาน
ผูแทน/สํานักงานภูมิภาค โดยสวนใหญเปนการหาแหลงจัดซ้ือ ตรวจสอบและควบคุมปริมาณสินคาท่ี
สํานักงานใหญสั่งซื้อ หรือจางผลิตในประเทศไทย รวมท้ังการรายงานความเคลื่อนไหวของธุรกิจใน
ประเทศไทยใหสํานักงานใหญทราบ สวนธุรกิจท่ีเปนคูสัญญา /คูสัญญาชวงกับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมลดลง ซึ่งสวนใหญเปนการทําธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและกอสรางโครงการ
ตางๆ เชน การกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ การติดตั้งและวางทอประปา เปนตน สวนธุรกิจท่ีมี
แนวโนมการขออนุญาตเพ่ิมขึ้นมากกวากลุมอื่นๆ คือ การคาสงอะไหลอุปกรณรถยนต และการ
ประกอบกิจการบริการทางบัญชีใหแกบริษัทในเครือ เปนตน  

ประเทศท่ีเขามาลงทุนมากเปนอันดับแรกคือ ญ่ีปุน ซึ่งสวนใหญจะประกอบธุรกิจที่เปน
คูสัญญา /คูสัญญาชวงกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยการขอใบอนุญาตตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 สวนธุรกิจสํานักงานตัวแทนเปนธุรกิจท่ีหลายประเทศให
ความสนใจ ไดแก สิงคโปร ญ่ีปุน เยอรมัน ฮองกง สําหรับนักลงทุนจากสหรัฐฯ ซ่ึงไดรับสทิธใินการเขา
มาประกอบกิจการในเกือบทุกสาขาบริการ สวนใหญจะขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจดานการคา
ปลีก คาสง กิจการนายหนาหรือตัวแทน และธุรกิจบริการ เชน การใหคําปรึกษาดานบริหารจัดการ 
บริการติดตั้ง ซอมแซมเคร่ืองจักร เปนตน (ดูรูปท่ี 7.4)  
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รปูที ่7.3 การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจจําแนกตามลักษณะธรุกิจ 
ต้ังแตเดือนมีนาคม 2543 – ตุลาคม 2547 
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ราย

คูสัญญากบัสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ สํานักงานผูแทน/สํานักงานภูมิภาค ธุรกจิอ่ืนๆ
 

หมายเหตุ: ธุรกิจอื่นๆ ไดแก การประกอบกิจการบริการทางบัญชี นายหนาหรือตัวแทน การคาสง เปนตน 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

รปูที ่7.4 การประกอบธรุกจิของคนตางดาวจําแนกตามประเทศที่จดทะเบียน 
ต้ังแตเดือนมีนาคม 2543 – กันยายน 2547 
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ราย

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว
หนงัสือรบัรองการประกอบธรุกจิตามที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
หนงัสือรบัรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐ

 
หมายเหตุ: นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หมายถึง นิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุนตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไป โดยมีผูถือหุน 
            สวนใหญจดทะเบียนที่ประเทศญ่ีปุนและสิงคโปร 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ในปจจุบัน นักลงทุนสหรัฐฯ สามารถเขามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไดหลายทางภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กลาวคือ 
สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวสําหรับธุรกิจสงวนในบัญชี 2 และ 3 รวมท้ังขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI หรือกิจการท่ี
ไดรับอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลอดจนในกรณีท่ีเปน
การประกอบกิจการภายใตเงื่อนไขของสนธิสัญญาไมตรีฯ ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา  

นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาสวนใหญจะ
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย มีเพียงรอยละ 16 ท่ีจดทะเบียนธุรกิจในสหรัฐอเมริกา สําหรับ
ธุรกิจท่ีสหรัฐฯ ใหความสนใจลงทุนประกอบกิจการสวนใหญเปนธุรกิจประเภทบริการ เชน การให
คําปรึกษาดานบริหารจัดการ บริการติดตั้ง ซอมแซมเคร่ืองจักร เปนตน รวมทั้งการคาปลีก คาสง 
กิจการนายหนาหรือตัวแทน เปนตน ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจในบัญชี 3 ทายพระราชบัญญัติซ่ึงเปน
กิจการท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมในการแขงขัน  

7.4.2.2 พระราชบัญญัติสงเสรมิการลงทุน พ.ศ.2520 

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการลงทุนซ่ึงถือเปนนโยบายการลงทุนของประเทศ
ไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment: BOI) โดย
ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และแกไขเพ่ิมเติมตามลําดับจนถึง
ปจจุบันคือ พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติซ่ึงปรับปรุงใหมน้ี
มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2543 วัตถุประสงคของการสงเสริมการลงทุนคือ เพ่ือมุงใหสิทธิ
ประโยชนแกโครงการท่ีมีผลประโยชนตอเศรษฐกิจอยางแทจริง และสนับสนุนใหอุตสาหกรรมพัฒนา
ระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเพ่ือแขงขันในตลาดโลก  

การอนุมัติโครงการภายใตนโยบายใหมนี้จะใชเวลาดําเนินการพิจารณาตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลา 60 วันทําการสําหรับโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนที่มีมูลคานอยกวา 500 ลานบาท 
และภายในระยะเวลา 90 วันทําการสําหรับโครงการที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวา 500 ลานบาท โดย
กําหนดใหผูท่ีไดรับการสงเสริมทุกรายท่ีมีโครงการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียน) ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป  

สําหรับการเปนเจาของและการใชท่ีดินในประเทศไทย กฎหมายท่ีดินของไทยไมอนุญาตให
คนตางดาวหรือบริษัทในประเทศที่เปนของตางชาติซ้ือหรือเปนเจาของท่ีดินในประเทศไทย ยกเวนการ
ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายใต พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน ที่เปด
โอกาสใหตางชาติสามารถถือครองท่ีดินเพ่ือใชในกิจการที่ไดรับอนุญาต หรือที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
ท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ  

นอกจากน้ี พ.ร.บ แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2542 ยังใหสิทธิคน
ตางดาวท่ีนําเงินเขามาลงทุนในประเทศไมต่ํากวา 40 ลานบาทไมต่ํากวา 3 ป สามารถซื้อท่ีดินเพ่ือท่ี
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อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือภายในบริเวณท่ีกําหนดเปน
เขตท่ีอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองไดไมเกิน 1 ไรอีกดวย     อีกทั้ง นักลงทุนตางชาติ
สามารถเชาที่ดินหรือเปนเจาของอาคารได และอนุญาตใหคนตางดาวเปนเจาของหองชุดใน
คอนโดมิเนียมได แตตองอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับการเปนเจาของ
คอนโดมิเนียม  

• การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

การสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ BOI เปนการ
สงเสริมโดยพิจารณาจากโครงการการลงทุนจากตางประเทศท่ียื่นขอรับการลงทุน โดยกิจการท่ี BOI 
เปดใหการสงเสริมการลงทุนแบงเปน 7 หมวดอุตสาหกรรม ไดแก 1) เกษตรและผลผลิตจาก
การเกษตร 2) เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 3) อุตสาหกรรมเบา (เคร่ืองประดับ เคร่ือง
กีฬา เคร่ืองนุงหม และส่ิงทอ เปนตน) 4) ผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณขนสง  
5) อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา 6) เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก และ 7) การบริการและ
สาธารณูปโภค  

โครงการท่ีขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ท้ังส้ินในป 2547 มีจํานวน 1,268 โครงการ 
ซ่ึงประกอบดวยโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2547 
ท้ังส้ิน 749 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 59 ของจํานวนโครงการท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน
ท้ังหมด โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2547 มีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 12 จากป 2546 โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 7,675 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 23 จากป 2546 ประเทศที่เปนผูลงทุนหลักท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในป 2547 
ไดแก ประเทศญ่ีปุน ในสัดสวนรอยละ 45 ของจํานวนโครงการท้ังหมด สวนกลุมประเทศสหภาพ 
ยุโรปยื่นคําขอในสัดสวนรอยละ 12 และสหรัฐอเมริกา ในสัดสวนรอยละ 5 ตามลําดับ 

ท้ังน้ี อุตสาหกรรมท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนมากท่ีสุดคือ โครงการลงทุนในสาขา
ผลิตภัณฑโลหะและเคร่ืองจักร ซ่ึงสวนใหญเปนกิจการผลิตช้ินสวนยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 30 
ของจํานวนโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนท้ังหมด รองลงมา 
คือสาขาอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา โดยคิดเปนรอยละ 20 และถัดมาเปนสาขาเคมีภัณฑ 
กระดาษ และพลาสติก และสาขาบริการและสาธารณูปโภคในสัดสวนท่ีเทากันคือประมาณรอยละ 14 
ตามลําดับ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที ่7.3)  
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ตารางที ่7.3 โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทีย่ืน่ขอรับการสงเสรมิการลงทุน 
ป 2545 ป 2546 ป 2547 รายการ 

จํานวน
โครงการ 

มูลคาการ
ลงทุน (USD 

millions) 

จํานวน
โครงการ 

มูลคาการ
ลงทุน (USD 

millions) 

จํานวน
โครงการ 

มูลคาการ
ลงทุน (USD 

millions) 
โครงการลงทุนทั้งสิ้น 784 6,233 961 7,618 1,268 16,402 
โครงการที่ตางชาติลงทุน100% 291 2,570 305 2,655 334 2,741 
โครงการลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น 560 4,154 668 5,993 749 7,624 
สาขาอุตสาหกรรม       
เกษตรและผลผลิตจากการเกษตร 61 1,310 57 295 82 559 
เหมืองแร เซรามิกสและโลหะข้ันมูลฐาน 9 44 18 444 18 1,601 
อุตสาหกรรมเบา 42 147 56 358 61 206 
ผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ
ขนสง 

173 1,298 213 1,343 223 1,277 

อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา 142 816 152 1,522 152 1,972 
เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก 59 292 95 1,263 107 1,161 
การบริการและสาธารณูปโภค 74 248 77 767 106 848 
จําแนกตามประเทศ       
ญ่ีปุน 251 1,672 316 2,563 340 2,529 
สหรัฐอเมริกา 35 196 43 1,143 39 875 
สหภาพยุโรป 66 321 74 878 94 796 
สหราชอาณาจักร 21 231 19 489 23 50 
ประเทศอื่นๆ 187 1,734 216 920 253 3,374 
จําแนกตามที่ตั้งกิจการ       
โซน 1 118 778 163 1,320 194 937 
โซน 2 302 1,686 380 3,440 375 5,066 
โซน 3 140 1,689 125 1,233 180 1,621 

หมายเหต:ุ 1) โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ หมายถึง โครงการทีมี่ผูถือหุนตางชาติอยางนอยรอยละ 10 
              2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทั้งหมดคํานวณจากมูลคาการลงทุนทั้งสิ้นของแตละโครงการที่มีนักลงทุนชาติ

หน่ึงๆ หรือตางชาติทุกชาติรวมกันแลวมีหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป 
  3) ขอมูลรายประเทศคํานวณจากมูลคาการลงทุนทั้งสิ้นของโครงการที่มีหุนของประเทศน้ันๆ ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป 
  4) โครงการที่มีตางชาติตั้งแต 2 ชาติข้ึนไปถือหุนรวมกันจะมีการนับซ้ําถาแตละชาติถือหุนอยางนอยรอยละ 10  
  5) ที่ต้ังกิจการจําแนกตามเขตนิคมอุตสาหกรรมประกอบดวย โซน 1 กรุงเทพ และ 5 จังหวัดปริมณฑล โซน 2 มี 12 
จังหวัด และโซน 3 มี 58 จังหวัด 

ที่มา: Board of Investment, “Thailand Investment Review”, volume 14, no. 2, February 2005.  
 

• การลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา 

การลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนท้ังสิน้ 
43 โครงการในป 2546 คิดเปนมูลคา 47,446 ลานบาท ประกอบดวยทุนจดทะเบียนจากสหรัฐอเมริกา 
3,765 ลานบาท และจากไทย จํานวน 70 ลานบาท โดยขนาดการลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนขนาด
เล็กซ่ึงมีมูลคาการลงทุนนอยกวา 50 ลานบาทและโครงการขนาดกลางท่ีมีมูลคาการลงทุนอยูระหวาง 
50-499 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 ของจํานวนโครงการท่ียื่นคําขออนุมัติท้ังหมด ในขณะท่ีโครงการ
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ขนาดใหญท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนซ่ึงมีมูลคาการลงทุนมากกวา 1 พันลานบาทขึ้นไป มี
จํานวน 7 โครงการ โดยมีมูลคาการลงทุนกวา 42,000 ลานบาท 

สาขาการลงทุนท่ีสหรัฐอเมริกาใหความสนใจมาลงทุนมากท่ีสุดในป 2546 คือ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา โดยยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 10 โครงการ มูลคา 
22,000 ลานบาท สวนอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคยื่นคําขออนุมัติท้ังส้ินจํานวน 3 โครงการ 
มูลคา 17,854 ลานบาท (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที ่7.4)  

ตารางที ่7.4 การยื่นคําขออนุมัติการสงเสรมิการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมรกิาในป 2546 

        หนวย: ลานบาท 
การยื่นคําขออนุมตั ิรายละเอยีด 

จํานวนโครงการ มลูคาการลงทุน 
จํานวนและมูลคาท้ังส้ิน 43 47,446 
มูลคาทุนจดทะเบียน 
- สหรัฐอเมริกา 
- ไทย 

 
 
 

3,973 
3,765 

70 
ขนาดการลงทุน 
- นอยกวา 50 
- 50-99 
- 100-499 
- 500-999 
- มากกวา 1000 

43 
14 
6 
14 
2 
7 

47,446 
240 
490 

3,367 
1,071 
42,278 

ประเภทการลงทุน 
- ขยายโครงการ 
- โครงการใหม 

43 
28 
15 

47,446 
39,013 
8,434 

สาขาอุตสาหกรรม 
- เกษตรและผลผลิตจากการเกษตร 
- เหมืองแร เซรามิกสและโลหะขั้นมูลฐาน 
- อุตสาหกรรมเบา 
- ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง 
- อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา 
- เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก 
- การบริการและสาธารณูปโภค 

43 
4 
2 
8 
8 
10 
8 
3 

47,446 
469 

3,023 
231 

1,008 
22,848 
2,014 
17,854 

ที่ตั้งกิจการ 
- โซน 1 
- โซน 2 
- โซน 3 

43 
14 
19 
10 

47,446 
30,568 
8,308 
8,570 

การสงออก 
- สงออกตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

43 
27 

47,446 
44,997 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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• การลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมท่ีลงทุนในประเทศไทยท่ีสามารถขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนจาก BOI ได จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) ไมเกิน 200 ลานบาท 
ซ่ึงหากพิจารณาจากจํานวนโครงการพบวา การลงทุนของธุรกิจท่ีมีขนาดการลงทุนไมเกิน 200 ลาน
บาทมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 71 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 ซ่ึงสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมเกษตร
และผลิตผลจากการเกษตร สวนมูลคาการลงทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของมูลคาการลงทุนท้ังหมด 

นโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยของ BOI ในป 25463 เพ่ือสงเสริมให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีศักยภาพและความเขมแข็งมากขึ้น โดยกําหนดเงื่อนไข
คุณสมบัติวาตองเปนธุรกิจท่ีมีการลงทุนเพ่ิมไมต่ํากวา 500,000 บาทแตรวมกับทุนเดิมไมเกิน 200 
ลานบาท และตองมีคนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดยประเภทกิจการท่ี
สามารถขอรับการสงเสริมคือ ผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค ท้ังน้ี สิทธิ
ประโยชนท่ีจะไดรับไดแก การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนระยะเวลา 8 ป โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
ขอรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 164 โครงการ มูลคารวมกวา 10,000 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปน
การลงทุนในกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร กิจการผลิตนํ้ามันจากพืชและสัตว เปนตน  

หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) สําหรับการเจรจาดานการลงทุนถูกกําหนดขึ้นเพ่ือ
ตองการใหเกิดการแขงขันที่เทาเทียมกันระหวางนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนตางชาติ โดย
จะตองไมเลือกปฏิบัติสําหรับเง่ือนไขตางๆ ท้ังกอนและหลังการเขามาเปดกิจการในประเทศเจาบาน 
(Pre &Post Establishments) ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว รัฐบาลของทุกประเทศจําเปนตองกําหนดกฎระเบียบ 
และเงื่อนไขสําหรับนักลงทุนตางชาติท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศตน โดยเฉพาะในสาขาท่ีนักลงทุนใน
ประเทศยังไมมีความพรอมในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาต ิแตหากมีการลงนามความตกลงการคา
เสรีแลว รัฐบาลตองปฏิบัติตามหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาตทัินที อยางไรก็ตาม ความตกลงการคา
เสรีไมมีขอกําหนดสําหรับการใหแรงจูงใจ รวมท้ังไมมีขอกําหนดหามการสงเสริมการลงทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังน้ัน นโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ 
BOI จึงเปนนโยบายที่ไมขัดกับความตกลงการคาเสรี ซึ่งจะชวยใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทยมีศักยภาพในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติในระดับหน่ึง  

อยางไรก็ตาม จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาสหรัฐอเมริกาขอรับการสงเสริมการลงทุนใน
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็กในสัดสวนที่คอนขางมาก แตการขอรับการสงเสริมการลงทุนสวน
หนึ่งเปนการขอรับการสงเสริมเพื่อขยายการลงทุนดวย ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
สหรัฐฯ  รวมท้ังศักยภาพการแขงขันท่ีเพ่ิมขึ้นภายหลังการไดรับการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงจะไดรับเทา
เทียมกับนักลงทุนไทยในอนาคต นอกจากน้ี เงื่อนไขของความตกลงการคาเสรีท่ีหามกําหนดใหมีการ
                                            
3 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2546  
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ถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน จะสงผลให BOI ไมสามารถกําหนดใหบริษัทสหรัฐอเมริกา
ท่ีลงทุนในประเทศไทยตองถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการไทย อยางไรก็ตาม นโยบายของ 
BOI ไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับใหธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนตองถายทอดเทคโนโลยี แต
หากธุรกิจดังกลาวนําชางฝมือหรือผูชํานาญการตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย บุคคลตางดาว
เหลาน้ีตองถายทอดความรูใหคนไทยและรายงานแผนการปฏิบัติงานฝกอบรมคนไทยให BOI ทราบ
ดวย 

7.4.2.3 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 

นอกจากสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนแลว ประเทศไทยยังมีการให
สิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539 
(ฉบับปจจุบัน) โดยกําหนดใหผูประกอบการที่ดําเนินกิจการอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม4  ไดรับสิทธิ
ประโยชนหลายดาน ไดแก 1) การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลตางดาว 2) การ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาว 3) การไดรับอนุญาตใหทํางานเฉพาะตําแหนงของคน
ตางดาว และ 4) การอนุญาตใหสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได  รวมท้ัง
สิทธิประโยชนสําหรับการลดหรือยกเวนภาษีนําเขา5 โดยกําหนดใหโครงการท่ีไดรับอนุมัติการสงเสริม
การลงทุนจาก BOI ไดรับยกเวนภาษีสําหรับโครงการท่ีตั้งอยูในโซน 3 และลดภาษีลงรอยละ 50 
สําหรับโซน 1 และ 2 สําหรับการนําเขาเคร่ืองจักรโดยไมมีเงื่อนไขเร่ืองการสงออก หรือเงื่อนไขดาน
ท่ีตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแตอยางใด  

นอกจากน้ี ผูประกอบการยังไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนไมนอยกวา 3 ป แตไมเกิน 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายได
จากการประกอบกิจการ ขึ้นอยูกับเขตท่ีตั้งของโรงงาน (ดูรายละเอียดในตารางที ่7.5) 

ตารางที ่7.5 สิทธปิระโยชนทางภาษีอากรสําหรับการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม 

สิทธิประโยชน โซน 1 โซน 2 โซน 3 
ภาษีนําเขาเครือ่งจักร รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 0 
ภาษีเงนิไดนติิบคุคล ยกเวน 3 ปแรก* ยกเวน 3 ป หรอื 5 ป* ยกเวน 8 ป 

หมายเหต:ุ * สําหรับโครงการที่มีโรงงานตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตที่ไดรับการสงเสริมอุตสาหกรรม 
ที่มา: Thailand Trade Policy Review, 2003. 

                                            
4 เขตนิคมอุตสาหกรรมแบงเปน 2 ประเภทไดแก 1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป หมายถึงเขตพ้ืนที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบ 
อุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เปนประโยชน หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม และ 2) เขตอุตสาหกรรมสงออก 
หมายถึงเขตพ้ืนที่ที่ กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม การคา หรือการบริการเพ่ือสงสินคาออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ และกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรม การคา หรือการบริการเพ่ือสงสินคาออก
ไปจําหนายยังตางประเทศ 
5 เฉพาะโครงการที่มีโรงงานตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตที่ไดรับการสงเสริมอุตสาหกรรม หรือมีมูลคาการสงออก
อยางตํ่ารอยละ  80 ของยอดขาย 
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จากสถิติของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยพบวา มีจํานวนโรงงานท่ีประกอบ
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในป 2545 ท้ังส้ิน 1,681 โรงงาน และมีเงินลงทุนท้ังส้ิน 1,194 
พันลานบาท ซ่ึงหากพิจารณาสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนไทยจะเห็นไดวา  
นักลงทุนตางชาติลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 42 ของจํานวนโรงงานท้ังหมดในเขต
นิคมอุตสาหกรรม โดยประเทศที่มีสัดสวนสูงสุดสองอันดับแรกคือ ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ในสัดสวน
รอยละ 46 และรอยละ 17 ของสัดสวนตางชาติทั้งหมด ตามลําดับ 

7.4.2.4 การใหการคุมครองการลงทุนภายใตขอตกลงทวิภาคดีานการลงทุน 

จากสถิติ ณ ป 2546 ประเทศไทยมีการจัดทําขอตกลงทวิภาคีดานการลงทุน (Bilateral 
Investment Treaties: BITs) กับประเทศตางๆ แลวจํานวน 38 ขอตกลง ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีใหการ
คุมครองการลงทุนในขอบเขตท่ีคอนขางกวางแกผูลงทุนจากประเทศภาค ีแตประเทศไทยไมไดใหการ
คุมครองการลงทุนโดยอัตโนมัต ิเนือ่งจากตองการคัดกรองเฉพาะการลงทุนที่มีประโยชนตอประเทศ
ไทย ดวยเหตุน้ี นักลงทุนตางชาติตองดําเนินการขอใบรับรองการคุมครองการลงทุนภายหลังการเขา
มาลงทุนในประเทศไทยแลวจึงจะถือวาไดรับสิทธิการคุมครองการลงทุนภายในประเทศไทย  

ท้ังน้ี กฎระเบียบของประเทศไทยในปจจุบันในการใหการคุมครองการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติกําหนดวา หากนักลงทุนตางชาติท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยภายใตความตกลงเพ่ือการ
สงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ซ่ึงรวมถึง ขอตกลงทวิภาคีดาน
การลงทุน (BITs) สนธิสัญญาไมตรีฯ ไทย-สหรัฐฯ  และความตกลงอาเซียนเพ่ือการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุน (The 1987 ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of 
Investments) ตองการจะรับความคุมครองการลงทุน จะตองขอใบรับรองการใหความเห็นชอบการให
ความคุมครองการลงทุน (Certificate of Approval for Protection: C.A.P.) จากคณะกรรมการใหความ
เห็นชอบการใหความคุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในสังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ยกเวนหากการลงทุนน้ันไดผานความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากหนวยงานรัฐใน 3 
ลักษณะดังน้ี 1) ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (ดูรายละเอียด
ประกอบในหัวขอ 7.4.2.1)   2) บัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) และ 3) สัญญาสัมปทานจากหนวยงานภาครัฐ ไมตองขอใบรับรอง C.A.P. จากกระทรวงการ
ตางประเทศอีก6  

ประกาศคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีผลบังคับใชเมือ่เดือนตุลาคม ป 2546 ซ่ึงกอนการบงัคบัใช
ประกาศน้ี นักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทยภายใตความตกลงเพ่ือการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ จะตองขอใบรับรองจากคณะกรรมการฯ ใน

                                            
6 ประกาศคณะกรรมการใหความเห็นชอบการใหความคุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ  ที่  
กต 0704/1/2546 เร่ือง การใหความคุมครองการลงทุนจากตางประเทศภายใตความตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
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ทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวนถึงแมจะไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานอื่นของรัฐแลวก็ตาม อยางไรก็ตาม 
ถึงแมประกาศฉบับดังกลาวจะผอนปรนการขอสิทธิการคุมครองการลงทุนในหลายลักษณะแลว แต
ภายหลังความตกลงฯ ระหวางไทยกับสหรัฐฯ มีผลบังคับใช สหรัฐฯ ก็ยังตองการไดรับความคุมครอง
โดยอัตโนมัติทันทีโดยไมตองดําเนินการขอใบรับรองดังกลาวจากกระทรวงการตางประเทศอีกภายหลงั
การเขามาลงทุนในประเทศไทยแลว  

7.4.2.5 บทสรปุ 

จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศโดยการใหนักลงทุน
ตางชาติเขามาประกอบธุรกิจไดอยางเสรีในภาคการผลิต และใหสิทธิประโยชนตางๆ แกนักลงทุน
ตางชาต ิเชน สิทธิประโยชนดานภาษี การถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม การอนุญาตใหสง
เงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได และการอนุมัติโครงการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติในภาคอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน  

สําหรับในสาขาบริการนั้น กฎหมายยังไมอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขามาประกอบกิจการ
ไดเสรีอยางเต็มท่ี โดยมีการจํากัดสัดสวนการถือหุนไวไมเกินรอยละ 49 แมกฎหมายจะเปดโอกาสให 
BOI คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว สามารถใหการยกเวนแกธุรกิจตางชาติที่เขามาประกอบกิจการในบัญชี 2 และ 3 แตจาก
การศึกษาพบวา ธุรกิจท่ีไดรับยกเวนสวนใหญจะจํากัดเฉพาะในสาขาบริการท่ีผูประกอบการไทยยัง
ขาดประสบการณ หรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือเปนการใหบริการแกบริษัทในเครือเทาน้ัน  

7.5 ผลกระทบของการเปดเสรีดานการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรี
ไทย-สหรัฐอเมริกา 

การเขามาของบริษัทอเมริกันตามสิทธิภายใตสนธิสัญญายังไมมีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ไทยในภาพรวมเทาใดนัก เน่ืองจากธุรกิจที่บริษัทอเมริกันเขามามักเปนธุรกิจขนาดไมใหญนักซ่ึง
เกี่ยวของกับการคาปลีก คาสงสินคานําเขาเปนสวนใหญ สวนธุรกิจขนาดใหญแมจะไดรับสทิธิใหเขามา
ลงทุนในประเทศไทยไดอยางเต็มท่ีตามสนธิสัญญา แตจากการสํารวจพบวาสวนใหญเลือกที่จะไมถือ
หุนรอยละ 100 หรือนักลงทุนหลายรายก็เลือกท่ีจะขายแฟรนไชสใหแกผูประกอบการไทยมากกวาท่ีจะ
เขามาลงทุนเอง อาทิ การลงทุนในลักษณะเฟรนไชสสําหรับกิจการรานอาหาร เชน McDonald 
Swensen หรือการลงทุนในลักษณะรวมทุนกับนักลงทุนไทยสําหรับกิจการบริการทางบัญชี และ
กฎหมาย7 รวมท้ังการเขามาลงทุนในลักษณะรวมทุนสําหรับธุรกิจโรงแรม และโฆษณา เปนตน ซึ่ง
ลวนเปนธุรกิจในบัญชี 3 แนบทาย พ.ร.บ. การประกอบกิจการของคนตางดาว การเขามาลงทุนของ

                                            
7 เนื่องจากบริการบัญชี และกฎหมายจัดเปนบริการวิชาชีพ ซึ่งภายใตสนธิสัญญาระบุวานักลงทุนอเมริกันสามารถเขามา
ประกอบธุรกิจบริการวิชาชีพในประเทศไทยได (mode 3) แตไมสามารถนําบุคลากรเขามาใหบริการในวิชาชีพนี้ในประเทศไทย
ได (mode 4) ดังน้ัน บริษัทอเมริกันที่เขามาลงทุนในประเทศไทยจะตองจางพนักงานดานบัญชี และกฎหมายที่เปนคนไทย
เทานั้น  
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ธุรกิจขนาดใหญจากสหรัฐฯ ในธุรกิจเหลานี้ไมสงผลกระทบตอโครงสรางตลาดของธุรกิจมากนัก 
เน่ืองจากสภาพตลาดมีการแขงขันคอนขางเขมขนโดยมีผูประกอบการหลายราย การเขามาของ
ผูประกอบการอเมริกันจึงไมเปนการผูกขาด หากแตจะชวยกระตุนใหนักลงทุนไทยพัฒนาศกัยภาพการ
ใหบริการของตนใหสามารถแขงขันและเพ่ิมความหลากหลายของบริการใหแกผูใชบริการดวย  

อยางไรก็ตาม นักลงทุนสหรัฐฯ ยังไมสามารถเขามาประกอบกิจการในสาขาบริการท่ีสําคัญๆ 
6 สาขาบริการไดซ่ึงระบุไวภายใตสนธิสัญญา อาทิ บริการโทรคมนาคม การธนาคาร และการขนสง 
เปนตน ซ่ึงลวนเปนสาขาที่ประเทศไทยยังไมมีความพรอมที่จะใหมีการแขงขันจากตางชาต ิ

ในปจจุบัน กฎระเบียบของประเทศไทยสําหรับภาคการผลิตคอนขางเปดเสรีอยูแลวโดยไม
จํากัดสัดสวนหุนสวนตางชาต ิซ่ึงจะตางกับภาคบริการที่จํากัดสัดสวนหุนสวนตางชาติไวเพียงรอยละ 
49 ยกเวนในเพียงไมกี่อุตสาหกรรมท่ีปรากฏอยูในบัญชีแนบทายของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการของ
คนตางดาว ซึ่งสวนใหญมิใชอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ และเกี่ยวของกับการบริการ วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิเปนสวนใหญ ดังน้ัน การพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเนนไปท่ีธุรกิจใน
ภาคบริการที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปดเสรีดานการลงทุน  

7.5.1 ผลกระทบในภาพรวม 

ผลกระทบในการเปดเสรีการลงทุนกับสหรัฐอเมริกาในภาคบริการน้ันจะแตกตางกันในราย
สาขา โดยสาขาท่ีนาจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือ โทรคมนาคม การธนาคาร และไปรษณียดวน
พิเศษ เน่ืองจากบริการเหลาน้ีเปนบริการท่ีไดรับการคุมครองมากที่สุด ซ่ึงอาจเปนผลดีกบัประเทศไทย
หากการเขามาลงทุนของสหรัฐฯ จะชวยลดการผูกขาดของผูประกอบการในประเทศ สําหรับบริการ
อื่นๆ น้ัน ในปจจุบันประเทศไทยไดเปดเสรีคอนขางมากแลว เชน การคาปลีก และภายใตสนธิสัญญา
ไมตรีกับสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเปดเสรีใหสหรัฐอเมริกาเขามามีหุนสวนโดยไมจํากัดในทุกสาขาใน
ภาคการผลิตและบริการตั้งแตป 2509 แลว ยกเวนเพียง 6 สาขาอันไดแก ขนสง ส่ือสาร การธนาคาร 
ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการดูแลเงินฝากหรือเงินลงทุนของผูอื่น การคาผลผลิตทางการเกษตร และการคา
อสังหาริมทรัพยเทาน้ัน ทําใหผลกระทบจากการเปดเสรีดานการลงทุนไมนาจะมีผลกระทบมากเทาใด
นักยกเวนใน 6 สาขาดังกลาว 

หากพิจารณากฎระเบียบของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งมีผลบังคับใชอยูใน
ปจจุบัน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกท่ี 7.2) พบวา กฎระเบียบบางเร่ืองครอบคลุม
เน้ือหาท่ีคอนขางแคบกวาที่ระบุไวในบทบัญญัติภายใตความตกลงฯ อาทิ การเปดเสรีการลงทุนภายใต
ความตกลงฯ มีขอบเขตท่ีกวางกวาท่ีระบุไวภายใตสนธิสัญญาเนื่องจากนิยามของการลงทุนภายใต
ความตกลงฯ ครอบคลุมการลงทุนในระยะสั้นดวย ในขณะท่ีการลงทุนภายใตสนธิสัญญาครอบคลุม
เฉพาะการลงทุนทางตรงและการลงทุนระยะยาวเทาน้ันและไมรวมถึงการลงทุนใน 6 สาขาบริการที่ถูก
ยกเวนภายใตสนธิสัญญา สวนประเด็นเร่ืองการคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงฯ กําหนดใหการ
ลงทุนทุกประเภทท่ีอยูภายใตความตกลงฯ ตองไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความวา 
ภายหลังความตกลงฯ มีผลบังคับใช รัฐบาลไทยจะตองใหการคุมครองการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาทุก
รายโดยอัตโนมัต ิโดยรวมถึงการคุมครองการลงทุนในระยะส้ันดวย ในขณะท่ีกฎระเบยีบในปจจบุนัของ
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ประเทศไทยใหการคุมครองการลงทุนทุกประเภทเฉพาะการลงทุนจากประเทศท่ีมีการทําสนธิสัญญา
การลงทุนกับประเทศไทยเทาน้ันซึ่งรวมถึงสนธิสัญญาไมตรีระหวางไทยกับสหรัฐฯ ดวย แตไมไดให
การคุมครองโดยอัตโนมัติเน่ืองจากนักลงทุนตางชาติตองดําเนินการขอใบรับรองจากกระทรวงการ
ตางประเทศกอนจึงจะมีสิทธิไดรับการคุมครองการลงทุน  

นอกจากน้ี บทบัญญัติภายใตความตกลงฯ ระบุใหการโอนเงินระหวางประเทศตองดําเนินการ
อยางเสรี สงผลใหธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสามารถควบคุมการโอนถายเงินขามประเทศของนัก
ลงทุนอเมริกันได ความตกลงฯ น้ียังกําหนดขอบเขตของการริบทรัพยไวคอนขางกวางโดยรวมการริบ
ทรัพยทางออมดวย ซ่ึงหมายความวา การดําเนินการใดๆ ภายใตมาตรการการกํากับดูแลของรัฐท่ี
สงผลกระทบตอทรัพยสินของนักลงทุนตางชาติอาจถูกตีความวาเปนการริบทรัพยทางออมได ซ่ึงหาก
เกิดขอพิพาทขึ้นระหวางนักลงทุนเอกชนสหรัฐฯ กับรัฐบาลไทยจะตองดําเนินการฟองรองตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งไมอยูภายใตอํานาจของศาลและกฎหมายไทย 

จะเห็นไดวา เนื้อหาในหัวขอการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มุงเนนการให
ความคุมครองสิทธิของนักลงทุนตางชาต ิรวมทั้งจํากัดอํานาจของรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนใน
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่สงผลกระทบตอการลงทุน แมแตการบัญญัติกฎขึ้นเพ่ือ
ปกปองสิ่งแวดลอม หรือสาธารณะประโยชนในประเทศผูรับการลงทุน โดยจะเห็นไดจากประสบการณ
ของประเทศแคนาดาและเม็กซิโกท่ีไดรับผลกระทบจากการบังคับใชบทบัญญัติในขอบทท่ี 11 เร่ืองการ
ลงทุนภายใตขอตกลงนาฟตา ซึ่งเกิดการฟองรองเรียกคาเสียหายขึ้นหลายคดีเปนจํานวนเงิน
คอนขางมาก ดังน้ัน หากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนดําเนินการท่ีขัดตอบทบัญญัติภายใตความ
ตกลงการคาเสรีซ่ึงสงผลกระทบตอนักลงทุนสหรัฐฯ  อาจเสี่ยงตอการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจาก
นักลงทุนเอกชนตางชาติได  

7.5.2 ผลกระทบตอวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

สาขาบริการท่ีสหรัฐฯ ใหความสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยจากการเปดเสรีมากท่ีสุด 
ไดแก สาขาโทรคมนาคม การเงิน และไปรษณียดวนพิเศษ เนื่องจากเปนสาขาบริการท่ีเปนขอยกเวน
ภายใตสนธิสัญญาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงกับผูประกอบการรายใหญ
ของประเทศ และผูประกอบการตางชาติที่ไมไดทําความตกลงแบบทวิภาคีกับไทย เน่ืองจากสาขา
บริการดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองใชการลงทุนสูงจึงทําใหผูประกอบการในตลาดเปนผูประกอบการราย
ใหญเพียงไมกี่ราย ในขณะท่ีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงมีฐานะเปน “ผูบริโภค” นาจะ
ไดประโยชนจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการท่ีผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนเพื่อ
แขงกับธนาคารหรือผูประกอบกิจการส่ือสารไทยได  

นอกจากสาขาบริการท้ัง 3 สาขาที่สหรัฐฯ ใหความสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยแลวยังมี
สาขาบริการอ่ืนท่ีเปนขอยกเวนภายใตสนธิสัญญาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาอันไดแก ธุรกิจที่
เกี่ยวกับการขนสง ซ่ึงโครงสรางตลาดจะแตกตางกับธุรกิจบริการใน 3 สาขาแรก เนื่องจาก
ผูประกอบการสวนใหญในตลาดบริการ 3 สาขาแรกเปนผูประกอบการขนาดใหญซ่ึงมีจํานวน
ผูประกอบการในตลาดเพียงไมกี่ราย สวนธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการขนสงซ่ึงประกอบดวยธุรกิจการส่ือสาร 
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การขนสง โลจิสตกิส และบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองหลายประเภท มีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม8

แขงขันในตลาดคอนขางมาก อาทิ บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ บริการรับจัดสง
สินคาระหวางประเทศ และบริการรับจางออกของ เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที ่7.6)  

ตารางที ่7.6 สัดสวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในตลาดธรุกจิการสือ่สาร  
การขนสง โลจิสติกส และบรกิารที่เกี่ยวเน่ือง 

 
ประเภทธุรกิจขนสง 

จํานวน
ผูประกอบการทั้งสิ้น 

จํานวนผูประกอบการ 
SMEs 

สวนแบงตลาดของ
ผูประกอบการ SMEs 

กิจการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ 98* 63 93 
กิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกสาธารณะไม
ประจําทาง 

125** 117 NA 

กิจการคลังสินคา  67*** NA NA 
กิจการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 130 118 56 
กิจการรับจางออกของ 212**** 187 80 
กิจการประกันวินาศภัย 76 71 65 
กิจการบริการอินเทอรเน็ต 18 14 50 
หมายเหตุ: * เฉพาะที่เปนสมาชิกสมาคมขนสงสินคาทางอากาศ ไทย (TAFA)  
            ** เฉพาะที่เปนสมาชิกสมาคมขนสงสินคาโดยรถบรรทุกสาธารณะไมประจําทาง จากจํานวนผูประกอบการทั้งหมด 251 ราย 
            *** เฉพาะผูประกอบกิจการคลังสินคาในเชิงพาณิชยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 
            ****เฉพาะตัวแทนออกของรับอนุญาต (Licensed Customs Broker) ที่กรมศุลกากรคัดเลือกเปนตัวแทนออกของ 
            NA หมายถึง ไมมีขอมูล 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

คณะผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาไมมีสายการเดินเรือสัญชาติอเมริกัน จึง
ไมคอยมีความสนใจเกี่ยวกับระบบการขนสงมากนัก ยกเวนกิจการไปรษณียดวนพิเศษ ดังท่ีไดกลาว
มาแลวกอนหนาน้ี แตการเปดเสรีสาขาการขนสงภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับ
สหรัฐอเมริกาอาจทําใหบริษัทตางชาติจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพในการแขงขันในสาขาการขนสง
โดยเฉพาะญ่ีปุนสามารถใชสิทธิเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยไดขึ้นอยูกับวาความตกลงดาน
การลงทุนจะกําหนดนิยามของคนท่ีจะไดรับสิทธิภายใตความตกลงการคาเสรีไววาจะตองมีสัญชาติ
อเมริกัน หรือเพียงแตเปนผูประกอบการท่ีมีการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ (Substantial 
Business Operation) ในอเมริกาเทาน้ัน9 (เชน ในกรณีของ NAFTA) ซ่ึงหากเปนเชนน้ัน บริษัท

                                            
8 ขนาดของผูประกอบกิจการบริการ (Service Sector) จําแนกโดยใชเกณฑจํานวนการจางงานหรือสินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน) 
โดยผูประกอบการขนาดเล็กจะมีการจางงานไมเกิน 50 คน หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน ไมเกิน 50 ลานบาท ผูประกอบการ
ขนาดกลางมีจํานวนการจางงานต้ังแต 51- 200 คน หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลาน
บาท และผูประกอบการขนาดใหญ มีจํานวนการจางงานมากกวา 200 คน และมีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินเกิน 200 ลานบาท 
9 หมายถึง ชาวตางชาติในสหรัฐจะไดรับสิทธิในการเขามาลงทุนในประเทศไทยและไดรับการคุมครองทรัพยสินที่เกิดจากการ
ลงทุนนั้น หากมีธุรกิจที่สรางรายไดและมีการจางงานในสหรัฐ ในทํานองเดียวกัน บริษัทตางชาติที่เขามาประกอบกิจการใน
ประเทศไทยก็จะไดรับสิทธิพิเศษดานการลงทุนจากความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐดวย 
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เดินเรือ ขนสง และโลจิสติกส ของญ่ีปุนหลายรายท่ีประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะสามารถเขามาใช
สิทธิตามความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีในประเทศไทยไดดวย 

หากพิจารณาในมิติของโอกาสในกรณีหากผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะเขาไป
ประกอบกิจการในสหรัฐฯ ในสาขาตางๆ โดยเฉพาะการลงทุนเปดรานอาหาร และธุรกิจสปานั้น พบวา 
ผูประกอบการไทยจะไดรับประโยชนจากโอกาสในการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ คอนขางนอย เน่ืองจาก
สหรัฐฯ มีขอจํากัดสําหรับการท่ีคนตางชาติจะเขาไปใหบริการในประเทศ กลาวคือ สหรัฐฯ เปดตลาด
โดยอนุญาตใหผูประกอบการตางชาติสามารถนําเงินเขาไปลงทุนในกิจการในสหรัฐฯ ไดโดยใชวีซา
ประเภท E1 และ E2 เพ่ือเขาไปดูแลการคาและการลงทุนของตนในสหรัฐฯ ได แตไมอนุญาตใหลกูจาง
และพนักงานเขาไปปฏิบัติการในกิจการดังกลาวได สงผลใหผูประกอบการไทยไมมีศักยภาพในการ
แขงขันกับผูประกอบการภายในประเทศสหรัฐฯ ได เน่ืองจากผูประกอบการไทยไมสามารถนําคนไทย
ท่ีมีทักษะพิเศษ และคาจางแรงงานต่ําเขามาทํางานในกิจการของตนได ในขณะท่ีผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมของไทยมีขอจํากัดดานเงินทุนแตมีขอไดเปรียบดานความสามารถพิเศษของ
บุคลากรท่ีจะเขาไปทํางานเปนลูกจาง  

ดังน้ัน ถึงแมสหรัฐฯ จะไมมีขอจํากัดสําหรับการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาบริการ (คน
ตางชาติมีสิทธิเทียบเทาคนสหรัฐฯ ในการใหบริการในประเทศสหรัฐฯ ) แตยังมีขอจํากัดในการเขาสู
ตลาดท่ีไมอนุญาตใหคนไทยเขาไปใหบริการในธุรกิจรานอาหารและสปาไดอยางถาวร คนไทยท่ีจะเขา
ไปทํางานเปนพนักงานของธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ก็จะไมไดรับความสะดวกในกระบวนการขออนุญาต
เขาไปทํางานและไมมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพเน่ืองจากมีขอจํากัดดานระยะเวลาการพํานัก
อาศัยในสหรัฐฯ  

หากพิจารณาสิทธิจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน สหรัฐอเมริกาจะขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนในโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กในสัดสวนที่คอนขางมาก แตการขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนสวนหน่ึงเปนการขอรับการสงเสริมเพ่ือขยายการลงทุนดวย ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นถึงการเติบโต
ของธุรกิจสหรัฐฯ  รวมท้ังศักยภาพการแขงขันท่ีเพ่ิมขึ้นภายหลังการไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะ
ไดรับเทาเทียมกับนักลงทุนไทยในอนาคต นอกจากน้ี เงื่อนไขของความตกลงการคาเสรีท่ีหาม
กําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน จะสงผลให BOI ไมสามารถกําหนดให
บริษัทสหรัฐอเมริกาท่ีลงทุนในประเทศไทยตองถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการไทย ซ่ึงขัดกับ
นโยบายใหมของ BOI ซ่ึงปรับเปลี่ยนไปสูการเนนท่ี "คุณภาพ" โดยเฉพาะการถายทอดเทคโนโลยี 
มากกวา "ปริมาณ" ของการลงทุน  

อยางไรก็ตาม ความตกลงการคาเสรีไมมีขอกําหนดสําหรับการใหแรงจูงใจ รวมท้ังไมมี
ขอกําหนดหามการสงเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้น นโยบายการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ BOI จึงเปนนโยบายที่ไมขัดกับความตกลงการคาเสรี 
ซ่ึงจะชวยใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีศักยภาพในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติใน
ระดับหน่ึง  
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กลาวโดยสรุปไดวา ความตกลงดานการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
ระหวางสหรัฐฯ กับไทยจะสงผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังดานบวกและดานลบซึง่จะ
มีผลกระทบคอนขางนอย แตจะสงผลกระทบในภาพรวมคอนขางรุนแรง โดยผลกระทบตอธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในดานบวกคือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับประโยชนในฐานะ
ผูบริโภคจากการเปดเสรีในสาขาโทรคมนาคม การเงิน และไปรษณียดวนพิเศษ สวนผลกระทบในทาง
ลบจะเปนผลในระยะยาวคือการใหสิทธิแกนักลงทุนสหรัฐฯ เทาเทียมกับนักลงทุนไทยแตเพียงชาติ
เดียวอาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได รวมท้ังการใหความคุมครองสิทธิของนักลงทุน
ตางชาติ และจํากัดอํานาจของรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
กฎระเบียบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุน ซ่ึงจะทําใหรัฐบาลไมสามารถออกมาตรการใดๆ มาชวย
ผูประกอบการไทยไดหากประสบปญหาจากการบังคับใชความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีน้ี 

7.6 ขอเสนอแนะ 
ถึงแมในปจจุบันนักลงทุนสหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนในประเทศไทยไดหลายทางภายใต 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 โดยการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาวสําหรับธุรกิจในบัญช ี2 และ 3 รวมท้ังขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสําหรับกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนจาก BOI หรือกิจการที่ไดรับอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมจากการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือกิจการภายใตเงื่อนไขของสนธิสัญญาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา 
แตนักลงทุนสหรัฐฯ ยังมีขอจํากัดท่ีไมสามารถลงทุนใน 6 สาขาท่ีไดรับการยกเวนภายใตสนธิสัญญา 
เน่ืองจากการลงทุนใน 6 สาขาท่ีไดรับยกเวนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายการประกอบ
กิจการของคนตางดาวสําหรับการลงทุนในบัญชี 2 และ 3 ท่ียังตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ซ่ึง
จัดเปนเงื่อนไขท่ียังเลือกปฏิบัติระหวางนักลงทุนไทยกับนักลงทุนตางชาต ิ 

ท้ังน้ี การดําเนินการตามหลักการไมเลือกปฏิบัติสําหรับการลงทุนจากตางชาติในลักษณะของ 
Pre Establishment น้ันเปนเร่ืองยากท่ีรัฐบาลของประเทศไทยในฐานะประเทศผูรับการลงทุนจะ
สามารถปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขได เนื่องจากกฎเกณฑและมาตรการในการจํากัดหุนสวนตางชาติ
ยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการลงทุนของนักลงทุนตางชาติใหมีความสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ  

ผลกระทบที่ไดกลาวมาขางตนถึงแมจะไมสงผลกระทบตอผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอมมากนัก แตจะสงผลกระทบตอประเทศไทยในภาพรวมคอนขางรุนแรงซ่ึงอาจจะกระทบตอ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในทางออมในอนาคต ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลไทยในฐานะ
ผูรับผิดชอบกําหนดทิศทางการเจรจามีดังนี ้ 

• ศึกษาผลดีและผลเสียในรายละเอียดขอบเขตของผูลงทุนท่ีไดรับสิทธิใหรัดกุม  

ขอบเขตของผูลงทุนตางชาติท่ีจะไดรับสิทธเิขามาประกอบกิจการในประเทศไทยภายใตความ
ตกลงการคาเสรีขึ้นอยูกับการกําหนดนิยามของผูลงทุนท่ีจะไดรับสิทธิวามีขอบเขตครอบคลุมมากนอย
เพียงใดภายใตขอบทความตกลงดานการลงทุน ซ่ึงอาจระบุวาจะตองมีสัญชาติอเมริกัน หรือเพียงแต
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เปนผูประกอบการท่ีมีการประกอบการอยางมีนัยสําคัญในอเมริกาเทาน้ัน ซ่ึงอาจทําใหบริษัทตางชาติ
จากประเทศอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพในการแขงขันสามารถใชสิทธิเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยได 
ดังน้ัน เพ่ือปองกันมิใหบริษัทตางชาติจากประเทศอ่ืนท่ีไมไดมีสนธิสัญญากับไทยไดรับประโยชน
ภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐฯ  ประเทศไทยควรกําหนดขอบเขตนิยามของผู
ลงทุนท่ีจะไดรับสิทธิเขามาลงทุนในประเทศไทยใหรัดกุม 

• จํากัดขอบเขตของ "การลงทุนท่ีไดรับการคุมครอง" ใหเหมาะสม 

การจํากัดนิยามการลงทุนท่ีไดรับการคุมครองควรพิจารณาถึงขีดความสามารถของประเทศ
ไทยในการกํากับดแูลการไหลเวียนของเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีความผันผวนสูง ซ่ึงหากขอบเขตนิยาม
การลงทุนครอบคลุมถึงการลงทุนในระยะสั้น เชน การลงทุนในหลักทรัพย จะกอใหเกิดการเก็งกําไรใน
การลงทุนในระยะส้ัน ท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุนท่ีสูงกวาการลงทุนในระยะยาว ซ่ึง
ประสบการณของประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยจากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกจิ
ตั้งแตป 2540 สาเหตุสําคัญสวนหน่ึงเกิดจากการเคลื่อนยายออกของเงินทุนเพียงช่ัวระยะเวลาส้ันๆ 
เทาน้ัน นอกจากน้ีแลว การกําหนดนิยามท่ีคอนขางกวางอาจหมายถึงการเปดใหการลงทุนทีมี่ลกัษณะ
ไมพึงปรารถนาสามารถไหลเขามาในประเทศไดโดยไมสามารถคัดกรองเฉพาะการลงทุนท่ีมีคุณภาพ
ไดเลย 

• สงวนสิทธิในดานการคุมครองการลงทุน  

ความตกลงการคาเสรีหามมิใหรัฐกําหนดเงื่อนไขในการลงทุนบางประเภท เชน เงื่อนไขการ
บังคับใชวัตถุดิบภายในประเทศ การควบคุมการสงผลกําไรและเงินตราออกนอกประเทศ เงื่อนไขวา
ดวยการถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน การคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงการคา
เสรียังหามไมใหรัฐบาลใชมาตรการที่เทียบเทาการริบทรัพยกิจการท่ีเปนของนักลงทุนสหรัฐอเมริกา 
และโอนกิจการมาเปนของรัฐ ซ่ึงหากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนดําเนินการที่ขัดตอบทบัญญัติ
ภายใตความตกลงการคาเสรีท่ีสงผลกระทบตอนักลงทุนสหรัฐฯ  อาจเส่ียงตอการถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายจากนักลงทุนเอกชนตางชาติได ดังน้ัน เพ่ือใหรัฐบาลไทยสามารถมีมาตรการปองกันและ
แกไขในกรณีท่ีมีปญหาดานความม่ันคง ความปลอดภัยของสาธารณะ สาธารณสุขและผลกระทบอื่นๆ 
ตอสังคมในวงกวางได รัฐบาลควรเจรจาใหมีการสงวนสิทธิบางประเด็นในดานการคุมครองการลงทุน 

• แกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหผูประกอบการชาติไทยไดรับสิทธิ ท่ีเทาเทียมกับ
ผูประกอบการสหรัฐฯ  

เน่ืองจากความตกลงทวิภาคีท่ีสหรัฐฯ จัดทํากับประเทศคูเจรจาใหความคุมครองเฉพาะ
ผูประกอบการสหรัฐฯ เทาน้ัน แตไมไดคุมครองผูประกอบการภายในประเทศ กลาวคือ ผูประกอบการ
สหรัฐฯ อาจไดรับสิทธิการคุมครองมากกวาผูประกอบการไทยในการแขงขันในประเทศไทย ดังน้ัน 
ประเทศไทยจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน กฎหมายการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใหสอดคลองกับมาตรฐานภายใตความตกลงทวิภาคี เพ่ือปองกันการใหสิทธิแก
ผูประกอบการสหรัฐฯ เหนือกวาผูประกอบการไทย และผูประกอบการชาติอื่น อาทิ การกําหนดให
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หนวยงานกํากับดูแลมีหนาที่ตองใหเหตุผลเมื่อปฏิเสธการใหใบอนุญาตแกผูประกอบการทุกราย ไม
จํากัดเฉพาะผูประกอบการสหรัฐฯ  รวมท้ัง การปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาเพ่ือปองกัน
พฤติกรรมการผูกขาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหญจากสหรัฐฯ  

• เจรจาเพ่ือขอวีซาสําหรับแรงงานไทยในการประกอบอาชีพที่สหรัฐอเมริกา 

จากการท่ีสหรัฐฯ มีขอจํากัดสําหรับการท่ีคนตางชาติจะเขาไปใหบริการในประเทศโดย
อนุญาตใหผูประกอบการตางชาติสามารถนําเงินเขาไปลงทุนในกิจการในสหรัฐฯ ไดโดยใชวีซา
ประเภท E1 และ E2 เพ่ือเขาไปดูแลการคาและการลงทุนของตนในสหรัฐฯ ได แตไมอนุญาตใหลกูจาง
และพนักงานเขาไปประกอบอาชีพในกิจการดังกลาวได สงผลใหผูประกอบการไทยไมมีศักยภาพใน
การแขงขันกับผูประกอบการภายในประเทศสหรัฐฯ ได เน่ืองจากผูประกอบการไทยไมสามารถนําคน
ไทยท่ีมีทักษะพิเศษ และคาจางแรงงานต่ําอาทิ พอครัว หมอนวดสปา ชางซอมรถ ชางกลึง เปนตน 
เขามาทํางานในกิจการของตนได ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีขอจาํกดั
ดานเงินทุนแตมีขอไดเปรียบดานความสามารถพิเศษของบุคลากรที่จะเขาไปทํางานเปนลูกจาง ทําให
การดําเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร ดังน้ัน หากแรงงานไทยซึ่งมีฝมือ และความ
เช่ียวชาญพิเศษสามารถขอวีซาเพ่ือเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ไดอยางถาวร จะชวยให
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสามารถพ่ึงพาแรงงานไทยเหลานี้ในการประกอบ
ธุรกิจใหมีศักยภาพและมีโอกาสในการแขงขันในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น  

• สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถกระทําไดโดยไมขัดกับความตกลง
การคาเสรี ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีโดยเฉพาะในบางสาขาธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงท่ีกําลังประสบปญหาอยูใน
ปจจุบัน เชน ปญหาการกูยืมเงินของผูประกอบการรายยอยในสาขาบริการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก 
และปญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ  

ท้ังน้ี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรมีบทบาทในการใหการ
สนับสนุนและประสานงานกับสถาบันการเงินเพ่ือสนับสนุนเงินกูยืมสําหรับผูประกอบการรายยอยใน
บริการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกเพ่ือนํามาจัดซื้อรถบรรทุก วัสดุอุปกรณ และการพัฒนาเทคโนโลยีให
ทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือสนับสนุนการฝกอบรมบุคลากร
ซ่ึงหนวยงานเอกชนอยาง TIFFA ไดดําเนินการอยูแลวโดยจัดตั้งโรงเรียนธุรกิจการขนสงและการคา
ระหวางประเทศขึ้น แตยังไมเพียงพอตอความตองการในธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศซึง่
ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจใหการสนับสนุนทางการเงินแกสถาบันฝกอบรมของเอกชน และการ
จัดหาผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรผูชํานาญการเพ่ือมาฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในสาขาน้ี เปนตน 
ซ่ึงการสนับสนุนดังกลาวจะชวยเพ่ิมศักยภาพใหแกผูประกอบการรายยอยและเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับการแขงขันท่ีอาจรุนแรงมากขึ้นภายหลังความตกลงฯ มีผลบังคับใช 



ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน  7-35 

 

• ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีกระบวนการและขั้นตอนท่ีชัดเจนและ
โปรงใสมากขึ้น 

การใชอํานาจทางปกครองของหนวยงานราชการไทยภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผล
บังคับใชจะตองมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนและโปรงใส มิฉะน้ันแลวอาจถูกตีความวาเปนมาตรการที่
เลือกปฏิบัติ หรือเปนมาตรการท่ีขัดกับมาตรฐานกฎหมายท่ีปฏิบัติท่ัวไป ซ่ึงอาจหมายถึงความ
บกพรองหรือไมโปรงใสของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของรัฐ ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงควรปรับปรุง
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีความชัดเจนและโปรงใสมากขี้น  

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองของไทยไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติราชการของหนวยงานทางปกครอง และ
หนวยงานกํากับดูแลอิสระ โดยมีบทบัญญัติท่ีใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช
อํานาจท่ีไมเปนธรรมของรัฐ เชน การหามมิใหผูมีสวนไดเสียทําการพิจารณาทางปกครอง การให
คูกรณีมีโอกาสตรวจสอบขอเท็จจริง และโตแยงกอนท่ีจะมีคําส่ังทางปกครอง การกําหนดใหเจาหนาท่ี
ตองใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งขอกําหนดทางจริยธรรม เชน ความเปนกลางในการปฏิบัติ
หนาท่ี เปนตน ซ่ึงถึงแมจะเปนบทบัญญัติท่ีคอนขางสมบูรณ แตยังมีขอจํากัดในการตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ อาทิ กฎหมายดังกลาวไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดมาตรฐานใน
การออกกฎระเบียบตางๆ และการวินิจฉัยขอพิพาท ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงานกํากับดูแล
อิสระอยางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กทช.) ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการถูก
ตีความวาเปนการเลือกปฏิบัติ และอาจหมายความถึงความบกพรองและไมโปรงใสของวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศไทย 

• ทบทวนกฎ กติกา ท่ีใหอํานาจหนวยงานรัฐในการกํากับดูแลธุรกิจแตละประเภทใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น 

กฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลธุรกิจทุกประเภทควรมีการทบทวน พรอมท้ัง
ปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับหนวยงานท่ีมีอํานาจทางกฎหมาย โดยเฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถ่ินจะตองมีความชัดเจนวาอํานาจของสวนกลางและสวนทองถ่ินมี
การแบงหรือกระจายอํานาจอยางไร อาทิ หนวยงานไหนมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ใหกับนักลงทุนตางชาต ิเปนตน เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาดังเชนกรณีพิพาทท่ีเกิดขึ้นภายใตขอตกลง 
NAFTA ในหลายกรณ ี 

 

 


