7
ขอตกลงเกีย่ วกับการลงทุน
การเจรจาเพื่อเปดเสรีทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริก าเริ่มตน
ขึ้นจากการจัดทําสนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic
Relations) ระหวางสองประเทศตั้งแตป 2509 โดยนักลงทุนและบริษัท ของสหรัฐอเมริกาจะไดรับสิทธิ
พิเศษในการลงทุนในประเทศไทยในทุกสาขาการผลิต และการบริการ ยกเวน 6 สาขา อันไดแ ก การ
สื่อสาร การขนสง การดูแ ลทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น การธนาคารที่เกี่ยวกับการรับ ฝากเงิ น
การคาภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง และการแสวงหาประโยชนจากที่ดินและจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
ทั้งนี้ การจัดทําสนธิสัญญาดังกลาวอยูภายใตขอยกเวนของหลักการประติบัติเยีย่ งชาติที่ไดรบั
การอนุเคราะหยิ่ง (MFN) ขององคการการคาโลก โดยประเทศไทยไดรับยกเวนเปนเวลา 10 ปซึ่งการ
ยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มกราคม 2548 แลว และภายหลังจากที่พนระยะเวลาที่ไดรับ
ยกเว นนั้ น แล ว ประเทศไทยจะต อ งตั ด สิ นใจกํ า หนดท า ทีใ นขั้ น ต อ ไปว าควรจะยกเลิ ก สิ ท ธิ ต าม
สนธิสัญญาใหแกนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา หรือใหสิทธิตามสนธิสัญญาตอไปโดยการขอตออายุก าร
ไดรับยกเวนกับองคการการคาโลก หรือขยายสิทธิใหแ กป ระเทศสมาชิก อื่นในองคก ารการคาโลกให
เทาเทียมกับที่นักลงทุนสัญชาติสหรัฐอเมริกาไดรับจากประเทศไทย ทั้งนี้ จุด ยืนของสหรัฐอเมริก าคือ
ตองการจะจัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศไทยเพื่อทดแทนสนธิสญ
ั ญาดังกลาว ซึง่
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีจ ะไมขัดกับ GATS เนื่องจากมาตรา 5 ของ GATS อนุญาตให
สมาชิกสามารถจัดทําขอตกลงการคาบริก าร (ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการลงทุน) ระหวางกันได โดยมี
เงื่ อนไขว า ความตกลงจะต อ งครอบคลุ ม สาขาบริ ก ารอย า งหลากหลาย (Substantial Sectoral
Coverage) ทั้งทางดานจํานวนสาขาบริการ ปริมาณการคา และรูปแบบการเปดเสรีภาคบริการ รวมทัง้
ความตกลงนั้นจะตองไมทําใหผลประโยชนดานขอผูกพันของสมาชิกองคการการคาโลกทีอ่ ยูน อกเหนือ
ความตกลงพึงไดรับลดนอยลง โดยสหรัฐอเมริกามีเปาหมายวาการเจรจาจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน
2549
การศึกษาในบทนี้จะครอบคลุมประเด็นตางๆ 6 ประเด็นคือ ภาพรวมการเปดเสรีก ารลงทุน
สาระสําคัญของการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคา ความตกลงการคา
เสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคา มาตรการและกฎระเบียบตางๆ สําหรับการเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการทํ า ความตกลงการค า เสรี ระหว า งไทยกั บ
สหรัฐอเมริกา และขอเสนอแนะสําหรับการปรับตัวของประเทศไทย
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7.1 ภาพรวมการเปดเสรีการลงทุน
• ระดับพหุภาคี
ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศพัฒนาแลวซึ่งสวนใหญมีฐานะเปนผูสงออกทุนไดพยายาม
ผลักดันใหมีการเปดเสรีดานการลงทุนเพื่อที่จะเปดโอกาสใหผูประกอบการของตนสามารถไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเสรี โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันประเด็นเรื่องการลงทุนที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ
ทุกประเภททั้งสินคาและบริการเขาในการเจรจาพหุภาคีของแกตต (GATT) ทั้งในรอบโตเกีย วและใน
รอบอุรุกวัย แตความพยายามดังกลาวก็ประสบความลมเหลวเนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาซึ่งสวน
ใหญมีฐ านะเป นผูนํา เข า ทุนแสดงทา ที คัด ค านการสรางกฎกติก าพหุ ภ าคี ด านการลงทุ นเนื่ องจาก
ขอตกลงที่ผูกพันใหประเทศกําลังพัฒนาตองเปดเสรีดานการลงทุนอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ของภาครัฐในการกํากับดูแลการเคลือ่ นยายเงินทุนระหวางประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ของประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่อาจมีตอผูประกอบการภายในประเทศที่ตองแขงขันกับผูประกอบการ
ตางชาติที่มีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงกวา
อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา การเจรจาพหุภาคีของ GATT รอบอุรุกวัยไดมกี ารจัดทําขอตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการลงทุนจํานวน 2 ฉบับ ไดแก 1) ความตกลงวาดว ยมาตรการการลงทุนที่
เกี่ย วกับการคา (Agreement on Trade-Related Investment Measures: TRIMs) ซึ่งเปนขอตกลงที่
ใหยกเลิกมาตรการลงทุนที่มีผลเปนการจํากัดหรือบิด เบือนการนําเขาหรือสงออก แตเปนการเจรจา
เกี่ยวกับมาตรการการลงทุนของรัฐสมาชิกที่มีผลกระทบตอการคาสินคาเทานั้นมิไดครอบคลุมถึงการ
เปดเสรีการลงทุนตามที่ประเทศพัฒนาแลว ตองการ และ 2) ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริก าร
(General Agreement on Trade in Services: GATS) ซึ่งเปนความตกลงเกี่ย วกับการเปดเสรีก ารคา
บริการระหวางประเทศซึ่งรวมถึงการเปดเสรีการลงทุนระหวางประเทศในภาคบริการดวย ขอตกลงทั้ง
2 ฉบับดังกลาวกลายเปนสวนหนึ่งของการเจรจาในเวทีองคการการคาโลกในเวลาตอมา
การประชุมระดับรัฐมนตรีองคการการคาโลกครั้งที่ 1 ที่ประเทศสิงคโปร ไดมีการกําหนดให
ประเด็นเรื่องการลงทุนเปนหนึ่งในหัว ขอใหมทั้ง 4 หัว ขอที่ประเทศสมาชิกจะมีการศึกษากรอบและ
แนวทางในการเจรจาในประเด็นเหลานี้หรือที่เรีย กกันวา Singapore Issues โดยการเจรจาดานการ
ลงทุ น ครั้ ง นี้ จ ะครอบคลุ ม ทั้ ง ประเด็ น ของการเป ด เสรี ก ารลงทุ น กฎกติ ก าและการกํ า กั บ ดู แ ล
ภายในประเทศที่เกี่ยวกับการลงทุนดวยทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ อยางไรก็ตาม ปฏิญญา
โดฮามิไดผูกพันวาจะตองมีการเจรจาในประเด็นใหมเหลานี้ หากแตกําหนดวาประเทศสมาชิกจะตองมี
ฉันทามติ ในการที่จ ะให มีก ารผนวกประเด็ นเหลา นี้ในการเจรจารอบตอ ไปเทานั้น ซึ่ ง จนถึง ขณะนี้
ประเด็นเรื่องการลงทุนยังไมไดรับการบรรจุเขาในการเจรจารอบโดฮาแตอยางใด
• ระดับภูมิภาค
นอกจากการเจรจาในระดับพหุภาคีแลว ประเทศไทยไดจัดทําความตกลงในระดับภูมิภาคใน
ฐานะที่เปนประเทศสมาชิกของความรวมมือทางเศรษฐกิจ เอเซีย -แปซิฟก หรือ เอเปค (Asia-Pacific
Economic Cooperation: APEC) และอาเซีย น (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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การดําเนินการของเอเปค ประกอบดว ย 3 เสาหลัก คือ การเปด เสรี (liberalization) ทางการคาและ
การลงทุน การอํานวยความสะดวก (facilitation) ดานการคาและการลงทุน และความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจ และวิชาการ (Economic and Technical Cooperation: ECOTECH) โดยปฏิญญาโบกอร
ของกลุมเอเปค (The Bogor Declaration of Common Resolve) ไดกําหนดเปาหมายการเปด เสรี
ทางการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ภายในป 2553 สําหรับ ประเทศสมาชิกที่พัฒนา
แลว และภายในป 2563 สําหรับประเทศสมาชิกกําลังพัฒนา ซึ่งขอตกลงของเอเปคไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย
ป จ จุ บั น ประเทศอาเซี ย นทุ ก ประเทศได ให สัต ยาบั นความตกลงเขตการลงทุ นอาเซี ย น
(ASEAN Investment Area: AIA) และไดยื่นรายการประเภทกิจกรรมและมาตรการทีจ่ ะขอยกเวนจาก
การเปดเสรีและการใหการประติบัติเยี่ยงคนชาติสําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม ประมง
ปา ไม และเหมื องแร รวมทั้ งบริ ก ารที่เ กี่ ย วข อ งกั บอุ ต สาหกรรมดั ง กล า วอยา งน อย 1 สาขา ต อ
คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซีย น (AIA Council) แลว ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นชอบ
พิจารณาระยะเวลาการประติบัติเยี่ยงคนชาติแกนักลงทุนอาเซีย น และการเปดเสรีทุกอุตสาหกรรม
ภายใตความตกลง AIA โดยประเทศสมาชิกใหม (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) สามารถยืดหยุนได
จนถึงป 2553 แตสําหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 7 ประเทศมีผ ลบังคับ ใชแลวตั้งแตป 2546 แตเนื่องจาก
ทุกประเทศตางบรรจุกฎระเบียบภายในประเทศของตนไวในขอยกเวนที่สามารถกระทําไดภายใตความ
ตกลง AIA1 ทํ า ให ภ ายหลั ง การบัง คั บ ใช ค วามตกลงในป 2546 กลั บ ไม มีผ ลกระทบหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเทาใดนัก
• ระดับทวิภาคี
ประเทศไทยมีการจั ดทําข อตกลงทวิภ าคีดานการลงทุน (Bilateral Investment Treaties:
BITs) กับประเทศตางๆ มากมาย จากสถิติ ณ ป 2546 ประเทศไทยมีการจัด ทําขอตกลง BITs แลว
จํานวน 38 ขอตกลง จากยอดขอตกลง BITs ทั่ว โลกจํานวนทั้งสิ้น 2,265 ขอตกลง อยางไรก็ตาม
ขอตกลงเหลานี้ไมไดกําหนดเงื่อนไขในการเปดเสรีดา นการลงทุน หากเปนเพียงแตขอตกลงที่ใหการ
คุมครองการลงทุนแกผูลงทุนจากประเทศภาคีจากมาตรการที่เกี่ยวของกับการยึดทรัพย การถายโอน
เงิน การระงับขอพิพาท เปนตน สําหรับสนธิสัญญาที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเปด เสรีมีเพีย งฉบับ
เดี ย วคือ สนธิ สัญญาไมตรี และความสั มพันธท างเศรษฐกิ จ (Treaty of Amity and Economic
Relations) ระหวางไทยกับ สหรัฐอเมริกาตั้งแตป 2509 ดังที่ไดก ลาวมาแลว กอนหนานี้ สําหรับการ
จัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคูคาทั้งที่ลงนามมีผลบังคับใชแ ลว ไดแก ประเทศ
1

ความตกลง AIA กําหนดใหประเทศสมาชิกสามารถระบุรายการที่จะขอรับการยกเวนโดยจําแนกเปน 1) การขอยกเวนตาม
ความตกลง AIA เปนการชั่วคราว (Temporary Exclusion List: TEL) ซึ่งจะมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 2) รายการออ นไหว
(Sensitive List: SL) ซึ่งไมมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด แตตองมีการทบทวนจาก AIA Council และ 3) ขอยกเวนทั่วไป ซึ่ง
ประเทศสมาชิกสามารถยับยั้งการลงทุนได หากประเทศสมาชิกอื่นเขามาลงทุนในกิจการที่เ กี่ยวขอ งกับความมั่นคง ศีลธรรม
จรรยา การปกปองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช
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บาหเ รน จี น อิน เดีย (ครอบคลุมเฉพาะประเด็นการลดภาษี เบื้องตนสํา หรับ สินคาบางรายการโดย
เรงดวน แตไมมีประเด็นดานการลงทุน) ออสเตรเลีย (ไทยเปดตลาดการลงทุนทางตรงไมเกินรอยละ
50 สําหรับทุก สาขาการผลิต และบางสาขาบริการ) และที่อยูระหวางขั้นตอนการเจรจากับ ประเทศ
นิว ซีแ ลนด เปรู และประเทศพัฒนาแลว อีก 2 ประเทศคือ สหรัฐอเมริก า และญี่ปุ น ซึ่งครอบคลุ ม
ประเด็นการเจรจาในหลายหั ว ขอ แต ในบทนี้ จะศึก ษาความตกลงการคา เสรี แ บบทวิ ภาคี ระหว าง
สหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเฉพาะประเด็นเรื่องการลงทุน

7.2 สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคา
ถึงแมประเทศไทยไดลงนามความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับหลายประเทศแลว อาทิ จีน
บาหเรน อินเดีย ออสเตรเลีย แตมีความตกลงเพียงหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องการลงทุนและมี
ผลบัง คั บใชแ ล ว ตั้ ง แต วันที่ 1 มกราคม 248 คือ ความตกลงการคา เสรี ระหว างประเทศไทยกั บ
ออสเตรเลีย เนื่องจากเปนความตกลงที่ครอบคลุมขอบเขตกวางขวางในทุกเรื่อง (Comprehensive) ที่
ทั้งสองประเทศมีความสนใจรวมกัน
ออสเตรเลียจะเปดตลาดใหนัก ลงทุนไทยหรือผูใหบริก ารที่เ ปนคนไทยสามารถเขาไปจัดตั้ง
ธุรกิจในออสเตรเลียทุกประเภทได 100% ยกเวนธุรกิจประเภทหนังสือพิมพ การกระจายเสียง การบิน
ระหวางประเทศและทาอากาศยาน แตจะตองดําเนินการภายใตนโยบายการลงทุนตางประเทศและ
กฎหมาย (Foreign Acquisitions and Takeovers Act-FATA) ออสเตรเลียจะเปดตลาดในธุรกิจอื่นๆ
เพิ่มนอกจากที่ผูกพันไวภายใต WTO อาทิ การซอมรถยนต บริการโทรศัพทมือถือและดาวเทียม เปน
ตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 7.1)
ถึงแมออสเตรเลียจะเปดตลาดใหนัก ลงทุนไทยตามรายละเอีย ดของขอกําหนดในการจัดตั้ง
ธุรกิจที่ไดกลาวไวขางตน แตการลงทุนในธุรกิจ บางประเภทในออสเตรเลียยังมีเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบังคับอื่นๆ ภายในประเทศ อีกทั้งออสเตรเลียยังสงวนสิทธิในการใชมาตรการ
ตางๆ ที่บริหารโดยรัฐบาลทองถิ่น
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะเปดตลาดใหคนออสเตรเลียลงทุนทางตรงไดไมเกิน 50% ใน
ธุรกิจทุกประเภทที่ไมอยูในบัญชี 1 และ 2 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.
2542 และกําหนดใหการประกอบธุรกิจทุก ประเภทและการใหบริการผานสื่ออิเ ล็กทรอนิกสตองจด
ทะเบีย นกับกรมพัฒนาธุรกิจ การคา นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเปด ตลาดใหออสเตรเลียมากกวา ที่
ผูกพันไวกับประเทศสมาชิกอื่นภายใต WTO โดยเปดตลาดในบางธุรกิจใหคนออสเตรเลียถือหุนไดไม
เกิน 60% โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทยและมีสัดสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3
ตอ 1 ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญและตองใชเงินลงทุนสูง โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
ภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการตางๆ อาทิ ธุรกิจการสรางหอประชุมขนาดใหญ ศูนยแสดง
สินคานานาชาติ มารีนา สวนสนุก เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 7.1)
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ตารางที่ 7.1 เงื่อนไขการลงทุนจัดตั้งธุรกิจภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย
• คนไทยสามารถเขาไปถือหุน ในธุรกิจใน
•
ออสเตรเลียทุกประเภทได 100% ยกเวน
ธุรกิจประเภทหนังสือพิมพ การกระจาย
เสียง การบินระหวางประเทศ และทา
อากาศยาน
•
• ออสเตรเลียเปดตลาดในธุรกิจอืน่ ๆ เพิม่ ให
ไทยนอกจากที่ผูกพันไวภายใต WTO อาทิ
การซอมรถยนต สถาบันสอนภาษาไทย
สถาบันสอนทําอาหารไทย สถาบันสอน
นวดไทย เปนตน
• การลงทุนที่เขาขายในลักษณะตอไปนี้ตอ ง •
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
การลงทุนของตางชาติ (Foreign
Investment Review Board: FIRB)
- การที่ผูลงทุนตางชาติลงทุนในธุรกิจ
ออสเตรเลียที่จัดตั้งอยูแลวซึ่งมีมูลคา
สินทรัพยรวมกันมากกวา 50 ลาน
เหรียญออสเตรเลีย
- การที่ผูลงทุนตางชาติจัดตั้งธุรกิจใหม
ซึ่งมีมูลคาการลงทุนตั้งแต 10 ลาน
เหรียญออสเตรเลีย
- การลงทุนทางตรงของรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐบาลในตางประเทศ
- การซือ้ กิจการหรือสินทรัพยของธุรกิจ
ออสเตรเลียที่ตั้งอยูในตางประเทศซึ่ง
มีมูลคาการซือ้ ตั้งแต 50 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย หรือมีสดั สวนเกิน 50%
ของสินทรัพยรวมทัง้ หมดของธุรกิจ
- การที่ผูลงทุนตางชาติไดรบั
ผลประโยชนในที่ดนิ เขตเมือง รวมทั้ง
ผลประโยชนจากการเชา การให
สินเชือ่ การแบงปนผลกําไร และการ
ถือหุนในบริษทั ที่กองทุนที่รวมบริการ
ที่ดนิ ในเขตเมือง ภายใตเงือ่ นไขที่
กําหนด

เงื่อนไขของประเทศไทย
ประเทศไทยเปดตลาดใหคนออสเตรเลียลงทุนทางตรง
ไดไมเกิน 50% ในธุรกิจทุกประเภทที่ไมอยูในบัญชี 1
และ 2 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542
ประเทศไทยเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาที่ผูกพัน
ไวกับประเทศสมาชิกอื่นภายใต WTO โดยเปดตลาด
ในบางธุรกิจใหคนออสเตรเลียถือหุน ไดไมเกิน 60%
และมีเงื่อนไขวาตองเปนธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ไทยและมีสัดสวนหนีส้ นิ ตอทุนไมเกิน 3 ตอ 1 โดยตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับภายในประเทศ
ธุรกิจที่ไทยเปดตลาดใหออสเตรเลียจําแนกตาม
สัดสวนการถือหุน ทีไ่ ดรบั อนุญาตมีดังนี้
- ธุรกิจที่ใหออสเตรเลียถือหุน ไดไมเกิน 25% ไดแก
Database access services เฉพาะที่ใชบริการ
ระบบเครือขายภายใตกํากับของคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทช.)
- ธุรกิจที่ใหออสเตรเลียถือหุน ไดไมเกิน 40% ไดแก
Domestic very small aperture terminal เฉพาะที่
ใชบริการระบบเครือขายภายใตกํากับของ กทช.
- ธุรกิจที่ใหออสเตรเลียถือหุน ไมเกิน 50% ไดแก
บริการขายอุปกรณโทรคมนาคม เชาอุปกรณสถานี
โทรคมนาคม และที่ปรึกษาดานโทรคมนาคม
- ธุรกิจที่ใหออสเตรเลียถือหุน ไมเกิน 60% ไดแก
1) บริการธุรกิจ อาทิ ที่ปรึกษาดานการจัดการ
ทั่วไป (เฉพาะที่จัดตั้งเปนสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมภิ าคใหบริษัทในเครือหรือสาขา) หอประชุม
ขนาดใหญ และศูนยแสดงสินคานานาชาติ
ขนาดใหญ
2) บริการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่เนน
การสอนและวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน
3) บริการทองเที่ยวและเดินทาง ไดแก โรงแรม
หรูหราขนาดใหญ และภัตตาคารเต็มรูปแบบ
4) บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา ไดแก
สวนสาระ (Theme park) และอุทยานสัตวน้ํา
5) บริการขนสง ไดแก ที่จอดเรือทองเที่ยว
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย

เงื่อนไขของประเทศไทย
6) การลงทุนเหมืองแร ไดแก การทําเหมืองแรบน
บกและในทะเล
- ธุรกิจที่ใหออสเตรเลียถือหุน ได 100% ไดแก
1) บริการกอสราง ไดแก บริการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานสาธารณูปโภคขนาดใหญ (เฉพาะที่มี
ทุนจดทะเบียนขั้นต่ําทีช่ ําระแลวตั้งแต 1,000
ลานบาท)
2) บริการจัดจําหนาย และติดตั้งผลิตภัณฑที่ผลิต
จากโรงงานออสเตรเลียในไทย

หมายเหตุ: ผูเชี่ยวชาญที่เปนพอครัวไทย หมายถึง ผูที่ไดรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับออสเตรเลียเปนความตกลงที่มีขอสรุปแลว
และมีผ ลบั งคับ ใช ในตนป 2548 ที่ผานมา สว นประเด็นการลงทุนภายใต ค วามตกลงแบบทวิ ภาคี
ระหวางไทยกับประเทศอื่นๆ นั้นยังอยูระหวางขั้นตอนการเจรจา ซึ่งรายละเอียดของการเจรจาจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับไทยจะกลาวถึงในสวนถัดไป

7.3 ความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูค า
การจัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศในกลุมอาเซียนนั้น สหรัฐอเมริกาจะ
เจรจาโดยยึดตนแบบจากความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสิงคโปรซึ่งมีผลบังคับใชแลว
ตั้งแตป 2546 เปนกรอบในการเจรจา นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาไดล งนามความตกลงกับประเทศชิลี
และออสเตรเลียแลวเชนกัน รวมทั้งความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช
มาเปนเวลานานแลวตั้งแตป 2537 โดยสาระสําคัญของความตกลงตางๆ สรุปไดดังนี้
7.3.1 สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคา
ความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐอเมริกาลงนามกับสิงคโปร ชิลี และออสเตรเลีย มีสาระสําคัญใน
ประเด็นตางๆ ในหัวขอการลงทุนที่คลายคลึงกันมาก ซึ่งคาดวาสหรัฐฯ จะยึดเปนกรอบในการเจรจาใน
หัวขอการลงทุนกับการทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศไทยเชนกัน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญ
ไดดังนี้ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกที่ 7.1 และ 7.2)
• คําจํากัดความ (Definitions)
นิยามของการลงทุนในความตกลงทั้ง 3 ฉบับ ครอบคลุมการลงทุนอยางกวางทั้งการลงทุน
ทางตรง และการลงทุนในลักษณะตางๆ เชน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย การซื้อขายพันธบัต รและ
ตราสารหนี้ การทําสัญญา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ทรัพยสินทางปญญา สิทธิในทรัพยประเภทตางๆ
ทั้งที่มีรูปรางและไมมีรูปราง อาทิ สิทธิการเชา เปนตน
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• หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ และหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง
(National Treatment and Most Favored Nation Treatment)
นักลงทุนตางชาติจะตองไดรับการปฏิบัติไมดอยไปกวานักลงทุนภายในประเทศของตนทั้งใน
เรื่องของการตั้งกิจการ การควบรวมกิจการ การขยายกิจการ การบริหารงาน การจัด การและการขาย
รวมทั้งตองปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศคูภาคีไมดอยไปกวาที่ปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศภาคี
อื่น โดยจะตองไมเลือกปฏิบัติสําหรับเงื่อนไขตางๆ ทั้งกอนและหลังการเขามาเปดกิจ การในประเทศ
เจาบาน (Pre &Post Establishments) ซึ่งโดยทั่วไปแลว รัฐบาลของทุก ประเทศจําเปนตองกําหนด
กฎระเบียบ และเงือ่ นไขสําหรับนักลงทุนตางชาติที่จะเขามาลงทุนในประเทศตน โดยเฉพาะในสาขาที่
นักลงทุนในประเทศยังไมมีความพรอมในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติ แตหากมีการลงนามความ
ตกลงการคาเสรีแลว จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติระหวางนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนตางชาติ
• การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติ (Minimum Standard of Treatment)
ประเทศภาคีตองปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศคูภาคีไมนอยกวามาตรฐานขั้นต่ําตามจารีต
ประเพณี ซึ่ ง อาจได รั บ การยอมรั บ จากศาลว า เป น กฎหมายที่ ป ฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไป (Customary
International Law) โดยตองปฏิบัติกับ นักลงทุ นของประเทศคูภาคีด วยความเปนธรรม เทาเทีย ม
ยุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง ไม ป ฏิ เ สธคํ า ตั ด สิ น ในกระบวนการพิ จ ารณาลงโทษทางคดี อาญา คดี แ พ ง หรื อ
กระบวนการพิจ ารณาโทษอื่นๆ ตามระบบกฎหมายสวนใหญข องโลก และตองปกปองคุมครองนั ก
ลงทุนของประเทศคูภาคีอยางเต็มที่ โดยตองมีระดับการคุม ครองตามจารีตประเพณีทางกฎหมาย
• การริบทรัพยและชดเชยความเสียหาย (Expropriation)
ประเทศคูสัญญาทั้งสองจะตองไมเวนคืน และโอนกิจ การมาเปนของรัฐไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยออม หรือใชมาตรการอื่นๆ ที่เทียบเทากับการริบทรัพยภายใตความตกลง ยกเวนเปนการทําเพื่อ
สาธารณประโยชนหรือเปนการดําเนินการตามกฎหมายภายใตหลักการไมเลือกปฏิบัติ และตองชดเชย
อยางยุติธรรม รวมทั้งตองเปนไปตามกระบวนการดานกฎหมาย กลาวคือ รัฐบาลไทยจะทําใหธุรกิจ
เอกชนของนักลงทุนเอกชนสหรัฐฯ เสียหายไมได ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจากกฎกติก าของไทย
ซึ่งเปนกฎที่เลือกปฏิบัติใหแกนักลงทุนไทยมากกวา นักลงทุนสหรัฐฯ สามารถฟองรองรัฐบาลไทยได
โดยผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และอาจตองจายชดเชยความเสียหายใหแ กบริษัทอกชนของ
สหรัฐฯ
การจายเงินชดเชยจะตองไมนอยกวามูลคาตลาด ณ วันที่เวนคืน และจายอยางไมลาชา หาก
เกิดความลาชาจะตองจายเงินชดเชยรวมดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับสกุล เงินนั้นๆ การริบทรัพย
และชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้จะยกเวนไมนํามาใชกับการออกใบอนุญาตในเรื่องเกี่ยวกับสิท ธิ
ในทรัพยสินทางปญญาภายใตขอตกลง ทริปส รวมถึงการเพิก ถอนหรือการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาดวย
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• การโอนเงิน (Transfers)
การเคลื่อนยายเงินทุนและการโอนเงินระหวางประเทศตองดําเนินการไดอยางเสรีและไมลา ชา
โดยครอบคลุมถึงการโอนเงินปนผล กําไร ดอกเบี้ย กําไรจากการขายหลักทรัพ ย คาธรรมเนียมการ
จัดการ และคาธรรมเนียมอื่นๆ เปนตน โดยประเทศคูสัญญาสามารถโอนเงินที่เ กี่ยวกับการลงทุนใน
ประเทศภาคีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนราคาตลาดที่มีอยูในวันที่ทําการโอน ดังนั้น ภายหลังที่ความตกลง
มีผลบังคับใช ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมมีสิทธิปดกั้นการไหลเขาออกของเงินทุนได หากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ
• การกําหนดเงื่อนไขการลงทุน (Performance Requirements)
ประเทศคูสัญญาหามกําหนดขอกีดกันตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนหรือสรางอุปสรรคใหนกั
ลงทุนของประเทศคูภาคี เชน หามมิใหกําหนดสัดสวนการสงออก หามมิใหกําหนดระดับการใชวตั ถุดบิ
ภายในประเทศ หามมิใหบังคับซื้อหรือใชสินคาที่ผลิต ภายในประเทศผูรับการลงทุน หามมิใหมีก าร
บังคับถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรือการถายทอดความรูตางๆ แกบุค คลในประเทศผูรับ
การลงทุน เปนตน แตไมไดหามการใชกฎระเบียบเพื่อเปนแรงจูงใจการลงทุนแตอยางใด หากเทียบกับ
ขอตกลง TRIMs สิ่งที่แตกตางกันคือ TRIMs ไมมีขอหามเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขในการถายทอด
เทคโนโลยีแ ละกระบวนการผลิต การกําหนดเงื่อนไขสั ดสว นการสง ออก การกํา หนดใหซื้อหรื อใช
บริการในประเทศ การกําหนดสัญชาติของผูจัดการอาวุโส ขอจํากัด เกี่ย วกับ การขายในประเทศ การ
ใหบริการแกภูมิภาคที่กําหนด และการเปนซับพลายเออรผูกขาดในบริการที่กําหนด ในขณะทีค่ วามตก
ลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปรมีการกําหนดเงื่อนไขหามดําเนินการสําหรับมาตรการเหลานี้
• ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ (Senior Management and Boards of Directors)
ประเทศคู สั ญ ญาห า มจํ า กั ด สั ญ ชาติ ข องผู ที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการ ซึ่งจะเปนการใหสิทธิในการควบคุมดูแลกิจการที่ลงทุนโดยนักลงทุนตางชาติอยางเต็มที่
• มาตรการที่ขอยกเวน (Non Conforming Measures)
หลักการไมเลือกปฏิบัติ เงื่อนไขการลงทุน และสัญชาติของผูบริหารระดับสูง ตามที่ระบุไวใน
มาตรา 15.4 15.8 และ 15.9 ของความตกลงไมสามารถนํามาใชกับมาตรการที่ขอยกเวนซึ่งถูกกําหนด
โดยรัฐบาลในสวนกลาง และระดับมลรัฐ ตามที่ระบุไวในตารางขอผูกพันในบทที่ 8 เรื่องการคาบริการ
ขามพรมแดน รวมทั้งมาตรการที่กําหนดโดยรัฐบาลในระดับทองถิ่น
• กลไกการระงับขอพิพาท (Submission of a Claim to Arbitration)
การระงับ ข อ พิ พาทระหวา งนั กลงทุน และรั ฐบาลต องดํ า เนิ นการโดยร ว มกันเจรจาต อรอง
ระหวางกันโดยอาจใชวิธีก ารของผูที่ไมเกี่ยวของหรือประเทศที่สาม แตห ากไมสามารถเจรจากันได
จะตองฟองรองกันตามอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นภายใตกฎเกณฑวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทของ

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) หรือคณะกรรมาธิก าร

สหประชาชาติ ว า ด ว ยกฎเกณฑ ก ารค า ระหว า งประเทศ (United Nations Commission on
International Trade Law: UNCITRAL) โดยคณะอนุญาโตตุลาการจะตองประกอบไปดว ยผูแ ทนของ
ทั้งสองฝายและผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่ไตสวนและไกลเกลี่ยขอพิพาท และสามารถดําเนินการอยาง
เปนอิสระจากอํานาจของศาลไทย
คณะผูวิจัยขอใหขอสังเกตวา การใหความคุมครองภายใตความตกลงการคาทวิภาคีทกี่ ลาวถึง
นี้จ ะมีผ ลเฉพาะผูป ระกอบการสหรัฐ ฯ เทา นั้น แตไม ได คุมครองผูป ระกอบการภายในประเทศ ซึ่ ง
หมายความวา ผูประกอบการสหรัฐฯ อาจไดรับ สิทธิการคุมครองมากกวาผูประกอบการไทยภายใต
กฎหมายภายในประเทศ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังตองการใหการลงทุนของสหรัฐฯ ทุกประเภทที่เขามา
ลงทุนในประเทศไทยภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ ไดรับความคุมครองโดย
อัตโนมัติโดยไมตองดําเนินการใดๆ อีกเพื่อขอรับสิทธิการคุมครองการลงทุนภายหลังจากเขามาลงทุน
ในประเทศไทยอีกดวย ซึ่งจะแตกตางกับกฎระเบียบของประเทศไทยในปจจุบัน (ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ในหัวขอ 7.4.2.4)
7.3.2 ประสบการณของตางประเทศภายใตความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคาทั้ง 3 ประเทศ ไดแก
สิงคโปร ชิลี และออสเตรเลียมีผลบังคับใชเมื่อชว งปลายป 2545 และ 2546 เปนตนมา จึงยังไม มี
ผลกระทบที่ชัดเจนเทาใดนัก ในขณะที่ความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งเปนความ
ตกลงระหวางสหรัฐอเมริกา เม็ก ซิโก และแคนาดา มีผลบังคับใชมาเปนเวลานานแลวตั้งแตป 2537
จึงสามารถเห็นผลกระทบที่คอนขางชัดเจนระหวางประเทศคูส ัญญา โดยสาระสําคัญของบทที่ 11 เรื่อง
การลงทุนภายใตขอตกลงนาฟตา มีเนื้อหาคลายกับความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สิงคโปร ชิลี และออสเตรเลีย โดยไดกําหนดกฎระเบียบตางๆ ใหประเทศคูเจรจาตองปรับปรุงกฎหมาย
ภายในประเทศทั้งการลดกําแพงภาษี และการเปดเสรีใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในสาขาการคา
และบริการตางๆ ได รวมถึงระบบการไหลเขาออกของเงินโดยที่เจาของประเทศไมสามารถควบคุมได
ซึ่งประเทศไทยเคยประสบปญหาเชนนี้มาแลวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
ขอตกลงนาฟตาสงผลกระทบตอความสามารถในการควบคุมเศรษฐกิจ ของประเทศเม็กซิโก
เนื่องจากนักลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดอยางไมจํากัดจํานวนโดยที่รัฐบาลไมสามารถเขา
ควบคุมได ซึ่งถึงแมบริษัทบางรายในเม็กซิโกจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการแขงขันเพิ่มขึ้นได แต
ก็เปนเพียงเฉพาะบริษัทรายใหญที่มีทรัพยากรดานการเงิน และการบริหารที่มีประสิทธิภาพในระดับ
โลกเทานั้น ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทขามชาติ สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของเม็กซิโกจํานวน
มากตา งต องเผชิ ญกั บ ภาวการณ แ ข งขั นที่ รุน แรงจากบริ ษั ท สหรั ฐ ฯ ที่ มีเ งิ นทุน และเทคโนโลยี ที่
เหนือกวา ทํ าใหบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ของเม็กซิโกบางสว นถูก ควบกิจ การโดยนัก ลงทุ น
ตางชาติ
นอกจากนี้ ขอตกลงนาฟต า ยั งเป ด โอกาสให บ ริษั ท เอกชนตางชาติ สามารถฟองร องผ า น
กระบวนการอนุญาโตตุลาการได สงผลใหนักลงทุนตางชาติไมตองอยูภายใตกฎหมายในประเทศที่เขา
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มาลงทุน ซึ่งบทบัญญัติที่นักลงทุนตางชาติสวนใหญหยิบยกขึ้นมาอางอิงในการฟองรองไดแก หลักการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติ หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง มาตรฐานการปฏิบัติขั้นต่ํา
การกําหนดเงื่อนไขการลงทุน การริบทรัพยและชดเชยความเสียหาย ดังจะเห็นไดจากกรณีตัว อยางที่
เกิดขึ้นแลวหลายกรณี (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 7.2) อาทิ คดีระหวาง Metalclad Corp ซึ่ง
เปนบริษัทอเมริกันที่ไดรับสัมปทานใหกอสรางโรงงานกําจัดขยะในเม็กซิโก กับรัฐบาลเม็กซิโก บริษัท
อเมริกันไดใชสิทธิตามกระบวนการระงับขอพิพาท โดยคณะอนุญาโตตุล าการตัด สินวาการที่รัฐบาล
เม็กซิโกระงับใบอนุญาตกอสรางโรงงานของบริษัทอเมริกัน และออกกฎหมายใหพื้นที่กอสรางโรงงาน
เปนเขตอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนการกระทําเสมือนการริบทรัพยทางออม (Indirect Expropriation) ซึ่ง
ผลการตัดสินทําใหรัฐบาลเม็กซิโกตองรับผิดชดใชคาเสียหายจํานวน 16 ลานเหรีย ญสหรัฐฯ ใหแ ก
บริษัทอเมริกัน (ดูรายละเอียดในกรอบที่ 1)
ตารางที่ 7.2 กรณีการฟองรองภายใตหวั ขอการลงทุนของขอตกลงนาฟตา
บรรษัท หรือ
นักลงทุน
Loewen30
ตุลาคม 2541

ฟองเรียก
ขอตัดสิน
ประเด็นฟองรอง
คาเสียหาย
725 ลาน
อยูระหวางการ Loewen ธุรกิจงานศพยักษใหญในแคนาดาฟองกลับเรียกคาเสียหายอัน
เหรียญ
พิจารณา
เนื่องมาจากคําพิพากษาของศาลมิสซิสซิปปทตี่ ัดสินใหบริษัทจาย
สหรัฐฯ
คาเสียหายเพราะเหตุพฤติกรรมผูกขาดตลาดและทําผิดกฎหมายหลาย
ประการ
Mondev
50 ลาน
อยูระหวางการ Mondev บริษัทอสังหาริมทรัพยในแคนาดาฟองกลับเรียกคาเสียหายอัน
1 กันยายน
เหรียญ
พิจารณา
เนื่องมาจากคําพิพากษาของศาลฎีการัฐแมสซาชูเส็ทที่ตัดสินใหบริษทั จาย
2542
สหรัฐฯ
คาเสียหายกรณีที่บริษัทไมทําตามสัญญารวมถึงทํางานไมเสร็จตามสัญญา
Methanex
970 ลาน
อยูระหวางการ Methanex เปนบริษัทผูผลิตสาร Methanol ที่เปนสารประกอบสําคัญของ
3 ธันวาคม
เหรียญ
พิจารณา
MTBE บริษัทไดฟองรองเรียกคาเสียหายจากการที่รัฐแคลิฟอรเนีย มีคําสั่ง
2542
สหรัฐฯ
ใหยกเลิกการใชสาร MTBE เติมในน้ํามัน เพราะสารดังกลาวปนเปอนแหลง
น้ําดื่ม คาความเสียหายคํานวณจากยอดขายที่ลดลง
ADF Group
90 ลาน
อยูระหวางการ ADF Group คูสัญญากอสรางทางรวมกับสหรัฐอเมริกาสัญชาติแคนาดา
19 กรกฎาคม
เหรียญ
พิจารณา
ฟองรองเรียกคาเสียหายจากกฎหมาย “ซื้อวัตถุดิบในสหรัฐอเมริกาเทานั้น”
2543
สหรัฐฯ
โดยอางวา กฎหมายนี้เลือกปฏิบตั ิลิดรอนสิทธิของนักลงทุนตางชาติทคี่ วร
ไดรับอยางเทาเทียมกับนักลงทุนในประเทศ
Ethyl
201 ลาน
แคนาดาแพคดี Ethyl บริษัทเคมีในสหรัฐอเมริกา ผูผ ลิตสาร MMT ใชเติมในน้ํามันเพือ่
14 เมษายน
เหรียญ
ตองจาย 13
ปองกันการน็อคของเครื่องยนต ฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดา ที่
2540
สหรัฐฯ
ลานเหรียญ
ออกกฎหมายหามนําเขาและขนยายสาร MMT ในแคนาดา เพราะมี
สหรัฐฯ
งานวิจัยจํานวนมากยืนยันถึงผลกระทบของ MMT ตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมอยางรายแรง
S.D.Myer
20 ลาน
แคนาดาแพคดี S.D.Myer บริษัทกําจัดของเสียในสหรัฐอเมริกา ฟองเรียกคาเสียหายจาก
30 ตุลาคม 2541 เหรียญ
อยูระหวางการ รัฐบาลแคนาดาที่มีคําสั่งหามสงออกสาร PCB แมวารัฐบาลแคนาดาจะทํา
สหรัฐฯ
เจรจา
ตามสนธิสัญญาบราเซลของสหประชาชาติที่จํากัดการคาสารเคมี
คาเสียหาย
Pope & Talbot 381 ลาน
แคนาดาแพคดี Pope & Talbot บริษัทอเมริกันเจาของโรงเลื่อย 3 โรงในแคนาดา ฟองเรียก
25 มีนาคม
เหรียญ
และอยูระหวาง คาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาที่จํากัดโควตาสงออกไมแปรรูปจาก 4
2542
สหรัฐฯ
การเจรจา
จังหวัดของแคนาดาไปสหรัฐอเมริกา แมวารัฐบาลแคนาดาจะทําตาม

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน

บรรษัท หรือ
นักลงทุน
UPS
19 เมษายน
2542

ฟองเรียก
คาเสียหาย
160 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ

Sun Belt
10.5 ลาน
12 ตุลาคม 2542 เหรียญ
สหรัฐฯ

Ketcham
22 ธันวาคม
2543

19.5 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ

Metalclad
13 มกราคม
2540

90 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ

Azinian และ
คณะ
17 มีนาคม
2540
Waste
Management
29 กันยายน
2541
Karpa
7 เมษายน 2542

19 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ

Adams และ
คณะ
16 กุมภาพันธ
2544
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ขอตัดสิน

ประเด็นฟองรอง

คาเสียหาย
ขอตกลงสหรัฐฯ -แคนาดาวาดวยการคาไมเนื้อออนแปรรูป
อยูระหวางการ UPS บริษัทไปรษณียยักษใหญในสหรัฐอเมริกา ฟอง การไปรษณีย
พิจารณา
แคนาดา (Canadian Post) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ฐานที่ไดรับการอุดหนุนจาก
รัฐบาล ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการแขงขัน คดีนี้ถือเปนคดีแรกใน
นาฟตา ที่บริษัทเอกชนฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐวิสาหกิจ
อยูระหวางการ Sun Belt เปนบริษัทขนสงน้ําสัญชาติอเมริกนั ฟองเรียกคาเสียหายจาก
พิจารณา
รัฐบริติชโคลัมเบีย ที่ระงับการใหและตอใบอนุญาตสงออกน้ํา (ขนสงดวย
แท็งคน้ําทีละมาก) โดยบริษัทอางวา ทําใหบริษัทสูญเสียรายไดรวมถึงที่พึง
ไดในอนาคต แมวา รัฐบริติชโคลัมเบียจะระงับการสงออกน้ําเพื่อเก็บไว
สําหรับการบริโภคภายในก็ตาม
แจงตอ
Ketcham บริษัทไมแปรรูปสัญชาติอเมริกัน ฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาล
แคนาดาวาจะ แคนาดาที่จํากัดโควตาสงออกไมแปรรูปจาก 4 จังหวัดของแคนาดาไป
ฟองรอง
สหรัฐอเมริกา แมวารัฐบาลแคนาดาทําตามขอตกลงสหรัฐฯ -แคนาดาวา
ดวยการคาไมเนื้อออนแปรรูป กรณีนี้ Ketcham เลียนแบบ Pope & Talbot
เม็กซิโกแพคดี Metalclad บริษัทสหรัฐอเมริกา ฟองเทศบาลกัวดัลคาซาร ประเทศเม็กซิโก
ตองจาย 15.6 ที่ไมยอมออกใบอนุญาตใหทิ้งขยะสารพิษ กลับออกประกาศเรื่องพื้นที่
ลานเหรียญ
นิเวศนพิเศษเพื่อปกปองพื้นทีท่ ี่มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
สหรัฐฯ
พันธุกรรมหายาก
ยกฟอง
นักลงทุนชาวอเมริกัน ฟองเรียกคาเสียหายจากศาลเม็กซิโกที่ยกเลิกสัญญา
การกําจัดของเสียในเมืองเม็กซิโกซิตี้ สาเหตุที่ยกเลิกสัญญา เพราะใน
สัญญามีประเด็นผิดกฎหมายถึง 27 ประเด็น

60 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ

อยูระหวางการ บริษัทยักษใหญดานการจัดเก็บขยะสัญชาติอเมริกัน ฟองเรียกคาเสียหาย
พิจารณา
จากเมืองอคาปูโกที่ยกเลิกสัมปทานจัดเก็บขยะ

50 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ
75 ลาน
เหรียญ
สหรัฐฯ

อยูระหวางการ บริษัทผูสงออกบุหรี่สัญชาติอเมริกัน ฟองรัฐบาลเม็กซิโกที่ไมยอมคืนเงิน
พิจารณา
ภาษีให จนบริษัทไมสามารถแขงขันกับผูสงออกบุหรี่สัญชาติเม็กซิกันได

ที่มา: กรรณิการ กิจติเวชกุล, 2547.

อยูระหวางการ ชาวอเมริกันกลุมหนึ่ง ฟองรัฐบาลเม็กซิโกฐานเวนคืนบานพักตากอากาศ
พิจารณา
ของพวกตนอยางมิชอบ (ในป 2539 ศาลแขวงเม็กซิโกไดมีคําพิพากษาวา
นักพัฒนาที่ดินที่ขายที่ดินใหแกชาวอเมริกันกลุมนี้ ไมไดเปนเจาของที่ดิน
จึงใหนักลงทุนชาวอเมริกันเหลานี้ยายออกไป โดยไมไดจายคาชดเชย)
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

กรอบที่ 1
คดีระหวาง Metalclad Corp กับรัฐบาลเม็กซิโก
ในป 2536 Metalclad Corp ซึ่งเปนบริษัทอเมริกันไดรับสัมปทานใหกอสรางโรงงานกําจัดขยะในมลรัฐ
หลุยสโปโตซี ประเทศเม็กซิโก ตอมามีการคัดคานการกอสรางโรงงานดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอ ม เทศบาล
ทองถิ่นซึ่งเปนที่กอสรางโรงงานจึงไดออกคําสั่งระงับใบอนุญาตการกอสรางเมื่อเดือนตุลาคม 2537 ทําใหการ
กอสรางไมอาจดําเนินการตอไปได และในป 2540 ผูวาการรัฐไดออกประกาศใหพื้นที่กอสรางโรงงานเปนเขต
พื้นที่อนุรักษ
บริษัท อเมริกันไดใช สิท ธิต ามกระบวนการระงั บ ขอ พิพาทขอใหแตง ตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยคณะ
อนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยในป 2543 ตัดสินวาการที่รัฐบาลเม็กซิโกระงับใบอนุญาตกอสรางโรงงานของ
บริษัทอเมริกัน และออกกฎหมายใหพื้นที่กอสรางโรงงานเปนเขตอนุรักษสิ่งแวดลอ ม เปน การกระทําที่มีผล
เทากับการยึดหรือ ริบ คืน กิจการทางออ ม (Indirect Expropriation) ตามมาตรา 1110 ในบทที่ 11 ภายใต
ขอตกลงนาฟตา
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการวิ นิ จฉั ยประเด็ น ในบทบั ญ ญั ติดั งกล าวว า “การยึ ด หรื อ ริ บ คื น กิ จการมิ ไ ด
หมายความแตเพียงการกระทําโดยเปดเผย จงใจ และรับรูถึงการเอาไปซึ่งทรัพยสินของนัก ลงทุน แตรวมถึง
การแทรกแซงอยางไมเปดเผยตอการใชทรัพยสิน ซึ่งมีผลกระทบตอกรรมสิทธิ์ของนักลงทุนไมวาทั้งหมดหรือ
แตบางสวน แมวาการกระทําดังกลาว ประเทศผูรับการลงทุนจะมิไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจใดๆ เลยก็ตาม”
ซึ่งผลการตัดสินทําใหรัฐบาลเม็กซิโกตองรับผิดชดใชคาเสียหายจํานวน 16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหแกบ ริษัท
อเมริกัน
ที่มา: จักรกฤษณ ควรพจน, 2547.

จากตัวอยางคดีตางๆ ขางตนจะเห็นไดวาเนื้อหาในหัวขอการลงทุนภายใตความตกลงการคา
เสรีของสหรัฐฯ มุงเนนการใหความคุมครองสิทธิของนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งจํากัดอํานาจของรัฐบาล
ของประเทศผูรับ การลงทุนในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่สงผลกระทบตอการลงทุน
แมแตการบัญญัติก ฎขึ้น เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม หรือสาธารณะประโยชนในประเทศผูรับการลงทุ น
ดังนั้น หากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนดําเนินการที่ขัดตอบทบัญญัติภายใตความตกลงการคา
เสรีซึ่งสงผลกระทบตอนัก ลงทุนสหรัฐฯ อาจเสี่ย งตอการถูก ฟองรองเรียกคาเสีย หายจากนักลงทุ น
เอกชนสัญชาติสหรัฐฯ ได

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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7.4 มาตรการและกฎระเบียบสําหรับการเขามาลงทุนในประเทศไทย
บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเข า มาลงทุ น ในประเทศไทยประกอบด ว ยข อ บั ง คั บ และ
กฎระเบียบตางๆ ทั้งที่เปนมาตรการที่กําหนดขึ้นโดยรัฐบาลไทยเองเพื่อใชบังคับภายในประเทศ และที่
เปนความตกลงระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยลงนามไวกับประเทศอื่น โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาที่
เรียกวา สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ซึ่งสาระสําคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้ รวมทัง้
มาตรการภายในประเทศที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดดังนี้
7.4.1 สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and
Economic Relations) กั บสหรั ฐอเมริก าเมื่ อ 29 พฤษภาคม 2509 โดยสนธิ สัญ ญานี้ระบุ ให ค น
สหรัฐอเมริกาที่จะเขามาลงทุนหรือประกอบธุ รกิจ ในไทยไดรับการประติ บัติเยี่ยงคนชาติ (National
Treatment) กลาวคือมีสิท ธิในการลงทุนในประเทศไทยเทาเทียมกับคนไทยทุ กประการ ยกเวนใน
ประเภทธุรกิจที่ระบุไวในสนธิสัญญา ไดแก การสื่อสาร (Communication) การขนสง (Transport) การ
ดูแ ลทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น (Fiduciary functions) การธนาคารที่เกี่ยวกับการรับ ฝากเงิน
(Banking involving depository functions) การคาภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง
(Domestic trade in indigenous agricultural products) และการแสวงหาประโยชนจากที่ดินและจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ (Exploitation of land and exploitation of other natural resources)
การจัดทําสนธิสัญญาดังกลาวอยูภายใตขอยกเวนของหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการ
อนุเคราะหยิ่ง (MFN) ขององคการการคาโลก (MFN exemption) เนื่องจากสนธิสัญญาไมตรีฯ ใหสิท ธิ
คนสหรัฐอเมริกามากกวาประเทศอื่นๆ ซึ่งขัดกับหลัก MFN โดยประเทศไทยไดรับยกเวนตามหลัก
MFN exemption เปนเวลา 10 ปซึ่งการยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มกราคม 2548 ที่ผานมา
แตจนถึงป จจุบัน ประเทศไทยยังไมแ สดงทาทีที่ชั ดเจนวาจะตัด สินใจเลือกดําเนินการในทิศทางใด
ระหวาง 4 ทางเลือกตอไปนี้
1. ยกเลิกสิทธิตามสนธิสัญญาใหแกนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศไทยอาจตองเสี่ยง
ตอการโดนฟองรองจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสนธิสัญญาดังกลาวไมไดกําหนดวันสิ้นสุด
ของสัญญาไวและเปนอนุสัญญาที่ลงนามและมีผ ลบังคับ ใชกอนการจัดตั้งองคการการคา
โลก
2. ใหสิทธิตามสนธิสัญญาตอไปโดยการขอตออายุการไดรับยกเวนกับองคการการคาโลกซึ่ง
ตองผานความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก
3. ขยายสิ ท ธิ ให แ ก ป ระเทศสมาชิ ก อื่ น ในองค ก ารการค า โลกใหเ ท าเทีย มกั บ ที่ นัก ลงทุ น
สัญชาติสหรัฐอเมริก าไดรับจากประเทศไทยภายใตสนธิสั ญญานี้ ซึ่งหมายความวา นั ก
ลงทุน ทุ กสั ญชาติที่ เป น สมาชิ ก องคก ารการคาโลกสามารถเข ามาลงทุนจั ดตั้ งธุ รกิจ ใน
ประเทศไทยไดอยางเต็มที่โดยไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ที่เทาเทียมกับนักลงทุนสัญชาติไทย
และสหรัฐอเมริกา
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4. โอนถายสิทธิพิเศษตางๆ ที่ใหแกคนอเมริกันภายใตสนธิสัญญาไปยังความตกลงการคาเสรี
แบบทวิภาคีทจี่ ะจัดทําขึ้นในอนาคต
ในปจจุบัน ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกากําลังอยูระหวางขั้นตอนการเจรจาเพื่อจัดทําความ
ตกลงการคาเสรีแ บบทวิภาคี โดยจะยึด ความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสิงคโปรเปน
กรอบในการเจรจา ทั้งนี้ ความตกลงการคาเสรีจ ะมีค วามยืดหยุนมากกวารายละเอียดในสนธิสัญญา
โดยยินยอมใหประเทศคูสัญญาสามารถกําหนดสาขาธุรกิจที่ตองการยกเวนไดคอนขางมาก ดังจะเห็น
ไดจากการทีส่ ิงคโปรไดขอยกเวนบริการทุกสาขาที่รัฐวิสาหกิจเปนผูใหบริการ นอกจากนีข้ อตกลงดาน
การลงทุนยังไมบังคับใชกับมาตรการตางๆ ของรัฐในดานสิ่งแวดลอม และการปกครองที่ต่ํากวาระดับ
มลรัฐ
สาระสําคัญของประเด็นดานการลงทุนภายใตความตกลงทวิภาคีที่สหรัฐอเมริกาลงนามกับ
ประเทศคูคา คือ การให การรับรองสิ ทธิข องนั กลงทุนของประเทศคู สัญญาซึ่ง ไดแ ก การไดรับ การ
คุมครองและการปฏิบัติที่เปนธรรมจากรัฐบาลของประเทศคูสัญญา และสิทธิในการเปนเจาของและ
ประกอบธุรกิจในประเทศคูสัญญาที่เทาเทียมกับนักลงทุนในประเทศ ซึ่งหากพิจารณาสาระสําคัญของ
ความตกลงการคาเสรีเปรียบเทียบกับ รายละเอี ย ดภายใตสนธิสัญญาพบวามีประเด็นที่แตกตางกั น
หลายประการคือ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกที่ 7.2)
• คําจํากัดความและขอบเขตของการลงทุน
ความตกลงการคาเสรีจะระบุความหมายของ "การลงทุน" ไวกวางกวาในสนธิสัญญามาก
เนื่องจากสนธิสัญญาไมไดกําหนดคํานิยามของการลงทุนไว แตใหก ารคุมครองนักลงทุนและบริษัท
สหรัฐอเมริกาเทานั้น สวนความตกลงการคาเสรีนั้นใหการคุมครองแก "การลงทุน" ที่รวมถึงการลงทุน
ในหุน พันธบัตร ตราสารหนี้ เงินกู ตราสารทางการเงิน สัญญาซื้อขายลวงหนา สิทธิในการซื้อขาย
หลักทรัพย ตราสารอนุพันธ ทรัพยสินทางปญญา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และกรรมสิทธิในสินทรัพย
อื่นๆ ซึ่งมีขอบเขตทีก่ วางมาก และครอบคลุมถึงการลงทุนในระยะสั้นดวย ในขณะที่ก ารลงทุนภายใต
สนธิสัญญาครอบคลุมเฉพาะการลงทุนระยะยาวและการลงทุนโดยตรงเทานั้น ซึ่งหากการลงทุนเหลานี้
ไดรับผลกระทบจากการที่รัฐบาลไทยไมป ฏิบัติต ามขอตกลงดานการลงทุน นัก ลงทุนซึ่งไดรับความ
เสียหายก็จะสามารถเรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลไทยไดโดยใชกระบวนการระงับขอพิพาททีก่ าํ หนด
ไว
นอกจากนี้ ความตกลงการคาเสรีระบุใหนําหลักการปฏิบัติเ ยี่ย งคนชาติมาใชกับมาตรการ
ตางๆ ดานการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลใหนักลงทุนสหรัฐอเมริก าไดรับสิทธิที่เทาเทียมกับ
นัก ลงทุ นไทย อาทิ สิ ทธิ ในการจั ดตั้ ง ธุรกิจ สิท ธิ ในการทํา ธุ รกิจ แต ล ะประเภท เป น ตน ในขณะที่
สนธิสัญญามีขอยกเวนสําหรับการทําธุรกิจใน 6 ประเภทที่ไดกลาวไวขางตน และสนธิสัญญายังไมให
สิทธิแกนักลงทุนสหรัฐอเมริกาในการถือครองที่ดิน และสิทธิในการเขาเมือง เปนตน

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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• การคุมครองการลงทุน
ความตกลงการคาเสรีหา มมิใหรัฐกําหนดเงื่อนไขในการลงทุนบางประเภท เชน เงื่อนไขการ
บังคับใชวัตถุดิบภายในประเทศ การควบคุมการสงผลกําไรและเงินตราออกนอกประเทศ เงื่อนไขวา
ดวยการถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน การคุมครองการลงทุนภายใตค วามตกลงการคา
เสรียังหามไมใหรัฐบาลใชมาตรการที่เทียบเทาการริบทรัพยกิจการที่เปนของนักลงทุนสหรัฐอเมริก า
และโอนกิ จ การมาเป นของรั ฐ ทั้ ง การยึ ด หรื อริ บ คื น โดยตรงและโดยอ อม ยกเว นเป นการทํ า เพื่ อ
สาธารณประโยชนหรือเปนการดําเนินการตามกฎหมายภายใตหลักการไมเลือกปฏิบัติ และตองชดเชย
อยางยุติธรรม รวมทั้งตองเปนไปตามกระบวนการดานกฎหมาย
• กลไกการระงับขอพิพาท
ความตกลงการคาเสรีจ ะมีก ลไกการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ ซึ่งหมายความวา
นักลงทุนเอกชนซึ่งไดรับความเสียหายจากการที่รัฐบาลของอีกฝายหนึ่งไมปฏิบตั ติ ามขอตกลงดานการ
ลงทุนจะสามารถนําขอพิพาทเขาสูก ระบวนการอนุญาโตตุล าการระหวางประเทศไดเชน ในเวทีของ
UNCITRAL หรือ ICSID โดยจะสามารถเรียกรองคาเสียหายได ขอตกลงดานการลงทุนในความตกลง
การคาเสรีจึงมีนัยทางกฎหมายแตกตางไปจากรายละเอียดในสนธิสัญญา ซึ่งไมมีก ลไกที่ใหนัก ลงทุน
เอกชนเรียกรองคาเสียหายจากรัฐผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
7.4.2 มาตรการการลงทุนภายในประเทศไทย
การลงทุนในประเทศไทยอยูภายใตก ฎระเบีย บและบทบัญญั ติที่ หลากหลายทั้ง ที่เ ปนการ
สงเสริมการลงทุนตามประเภทของกิจการและลัก ษณะของการลงทุน ตามเขตพื้นที่ที่ตั้งของกิจการ
รวมทั้งการจํากัดขอบเขตการลงทุนตามลักษณะอาชีพในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
7.4.2.1 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบ ทวาดว ยการลงทุน
ของประเทศไทยสําหรับการกําหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย
กฎระเบียบการลงทุนของประเทศไทยในปจจุบันเปดเสรีใหนักลงทุนตางชาติเขามาประกอบกิจ การใน
ภาคการผลิตไดอยางเต็มที่ 100% สวนภาคบริการยังมีขอจํากัดสําหรับการเขามาประกอบกิจการโดย
นักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 ซึ่งภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ ของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542 ของประเทศไทยไดจําแนกธุรกิจในภาคบริการไวเปนธุรกิจ ในหมวดที่คนไทยยังไมมี
ความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว
• เงื่อนไขการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
การเขามาจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Legal entity) เพื่อใหบริการในประเทศไทยจะตองจดทะเบีย น
เปนบริษัทจํากัดในไทยและตองรวมหุนคนไทย โดยตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 49 และจํานวนผูถือ
หุนตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง ยกเวนบางกิจกรรมที่สัดสวนการถือหุนเปนไปตามกฎหมายเฉพาะ
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สวนการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทยสามารถเขามาไดเปนการชั่วคราว อาทิ การ
โอนยายพนักงานภายในบริษัท (Intra-corporate transferee) ระดับผูบริหาร ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญ
เปนตน ยกเวนวิชาชีพสงวน 39 วิชาชีพ สวนวิชาชีพที่หามคนตางดาวประกอบกิจการภายใต พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับแกไข) พ.ศ. 2542 จําแนกไดเปน 3 บัญชี ไดแก 1) ธุรกิจทีไ่ ม
อนุญาตใหคนตางดาวทํา 2) ธุรกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ปลอดภัย และวัฒนธรรม 3) ธุรกิจที่ค น
ไทยยังไมมีความพรอมในการแขงขัน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกที่ 7.3)
นักลงทุนตางชาติ หรือบริษัทตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 สําหรับธุรกิจในบัญชี
1 ไดแ ก งานกสิก รรม งานเลี้ยงสัต ว งานปาไม หรืองานประมง เปนตน การลงทุนจากตางประเทศ
สําหรับการประกอบกิจการในบัญชี 2 ไดแก การขับขี่เครื่องบินในประเทศ งานทอผาดวยมือ เปนตน
ตอ งไดรับอนุ มัติ จากคณะรั ฐมนตรีโดยความยินยอมของกระทรวงพาณิชย โดยนั กลงทุน ตา งชาติ
สามารถถือหุนไดถึงรอยละ 60 หรือสามารถถือหุนไดถึงรอยละ 75 สําหรับการพิจารณาโดยเฉพาะเปน
กรณีๆ ไป (case by case basis) อยางนอย 2 ใน 5 ของคณะกรรมการบริษัทตองมีสัญชาติไทย
สวนการประกอบธุรกิจในบัญชี 3 ซึ่งประกอบดวยธุรกิจที่คนไทยยังไมพรอมแขงขันกับกิจการ
ของคนตางดาว ไดแ ก งานขายทอดตลาด งานการทองเที่ยว ธุรกิจบริการตางๆ เปนตน นัก ลงทุน
ตางชาติตองไดรับความยินยอมจากอธิบดีก รมพัฒนาธุรกิจ การคา กระทรวงพาณิชย ในการเขามา
ประกอบกิจการในไทย และสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49
ทั้งนี้ ทุนขั้นต่ําที่นักลงทุนตางดาวใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทยตองไมนอย
กวา 2 ลานบาทสําหรับธุรกิจที่ไมอยูในรายการบัญชีทายพระราชบัญญัติทั้ง 3 บัญชี และสําหรับธุรกิจ
ที่อยูในรายการบัญชีทายพระราชบัญญัติจะตองมีทุนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 25 ของคาเฉลีย่ ตอปของ
ประมาณการรายจายในการประกอบธุรกิจ ของคนตางดาวเปนเวลา 3 ป แตตองไมนอยกวา 3 ลาน
บาทสําหรับแตละธุรกิจ
• การขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
บทบัญญัติภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กําหนดใหการลงทุน
ของนักลงทุนตางชาติในธุรกิจที่อยูในบัญชี 2 และ 3 ตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย
โดยตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีสําหรับธุรกิจในบัญชี 2 และจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาสําหรับ
ธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 (มาตรา 17) แตหากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment: BOI) หรือกิจการที่ไดรับ
อนุญาตประกอบอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (มาตรา 12) หรือเปนกิจการ
ภายใตก ฎหมายฉบับ อื่น ของไทย อาทิ การประกอบกิ จ การภายใต เงื่ อนไขของสนธิสัญ ญาไมตรี ฯ
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริก า (มาตรา 11) ตองแจงตออธิบดีก รมพัฒนาธุรกิจ การคาเพื่อขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ทั้งนี้ หากกิจการใดประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งเขาขายมาตราตางๆ ขางตนหลายมาตรา
กิจการนั้นจะตองแยกดําเนินการขอรับอนุมัติจากหนวยงานที่มีอํานาจเปนกรณีไป อาทิ หากบริษัท A

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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เปนบริษัทตางชาติสหรัฐฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทย ประกอบดวยธุรกิจประเภท
ก. ที่สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนได และธุรกิจประเภท ข. ที่ตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัท A จะตองดําเนินการ
ขอรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI พรอมทั้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายใตมาตรา 12
สําหรับธุรกิจประเภท ก. จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ การคา และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ภายใต
มาตรา 17 สําหรับธุรกิจประเภท ข. จากรัฐมนตรีหรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
นับจาก พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมีนาคม
2543 เปนตนมาจนถึงเดือ นตุล าคม 2547 พบวา การขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 มี
จํานวน 1,172 ราย การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกาตาม
มาตรา 11 และตามที่ไ ดรับ การสงเสริ มการลงทุนตามมาตรา 122 มีจํานวน 300 และ 315 ราย
ตามลําดับ โดยการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยรวมมีแนวโนมลดลงจากจุดสูงสุดในป
2544 (ดูรูปที่ 7.1) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่ธรุ กิจ บางประเภทที่ไดรับ อนุญาตไมมีกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดใบอนุญาต สําหรับการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกา
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นไมมาก โดยสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจบริการ เชน การใหคําปรึกษาดานบริหาร
จัด การ บริ ก ารติด ตั้ง ซอมแซมเครื่ องจัก ร เปนตน รวมทั้ งการค าปลีก ค าส ง สินคานํา เขา กิจ การ
นายหนาหรือตัวแทน เปนตน (ดูรูปที่ 7.2) สวนการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนมีแนวโนมลดลง ซึ่งสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจ บริการเชนเดีย วกับที่ไดรับ
ตามสนธิสัญญา
รูปที่ 7.1 การประกอบธุรกิจของคนตางดาวจําแนกตามใบอนุญาตและหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 – ตุลาคม 2547
ราย
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ป

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

2

ตั้งแตเ ดือนมีนาคม 2543 ถึงเดือนเมษายน 2547 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมี
จํานวน 276 ราย และตามที่ไดรับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีจํานวน 12 ราย
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รูปที่ 7.2 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจําแนกตามประเภทธุรกิจ
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 – ตุลาคม 2547
ราย
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17

0
บริการทางวิศวกรรม

การคาปลีก

สนธิสัญญาไทย-สหรัฐ

การคาสง

บริการอื่น

ธุรกิจอื่นๆ

บัตรสงเสริมการลงทุน

หมายเหตุ: 1) จากตัวเลขสถิติขางตน การขอหนังสือรับรอง 1 ฉบับ สามารถระบุการประกอบธุรกิจไดหลายประเภท
2) บริการอื่น ไดแก การใหเ ชาทรัพยสิน การรับจางผลิตชิ้นสวนอะไหลรถยนต บริการติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา
และซอมแซมสินคาเฉพาะยี่หอ เปนตน
3) ธุรกิจอื่นๆ ไดแก บริการทางบัญชี บริการทางกฎหมาย กิจการนายหนาหรือตัวแทน เปนตน
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

หากจําแนกการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามลักษณะธุรกิจตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 ถึงเดือน
ตุล าคม 2547 (ดู รูปที่ 7.3) พบวา ธุรกิจ ที่มีการขออนุญาตมากเปนอันดับแรกคือ ธุรกิจ สํานักงาน
ผูแทน/สํานักงานภูมิภาค โดยสวนใหญเปนการหาแหลงจัดซื้อ ตรวจสอบและควบคุมปริมาณสินคาที่
สํานักงานใหญสั่งซื้อ หรือจางผลิต ในประเทศไทย รวมทั้งการรายงานความเคลื่อนไหวของธุรกิจ ใน
ประเทศไทยให สํ านั กงานใหญ ทราบ ส ว นธุรกิ จ ที่ เ ปนคู สัญ ญา /คู สั ญญาช ว งกั บ ส ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมลดลง ซึ่งสวนใหญเปนการทําธุรกิจ บริการทางวิศวกรรมและกอสรางโครงการ
ตา งๆ เช น การกอ สร างสนามบิ นสุว รรณภูมิ การติ ด ตั้งและวางทอประปา เปน ต น ส ว นธุรกิ จ ที่ มี
แนวโนมการขออนุ ญาตเพิ่ มขึ้ นมากกว า กลุ มอื่ นๆ คือ การค าส ง อะไหล อุป กรณ รถยนต และการ
ประกอบกิจการบริการทางบัญชีใหแกบริษัทในเครือ เปนตน
ประเทศที่ เข ามาลงทุน มากเป นอัน ดั บ แรกคือ ญี่ ปุ น ซึ่งส ว นใหญ จ ะประกอบธุ รกิ จ ที่ เ ป น
คูสัญญา /คูสัญญาชวงกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยการขอใบอนุญาตตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 สวนธุรกิจสํานักงานตัวแทนเปนธุรกิจทีห่ ลายประเทศให
ความสนใจ ไดแก สิงคโปร ญี่ปุน เยอรมัน ฮองกง สําหรับนักลงทุนจากสหรัฐฯ ซึ่งไดรบั สิทธิในการเขา
มาประกอบกิจการในเกือบทุกสาขาบริการ สวนใหญจะขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจดานการคา
ปลีก คาสง กิจการนายหนาหรือตัวแทน และธุรกิจบริการ เชน การใหคําปรึกษาดานบริหารจัดการ
บริการติดตั้ง ซอมแซมเครื่องจักร เปนตน (ดูรูปที่ 7.4)

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน

7-19

รูปที่ 7.3 การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจจําแนกตามลักษณะธุรกิจ
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 – ตุลาคม 2547
ราย
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2547

สํานักงานผูแทน/สํานักงานภูมิภาค

ธุรกิจอื่นๆ

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

รูปที่ 7.4 การประกอบธุรกิจของคนตางดาวจําแนกตามประเทศที่จดทะเบียน
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2543 – กันยายน 2547
ราย
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สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐ
หมายเหตุ: นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หมายถึง นิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุนตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป โดยมีผูถือ หุน
สวนใหญจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุนและสิงคโปร
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
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จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ในปจ จุบัน นัก ลงทุนสหรัฐฯ สามารถเขามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไดหลายทางภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กลาวคือ
สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ของคนตางดาวสําหรับธุรกิจสงวนในบัญชี 2 และ 3 รวมทั้งขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ สําหรับกิจ การที่ไดรับ การสงเสริมการลงทุนจาก BOI หรือกิจการที่
ไดรับอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลอดจนในกรณีที่เปน
การประกอบกิจการภายใตเงื่อนไขของสนธิสัญญาไมตรีฯ ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาสว นใหญจะ
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย มีเพียงรอยละ 16 ที่จ ดทะเบีย นธุรกิจ ในสหรัฐอเมริกา สําหรับ
ธุรกิจที่สหรัฐฯ ใหค วามสนใจลงทุนประกอบกิจการสว นใหญ เปนธุรกิจ ประเภทบริการ เชน การให
คําปรึกษาดานบริ หารจัด การ บริ ก ารติด ตั้ ง ซอมแซมเครื่องจัก ร เปนตน รวมทั้งการคาปลีก คาส ง
กิจ การนายหนาหรือตัวแทน เปน ตน ซึ่งสวนใหญ เปนธุรกิจในบัญชี 3 ทายพระราชบัญญัติซึ่งเป น
กิจการที่คนไทยยังไมมีความพรอมในการแขงขัน
7.4.2.2 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการลงทุนซึ่งถือเปนนโยบายการลงทุนของประเทศ
ไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment: BOI) โดย
ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และแกไขเพิ่มเติมตามลําดับจนถึง
ปจจุบันคือ พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติซึ่งปรับปรุงใหมนี้
มีผ ลบังคับ ใชตั้งแตเดือ นสิงหาคม 2543 วัตถุประสงค ข องการสงเสริมการลงทุนคือ เพื่อมุงใหสิท ธิ
ประโยชนแกโครงการที่มีผลประโยชนตอเศรษฐกิจอยางแทจริง และสนับ สนุนใหอุตสาหกรรมพัฒนา
ระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเพื่อแขงขันในตลาดโลก
การอนุมัติโครงการภายใตนโยบายใหมนี้จะใชเวลาดําเนินการพิจ ารณาตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลา 60 วันทําการสําหรับโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนที่มีมูลคานอยกวา 500 ลานบาท
และภายในระยะเวลา 90 วันทําการสําหรับโครงการที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวา 500 ลานบาท โดย
กําหนดใหผูที่ไดรับการสงเสริมทุกรายที่มีโครงการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุ นเวี ยน) ตอ งดําเนิ นการใหไดรับ ใบรับ รองระบบคุ ณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป
สําหรับการเปนเจาของและการใชที่ดินในประเทศไทย กฎหมายที่ดินของไทยไมอนุญาตให
คนตางดาวหรือบริษัทในประเทศที่เปนของตางชาติซื้อหรือเปนเจาของที่ดินในประเทศไทย ยกเวนการ
ไดรับอนุมัติก ารสงเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายใต พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน ที่เ ปด
โอกาสใหตางชาติสามารถถือครองที่ดินเพื่อใชในกิจการที่ไดรับอนุญาต หรือที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
ที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ พ.ร.บ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ ที่ 8) พ.ศ. 2542 ยังใหสิทธิคน
ตางดาวที่นําเงินเขามาลงทุนในประเทศไมต่ํากวา 40 ลานบาทไมต่ํากวา 3 ป สามารถซื้อที่ดินเพื่อที่
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อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือภายในบริเวณที่กําหนดเปน
เขตที่อยูอาศัย ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองไดไมเกิน 1 ไรอีกดวย อีกทั้ง นักลงทุนตางชาติ
สามารถเช าที่ ดิ น หรื อ เป น เจ าของอาคารได และอนุญ าตให ค นต า งด า วเป นเจ า ของห อ งชุ ด ใน
คอนโดมิ เ นี ย มได แต ต อ งอยู ภ ายใต ก ฎหมายและกฎระเบี ย บของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การเป น เจ า ของ
คอนโดมิเนียม
• การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
การสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศซึ่งอยูในความรับ ผิดชอบของ BOI เปนการ
สงเสริมโดยพิจารณาจากโครงการการลงทุนจากตางประเทศที่ยื่นขอรับการลงทุน โดยกิจการที่ BOI
เป ด ใหก ารสงเสริมการลงทุ นแบ งเปน 7 หมวดอุต สาหกรรม ได แ ก 1) เกษตรและผลผลิ ต จาก
การเกษตร 2) เหมืองแร เซรามิก ส และโลหะขั้นมูลฐาน 3) อุต สาหกรรมเบา (เครื่องประดับ เครื่อง
กี ฬ า เครื่ อ งนุ ง ห ม และสิ่ ง ทอ เป นต น ) 4) ผลิ ต ภั ณ ฑ โลหะ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ ข นส ง
5) อิเ ล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา 6) เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก และ 7) การบริการและ
สาธารณูปโภค
โครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งสิ้นในป 2547 มีจํานวน 1,268 โครงการ
ซึ่งประกอบดว ยโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2547
ทั้งสิ้น 749 โครงการ หรือคิด เปนรอยละ 59 ของจํานวนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน
ทั้งหมด โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2547 มีป ริมาณ
เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จากป 2546 โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 7,675 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 23 จากป 2546 ประเทศที่เปนผูล งทุนหลักที่ยื่นขอรับ การสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในป 2547
ไดแ ก ประเทศญี่ปุน ในสัดสว นรอยละ 45 ของจํานวนโครงการทั้งหมด ส ว นกลุมประเทศสหภาพ
ยุโรปยื่นคําขอในสัดสวนรอยละ 12 และสหรัฐอเมริกา ในสัดสวนรอยละ 5 ตามลําดับ
ทั้ง นี้ อุ ต สาหกรรมที่ ยื่น ขอรั บ การส ง เสริ มการลงทุ นมากที่สุด คื อ โครงการลงทุ นในสาขา
ผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจัก ร ซึ่งสวนใหญเปนกิจ การผลิต ชิ้นสวนยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 30
ของจํานวนโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนทั้งหมด รองลงมา
คือสาขาอิ เล็กทรอนิ กส และเครื่องใช ไฟฟา โดยคิด เปนรอยละ 20 และถัดมาเปนสาขาเคมีภัณฑ
กระดาษ และพลาสติก และสาขาบริการและสาธารณูปโภคในสัด สว นที่เทากันคือประมาณรอยละ 14
ตามลําดับ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 7.3)
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ตารางที่ 7.3 โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทีย่ นื่ ขอรับการสงเสริมการลงทุน
รายการ

ป 2545
จํานวน
มูลคาการ
โครงการ ลงทุน (USD
millions)
784
6,233
291
2,570
560
4,154

ป 2546
จํานวน
มูลคาการ
โครงการ ลงทุน (USD
millions)
961
7,618
305
2,655
668
5,993

ป 2547
จํานวน
มูลคาการ
โครงการ ลงทุน (USD
millions)
1,268
16,402
334
2,741
749
7,624

โครงการลงทุนทั้งสิ้น
โครงการที่ตางชาติลงทุน100%
โครงการลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น
สาขาอุตสาหกรรม
เกษตรและผลผลิตจากการเกษตร
61
1,310
57
295
82
559
เหมืองแร เซรามิกสและโลหะขั้นมูลฐาน
9
44
18
444
18
1,601
อุตสาหกรรมเบา
42
147
56
358
61
206
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
173
1,298
213
1,343
223
1,277
ขนสง
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา
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
ญี่ปุน
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
หมายเหตุ: 1) โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ หมายถึง โครงการทีม่ ีผูถือหุนตางชาติอยางนอยรอยละ 10
2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทั้งหมดคํานวณจากมูลคาการลงทุนทั้งสิ้นของแตละโครงการที่มีนักลงทุนชาติ
หนึ่งๆ หรือตางชาติทุกชาติรวมกันแลวมีห ุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
3) ขอมูลรายประเทศคํานวณจากมูลคาการลงทุนทั้งสิ้นของโครงการที่มีหนุ ของประเทศนั้นๆ ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
4) โครงการที่มีตางชาติตั้งแต 2 ชาติขึ้นไปถือหุนรวมกันจะมีการนับซ้ําถาแตละชาติถือหุนอยางนอยรอยละ 10
5) ที่ตั้งกิจการจําแนกตามเขตนิคมอุตสาหกรรมประกอบดวย 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
การลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนทัง้ สิน้
43 โครงการในป 2546 คิดเปนมูลคา 47,446 ลานบาท ประกอบดวยทุนจดทะเบียนจากสหรัฐอเมริกา
3,765 ลานบาท และจากไทย จํานวน 70 ลานบาท โดยขนาดการลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนขนาด
เล็กซึ่งมีมูลคาการลงทุนนอยกวา 50 ลานบาทและโครงการขนาดกลางที่มีมูลคาการลงทุนอยูระหวาง
50-499 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 ของจํานวนโครงการที่ยื่นคําขออนุมัติทั้งหมด ในขณะที่โครงการ
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ขนาดใหญ ที่ยื่นขอรับ การสงเสริมการลงทุนซึ่ งมีมูล คาการลงทุนมากกวา 1 พันล านบาทขึ้นไป มี
จํานวน 7 โครงการ โดยมีมูลคาการลงทุนกวา 42,000 ลานบาท
สาขาการลงทุนที่สหรัฐอเมริกาใหความสนใจมาลงทุนมากที่สุด ในป 2546 คือ อุต สาหกรรม
อิเ ล็กทรอนิกสแ ละเครื่ องใชไ ฟฟา โดยยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจํ านวน 10 โครงการ มูลคา
22,000 ลานบาท สวนอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคยื่นคําขออนุมัติทั้งสิ้นจํานวน 3 โครงการ
มูลคา 17,854 ลานบาท (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 7.4)
ตารางที่ 7.4 การยื่นคําขออนุมัตกิ ารสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในป 2546
หนวย: ลานบาท
รายละเอียด
จํานวนและมูลคาทั้งสิ้น
มูลคาทุนจดทะเบียน
- สหรัฐอเมริกา
- ไทย
ขนาดการลงทุน
- นอยกวา 50
- 50-99
- 100-499
- 500-999
- มากกวา 1000
ประเภทการลงทุน
- ขยายโครงการ
- โครงการใหม
สาขาอุตสาหกรรม
- เกษตรและผลผลิตจากการเกษตร
- เหมืองแร เซรามิกสและโลหะขั้นมูลฐาน
- อุตสาหกรรมเบา
- ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง
- อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา
- เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก
- การบริการและสาธารณูปโภค
ที่ตั้งกิจการ
- โซน 1
- โซน 2
- โซน 3
การสงออก
- สงออกตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การยื่นคําขออนุมตั ิ
จํานวนโครงการ
มูลคาการลงทุน
43
47,446
3,973
3,765
70
43
47,446
14
240
6
490
14
3,367
2
1,071
7
42,278
43
47,446
28
39,013
15
8,434
43
47,446
4
469
2
3,023
8
231
8
1,008
10
22,848
8
2,014
3
17,854
43
47,446
14
30,568
19
8,308
10
8,570
43
47,446
27
44,997
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• การลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่ลงทุนในประเทศไทยที่สามารถขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนจาก BOI ได จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมเกิน 200 ลานบาท
ซึ่งหากพิจารณาจากจํานวนโครงการพบวา การลงทุนของธุรกิจ ที่มีข นาดการลงทุนไมเกิน 200 ลาน
บาทมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 71 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 ซึ่งสว นใหญอยูในอุตสาหกรรมเกษตร
และผลิตผลจากการเกษตร สวนมูลคาการลงทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด
นโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยของ BOI ในป 25463 เพื่อสงเสริมให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีศักยภาพและความเขมแข็งมากขึ้น โดยกําหนดเงื่อนไข
คุณสมบัติวาตองเปนธุรกิจ ที่มีการลงทุนเพิ่มไมต่ํากวา 500,000 บาทแตรวมกับทุนเดิมไมเกิน 200
ลานบาท และตองมีคนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดยประเภทกิจการที่
สามารถขอรับการสงเสริมคือ ผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค ทั้งนี้ สิท ธิ
ประโยชนที่จะไดรับไดแก การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนระยะเวลา 8 ป โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
ขอรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 164 โครงการ มูลคารวมกวา 10,000 ลานบาท ซึ่งสว นใหญเปน
การลงทุนในกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร กิจการผลิตน้ํามันจากพืชและสัตว เปนตน
หลัก การประติบั ติเ ยี่ย งคนชาติ (NT) สําหรับ การเจรจาดานการลงทุนถู ก กํ าหนดขึ้นเพื่ อ
ตองการใหเกิดการแขงขันที่เทาเทียมกันระหวางนักลงทุนภายในประเทศและนัก ลงทุนตางชาติ โดย
จะตองไมเลือกปฏิบัติสําหรับเงื่อนไขตางๆ ทั้งกอนและหลังการเขามาเปด กิจการในประเทศเจาบาน
(Pre &Post Establishments) ซึ่งโดยทั่วไปแลว รัฐบาลของทุกประเทศจําเปนตองกําหนดกฎระเบียบ
และเงื่อนไขสําหรับนักลงทุนตางชาติที่จะเขามาลงทุนในประเทศตน โดยเฉพาะในสาขาที่นัก ลงทุนใน
ประเทศยังไมมีความพรอมในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติ แตหากมีการลงนามความตกลงการคา
เสรีแลว รัฐบาลตองปฏิบัติตามหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติทันที อยางไรก็ตาม ความตกลงการคา
เสรี ไ ม มีขอกํา หนดสํา หรั บ การให แ รงจูงใจ รวมทั้ ง ไม มีข อกํ า หนดหามการสงเสริ ม การลงทุน ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้น นโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
BOI จึงเปนนโยบายที่ไมขัดกับความตกลงการคาเสรี ซึ่งจะชวยใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทยมีศักยภาพในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติในระดับหนึ่ง
อยางไรก็ต าม จากข อมู ลขางต นจะเห็ นได วาสหรัฐอเมริกาขอรับการสง เสริ มการลงทุ นใน
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็กในสัดสวนที่คอนขางมาก แตก ารขอรับการสงเสริมการลงทุนสว น
หนึ่งเปนการขอรับการสงเสริมเพื่อขยายการลงทุนดวย ซึ่งอาจแสดงใหเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ
สหรัฐฯ รวมทั้งศักยภาพการแขงขันที่เพิ่มขึ้นภายหลังการไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะไดรับเทา
เทียมกับนักลงทุนไทยในอนาคต นอกจากนี้ เงื่อนไขของความตกลงการคาเสรีที่หามกําหนดใหมีก าร
3

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2546

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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ถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน จะสงผลให BOI ไมสามารถกําหนดใหบริษัทสหรัฐอเมริกา
ที่ลงทุนในประเทศไทยตองถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูป ระกอบการไทย อยางไรก็ตาม นโยบายของ
BOI ไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับใหธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตองถายทอดเทคโนโลยี แต
หากธุรกิจดังกลาวนําชางฝมือหรือผูชํานาญการตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย บุคคลตางดาว
เหลานี้ตองถายทอดความรูใหคนไทยและรายงานแผนการปฏิบัติงานฝก อบรมคนไทยให BOI ทราบ
ดวย
7.4.2.3 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522
นอกจากสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนแลว ประเทศไทยยังมีการให
สิท ธิประโยชนตามพระราชบัญญัติก ารนิค มอุต สาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2539
(ฉบับปจจุบัน) โดยกําหนดใหผูประกอบการที่ดําเนินกิจการอยูในเขตนิค มอุตสาหกรรม4 ไดรับสิทธิ
ประโยชนหลายดาน ไดแก 1) การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลตางดาว 2) การ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาว 3) การไดรับอนุญาตใหทํางานเฉพาะตําแหนงของคน
ตางดาว และ 4) การอนุญาตใหสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได รวมทั้ง
สิทธิประโยชนสําหรับการลดหรือยกเวนภาษีนําเขา5 โดยกําหนดใหโครงการที่ไดรับอนุมัติการสงเสริม
การลงทุนจาก BOI ไดรับยกเว นภาษีสําหรับ โครงการที่ ตั้งอยูในโซน 3 และลดภาษี ล งรอยละ 50
สําหรับโซน 1 และ 2 สําหรับการนําเขาเครื่องจักรโดยไมมีเงื่อนไขเรื่องการสงออก หรือเงื่อนไขดาน
ที่ตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแตอยางใด
นอกจากนี้ ผูประกอบการยังไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไมนอยกวา 3 ป แตไมเกิน 8 ป นับแตวันที่เ ริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการ ขึ้นอยูกับเขตที่ตั้งของโรงงาน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7.5)
ตารางที่ 7.5 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรสําหรับการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม
สิทธิประโยชน
ภาษีนําเขาเครือ่ งจักร
ภาษีเงินไดนติ ิบคุ คล

โซน 1
รอยละ 50
ยกเวน 3 ปแรก*

โซน 2
รอยละ 50
ยกเวน 3 ป หรือ 5 ป*

โซน 3
รอยละ 0
ยกเวน 8 ป

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

4

เขตนิคมอุตสาหกรรมแบงเปน 2 ประเภทไดแก 1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป หมายถึงเขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เ ปนประโยชน หรือ เกี่ยวเนื่อ งกับการประกอบอุตสาหกรรม และ 2) เขตอุตสาหกรรมสงออก
หมายถึ งเขตพื้ น ที่ที่ กําหนดไว สํา หรับการประกอบอุ ตสาหกรรม การค า หรื อการบริ การเพื่ อ สง สิ นค าออกไปจํ าหน ายยั ง
ตางประเทศ และกิจการอื่นที่เปนประโยชนห รือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม การคา หรือการบริการเพื่อ สงสินคาออก
ไปจําหนายยังตางประเทศ
5
เฉพาะโครงการที่มีโรงงานตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตที่ไดรับการสงเสริมอุตสาหกรรม หรือ มีมูลคาการสงออก
อยางต่ํารอยละ 80 ของยอดขาย
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จากสถิ ติ ข องการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยพบว า มี จํ านวนโรงงานที่ ป ระกอบ
อุต สาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในป 2545 ทั้งสิ้น 1,681 โรงงาน และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,194
พันลานบาท ซึ่งหากพิจ ารณาสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนไทยจะเห็นไดวา
นักลงทุนตางชาติลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมคิด เปนรอยละ 42 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดในเขต
นิคมอุตสาหกรรม โดยประเทศที่มีสัดสวนสูงสุดสองอันดับแรกคือ ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ในสัดสว น
รอยละ 46 และรอยละ 17 ของสัดสวนตางชาติทั้งหมด ตามลําดับ
7.4.2.4 การใหการคุม ครองการลงทุนภายใตขอ ตกลงทวิภาคีดานการลงทุน
จากสถิ ติ ณ ป 2546 ประเทศไทยมี ก ารจั ดทํ าขอตกลงทวิ ภ าคี ดานการลงทุ น (Bilateral
Investment Treaties: BITs) กับ ประเทศตางๆ แลวจํานวน 38 ขอตกลง ซึ่งเปนขอตกลงที่ใหก าร
คุมครองการลงทุนในขอบเขตที่คอนขางกวางแกผูลงทุนจากประเทศภาคี แตประเทศไทยไมไดใหการ
คุมครองการลงทุนโดยอัตโนมัติ เนือ่ งจากตองการคัดกรองเฉพาะการลงทุนที่มีประโยชนตอประเทศ
ไทย ดวยเหตุนี้ นักลงทุนตางชาติตองดําเนินการขอใบรับรองการคุมครองการลงทุนภายหลังการเขา
มาลงทุนในประเทศไทยแลวจึงจะถือวาไดรับสิทธิการคุมครองการลงทุนภายในประเทศไทย
ทั้งนี้ กฎระเบีย บของประเทศไทยในปจจุบันในการใหการคุมครองการลงทุนของนัก ลงทุ น
ตางชาติกําหนดวา หากนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทยภายใตความตกลงเพื่อการ
สงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ซึ่งรวมถึง ขอตกลงทวิภาคีดาน
การลงทุ น (BITs) สนธิ สัญญาไมตรีฯ ไทย-สหรั ฐ ฯ และความตกลงอาเซีย นเพื่ อ การส งเสริมและ
คุมครองการลงทุ น (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 ยกเวนหากการลงทุ นนั้ นได ผา นความเห็นชอบหรื อการอนุ มัติ จากหนว ยงานรั ฐใน 3
ลักษณะดังนี้ 1) ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (ดูรายละเอียด
ประกอบในหัวขอ 7.4.2.1) 2) บัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) และ 3) สัญญาสัมปทานจากหนว ยงานภาครัฐ ไมตองขอใบรับรอง C.A.P. จากกระทรวงการ
ตางประเทศอีก6
ประกาศคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีผลบังคับใชเมือ่ เดือนตุลาคม ป 2546 ซึ่งกอนการบังคับใช
ประกาศนี้ นัก ลงทุนตางชาติ ที่เ ขามาลงทุนในประเทศไทยภายใตค วามตกลงเพื่อการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ จะตองขอใบรับ รองจากคณะกรรมการฯ ใน
6

ประกาศคณะกรรมการให ค วามเห็ นชอบการให ค วามคุม ครองการลงทุ นระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศต า งๆ ที่
กต 0704/1/2546 เรื่อง การใหความคุมครองการลงทุนจากตางประเทศภายใตความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
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ทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวนถึงแมจะไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานอื่นของรัฐแลว ก็ตาม อยางไรก็ต าม
ถึงแมประกาศฉบับดังกลาวจะผอนปรนการขอสิทธิการคุมครองการลงทุนในหลายลักษณะแลว แต
ภายหลังความตกลงฯ ระหวางไทยกับสหรัฐฯ มีผลบังคับใช สหรัฐฯ ก็ยังตองการไดรับความคุมครอง
โดยอัตโนมัติทันทีโดยไมตองดําเนินการขอใบรับรองดังกลาวจากกระทรวงการตางประเทศอีกภายหลัง
การเขามาลงทุนในประเทศไทยแลว
7.4.2.5 บทสรุป
จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศโดยการใหนัก ลงทุน
ตางชาติเขามาประกอบธุรกิ จ ไดอยางเสรีในภาคการผลิ ต และใหสิท ธิ ประโยชนตางๆ แกนักลงทุ น
ตางชาติ เชน สิทธิประโยชนดานภาษี การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม การอนุญาตใหสง
เงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได และการอนุมัติโครงการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติในภาคอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน
สําหรับในสาขาบริการนั้น กฎหมายยังไมอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขามาประกอบกิจการ
ไดเสรีอยางเต็มที่ โดยมีการจํากัดสัดสวนการถือหุนไวไมเกินรอยละ 49 แมกฎหมายจะเปด โอกาสให
BOI คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว สามารถใหการยกเวนแกธุรกิจตางชาติที่เขามาประกอบกิจ การในบัญชี 2 และ 3 แตจาก
การศึกษาพบวา ธุรกิจที่ไดรับยกเวนสวนใหญจะจํากัด เฉพาะในสาขาบริการที่ผูประกอบการไทยยัง
ขาดประสบการณ หรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือเปนการใหบริการแกบริษัทในเครือเทานั้น

7.5 ผลกระทบของการเปดเสรีดา นการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรี
ไทย-สหรัฐอเมริกา
การเขามาของบริษัทอเมริกันตามสิท ธิภายใตสนธิสัญญายังไมมีผลกระทบตออุต สาหกรรม
ไทยในภาพรวมเทา ใดนั ก เนื่องจากธุ รกิจ ที่บริ ษัท อเมริกันเข ามามัก เปนธุรกิจ ขนาดไมใหญนักซึ่ ง
เกี่ยวของกับการคาปลีก คาสงสินคานําเขาเปนสวนใหญ สวนธุรกิจขนาดใหญแมจะไดรบั สิทธิใหเขามา
ลงทุนในประเทศไทยไดอยางเต็มที่ตามสนธิสัญญา แตจากการสํารวจพบวาสวนใหญเลือกที่จะไมถือ
หุนรอยละ 100 หรือนักลงทุนหลายรายก็เลือกที่จะขายแฟรนไชสใหแกผูประกอบการไทยมากกวาทีจ่ ะ
เข า มาลงทุ น เอง อาทิ การลงทุ นในลั ก ษณะเฟรนไชส สํ า หรั บ กิ จ การร า นอาหาร เช น McDonald
Swensen หรือการลงทุ นในลัก ษณะร วมทุน กับ นัก ลงทุนไทยสํา หรับ กิ จการบริ การทางบัญ ชี และ
กฎหมาย7 รวมทั้งการเขามาลงทุนในลักษณะรว มทุนสําหรับธุรกิจ โรงแรม และโฆษณา เปนตน ซึ่ง
ลวนเปนธุรกิจในบัญชี 3 แนบทาย พ.ร.บ. การประกอบกิจ การของคนตางดาว การเขามาลงทุนของ
7

เนื่อ งจากบริ การบั ญชี และกฎหมายจัดเปนบริ การวิ ช าชีพ ซึ่งภายใต สนธิ สัญญาระบุวานักลงทุนอเมริกั นสามารถเขามา
ประกอบธุรกิจบริการวิชาชีพในประเทศไทยได (mode 3) แตไมสามารถนําบุคลากรเขามาใหบริการในวิชาชีพนี้ในประเทศไทย
ได (mode 4) ดังนั้น บริษัท อเมริกันที่เ ขามาลงทุนในประเทศไทยจะตองจางพนักงานดานบัญ ชี และกฎหมายที่เ ปนคนไทย
เทานั้น
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ธุรกิจ ขนาดใหญ จ ากสหรัฐ ฯ ในธุ รกิ จ เหลานี้ ไม สง ผลกระทบต อโครงสร างตลาดของธุรกิ จมากนั ก
เนื่ องจากสภาพตลาดมี การแข งขั นค อ นข างเขมขนโดยมีผู ประกอบการหลายราย การเข ามาของ
ผูประกอบการอเมริกันจึงไมเปนการผูกขาด หากแตจะชวยกระตุน ใหนักลงทุนไทยพัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการของตนใหสามารถแขงขันและเพิ่มความหลากหลายของบริการใหแกผูใชบริการดวย
อยางไรก็ตาม นักลงทุนสหรัฐฯ ยังไมสามารถเขามาประกอบกิจการในสาขาบริการที่สําคัญๆ
6 สาขาบริการไดซึ่งระบุไวภายใตสนธิสัญญา อาทิ บริการโทรคมนาคม การธนาคาร และการขนสง
เปนตน ซึ่งลวนเปนสาขาที่ประเทศไทยยังไมมีความพรอมที่จะใหมีการแขงขันจากตางชาติ
ในปจจุบัน กฎระเบียบของประเทศไทยสําหรับภาคการผลิตคอนขางเปดเสรีอยูแลว โดยไม
จํากัดสัดสวนหุนสวนตางชาติ ซึ่งจะตางกับภาคบริการที่จํากัดสัดสวนหุน สวนตางชาติไวเพีย งรอยละ
49 ยกเวนในเพียงไมกี่อุตสาหกรรมที่ปรากฏอยูในบัญชีแนบทายของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการของ
คนตางดาว ซึ่งสวนใหญมิใชอุตสาหกรรมที่มีข นาดใหญ และเกี่ย วของกับการบริการ วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนสวนใหญ ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเนนไปที่ธุรกิจ ใน
ภาคบริการที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปดเสรีดานการลงทุน
7.5.1 ผลกระทบในภาพรวม
ผลกระทบในการเปดเสรีก ารลงทุนกับ สหรัฐอเมริกาในภาคบริก ารนั้นจะแตกตางกันในราย
สาขา โดยสาขาที่นาจะไดรับ ผลกระทบมากที่สุด คือ โทรคมนาคม การธนาคาร และไปรษณียดว น
พิเศษ เนื่องจากบริการเหลานี้เปนบริการที่ไดรับการคุมครองมากที่สุด ซึ่งอาจเปนผลดีกบั ประเทศไทย
หากการเขามาลงทุนของสหรัฐฯ จะชวยลดการผูก ขาดของผูประกอบการในประเทศ สําหรับบริก าร
อื่นๆ นั้น ในปจจุบันประเทศไทยไดเปดเสรีคอนขางมากแลว เชน การคาปลีก และภายใตสนธิสัญญา
ไมตรีกับสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเปดเสรีใหสหรัฐอเมริกาเขามามีหุนสวนโดยไมจํากัดในทุกสาขาใน
ภาคการผลิตและบริการตั้งแตป 2509 แลว ยกเวนเพียง 6 สาขาอันไดแก ขนสง สื่อสาร การธนาคาร
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแ ลเงินฝากหรือเงินลงทุนของผูอื่น การคาผลผลิตทางการเกษตร และการค า
อสังหาริมทรัพยเทานั้น ทําใหผลกระทบจากการเปดเสรีดานการลงทุนไมนาจะมีผลกระทบมากเทาใด
นักยกเวนใน 6 สาขาดังกลาว
หากพิจ ารณากฎระเบีย บของประเทศไทยที่เกี่ ยวของกั บการลงทุ นซึ่ งมี ผลบั งคั บใชอยูใน
ปจ จุบัน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกที่ 7.2) พบวา กฎระเบียบบางเรื่องครอบคลุ ม
เนื้อหาที่คอนขางแคบกวาที่ระบุไวในบทบัญญัติภายใตความตกลงฯ อาทิ การเปดเสรีการลงทุนภายใต
ความตกลงฯ มีขอบเขตที่กวางกวาที่ระบุไวภายใตสนธิสัญญาเนื่องจากนิย ามของการลงทุนภายใต
ความตกลงฯ ครอบคลุมการลงทุนในระยะสั้นดว ย ในขณะที่ก ารลงทุนภายใตสนธิสัญญาครอบคลุม
เฉพาะการลงทุนทางตรงและการลงทุนระยะยาวเทานั้นและไมรวมถึงการลงทุนใน 6 สาขาบริการที่ถูก
ยกเวนภายใตสนธิสัญญา สวนประเด็นเรื่องการคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงฯ กําหนดใหก าร
ลงทุน ทุกประเภทที่อยูภ ายใต ค วามตกลงฯ ตองไดรับการคุมครองโดยอัต โนมัติ ซึ่งหมายความว า
ภายหลังความตกลงฯ มีผลบังคับใช รัฐบาลไทยจะตองใหการคุมครองการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาทุก
รายโดยอัตโนมัติ โดยรวมถึงการคุมครองการลงทุนในระยะสั้นดวย ในขณะที่กฎระเบียบในปจจุบนั ของ
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ประเทศไทยใหการคุมครองการลงทุนทุกประเภทเฉพาะการลงทุนจากประเทศที่มีก ารทําสนธิสัญญา
การลงทุนกับประเทศไทยเทานั้นซึ่งรวมถึงสนธิสัญญาไมตรีระหวางไทยกับสหรัฐฯ ดว ย แตไมไดให
การคุมครองโดยอัตโนมัติเนื่องจากนักลงทุนตางชาติตองดําเนินการขอใบรับรองจากกระทรวงการ
ตางประเทศกอนจึงจะมีสิทธิไดรับการคุมครองการลงทุน
นอกจากนี้ บทบัญญัติภายใตความตกลงฯ ระบุใหการโอนเงินระหวางประเทศตองดําเนินการ
อยางเสรี สงผลใหธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสามารถควบคุมการโอนถายเงินขามประเทศของนัก
ลงทุนอเมริกันได ความตกลงฯ นี้ยังกําหนดขอบเขตของการริบทรัพยไวคอนขางกวางโดยรวมการริบ
ทรัพยทางออมดวย ซึ่งหมายความวา การดําเนินการใดๆ ภายใตมาตรการการกํากับดูแ ลของรัฐที่
สงผลกระทบตอทรัพยสินของนักลงทุนตางชาติอาจถูกตีความวาเปนการริบทรัพยทางออมได ซึ่งหาก
เกิ ด ข อพิ พ าทขึ้น ระหวา งนั ก ลงทุ น เอกชนสหรั ฐ ฯ กั บ รั ฐ บาลไทยจะต อ งดํ าเนิน การฟ อ งร องตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งไมอยูภายใตอํานาจของศาลและกฎหมายไทย
จะเห็นไดวา เนื้อหาในหัวขอการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มุงเนนการให
ความคุมครองสิทธิของนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งจํากัดอํานาจของรัฐบาลของประเทศผูร ับการลงทุนใน
การเปลี่ย นแปลงหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่สงผลกระทบตอการลงทุน แมแตก ารบัญญัติก ฎขึ้นเพื่ อ
ปกปองสิ่งแวดลอม หรือสาธารณะประโยชนในประเทศผูรับการลงทุน โดยจะเห็นไดจากประสบการณ
ของประเทศแคนาดาและเม็กซิโกที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชบทบัญญัติในขอบทที่ 11 เรือ่ งการ
ลงทุ น ภายใตข อตกลงนาฟต า ซึ่ง เกิด การฟ อ งร องเรี ย กค า เสี ย หายขึ้ น หลายคดี เ ป นจํ านวนเงิ น
คอนขางมาก ดังนั้น หากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนดําเนินการที่ขัดตอบทบัญญัติภายใตค วาม
ตกลงการคาเสรีซึ่งสงผลกระทบตอนักลงทุนสหรัฐฯ อาจเสี่ยงตอการถูกฟองรองเรียกคาเสีย หายจาก
นักลงทุนเอกชนตางชาติได
7.5.2 ผลกระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
สาขาบริการที่สหรั ฐฯ ใหความสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยจากการเปด เสรีม ากที่สุด
ไดแก สาขาโทรคมนาคม การเงิน และไปรษณียดวนพิเศษ เนื่องจากเปนสาขาบริการที่เปนขอยกเวน
ภายใตสนธิสัญญาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงกับผูประกอบการรายใหญ
ของประเทศ และผูประกอบการตางชาติที่ไมได ทําความตกลงแบบทวิภาคีกับไทย เนื่องจากสาขา
บริการดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองใชการลงทุนสูงจึงทําใหผูประกอบการในตลาดเปนผูประกอบการราย
ใหญเพียงไมกี่ราย ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีฐานะเปน “ผูบ ริโภค” นาจะ
ไดประโยชนจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการที่ผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนเพื่อ
แขงกับธนาคารหรือผูประกอบกิจการสื่อสารไทยได
นอกจากสาขาบริการทั้ง 3 สาขาที่สหรัฐฯ ใหความสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยแลว ยังมี
สาขาบริ การอื่นที่เ ปนขอ ยกเวนภายใต สนธิสั ญญาระหว างไทยกับ สหรัฐอเมริก าอันได แก ธุ รกิ จ ที่
เกี่ ย วกั บ การขนส ง ซึ่ งโครงสร า งตลาดจะแตกต า งกับ ธุ รกิ จ บริ ก ารใน 3 สาขาแรก เนื่อ งจาก
ผู ป ระกอบการสว นใหญ ในตลาดบริ ก าร 3 สาขาแรกเปน ผู ป ระกอบการขนาดใหญ ซึ่ง มี จํ านวน
ผูประกอบการในตลาดเพียงไมกี่ราย สวนธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงซึ่งประกอบดวยธุรกิจการสื่อสาร
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การขนสง โลจิสติกส และบริการที่เกี่ยวเนื่องหลายประเภท มีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม8
แขงขันในตลาดคอนขางมาก อาทิ บริก ารตัว แทนรับจัด การขนสงสินคาทางอากาศ บริการรับจัด สง
สินคาระหวางประเทศ และบริการรับจางออกของ เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 7.6)
ตารางที่ 7.6 สัดสวนผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในตลาดธุรกิจการสือ่ สาร
การขนสง โลจิสติกส และบริการที่เกี่ยวเนือ่ ง
จํานวน
จํานวนผูประกอบการ
สวนแบงตลาดของ
ประเภทธุรกิจขนสง
ผูประกอบการทั้งสิ้น
SMEs
ผูประกอบการ SMEs
กิจการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ
98*
63
93
กิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกสาธารณะไม
125**
117
NA
ประจําทาง
กิจการคลังสินคา
67***
NA
NA
กิจการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
130
118
56
กิจการรับจางออกของ
212****
187
80
กิจการประกันวินาศภัย
76
71
65
กิจการบริการอินเทอรเน็ต
18
14
50
หมายเหตุ: * เฉพาะที่เปนสมาชิกสมาคมขนสงสินคาทางอากาศ ไทย (TAFA)
** เฉพาะทีเ่ ปนสมาชิกสมาคมขนสงสินคาโดยรถบรรทุกสาธารณะไมประจําทาง จากจํานวนผูประกอบการทั้งหมด 251 ราย
*** เฉพาะผูประกอบกิจการคลังสินคาในเชิงพาณิชยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
****เฉพาะตัวแทนออกของรับอนุญาต (Licensed Customs Broker) ที่กรมศุลกากรคัดเลือกเปนตัวแทนออกของ
NA หมายถึง ไมมีขอมูล
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

คณะผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไมมีสายการเดินเรือสัญชาติอเมริกัน จึง
ไมคอยมีความสนใจเกี่ยวกับระบบการขนสงมากนัก ยกเวนกิจการไปรษณียดว นพิเศษ ดังที่ไดก ลาว
มาแล ว ก อ นหน า นี้ แต ก ารเปด เสรี ส าขาการขนส ง ภายใต ค วามตกลงการค าเสรีแ บบทวิ ภ าคี กั บ
สหรัฐอเมริกาอาจทําใหบริษัทตางชาติจากประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการแขงขันในสาขาการขนสง
โดยเฉพาะญี่ปุนสามารถใชสิทธิเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยไดขึ้นอยูกับวาความตกลงดาน
การลงทุนจะกําหนดนิยามของคนที่จ ะไดรับ สิทธิภายใตค วามตกลงการคาเสรีไววาจะตองมีสัญชาติ
อเมริ กั น หรื อ เพี ย งแต เ ป น ผู ป ระกอบการที่ มี ก ารประกอบธุ รกิ จ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ (Substantial
Business Operation) ในอเมริกาเทานั้น9 (เชน ในกรณีของ NAFTA) ซึ่งหากเปนเชนนั้น บริษั ท

8

ขนาดของผูประกอบกิจการบริการ (Service Sector) จําแนกโดยใชเกณฑจํานวนการจางงานหรือสินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน)
โดยผูประกอบการขนาดเล็กจะมีการจางงานไมเกิน 50 คน หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน ไมเ กิน 50 ลานบาท ผูประกอบการ
ขนาดกลางมีจํานวนการจางงานตั้งแต 51- 200 คน หรือ สินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินมากกวา 50 ลานบาท แตไมเ กิน 200 ลาน
บาท และผูประกอบการขนาดใหญ มีจํานวนการจางงานมากกวา 200 คน และมีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินเกิน 200 ลานบาท
9
หมายถึง ชาวตางชาติในสหรัฐจะไดรับสิทธิในการเขามาลงทุนในประเทศไทยและไดรับการคุมครองทรัพยสินที่เ กิดจากการ
ลงทุนนั้น หากมีธุรกิจที่สรางรายไดและมีการจางงานในสหรัฐ ในทํานองเดียวกัน บริษัท ตางชาติที่เ ขามาประกอบกิจการใน
ประเทศไทยก็จะไดรับสิทธิพิเศษดานการลงทุนจากความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐดวย

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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เดินเรือ ขนสง และโลจิสติกส ของญี่ปุนหลายรายที่ประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะสามารถเขามาใช
สิทธิตามความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีในประเทศไทยไดดวย
หากพิจารณาในมิติของโอกาสในกรณีหากผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะเขาไป
ประกอบกิจการในสหรัฐฯ ในสาขาตางๆ โดยเฉพาะการลงทุนเปดรานอาหาร และธุรกิจสปานั้น พบวา
ผูประกอบการไทยจะไดรับประโยชนจากโอกาสในการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ คอนขางนอย เนื่องจาก
สหรัฐฯ มีขอจํากัดสําหรับการที่คนตางชาติจะเขาไปใหบริการในประเทศ กลาวคือ สหรัฐฯ เปด ตลาด
โดยอนุญาตใหผูประกอบการตางชาติสามารถนําเงินเขาไปลงทุนในกิจ การในสหรัฐฯ ไดโดยใชวีซา
ประเภท E1 และ E2 เพื่อเขาไปดูแลการคาและการลงทุนของตนในสหรัฐฯ ได แตไมอนุญาตใหลกู จาง
และพนักงานเขาไปปฏิบัติการในกิจการดังกลาวได สงผลใหผูประกอบการไทยไมมีศักยภาพในการ
แขงขันกับผูป ระกอบการภายในประเทศสหรัฐฯ ได เนื่องจากผูประกอบการไทยไมสามารถนําคนไทย
ที่มีทักษะพิเศษ และคาจางแรงงานต่ําเขามาทํางานในกิจการของตนได ในขณะที่ผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดย อมของไทยมีขอจํ ากัด ดานเงินทุนแตมีข อไดเ ปรีย บด านความสามารถพิเศษของ
บุคลากรที่จะเขาไปทํางานเปนลูกจาง
ดังนั้น ถึงแมสหรัฐฯ จะไมมีข อจํากัดสําหรับ การประติบัติเยี่ ย งคนชาติในสาขาบริการ (คน
ตางชาติมีสิทธิเทียบเทาคนสหรัฐฯ ในการใหบริก ารในประเทศสหรัฐฯ ) แตยังมีขอจํากัดในการเขาสู
ตลาดที่ไมอนุญาตใหคนไทยเขาไปใหบริการในธุรกิจรานอาหารและสปาไดอยางถาวร คนไทยที่จะเขา
ไปทํางานเปนพนักงานของธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ก็จ ะไมไดรับความสะดวกในกระบวนการขออนุญาต
เขาไปทํางานและไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเนื่องจากมีขอจํากัดดานระยะเวลาการพํานัก
อาศัยในสหรัฐฯ
หากพิจารณาสิทธิจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน สหรัฐอเมริกาจะขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนในโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ กในสัดสวนที่ค อนขางมาก แตก ารขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนสวนหนึ่งเปนการขอรับการสงเสริมเพื่อขยายการลงทุนดว ย ซึ่งอาจแสดงใหเห็นถึงการเติบโต
ของธุรกิจสหรัฐฯ รวมทั้งศักยภาพการแขงขันที่เพิ่มขึ้นภายหลังการไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะ
ได รับ เท า เที ย มกั บ นั ก ลงทุ นไทยในอนาคต นอกจากนี้ เงื่ อนไขของความตกลงการคา เสรี ที่ หา ม
กําหนดใหมีก ารถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน จะสงผลให BOI ไมสามารถกําหนดให
บริษัทสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนในประเทศไทยตองถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการไทย ซึ่งขัด กับ
นโยบายใหมของ BOI ซึ่งปรับเปลี่ยนไปสูการเนนที่ "คุณภาพ" โดยเฉพาะการถายทอดเทคโนโลยี
มากกวา "ปริมาณ" ของการลงทุน
อย างไรก็ ต าม ความตกลงการคา เสรี ไ มมีข อกํ าหนดสํ าหรั บ การให แ รงจูง ใจ รวมทั้ ง ไม มี
ขอกํ าหนดหามการส งเสริมการลงทุน ของวิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อม ดังนั้น นโยบายการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ BOI จึงเปนนโยบายที่ไมขัดกับความตกลงการคาเสรี
ซึ่งจะชวยใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีศักยภาพในการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติใน
ระดับหนึ่ง
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กลาวโดยสรุปไดว า ความตกลงดานการลงทุนภายใตค วามตกลงการคา เสรี แบบทวิ ภาคี
ระหวางสหรัฐฯ กับไทยจะสงผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทัง้ ดานบวกและดานลบซึง่ จะ
มีผลกระทบคอนขางนอย แตจะสงผลกระทบในภาพรวมคอนขางรุนแรง โดยผลกระทบตอธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในดานบวกคือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับประโยชนในฐานะ
ผูบริโภคจากการเปดเสรีในสาขาโทรคมนาคม การเงิน และไปรษณียดวนพิเศษ สวนผลกระทบในทาง
ลบจะเปนผลในระยะยาวคือการใหสิท ธิแ กนักลงทุนสหรัฐฯ เทาเทีย มกับ นักลงทุนไทยแตเพียงชาติ
เดี ย วอาจสง ผลใหเ กิด การผูก ขาดในบางตลาดได รวมทั้งการให ค วามคุ มครองสิ ทธิ ของนัก ลงทุ น
ตางชาติ และจํา กัดอํ านาจของรัฐ บาลของประเทศผูรับ การลงทุ นในการเปลี่ ย นแปลงหรือเพิ่มเติ ม
กฎระเบี ย บที่ สงผลกระทบตอ การลงทุน ซึ่ งจะทํา ใหรัฐบาลไม สามารถออกมาตรการใดๆ มาชว ย
ผูประกอบการไทยไดหากประสบปญหาจากการบังคับใชความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีนี้

7.6 ขอเสนอแนะ
ถึงแมในปจ จุบันนัก ลงทุนสหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนในประเทศไทยไดหลายทางภายใต
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 โดยการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาวสําหรับธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 รวมทั้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ สําหรับกิจ การที่ไดรับ
การส ง เสริ มการลงทุ นจาก BOI หรื อกิจ การที่ ได รับ อนุ ญ าตประกอบอุต สาหกรรมจากการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือกิจการภายใตเงื่อนไขของสนธิสัญญาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
แตนักลงทุนสหรัฐฯ ยังมีขอจํากัดที่ไมสามารถลงทุนใน 6 สาขาที่ไดรับการยกเวนภายใตสนธิสัญญา
เนื่องจากการลงทุนใน 6 สาขาที่ไดรับ ยกเวนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายการประกอบ
กิจ การของคนตางดาวสําหรับการลงทุนในบัญชี 2 และ 3 ที่ยังตองไดรับอนุมัติจ ากผูมีอํานาจ ซึ่ ง
จัดเปนเงื่อนไขที่ยังเลือกปฏิบัติระหวางนักลงทุนไทยกับนักลงทุนตางชาติ
ทั้งนี้ การดําเนินการตามหลักการไมเลือกปฏิบัติสําหรับการลงทุนจากตางชาติในลักษณะของ
Pre Establishment นั้นเปนเรื่องยากที่รัฐบาลของประเทศไทยในฐานะประเทศผูรับ การลงทุ นจะ
สามารถปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขได เนื่องจากกฎเกณฑและมาตรการในการจํากัด หุนสว นตางชาติ
ยัง มีบ ทบาทสํ า คัญ ในการกํา หนดทิ ศ ทางการลงทุ นของนั กลงทุ นตา งชาติให มีค วามสอดคลองกั บ
นโยบายการพัฒนาประเทศ
ผลกระทบที่ไดกลาวมาขางตนถึงแมจะไมสงผลกระทบตอผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย อ มมากนั ก แต จ ะส งผลกระทบต อ ประเทศไทยในภาพรวมค อ นข า งรุ นแรงซึ่ ง อาจจะกระทบต อ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในทางออมในอนาคต ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลไทยในฐานะ
ผูรับผิดชอบกําหนดทิศทางการเจรจามีดังนี้
• ศึกษาผลดีและผลเสียในรายละเอียดขอบเขตของผูลงทุนที่ไดรับสิทธิใหรัดกุม
ขอบเขตของผูลงทุนตางชาติที่จะไดรับสิทธิเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยภายใตความ
ตกลงการคาเสรีขึ้นอยูกับการกําหนดนิยามของผูลงทุนที่จะไดรับสิทธิวามีขอบเขตครอบคลุมมากนอย
เพียงใดภายใตขอบทความตกลงดานการลงทุน ซึ่งอาจระบุวาจะตองมีสัญชาติอเมริกัน หรือเพีย งแต

ขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
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เปนผูประกอบการที่มีการประกอบการอยางมีนัยสําคัญในอเมริกาเทานั้น ซึ่งอาจทําใหบริษัทตางชาติ
จากประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการแขงขันสามารถใชสิทธิเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยได
ดังนั้ น เพื่ อป องกันมิใหบ ริษั ทต างชาติจ ากประเทศอื่น ที่ไมไ ดมีสนธิสั ญญากั บไทยได รับ ประโยชน
ภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐฯ ประเทศไทยควรกําหนดขอบเขตนิย ามของผู
ลงทุนที่จะไดรับสิทธิเขามาลงทุนในประเทศไทยใหรัดกุม
• จํากัดขอบเขตของ "การลงทุนที่ไดรับการคุมครอง" ใหเหมาะสม
การจํากัดนิยามการลงทุนที่ไดรับการคุมครองควรพิจ ารณาถึงขีด ความสามารถของประเทศ
ไทยในการกํากับดูแลการไหลเวียนของเงินลงทุนระยะสั้นที่มีความผันผวนสูง ซึ่งหากขอบเขตนิย าม
การลงทุนครอบคลุมถึงการลงทุนในระยะสั้น เชน การลงทุนในหลักทรัพย จะกอใหเกิดการเก็งกําไรใน
การลงทุ น ในระยะสั้ น ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความเสี่ ย งในการลงทุ น ที่ สู ง กว า การลงทุ น ในระยะยาว ซึ่ ง
ประสบการณของประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยจากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจ
ตั้งแตป 2540 สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากการเคลื่อนยายออกของเงินทุนเพียงชั่ว ระยะเวลาสั้นๆ
เทานั้น นอกจากนี้แลว การกําหนดนิยามที่คอนขางกวางอาจหมายถึงการเปดใหการลงทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ไมพึงปรารถนาสามารถไหลเขามาในประเทศไดโดยไมสามารถคัดกรองเฉพาะการลงทุนที่มีคุณภาพ
ไดเลย
• สงวนสิทธิในดานการคุมครองการลงทุน
ความตกลงการคาเสรีหามมิใหรัฐกําหนดเงื่อนไขในการลงทุนบางประเภท เชน เงื่อนไขการ
บังคับใชวัตถุดิบภายในประเทศ การควบคุมการสงผลกําไรและเงินตราออกนอกประเทศ เงื่อนไขวา
ดวยการถายทอดเทคโนโลยีในการอนุญาตใหลงทุน การคุมครองการลงทุนภายใตค วามตกลงการคา
เสรียังหามไมใหรัฐบาลใชมาตรการที่เ ทียบเทาการริบทรัพยกิจการที่เปนของนักลงทุนสหรัฐอเมริกา
และโอนกิจการมาเปนของรัฐ ซึ่งหากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนดําเนินการที่ขัดตอบทบัญญัติ
ภายใตความตกลงการคา เสรีที่สงผลกระทบตอนัก ลงทุนสหรัฐฯ อาจเสี่ย งตอการถูกฟองรองเรีย ก
คาเสียหายจากนักลงทุนเอกชนตางชาติได ดังนั้น เพื่อใหรัฐบาลไทยสามารถมีมาตรการปองกันและ
แกไขในกรณีที่มีปญหาดานความมั่นคง ความปลอดภัยของสาธารณะ สาธารณสุขและผลกระทบอื่นๆ
ตอสังคมในวงกวางได รัฐบาลควรเจรจาใหมีการสงวนสิทธิบางประเด็นในดานการคุมครองการลงทุน
• แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ผู ป ระกอบการชาติไ ทยได รั บ สิ ท ธิ ที่ เ ท าเที ย มกั บ
ผูประกอบการสหรัฐฯ
เนื่ องจากความตกลงทวิภ าคีที่ สหรั ฐฯ จัด ทํากั บ ประเทศคู เ จรจาให ค วามคุ มครองเฉพาะ
ผูประกอบการสหรัฐฯ เทานั้น แตไมไดคุมครองผูประกอบการภายในประเทศ กลาวคือ ผูประกอบการ
สหรัฐฯ อาจไดรับสิทธิการคุมครองมากกวาผูประกอบการไทยในการแขงขันในประเทศไทย 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 องกั บ มาตรฐานภายใต ค วามตกลงทวิภ าคี เพื่ อ ป องกั นการให สิ ท ธิ แ ก
ผูประกอบการสหรัฐฯ เหนือกวาผูประกอบการไทย และผูประกอบการชาติอื่น อาทิ การกําหนดให
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

หนวยงานกํากับดูแลมีหนาที่ตองใหเหตุผลเมื่อปฏิเ สธการใหใบอนุญาตแกผูประกอบการทุก ราย ไม
จํากัด เฉพาะผูประกอบการสหรัฐฯ รวมทั้ง การปรับ ปรุง กฎหมายแขงขันทางการคาเพื่ อปองกั น
พฤติกรรมการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหญจากสหรัฐฯ
• เจรจาเพื่อขอวีซาสําหรับแรงงานไทยในการประกอบอาชีพที่สหรัฐอเมริกา
จากการที่ สหรั ฐ ฯ มี ข อจํากั ด สํ า หรับ การที่ ค นต า งชาติ จ ะเข า ไปให บ ริ ก ารในประเทศโดย
อนุ ญาตให ผู ป ระกอบการต างชาติส ามารถนํ า เงิ นเข า ไปลงทุ นในกิ จ การในสหรั ฐฯ ได โดยใช วี ซา
ประเภท E1 และ E2 เพื่อเขาไปดูแลการคาและการลงทุนของตนในสหรัฐฯ ได แตไมอนุญาตใหลกู จาง
และพนักงานเขาไปประกอบอาชีพในกิจการดังกลาวได สงผลใหผูป ระกอบการไทยไมมีศักยภาพใน
การแขงขันกับผูประกอบการภายในประเทศสหรัฐฯ ได เนื่องจากผูประกอบการไทยไมสามารถนําคน
ไทยที่มีทักษะพิเศษ และคาจางแรงงานต่ําอาทิ พอครัว หมอนวดสปา ชางซอมรถ ชางกลึง เปนตน
เขามาทํางานในกิจการของตนได ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีขอ จํากัด
ดานเงินทุนแตมีขอไดเปรียบดานความสามารถพิเศษของบุคลากรที่จะเขาไปทํางานเปนลูกจาง ทําให
การดําเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร ดังนั้น หากแรงงานไทยซึ่งมีฝมือ และความ
เชี่ ย วชาญพิ เ ศษสามารถขอวีซ า เพื่ อ เข า ไปประกอบอาชี พ ในสหรั ฐ ฯ ได อย า งถาวร จะช ว ยให
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสามารถพึ่งพาแรงงานไทยเหลานี้ในการประกอบ
ธุรกิจใหมีศักยภาพและมีโอกาสในการแขงขันในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น
• สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถกระทําไดโดยไมขัดกับความตกลง
การคาเสรี ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีโดยเฉพาะในบางสาขาธุรกิจ เกี่ยวกับการขนสงที่กําลังประสบปญหาอยูใน
ปจจุบัน เชน ปญหาการกูยืมเงินของผูประกอบการรายยอยในสาขาบริการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก
และปญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ
ทั้ ง นี้ สํา นั ก งานส ง เสริ มวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมควรมี บ ทบาทในการใหก าร
สนับสนุนและประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินกูยืมสําหรับผูป ระกอบการรายยอยใน
บริการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกเพื่อนํามาจัดซื้อรถบรรทุก วัสดุอุปกรณ และการพัฒนาเทคโนโลยีให
ทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการฝกอบรมบุคลากร
ซึ่งหนวยงานเอกชนอยาง TIFFA ไดดําเนินการอยูแลวโดยจัด ตั้งโรงเรียนธุรกิจ การขนสงและการคา
ระหวางประเทศขึ้น แตยังไมเพียงพอตอความตองการในธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศซึง่
ขยายตัว เพิ่มมากขึ้น โดยอาจให การสนับสนุนทางการเงินแกสถาบันฝกอบรมของเอกชน และการ
จัดหาผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรผูชํานาญการเพื่อมาฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในสาขานี้ เปนตน
ซึ่งการสนับสนุนดังกลาวจะชวยเพิ่มศักยภาพใหแกผูประกอบการรายยอยและเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการแขงขันที่อาจรุนแรงมากขึ้นภายหลังความตกลงฯ มีผลบังคับใช
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• ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีกระบวนการและขั้นตอนทีช่ ดั เจนและ
โปรงใสมากขึ้น
การใช อํานาจทางปกครองของหนวยงานราชการไทยภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผ ล
บังคับใชจะตองมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและโปรงใส มิฉะนั้นแลวอาจถูกตีความวาเปนมาตรการที่
เลือ กปฏิบั ติ หรื อเป น มาตรการที่ ขัด กั บ มาตรฐานกฎหมายที่ป ฏิ บั ติ ทั่ ว ไป ซึ่ ง อาจหมายถึ งความ
บกพรองหรือไมโปรงใสของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรปรับปรุง
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีความชัดเจนและโปรงใสมากขี้น
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ งเปนกฎหมายวิธี ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองของไทยไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ในการปฏิบั ติราชการของหนว ยงานทางปกครอง และ
หนวยงานกํากับดูแ ลอิสระ โดยมีบทบัญญัติที่ใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช
อํานาจที่ไมเป นธรรมของรั ฐ เชน การห ามมิใหผู มีสว นไดเ สีย ทําการพิจ ารณาทางปกครอง การให
คูกรณีมีโอกาสตรวจสอบขอเท็จจริง และโตแยงกอนที่จะมีคําสั่งทางปกครอง การกําหนดใหเ จาหนาที่
ตองใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งขอกําหนดทางจริยธรรม เชน ความเปนกลางในการปฏิบัติ
หนาที่ เปนตน ซึ่งถึงแมจะเปนบทบัญญัติที่คอนขางสมบูรณ แตยังมีขอจํากัดในการตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ อาทิ กฎหมายดังกลาวไมมีบทบัญญัติที่กําหนดมาตรฐานใน
การออกกฎระเบียบตางๆ และการวินิจฉัยขอพิพาท ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงานกํากับดูแ ล
อิสระอยางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ซึ่งอาจกอใหเกิด ความเสี่ยงตอการถูก
ตีค วามวาเปนการเลือกปฏิบัติ และอาจหมายความถึ งความบกพรองและไมโปรงใสของวิธี ปฏิบั ติ
ราชการทางปกครองของประเทศไทย
• ทบทวนกฎ กติกา ที่ใหอํานาจหนวยงานรั ฐในการกํากั บดูแ ลธุรกิจ แตละประเภทให มี
ความชัดเจนมากขึ้น
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลธุรกิจทุกประเภทควรมีก ารทบทวน พรอมทั้ง
ปรับปรุงเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับหนวยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่นจะตองมีความชัดเจนวาอํานาจของสว นกลางและสวนทองถิ่นมี
การแบงหรือกระจายอํานาจอยางไร อาทิ หนวยงานไหนมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ใหกับนักลงทุนตางชาติ เปนตน เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาดังเชนกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นภายใตขอ ตกลง
NAFTA ในหลายกรณี

