Executive Summary
There are currently four countries that signed the Free Trade Agreement
(FTA) with Thailand, namely Bahrain, China, India and Australia. Japan and USA are
another two countries which are in the process of negotiations with the Thai
government. However, as both Japan and USA are Thailand’s two largest trading
partners, it is necessary to examine clearly the implications and the impacts of signing
the agreement. Thus, the Office of Small and Medium Enterprises Promotion
commissions this research project to access the impacts of the FTA arrangement
between Thailand and USA on indigenous small and medium enterprises. The study
focuses on opportunities and threats that SMEs will face upon signing the agreement
in the following eight main topics; Tariff, Non-tariff measures, Rules of origins,
Intellectual property rights protection, Cross-border trade in services, Investment,
Professional service and Competition policy. The aiming of the study is to make the
small and medium enterprises in Thailand realize the impacts that may be arisen from
the FTA.

1. Tariff
The US has long been a major trading partner of Thailand. The export value
from Thailand to the US amounted to $13.6 billion in 2003, constituting about 17
percent of the total Thai export. Top twenty exported items from Thailand to the US
include computers and computer parts, jewelries, TV and radio receivers, telephone
receivers and telephone parts, frozen shrimps, electric circuits, processed seafood,
rubber gloves, sweaters, furniture and prepared fish.
The overall import tariff rates of the US are quite low, with an average of 3.4
percent. However, some products such as sport shoes, children clothes and other
textile products are subject to high tariff rates of over 30 percent. In addition, the US
has classified nearly 300 products as ‘sensitive’ under the bilateral FTAs with
Australia, Chile and Singapore. These include agricultural and food products, e.g.,
sugar, butter and other dairy products, peanuts, canned tuna, canned seafood and
canned fruit. Certain manufacturing products, including textile and garments, sport
shoes, ceramic and porcelain, silverware, light trucks and watches, are also classified
as sensitive.
The study compares the modalities of tariff reduction that are used by
Thailand and the US in previous FTAs with their trading partners. In past FTAs with
Chile and Singapore, the US adopted a staging category approach that groups all
products into 7-8 categories. Tariffs of products in the same category will be reduced
to zero percent in the same time period. The timeframe for reduction of tariffs in the
sensitive product category usually requires about 10-12 years. Thailand adopted a
similar approach in its former FTAs by dividing its products into three groups: tarifffree, normal-track and sensitive list products. Tariffs of products in the normal-track
and sensitive lists are reduced to zero percent within 5 and 6-20 years, respectively.
Export products from Thailand that are expected to enjoy the reduction of US
tariffs include processed food, prepared fish, vegetables, fruits, sport shoes, children

clothes, suits and other textile products, rubber or plastic shoes, furniture, and light
truck.
On the other hand, certain Thai products are likely to experience greater
competition from the US products. These include products that are currently imposed
high import tariff rates, e.g., beef, fruits and vegetables, beverages, dairy products,
sugar, tobacco, household textiles, pesticides, air conditioners and refrigerators.
Thai negotiators should press hard for an elimination of the tariffs imposed by
the US in the products that Thai firms have competitiveness. This includes textiles
and garments, footwear, furniture, agricultural and food products. To gain full
benefits from the FTA, it is also necessary to reduce the barriers imposed by nontariff measures (see the section on NTMs).
At the same time, the Thailand should reduce its own tariffs and aim at having
a uniform and rationalized tariff structure. This will increase welfare of the country
by reducing costs faced by Thai consumers and downstream industries. Tariff
reduction, however, is likely to negatively affect local producers. To facilitate the
adjustment process of the affected producers, the Office of SMEs Promotion and
other related government agencies should
-

provide training to labors and financial assistances to SMEs that are
negatively affected by import competition.
promote the adoption of new technologies in the manufacturing process,
management, purchasing and distribution.

2. Non-tariff measures
Even though tariffs are completely eliminated, non-tariff measures (NTM) can
still impose negative effects on the market access of many products. Examples of the
NTMs include contingency protection (e.g., safeguards, antidumping and
countervailing measures), technical measures (including sanitary and phytosanitary
measures), subsidies and rules of origins.
Although the WTO has established rules to discipline the application of
NTMs, such measures are still applied arbitrarily to protect domestic industries in
many countries. Most NTMs, with an exception of subsidies, have similar impacts to
that of tariffs: they increase costs of imported goods. Early works on estimating ‘tariff
equivalence’ of NTMs show that the protection levels imposed by NTMs in many
countries are alarmingly high. For example, it is estimated that the tariff equivalent
rate of NTMs in the steel industry is 284 percent in the US.
Both Thailand and the US make extensive uses of sanitary and phytosanitary
measures to agricultural and food products. Previous studies found that 78.5 and 61.9
percent of agricultural and food products are subject to such measures in Thailand and
the US, respectively. For Thailand, Thai processed chicken is often denied market
access by the US’s sanitary standards. The US also applies other technical measures
to a number of Thai manufacturing products, including electrical and electronic
appliances and medical equipment.
The US has also long imposed antidumping and countervailing duties against
imported products while Thailand has just recently begun to apply such measures. In
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particular, certain Thai products such as steel, furfuryl alcohol, frozen shrimps,
canned pineapples, are affected by the US’s application of antidumping and
countervailing duties. In such cases, Thai exporters complained that the measures
were applied arbitrarily and the resulted damages were generally high.
Thai negotiators should:
-

-

-

Propose to establish bilateral panels between Thailand and the US to settle
disputes related to NTMs. The objective of these panels is to reduce
unilateral action of importing country that will hamper cross-border
trades.
Seek to clarify the definitions of ‘like or directly competing products’, an
issue that often becomes contentious in the trial of antidumping and
safeguards cases.
Negotiate for greater transparency and rule-based in the application of
NTMs.

To obtain maximal market access for Thai producers, the Office of SMEs
Promotion and other related government agencies should also:
-

set up a public-private joint committee to monitor new NTMs of major
trading partners
disseminate the information on NTMs of major trading partners to Thai
exporters, with a special attention paid to SMEs
invest in technical infrastructures such as test laboratories to upgrade
technical standards of the country
set up an information center to provide recommendations to Thai
exporters that are subject to trade disputes with major trading partners,
especially the US.

3. Rules of origins
Rules of origins (ROOs) are needed to prevent trade deflection arising from
preferential treatments in market access. Such rules should be designed to facilitate
free flow of trade rather than to protect local industries. Poorly designed ROOs can be
costly to comply and administer. In addition, they can distort sourcing and investment
decisions of firms, hinder the exploitation of economy of scale, increase the
complexity of trade and reduce an incentive to make use of FTAs.
We have review literatures on ROOs. We found that most ROOs are based on
a combination of the following principles: wholly obtained (WO), substantial
transformation (ST) and/or specific manufacturing process (SMP). Substantial
transformation is usually determined by either changes in tariff classification or local
content ratio. Some FTAs also apply secondary principles such as accumulation and
de minimis.
Based on an analysis of recent FTAs between the US and its trading partners,
we found that the US applies the same or similar set of ROOs in these FTAs.
However, the level of restrictiveness of each set of ROOs differs from one FTA to
another, as reflected in different minimum local content requirements and different
levels of changes in tariff classification.
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We analyze the impacts of these ROOs on Thailand’s 21 major export
products. Assuming that the FTA with the US imposes the same set of ROOs as in the
US-Singapore, US-Australia and US-Chile FTAs, we found that 8 Thai export
products would not be considered originating products under these rules, even though
they are deemed originating from Thailand under Thailand-Australia FTA. Such
products include polyester, sweaters, children clothes, lady suits, jewelries,
transformers, electric appliances and furniture. The reason for non-origination is
usually due to stringent local content requirements and other product-specific
restrictions. As a result, these products would have difficulties in enjoying the benefits
of the FTA.
Concerning the public awareness of ROOs, we found that there are many
confusions and misunderstandings among the Thai private sectors. One such example
is that many Thai producers mistakenly believe that every FTA with Thailand will
apply the same set of ROOs. In addition, we also found that many producers,
especially the SMEs, are poorly prepared to comply with complex ROOs due to their
accounting practices and the lack of supporting information system.
To help Thai exporters to enjoy maximal benefits from the FTA, the Office of
SMEs Promotion and other related government agencies, including the Department of
Customs and the Department of Foreign Trade, should
-

-

negotiate the local content requirement ratio to be at most 40 percent, as in
the Thailand-Australia FTA.
negotiate for an ex-ante certification-based approach (as in AFTA) to
implement rules of origin rather than an ex-post auditing system (as in the
US-Singapore) to reduce the risks of Thai exporters.
provide accurate and easy-to-understand information on ROOs to Thai
producers, with a special focus on SMEs.
promote good accounting practices and the use of information technology
among SMEs.

4. Intellectual property rights protection
The chapter on intellectual property rights (IPR) protection in the USSingapore FTA sets a significantly higher standard for the protection of IPR than the
existing TRIPS agreement, which is concluded in the Uruguay Round. The main
focus of the FTA is on three major intellectual properties: patents, trademarks and
copyright. The FTA requires each signatory party to ratify or accede to a number of
international agreements, including the Convention Relating to the Distribution of
Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974), the International
Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991), known as the UPOV
Convention, the WIPO Copyright Treaty (1996), the WIPO Performances and
Phonograms Treaty (1996) and the Patent Cooperation Treaty (1984). It should be
noted that the US is a member of all of the above agreements while Thailand is a
member of none.
The FTA also contains detailed provisions on substantive and enforcement of
IPR protection. These provisions are modeled after the US domestic laws and thus
aim at upgrading the level of IPR protection in Thailand to be similar to that provided
by the US legislations. It should be noted that the US affords to have such a high
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standard of IPR protection because it has the most sophisticated technological
capabilities in the world.
If Thailand adopts the US’s IPR standard without comparable technological
capabilities, it will be deprived of a flexibility to design its IPR system that the US
and other developed countries enjoyed in their earlier stages of development. In
particular, the extension of patentable subject matters to include all inventions implies
higher costs of access to technology for Thai inventors and SMEs. The adoption of
the Patent Cooperation Treaty will also exclude Thai technology users to make free
usages of a large portion of inventions patented elsewhere but in Thailand.
By narrowing the scope for compulsory licensing, the FTA is also likely to
limit the flexibility of the Thai government in conducting its patent policy, especially
in cases of emergencies. In the area of pharmaceutical products, the FTA limits thirdparty’s access to test data submitted for marketing approval by original drug
producers. As a result, generic drug producers must by themselves conduct costly test
process. This duplication is socially wasteful and is likely to discourage the entry of
generic drug producers into the market.
In the area of plant variety protection, most Thai farmers are unlikely to
benefit from the protection provided by the FTA due to its strict requirement for
protection. The new copyright standards imposed by the FTA are also likely to
increase the cost of access to copyrighted materials such as text books and computer
software.
From a perspective of Thailand, it is necessary to ensure that the IPR system
facilitates, rather than hinders, its development goals. In particular, the copyright law
should allow Thailand to extend its basic and higher education coverage by allowing
an access to educational materials and information technology. The patent law should
facilitate an access to medicine for poor people while the plant variety protection law
should not impose undue costs to local farmers and plant breeders.
Thus, the benefits for Thailand from inappropriately high standards of IPR
regime are, at best, long term, while the costs of adopting them are real and
immediate. Such costs include legislative and administrative costs involved in
revising current laws and regulations, legislating new ones and implementing them.
However, the current legal system is already over-burdened and can hardly
accommodate new obligations, at least in the short run.
If the FTA is to be adopted, certain provisions need to be strongly negotiated
or clarified to avoid potential negative impacts of stronger IPR regime:
-

-

-

The date of entry into force of the FTA should be extended to
accommodate necessary adjustments of the Thai side. In particular, a
period of 10-12 years should be negotiated.
Safeguards, including strong competition law, should be developed to
ensure that monopoly rights related to IPR protection are not exploited
inappropriately.
Thailand should negotiate to be allowed to give effect to the 1978 UPOV
Convention rather than the current UPOV Convention.
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-

-

-

-

The term of protection of a copyrighted work should be kept to 50 years
after the creator’s death. The extension of the term to 70 years is not likely
to provide additional incentive for the creation of copyrighted works. On
the other hand, it will limit the access to educational materials.
The scope of patentable subject matters should be as limited as allowed in
the TRIPS agreement. In particular, genetic material found in nature,
plants, animals and biological processes for the production of such plants
and animals should not be patentable. Software and business methods
should also be excluded as patentable subject matters until an effective
procedure to reduce patents granted to trivial inventions is developed.
Conditions for compulsory licensing should be kept flexible as allowed by
the Doha Declaration on TRIPS and Public Health. In particular, the
conditions should include, but not limited to, those appearing in the USSingapore FTA.
In the area of pharmaceutical products, an access to test data reduces the
duplication of a costly test process and thus promotes early entry of
generic drug producers. An access to test data by third parties should
therefore be allowed, provided that the data is protected against unfair
commercial use.

5. Cross-border Trade in Services
The liberalization of the service sector under a FTA with the United States is
bound to be rather comprehensive since a "negative list" approach is likely to be
required for a successful trade negotiation with the US. However, given that Thailand
has had a Treaty of Amity that allows US nationals to invest freely in all businesses in
Thailand except 6 sectors for the last 40 years, the impact of a Thai-US FTA on the
service sector will be limited to a few sectors, albeit major ones. Moreover,
liberalization of the service sector is likely to be gradual under the FTA since there
are provisions that allow Parties to exempt all non-conforming measures and specific
sectors that relate to national security, cultural concerns, the provision of public
services, etc. Non-conforming measures are to be eventually phased out, however. It
would appear that the FTA places greater emphasis on preventing Parties from
implementing new rules and regulations that would restrict bilateral services trade.
Market access is by no means the only issue covered in the Chapter on Crossborder trade services in the Singapore-US FTA -- the blueprint for the Thai-US FTA.
Regulations and privatization are two other issues addressed in the Agreement. The
Agreement stipulates that once a state enterprise is corporatized, it should relinquish
all privileges that would provide an unfair competitive edge against private
competitors in the same market. It also requires that investors from the other Party to
the agreement are to be given equal rights as nationals in acquiring shares in a
privatized state enterprise. That is, a foreign equity share limits are not allowed,
except in businesses that concern infrastructure services where a 49% limit may be
applied. As for regulations, the agreement requires regulatory transparency, in
particular in licensing.
The impact of service sector liberalization under the Thai-US FTA is likely
to be felt most in 3 specific services in which the US has expressed a particular
interest. These are telecommunications, banking and finance and express mail
delivery. Liberalization of these sectors are likely to benefit SMEs as consumers.
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Concerning the privatization provision, Thailand would have to revise its
Corporatization Law that allows corporatized state enterprises to maintain special
privileges should the Corporatization Committee so decide. This may be a problem if
the privileges granted to the SOE are related to its unwritten universal service
obligations. On the issue of regulation, a more transparent and predictable regulatory
regime can only benefit all parties, in particular SMEs that have little bargaining or
lobbying power.
As for opportunities that Thai suppliers may expand their businesses in the
US, they are rather limited. This is because except for tourism and air transport,
Thailand is a net importer of services with the US. In the absence of liberalization of
labour between the two countries, it is difficult for Thai companies to compete on the
basis of capital, technology or network with US service providers.
It is recommended that, in preparation for the service sector liberalization, the
government should undertake the following actions:
1. Ensure that the competition law is enforceable in order to protect local
service suppliers from anti-competitive practices from larger foreign
operators.
2. Collect information about state subsidies granted to US service suppliers in
specific sectors that will be liberalized so to ensure fair competition.
3. In case where market concentration occurs as a result of bilateral market
liberalization, the government should immediately liberalize the market on
an MFN basis to stimulate competition from suppliers from non-Parties.
4. Free corporatized state enterprises of unwritten universal service
obligations and implement a transparent and fair subsidy rule that provides
a level playing field for all suppliers in the market.
5. Negotiate for a balance of payment safeguard so as to ensure that in case
liberalization in the service sector leads to serious imbalances in
international trade, measures can be taken to prevent macro-economic
instability.

6. Investment
Major substantive issues found in the Investment Chapter of the Draft ThaiUS FTA are as follows:
1. Market access or pre-establishment rights: The FTA requires MFN and
national treatment in pre-establishment rights for investors of the other
Party.
2. Investment protection or post-establishment rights: The Agreement
requires that covered investment is protected against direct and indirect
expropriation, discrimination and is treated according to minimum
standard of customary law.
3. Unrestricted transfer of funds across borders.
4. Restrictions on investment performance requirement: The FTA bars
Parties to the agreement from imposing investment measures that restrict
trade between the two countries, such as local content or export
requirements. Most restrictions are consistent with TRIMS, except for the
provision prohibiting Party to demand technology transfer as a precondition for investment approval.
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5. Private-to-state dispute settlement mechanism: The Draft Thai-US FTA
includes a private-to-state dispute settlement mechanism that relies on
international arbitration rather than domestic court.
The current Thai laws allow foreign investors to hold unlimited equity share in
all businesses in the manufacturing sector. Foreign ownership share is limited to 49%
for all services, however. However, under the Treaty of Amity between the United
States and Thailand, American nationals are allowed unlimited equity share in all
manufacturing and service sectors since 1966, except for 6 services. Hence,
investment liberalization under the Thai-US FTA will impact mainly businesses in the
service sector that have been closed to US investors.
It should be noted, however, that the scope of liberalization under the Thai-US
FTA may be significantly broader than that under the Treaty. This may be the case
investment that will be beneficiary to the Agreement covers not only US investors,
but also foreign companies that are registered under the US Law and have "substantial
business operation" in the US. If that is the case, many non-US multinational
companies will also be entitled to access the Thai market via the Thai-US FTA.
The study shows that SMEs are concentrated in several businesses involved
with logistics such as custom broker, freight forwarder, cargo agency and trucking.
These are not services targeted by the US, but are services that large Japanese service
suppliers have a clear competitive advantage. This is evident from the proliferation of
joint ventures where these suppliers hold the maximum share (49%) allowed under
the current law. As these companies are likely to have subsidiaries in the US, they are
likely to be able to benefit from the Agreement as well. In this case, local SMEs in
these sectors will undoubtedly feel the impact of market liberalization under the FTA
once the local national equity share is no longer binding.
Concerning investment protection, the Thai government will have to ensure
greater transparency in the implementation of policies or regulatory rules. The
experience of NAFTA shows that administrative shortcomings can lend easily to an
alleged discriminatory or sub-standard treatment that are subject of arbitral awards.
Finally, concerning investment performance restrictions, Thailand should have
no problem with compliance as the Board of Investment does not impose a
technology-transfer requirement both for the right to establish and to gain incentives.
It only requires that foreign investors that request a permission to bring in foreign
professionals must submit reports on activities taken to promote technology-transfer
to local employees.
It is recommended that the Thai government take the following actions to
ensure that investment liberalization under the bilateral FTA will be most beneficial to
the Thai economy:
1. Examine carefully the pros and cons of having non-Party companies
benefiting from the bilateral agreement.
2. Amend relevant laws to ensure that the rights of local investors are
comparable to those guaranteed to US investors under the FTA.
3. Revise Administrative Law to ensure greater transparency in the
administration of all laws and regulations affecting businesses, in
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particular in the case of "rule making" that the current Administrative law
fails to address.
4. Design clear adjustment schemes for SMEs that are likely to be affected by
investment liberalization.

7. Professional services
Professional services are one of the major factors in trade in services. Many
bilateral and regional free trade agreements cover movement of professional services,
in particular in law, engineering, architecture and accounting.
The Thai Foreign Labour Law bars foreigners from engaging in 39
professions, including accounting, civil engineering, architecture and law. It should
be noted, however, that the specific law governing each profession does not bar
foreigners from practicing these professions as long as they fulfill the requirements
for certification, except for attorney.
With regard to the establishment of business services, the Foreign Business
Act stipulates that foreign ownership in all services must not exceed 49%. However,
American investors have been to establish law or accounting firms with unlimited
shareholding under the bilateral Treaty of Amity between the United States and
Thailand since 1966. In practice, however, most American accounting and consulting
firms prefer to maintain a minimum foreign equity share. This may, in part, due to
the dependence on local partners.
Both the US-Chile and US-Singapore FTAs contain provisions regarding
cooperation in developing licensing and certification schemes that are mutually
acceptable in various professions, in particular law and engineering. In addition, in
both FTAs the US commits to allocate a specific "H-1B visa quota" for "specialty
occupations". That is, a specific number of professionals from Singapore and Chile
will be granted temporary employment (3 years subject to renewal) into the US under
the H-1B visa. These FTA quotas will be carved out of the general H-1B visa quota
of 65,000 per year, leaving professionals from non-party countries with a smaller
chance to obtain such a visa. Thailand can benefit greatly from having its
professionals trained in the United States.
On the other hand, Thai firms providing business services may feel the impact
if foreign American law or accounting firms are allowed to employ American lawyers
and accountants. This may lead certain joint-venture firms to relinquish the Thai
shares as they no longer depend on local partners. However, there will always be a
need for local professionals who are knowledgeable of the local laws and regulations.
It is likely that wholly owned American firms will specialize in international
accounting, tax, trade and investment laws, in which case they may not necessarily
compete directly with locally owned firms that specializes in domestic laws.
It is recommended that, in preparing for liberalization of professional services,
the Thai government should:
1. Review existing professional standards to ensure comparability with
foreign counterparts, in particular, the United States.
2. Promote English proficiency among Thai professionals so that they may
benefit from bilateral arrangements.
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3. Promote continual acquisition of skills and experiences of certified
professionals that are often a requisite for the renewal of professional
certificate or license in many foreign countries.
4. If need be, specify the scope of service that a foreign professional may
offer. For example, foreign lawyers may be allowed to practice only
foreign laws in order to limit the impact of local professionals.

8. Competition Policy
Competition Policy is one of the main issues covered in most FTAs, including
the draft FTA between Thailand and the United States. This is because free trade does
not necessarily guarantee fair trade. There is thus a need for competition provisions
to ensure fair competition.
The Competition Policy Chapter in the US-Singapore FTA includes the
following key provisions:
1. Both Parties are required to have measures and institutions that address
competition concerns on a non-discriminatory basis.
2. Private companies that hold an exclusive concession from the State shall
not use their monopoly power to restrict competition in competitive
markets and shall buy or sell their monopoly products or services on a
commercial and non-discriminatory basis.
3. State-owned enterprises shall not engage in any kind of business
agreements that hamper competition in the market without an efficiency
defense and shall buy and sell products or services on a commercial basis.
4. Both parties agree to cooperate and coordinate to further effective
competition law and policy.
The implications of these commitments are as follows. First, Thailand will
have to take steps to ensure that its Trade and Competition Act 1999 is properly
implemented. Currently, sections 25 on abuse of dominance and section 26 on
mergers are unenforceable. This is because, after almost 6 years, the Trade
Competition Commission has not yet passed the market share and sales thresholds in
order to determine whether a company has "market dominance" and whether a
planned merger would require to submit a "pre-merger notification" for approval. All
Thai companies, in particular small and medium enterprises, should benefit from an
effective competition law.
Second, the Trade Competition Act exempts state-owned enterprises (SOEs).
This provision will have to be amended as the FTA clearly stipulates that SOEs are
subject to competition discipline as well. This should also benefit all companies that
have to compete with SOEs. Provisions that call for designated private-monopolies
not to abuse their monopoly power seem superfluous as these companies are already
subject to competition laws. The provisions that require designate private and state
monopolies to buy and sell products on a commercial and non-discriminatory basis
seem to be out of place in the competition chapter a sit concerns procurement rather
than competition.
Third, the provision on cooperation is voluntary. Hence, there is no guarantee
of an effective cooperation and coordination in the enforcement of law on crossborder competition cases.
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It is recommended that the Thai government undertake the following measures
in view of its future commitments in competition policy under the Thai-US FTA:
1. Pass the minimum market share and sales thresholds for abuse of
dominance and merger provisions.
2. Abolish exemption provided for state enterprises.
3. Refuse to accept commitments concerning procurements that are beyond
the scope of a competition law.
4. Negotiate for a more binding provisions in co-operation and co-ordination
in order to ensure effective cooperation from US competition authorities
should competition problems arise from liberalization under the FTA.
5. Assess potential sector-specific competition problems that Thai SMEs may
face as a result of market liberalization under the FTA.

9. Conclusion
Research results on the impacts of the Free Trade Agreement between
Thailand and the United States from the preceding eight topics, indicate that the
Agreement may confer both opportunities and threats to the Thai economy as follows:
Opportunities to Thai economy
•
•
•
•
•
•
•

•

Many Thai exports may enjoy US tariffs reduction, especially, those that
are subject to high US import tariff rates.
Certain non-tariff measures could be alleviated, providing that negotiation
terms are clearly defined.
Trade deflection could be diminished by the implementation of appropriate
rules of origin.
The adoption of certain non-controversial intellectual property rights
protection issues that could induce much more foreign investment.
Consumers and the SME entrepreneurs would benefit from greater
competition, resulting in improvement in the quality of service and lower
prices.
Thai professional workers would be able to access the US labor market
more easily if the Thai government can successfully negotiate a H-1B Visa
quota as that achieved by Chile and Singapore.
Labor mobility between both countries would be enhanced as the standard
and regulation governing the issuance of professional licenses as well as
certificates will be developed and commonly agreed between both
countries.
Competition law would be better enforced to meet the standard stipulated
in the Agreement. SMEs would, therefore, be better protected from unfair
trade practices conducted by large-scale entrepreneurs, but also create a
fair competition between the private companies and state enterprises.

Threats to Thai economy
•

•

Many Thai exports, especially, those that have been well protected by high
import tariff rates, may experience greater competition from US products.
In response to this, it is recommended that Thai negotiators try their best to
delay the introduction of tariff cuts for certain products in the sensitive list.
According to the established rules of origin found in the US-Singapore,
US-Australia, and US-Chile FTAs, certain Thai exports may not meet the
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•
•

•
•

•

origin requirement and thus cannot enjoy benefits offered by the FTA. It is
therefore suggested that Thailand should assert to have RoOs that are
consisted with the Thailand-Australia FTA.
Certain controversial intellectual property rights protection obligations
should be rejected or postponed for at least 10 years.
Since the Agreement provides more market access and protection
privileges to US investors than those from any other countries, certain US
companies may dominant the domestic market. Therefore, the Thai
Competition Authority would urgently need to rigorously implement the
Trade Competition Act in order to prevent unfair and restrictive trade
practices undertaken by large multi-national companies.
Thai government should overhaul its subsidy regime for social services.
This is because the FTA requires that a corporatized state enterprise be
stripped of any privileges that provides it with an unfair advantage.
As committed to the Agreement to liberalizing financial sector, trade in
services and investment, the Bank of Thailand (BOT) obligates not to
undertake the excessive measures to control neither inward nor outward
capital flow. As a consequence, Thai economy would be exposed to the
risk of fluctuation in capital flow caused by short-term speculation.
Therefore, it is important that Thailand retains its sovereignty to impose
capital control measures in case of Balance of Payment problems or threat
thereof.
The scope of investment subject to liberalization commitments in the FTA
should not include short-term loans which, from experiences in many
countries, can be highly unstable and detrimental to the macro-economic
stability. However, if Thailand commits to liberalize short-term
investment, including short-term loans, it is necessary that the Central
Bank retains its authority to implement measures to protect the integrity of
the domestic financial system in terms of both balance of payments
safeguard and prudential regulation of commercial banks.
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประเทศไทยมีขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Agreement: FTA) กับ ประเทศ
บาหเ รน จี น อินเดี ย และออสเตรเลี ย แลว และกํ าลั งอยูระหว างการเจรจากั บประเทศญี่ ปุน และ
สหรัฐอเมริกา ซี่งเปนสองประเทศที่ไทยควรใหความสําคัญและพิจ ารณาถึงผลกระทบจากการเจรจา
อยางรอบคอบ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดเห็นความสําคัญในการ
เจรจาขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีในครั้งนี้ จึงใหมีการศึกษาผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีแ บบ
ทวิภาคีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบใน 8
หัวขอ ไดแก ภาษีศุลกากร มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี แหลงกําเนิดสินคา การคุม ครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา การคาบริการ การลงทุน บริก ารวิชาชีพ และนโยบายการแขงขันทางการคา
เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเตรีย มพรอมและปรับ ตัว รับกับผลกระทบที่อาจจะเกิด ขึ้น
ตอไป โดยมีบทสรุปในหัวขอตางๆ ดังนี้

1. ภาษีศลุ กากร
สหรัฐฯ เปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจ จุบัน ทั้งในภาคสงออกและ
นําเขา เมื่อพิจ ารณาสินคาสงออกจากไทยไปยังสหรัฐฯ พบวา สินคาที่มีมูล คาการสงออกสูงสุด 20
อันดับแรกมีมูลคารวมกันทั้งหมดถึง 8.52 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 56.1 ของมูลคา
สงออกจากไทยไปสหรัฐฯ ทั้งหมด ซึ่งไดแก เครื่องคอมพิว เตอรแ ละอุปกรณ เครื่องประดับอัญมณี
เครื่องรับโทรทัศน โทรศัพทและสวนประกอบ กุงและปูสดแชเย็น แผงวงจรไฟฟา อาหารทะเลแปรรูป
ถุงมือยาง เสื้อถักแบบสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ ปลาปรุงแตง สวนประกอบ
คอมพิ ว เตอร ยางธรรมชาติ สูท ของผูหญิง เครื่ องวิ ดีโอ หมอแปลงไฟฟา รองเทาหนัง เสื้อผ าและ
เครื่องแตงกายเด็กเล็ก สายไฟฟาและสายเคเบิล และเครื่องรับวิทยุ
แมวาสหรัฐฯ จะมีอัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยในอัตราที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับไทย แตเมือ่ พิจารณาใน
รายสินคาจะพบวา มีสินคาหลายรายการที่มีอัตราภาษีในระดับที่สูงมาก (tariff peak) เชน รองเทากีฬา
และเสื้อผาเด็ก ที่มีอัตราภาษีสูงถึงรอยละ 48 และ 32.8 ตามลําดับ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังไดกําหนด
สินคา 291 รายการใหเปนสินคาออนไหวในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิลี และ
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย โดยผลิตภัณฑเกษตรและอาหารที่สหรัฐฯ ยื่นขอเสนอใหเปนสินคาออนไหว เชน
น้ําตาล ทูนากระปอง อาหารทะเลกระปอง และผลไมกระปอง เปนตน สวนสินคาอุตสาหกรรมทีส่ หรัฐฯ
เสนอให เปนสิน คาออนไหวเชน สิ่ง ทอและเครื่องนุ งหมหลายรายการ รองเทากีฬาประเภทตางๆ
เครื่องเซรามิคเคลือบ เครื่องปอรซเลน เครื่องประดับเงิน รถบรรทุกขนาดเล็ก เปนตน
สวนทาทีของสหรัฐฯ ในการเจรจาลดภาษีสินคานําเขากับประเทศอื่นๆ นั้น พบวาสหรัฐฯ จะมี
รูปแบบการลดภาษีตามหมวดสินคา (staging category) โดยสินคาในกลุมเดียวกันจะมีวิธีการลดภาษี
ที่เหมือนกัน รวมทั้งจะใชระยะเวลาการลดภาษีลงเหลือศูนยเทากัน สําหรับทาทีของไทยในการเจรจา
เกี่ยวกับขอตกลงทางดานภาษีศุลกากรนั้น พบวาไทยมีรูปแบบการลดภาษี 3 รูปแบบ ไดแก การไม
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เก็บภาษีนําเขาของสินคาที่เดิมมีอัต ราภาษีอยูที่รอยละ 0 อยูแลว การลดภาษีของกลุมสินคาทั่ว ไป
(normal list) และการลดภาษีของกลุมสินคาออนไหว (sensitive list)
สินคาในกลุมแรกซึ่งไมมีการเรียกเก็บภาษีนําเขาอยูแลวในปจจุบันมีจํานวน 238 รายการ
ในขณะที่สินคาทั่วไปจะมีระยะเวลาในการลดภาษีตั้งแต 0-5 ป โดยเปนสินคาที่พรอมลดภาษีระหวาง
กันเมื่อความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใชจํานวน 3,146 รายการ และเปนสินคาที่จะลด
ภาษีใหเหลือศูนยภายในเวลา 5 ปจํานวน 1,946 รายการ สวนสินคาออนไหวซึ่งมีจํานวน 161 รายการ
จะมีระยะเวลาในการลดภาษีตั้งแต 6-20 ป สินคาออนไหวของไทยสวนใหญจะอยูในกลุมสินคาที่มีการ
จํากัดโควตาหรือเปนสินคาเกษตรที่มีมาตรการปกปองพิเศษ เชน มันฝรั่งสดและแชแข็ง มันฝรั่งแปร
รูป เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จ รูป ชา ขาวโพด น้ําตาล นมพรอมดื่ม นมผงขาดมันเนย เนื้อสัตว สวน
ตางๆ ของสัตว และน้ําผึ้ง เปนตน
สินคาไทยที่จะไดรับประโยชนมากจากการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาใน
กลุมที่ปจจุบันสหรัฐฯ จัดเก็บภาษีนําเขาในอัต ราที่สูง แตจ ะไดรับ สิทธิลดภาษีในทันทีที่ความตกลง
การคาเสรีมีผลบังคับใช เชน ปลาปรุงแตง ผัก ผลไม กระเปาเดินทาง ของที่ทําดวยวัตถุจักสาน ผาผืน
ที่ทําดวยฝาย ผาทอแบบมีขน เสื้อผาเด็ก ชุดสูท ถุงมือผา รองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก รองเทา
สว นบนทํ าด ว ยวั ต ถุ ท อ เครื่ องใช เ ซรามิ ค เครื่อ งแก ว บนโต ะ อาหาร เฟอรนิ เจอร เ ครื่ อ งแกว และ
รถบรรทุก เปนตน
ในทางกลั บกัน สินคาไทยที่อาจจะไดรับ ผลกระทบจากการที่ สินคาสหรั ฐฯ สามารถเขามา
แข งขั นในตลาดไดมากขึ้น คือสิ นค าในกลุ มที่ ปจ จุ บันไทยได จัด เก็บ ภาษีนํา เขาในอัต ราที่สูง และ
จําเปนตองลดกําแพงภาษีลงตามความตกลงการคา เชน เนื้อโค ผักผลไม เครื่องดืม่ นมและผลิตภัณฑ
นม น้ําตาล ยาสูบ และผลิตภัณฑ เคหะสิ่งทอ สารฆาแมลง เครื่องใชในครัว เครื่องปรับอากาศ และ
ตูเย็น เปนตน
เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขันภายใตภาวะการคาเสรีมากขึ้น สสว. และหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะดําเนินการดังตอไปนี้
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เสริมสรางปจจัยและพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการแขงขันใหแกผปู ระกอบการ
เชน ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการผลิต เพือ่ ลดตนทุนของผูป ระกอบการ
สงเสริมการนําเทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการผลิต การ
บริหารจัดการ การจัดซื้อ การสงมอบสินคา และการกระจายสินคาของ
ผูประกอบการ ตลอดจนสงเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการถาย
โอนเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ

2. มาตรการทางการคาทีไ่ มใชภาษี
นอกจากประเด็นการไมผานตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดแลว สาเหตุอีก ประการหนึ่งที่ทําให
สินคาสงออกจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งไมไดรับสิท ธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความ
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ตกลงการคาเสรีคือ การที่สินคานั้นถูกปดกั้นการเขาสูตลาดอันเนื่องมาจากการใชมาตรการทางการคา
อื่นๆ ที่ไมใชภาษีของประเทศผูนําเขา เชน มาตรการทางเทคนิค มาตรการสุข อนามัย หรือมาตรการ
ปกปองแมวาในปจจุบัน จะมีกติกาในการใชมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีภายใตก รอบการคาเสรี
ขององคการการคาโลก งานวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวา ประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐฯ และ
ประเทศที่พัฒ นาแลว ยังคงใชมาตรการเหลานั้ นในการปกปองผูผลิ ตภายในประเทศของตนอยา ง
เขมขนแทนการใชกําแพงภาษี
การนํามาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีมาใชจะทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
ในการผลิตและการสงออกสินคาไปยังประเทศที่ประกาศใชมาตรการดังกลาว เพื่อความสะดวกในการ
เปรียบเทีย บตนทุนสว นเพิ่มนี้ ไดมีก ารคํานวณ “อัต ราเทีย บเทาภาษี” ที่เกิดจากมาตรการเหลานั้น
จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีที่ไทยนําไปใชกับสินคาประเภทไขมันและ
น้ํามันทําใหสินคามีราคาสูงขึ้นอันเนื่องมาจากอัตราเทียบเทาภาษีอีกถึงรอยละ 596.6 ในขณะที่อัตรา
เทียบเทาภาษีที่เกิดจากการที่สหรัฐฯ นํามาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีมาใชกับสินคาเหล็กคิด เปน
ถึงรอยละ 284.1
ในภาพรวมแลว มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีที่ทั้งไทยและสหรัฐฯ นําไปใชมากที่สุดคือ
มาตรการสุขอนามัย โดยไทยและสหรัฐฯ นํามาตรการดังกลาวไปใชกับ กลุมสินคาเกษตรและอาหาร
มากถึงรอยละ 78.5 และ 61.9 ของจํานวนสินคาทั้งหมดในกลุม ตามลําดับ สําหรับมาตรการตอบโต
การทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุนนั้น จากสถิติที่ผานมาพบวา ไทยยังไมเคยใชมาตรการดังกลาว
กั บ สหรั ฐฯ เลย แต ก ลับ ถู ก สหรั ฐ ฯ นํ า มาตรการดั ง กล า วมาใช กั บ สิน ค าต างๆ เช น เฟอร ฟ ว ริ ล
แอลกอฮอล ผลิตภัณฑเหล็ก กุงสดแชเย็นแชแข็ง และสับปะรดกระปอง
นอกจากนี้ มาตรการสุขอนามัยที่มีความเขมงวดของสหรัฐฯ ยังมีผลทําใหสินคาในกลุม เกษตร
และอาหารของไทย โดยเฉพาะสัตวปก ถูกปฏิเ สธการนําเขา สวนมาตรการทางเทคนิคของสหรัฐฯ
อาจจะทําใหสินคาไทยในกลุมเครื่องใชไฟฟา อิเ ล็กทรอนิกส และเครื่องมือแพทย ที่ผลิตไมต รงตาม
มาตรฐานหรือเงื่อนไขลักษณะเฉพาะที่ สหรัฐฯ กําหนดไว ถู กปฏิเสธการนํา เขาเช นกัน นอกจากนี้
ผูประกอบการไทยยังจะตองมีภาระคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรฐานใน
การผลิตสินคาเพิ่มขึ้น เชน การติดฉลาก เปนตน
ในส ว นมาตรการปกป อ ง ผู สง ออกเหล็ก ของไทยได รับ ผลกระทบจากการที่ สหรั ฐ ฯ ได
ประกาศใชกฎหมายการคามาตรา 201 ในการปกปองสินคาเหล็กภายในประเทศตน และหากไทยยัง
ไม สามารถทํ า ความตกลงกั บ สหรั ฐ ฯ ได อ ย า งชั ด เจนวา สิน ค าจากไทยในกลุ มใดที่ เ ป น ”สิน ค า ที่
เหมือนกัน” หรื อ “สินคาที่แข งขันโดยตรง” กับ สินคาที่ผ ลิ ตในสหรัฐฯ อาจจะทําใหสิ นคาไทยหลาย
ประเภทถูกดําเนินมาตรการ จนทําใหผูประกอบการไทยไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีศุลกากร

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปญหาดังกลาว สสว. และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ควรดําเนินการดังนี้
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เจรจาให มี ก ลไกระงั บ ข อ พิ พ าทร ว มระหว า งไทยกั บ สหรั ฐ ฯ ในรู ป แบบทวิ ภ าคี
(bi-national panels) ในการตอบโต ก ารทุ มตลาดและตอบโต ก ารอุ ด หนุ น เพื่ อให
หนวยงานรัฐของทั้ง 2 ประเทศมีสวนรวมในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ไมใชการใหสทิ ธิขาด
ในการดําเนินการแกประเทศผูนําเขาเทานั้นตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร
เจรจาใหมกี ารใชกฎระเบียบทางเทคนิคที่โปรงใส ในประเด็นมาตรการทางเทคนิคและ
สุขอนามัย และตองมีการแจงลวงหนาหากจะมีการบังคับใชกฎใหมๆ เพื่อใหเวลาในการ
แสดงความคิดเห็น
รวมทั้งเจรจาใหสหรัฐฯ
ใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก
ผูประกอบการไทยในการผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามทีส่ หรัฐตองการ

นอกจากนี้ สสว. และหนว ยงานรัฐที่เกี่ยวของควรใหการชวยเหลือผูป ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของไทย เพื่อใหผูประกอบการมีความพรอมมากที่สุดเมื่อความตกลงการคา
เสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใชดังนี้
- จัดอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีแกผปู ระกอบการ
- พัฒนาหองปฏิบัตกิ ารตรวจสอบความปลอดภัยของสินคาสงออกของไทยเพื่อตรวจสอบ
และใหใบรับรองแกสินคาสงออกของไทยทีผ่ านตามมาตรการสุขอนามัยของสหรัฐฯ
- จัดตั้งคณะทํางานรวมกับภาคเอกชนในการตรวจสอบและคัดคานมาตรการทางการคาที่
ไมใชภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจจะสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย
- จัดตั้งคณะทํางานในการใหคําแนะนําแกผปู ระกอบการไทยในกรณีที่เกิดขอพิพาททาง
การคากับสหรัฐฯ อันเนือ่ งมาจากมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมาตรการตอบโตการทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุน เพื่อเจรจาหาขอยุติ และหา
มาตรการรองรับผลกระทบหากไมสามารถเจรจาตอรองกับสหรัฐฯ ได

3. แหลงกําเนิดสินคา
กฎวาดว ยแหลงกํา เนิดสินค าเปนอีก ประเด็นหนึ่งที่มีค วามสําคั ญในการเจรจาความตกลง
การคาเสรี เนื่องจากกฎที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมจะสามารถปองกันการเกิดการบายเบนทาง
การคา (trade deflection) ซึ่งหมายถึงการสวมสิทธิ์ไดรับสิทธิพิเ ศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศที่
ไมไดเปนสมาชิกความตกลงได แตหากกฎดังกลาวมีความเขมงวดมากเกินไป ก็อาจจะทําใหสินคา
นํ า เข า จากประเทศสมาชิ ก ความตกลงไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ พิเ ศษทางภาษี ศุ ล กากร เนื่ องจากไม ผ า น
หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิด และทําใหภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ย วของตองเสียคาใชจาย
เพิ่มขึ้น
หลั ก เกณฑ พื้ น ฐานที่ ใช ในการพิ จ ารณาแหล ง กํ า เนิ ด สิน ค ามี 3 หลั ก เกณฑ ได แ ก การ
พิจารณาสินคาที่ไดมาหรือมีการผลิตโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (wholly obtain: WO) ซึ่ง
มักใชกับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในประเทศนั้น และสัต วมีชีวิต ที่เกิดและเติบโตใน
ประเทศ การผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพอยางเพียงพอ (substantial transformation) ซึ่ง
มักใชกับสินคาอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากการเปลี่ย นแปลงพิกัดอัตราศุลกากร (change in tariff
classification: CTC) และ/หรือสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (local content: LC) และหลัก เกณฑ
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สุด ทา ยคือ การพิ จารณากระบวนการผลิต ที่สํา คัญ (specific manufacturing process) สว น
หลักเกณฑพิเศษเพิ่มเติมที่ใชในการพิจารณาแหลงกําเนิด สินคามี 2 หลักเกณฑคือ หลักเกณฑการ
สะสม (accumulation) และหลักเกณฑ tolerance หรือ de minimis
จากการวิเ คราะห ก ฎว าดว ยแหล ง กํ า เนิ ด ที่ สหรั ฐฯ นํ า ไปใช ในความตกลงการค า เสรี กั บ
ประเทศตางๆ พบวา สหรัฐฯ ไดนําหลักเกณฑพื้นฐานและหลัก เกณฑเพิ่มเติมดังกลาวมาใชในการ
พิจ ารณาแหลง กํา เนิ ดสิ นคา โดยในเกื อบทุก ความตกลงจะใช ห ลัก เกณฑ การพิ จารณาสิ นค าชนิ ด
เดียวกันคลายคลึงกัน แตจะมีระดับความเขมงวดของการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศที่
แตกตางกันไป
จากการวิเคราะหสินคาไทย 21 รายการที่มีมูลคาการสงออกจากไทยไปสหรัฐฯ สูงในป 2546
พบวา หากสหรัฐฯ นําหลักเกณฑก ารพิจ ารณาแหลงกําเนิดสินคาภายใตก รอบความตกลงสหรัฐฯสิงคโปร สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ-ชิลี มาใชในการเจรจาความตกลงไทย-สหรัฐฯ จะทําใหสนิ คา
ไทย 8 รายการไมผานตามหลักเกณฑของสหรัฐฯ แมสินคาเหลานั้นจะไดรับการพิจารณาวาเปนสินคา
ที่มีแหลงกําเนิดจากไทยตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย คือ โพลิเอสเทอร เสื้อสเวตเตอร
หรื อ เสื้ อ กั๊ ก เสื้ อ ผ า เค รื่ อ งแต ง กายเด็ ก สู ท ผู ห ญิ ง เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี หม อ แปลงไฟฟ า
เครื่องใชไฟฟา และเฟอรนิเจอร สาเหตุที่ทําใหสินคาดังกลาวไมผานกฎคือ สินคาไมผานหลักเกณฑ
การกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือไมผานตามหลักเกณฑก ารเปลี่ยนพิกัดอัต รา
ศุลกากร
นอกจากปญหาสินคาที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยผลิต อาจจะ
ไม ผ า นตามหลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาแหล ง กํ า เนิ ด สิ น ค า แล ว ป ญ หาที่ พ บอี ก 2 ประการคื อ
ผูประกอบการสวนใหญยังสับสนเกี่ย วกับ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ใชในความตกลงการคาเสรี
ภายใตกรอบความตกลงที่แตกตางกัน เชน เขาใจวาทุกกรอบความตกลงใชหลักเกณฑในการพิจารณา
แหลงกําเนิดสินคาหลักเดียวกันทั้งหมด เปนตน และยังขาดระบบการบันทึกบัญชีตนทุนที่ดี ทําใหไม
สามารถคํานวณตามหลักเกณฑได
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปญหาดังกลาว สสว. และหนว ยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควร
ดําเนินการ ดังนี้
-

เจรจาใหใชหลักเกณฑการกําหนดสัดสวนวัตถุดบิ ภายในประเทศใหเทากับสัดสวนที่ระบุ
ในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย คือที่รอยละ 40
ประชาสัมพันธการเจรจาการคาเสรีของไทยกับประเทศคูค าตางๆ โดยเรงดวน
เจรจาใหมกี ารรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานของรัฐ
แทนทีจ่ ะเปนการรับรองโดย
ภาคเอกชนเองตามทีท่ างสหรัฐฯ ใชในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร เพือ่ ลดภาระความ
เสี่ยงของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
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4. การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ขอตกลงเรื่องสิทธิ ในทรั พยสิ นทางปญญาเปนประเด็ นที่สหรัฐ นํามารว มเจรจากั บประเทศ
คู ค วามตกลงการค า เสรี แ บบทวิ ภ าคี เพื่ อ ต องการยกระดั บ การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาให
เทียบเทากับมาตรฐานของตน ซึ่งมีความเขมงวดสูงกวามาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงทริปสภายใต
องคการการคาโลก ขอตกลงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่สหรัฐเจรจากับประเทศคูภาคีสว นใหญ
จะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรเปนหลัก
แมวาไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกองคการทรัพยสินทางปญญาโลก อนุสัญญากรุงเบิรน และมี
พันธกรณีตามความตกลงทริปสในฐานะที่ไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก แตก็ยังไมไดเ ขาเปน
ภาคีสมาชิกความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุม ครองทรัพยสินทางปญญาอีกหลายฉบับ เชน
ความตกลงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบีย นเครื่องหมายการคา (Madrid Agreement Concerning the
International Registration of Marks) อนุสัญญาความรว มมือดานสิท ธิบัต ร (Patent Cooperation
Treaty: PCT) อนุสัญญาลิขสิทธิ์ข ององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
อนุ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การแสดงและสิ่ ง บั นทึ ก เสี ย งขององคก ารทรั พ ย สิน ทางป ญ ญาโลก (WIPO
Performances and Phonograms Treaty) เปนตน ในขณะที่สหรัฐฯ ไดเขาเปนสมาชิก ความตกลง
ดังกลาวทั้งหมดแลว
จากการศึกษาทาทีของสหรัฐฯ พบวาสหรัฐฯ มักจะเจรจาใหประเทศคูค วามตกลงยกระดับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเทียบเทากับมาตรฐานของตนหาก ไทยยอมรั บ ตามข อ ตกลงการ
คุม ครองทรัพ ยสินทางป ญ ญาตามความตกลงการคา เสรีที่ ผ านมาของสหรั ฐฯ จะทํา ให ระบบการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของไทยมีมาตรฐานสูงเกินกวาระดับการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะสงผลให
เกิดผลกระทบในวงกวางไมเพียงแตเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
เทานั้น
ในสวนของผลกระทบตอภาคการผลิต ในภาพรวม หากไทยตองปฏิบัติต ามอนุสัญญา PCT
ผูป ระกอบการไทยจะขาดโอกาสในการใชสิทธิบั ตรที่อยูในคลังสิทธิบั ตรตางประเทศถึงกวารอยละ
99.95 ของจํานวนสิทธิบัตรที่มีการยื่นจดทะเบียนในตางประเทศทั้งหมด โดยไมเสียคาใชจาย แมวา
สิทธิบัตรนั้นจะไมไดจ ดทะเบีย นในไทย เนื่องจากอนุสัญญาดังกลาวจะเอื้อใหชาวตางชาติเขามาจด
ทะเบียนในไทยมากขึ้น
ในสวนของผลกระทบตอภาคเกษตรและอาหาร หากไทยตองปฏิบัติตามอนุสัญญา UPOV
Convention (1991) วาดวยการคุมครองพันธุพืช จะทําใหไทยไมสามารถอางสิทธิการเปนเจาของพันธุ
พืชพื้นเมืองและสารพันธุกรรมพืชได รวมทั้งอาจจะทําใหเกษตรกรไทยมีตนทุนในการใชทรัพยากรพืช
และสัตวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตองจายคาตอบแทนใหแกชาวตางชาติที่ไดจดสิทธิบัตรพืชและสัตวดังกลาว
ในส ว นของผลกระทบต อ ระบบสาธารณสุ ข หากไทยต องปฏิ บั ติ ต ามมาตรการคุ มครอง
สิทธิบัตรในผลิตภัณฑยา จะทําใหรัฐไมสามารถจัดหายารักษาโรคที่มีราคาถูกใหแกผปู ว ยได รวมทัง้ จะ
ทําใหคนไทยมีตนทุนในการเขาถึงยาเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการจํากัดสิทธิใหเฉพาะหนวยงานรัฐและ
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หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากรัฐเทานั้นที่สามารถบังคับใชสิทธิ แมจ ะยังไมไดรับความยินยอมจากผู
ทรงสิทธิ
ในสวนของผลกระทบตอระบบการศึกษา รัฐอาจจะไมสามารถจัดหาตําราเรียนหรือโปรแกรม
คอมพิว เตอรราคาถูกใหแ กสถาบั นการศึกษาและหองสมุดได เนื่องจากจะตองเสี ย คาลิข สิทธิ์อยาง
ถูกตอง
นอกจากนี้ หากมีการขยายขอบเขตการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในสวนที่เกี่ย วของกับ
สินคาดิจิตอลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกวางกวาขอบเขตที่ระบุตามความตกลงทริป ส จะทํา
ให ผูป ระกอบการต อ งเสี ย ค าใช จ ายในการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศโดยเฉพาะอย างยิ่ งโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การขยายความคุมครองเทคโนโลยีสารสนเทศดวยสิทธิบัตรในวิธกี าร
ดําเนินธุรกิจ (business method patent) จะเปนการผูกขาดชองทางการดําเนินธุรกิจ การคุมครอง
ดังกลาวอาจจะทําใหผูประกอบการไทยสูญเสียโอกาสในการทําธุรกิจได

ดังนี้

สสว. และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ งควรดําเนินการในฐานะคณะผูเจรจากับสหรัฐฯ
-

-

-

ชี้ใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ขัด
กับหลักความสมดุลในการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาของไทย ซึ่งอาจจะสงผลเสียตอ
สังคมไทยมากกวาผลดี
ชี้ใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ขัด
กับเปาหมายในการพัฒนาประเทศของไทย โดยชีว้ าระดับของการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาขึ้นอยูก บั ระดับการพัฒนา
ดังนั้นการที่ประเทศไทยยังเปนประเทศกําลัง
พัฒนาจึงนาจะมีระดับการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาที่ต่ํากวาประเทศทีพ่ ัฒนาแลว
อยางสหรัฐฯ
พยายามยืดเวลาในการปฏิบตั ิตามขอตกลงออกไป เชน เจรจาใหมีเวลาปฏิบตั ิตาม
พันธกรณีอยางนอย 10 ปขึ้นไป หลังจากทีค่ วามตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับ
ใช
ตอรองใหไทยยอมรับขอตกลงในการคุมครองพันธุพืชตาม UPOV Convention (1978)
ไมใชตาม UPOV Convention (1991) ทั้งนี้เนื่องจากขอตกลงหลังจะทําใหเกษตรกรราย
ยอยสวนใหญของไทยเสียประโยชน โดยการชี้ใหเห็นวา UPOV Convention (1978)
เปนตนแบบในการรางกฎหมายการคุมครองพันธุพืชของไทยอยูแ ลว ดังนั้นการอนุวัตร
ตาม UPOV Convention (1978) จะทําไดงายกวา
ตอรองใหไทยยังไมตองเปนภาคีอนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT)
ไมขยายอายุการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรใหนานเกินกวาที่ระบุไวในปจจุบัน เพื่อ
เปนการปองกันการผูกขาดของผูทรงสิทธิ
ไมขยายขอบเขตการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐเกินกวาสาขาที่ระบุในความ
ตกลงทริปส
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-

ไมยอมรับบทบัญญัติที่เกีย่ วกับการเขาสูตลาดยาและสารเคมีที่ใชในการเกษตรของ
ผูประกอบการรายใหมบางประเด็น เชน ประเด็นการขยายเวลาการคุมครองสิทธิบตั ร
กรณีกระบวนการอนุมตั ิมคี วามลาชา หากความลาชาดังกลาวไมไดเกิดจากการเลือก
ปฏิบตั ิตอผูยื่นจดสิทธิบัตรของสหรัฐฯ และประเด็นการหามผูประกอบการรายใหมใช
ขอมูลผลการทดสอบยาของผูทรงสิทธิบัตรทีย่ ื่นขออนุญาตวางตลาดกอน เปนตน

นอกจากนี้ สสว. ควรจะใหการชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทย เพื่อใหผูประกอบการมีความพรอมมากที่สุดเมื่อความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผ ลบังคับใช
ดังนี้
-

รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน กรมทรัพยสินทางปญญา ในการใหความรู
เรื่องกฎหมายทรัพยสินทางปญญาตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการจดสิทธิบัตร หรือการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา
สงเสริมใหผูประกอบการไทยจดสิทธิบตั รและเครื่องหมายการคา
เพื่อปองกันการนํา
ทรัพยสินทางปญญาของตนไปใชโดยไมชอบธรรม
พยายามปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาใหมีประสิทธิผล เพื่อเปนกลไก
ในการปองกันการผูกขาดโดยผูทรงสิทธิที่ไดรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
สงเสริมการใชงานซอฟตแวรประเภท open source ซึ่งไมจําเปนตองเสียคาลิขสิทธิ์การ
ใชงาน

5. การคาบริการ
การเจรจาการคาบริการของสหรัฐจะเนนประเด็นเรื่องการเขาสูตลาดบริการและการกํากับดูแล
ในประเทศที่เปนธรรม สาระสําคัญของความตกลงครอบคลุมการคาบริก ารขามพรมแดนของทั้งสอง
ประเทศและสิทธิการลงทุนและการประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา โดยจะเปดตลาดภายใตขอ
ผูกพันแบบ Negative list approach ซึ่งหมายความวา กรอบของการเปด เสรีจะครอบคลุมบริการทุก
สาขายกเวนที่สงวนไวในภาคผนวกของบทวาดวยการคาบริการ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดจัด ทํา
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ สหรัฐอเมริกา มาเปนระยะเวลาเกือบ 40 ปแ ลว
โดยนักลงทุนและบริษัทของสหรัฐอเมริกาจะไดรับสิท ธิพิเศษในการลงทุนในประเทศไทยในทุกสาขา
การผลิตและการบริการยกเวน 6 สาขาอันไดแก ขนสง สื่อสาร การธนาคาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแ ล
เงินฝากหรือเงินลงทุนของผูอื่น การคาผลผลิตทางการเกษตร และการคาอสังหาริมทรัพยเทานั้น
ผลกระทบของความตกลงดานบริการภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐ
กับ ไทยที่จ ะมีตอภาคธุรกิจ และผูบ ริโภคไทยอาจไมมากนัก ในระยะสั้ น เนื่องจากความตกลงจะให
ขอยกเวนสําหรับ 1) มาตรการตางๆ ของรัฐที่เ ปนการจํากัดการแขงขันจากตางชาติที่บังคับใชอยูใน
เวลาที่มีการทําความตกลง โดยมีการระบุระยะเวลาที่จะยกเลิกมาตรการดังกลาว 2) สาขาบริการที่ยัง
ไมพรอมจะเปดเสรี รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ปลอดภัย และวัฒนธรรม เปนตน สว นใน
ระยะปานกลางและระยะยาวที่จะมีการเปดเสรีในวงกวางมากขึ้น ประเด็นที่นาเปนหว งคือการใหสิทธิ
แกนักลงทุนสหรัฐแตเพียงชาติเดียวอาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได นอกจากนี้แลว การที่
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การอุดหนุนของภาครัฐไมอยูในกรอบของความตกลงอาจเปดโอกาสใหรัฐบาลอเมริกันสามารถใหการ
อุดหนุนแกบริษัทเอกชนของตนที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยไดอยางเต็มที่ สงผลใหบริษัทไทยไม
สามารถแขงขันได
นอกเหนือจากเรื่องการเปดเสรี ประเด็นที่ตองใหความสนใจภายใตความตกลงคือ 1) ขอหาม
มิใหรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพแลวไดรับสิทธิพิเศษที่มากไปกวาคูแขงเอกชนในตลาดซึ่งอาจเปนปญหา
สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ยังตองแบกรับภาระในการใหบริการเชิงสังคม และ 2) ขอหามมิใหรัฐมีมาตรการ
ใดๆ อั นเปนการจํากั ดมิให นักลงทุ นจากประเทศภาคีโอนเงินออกนอกประเทศ ซึ่ง หมายความว า
ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมมีสิทธิเขาควบคุมการไหลเขาออกของเงินตราที่อาจเกิดจากการเปดเสรี
ภาคบริ การได แม กระทั่งในกรณี ที่ เกิ ด ป ญ หาดุ ลการชํ าระเงิ นก็ ต าม แม ในการตกลง GATS จะมี
ขอยกเวนใหรัฐภาคีสามารถใชมาตรการควบคุมการไหลเขาออกของทุนไดในกรณีดังกลาว
สาขาบริการที่สหรัฐใหความสนใจเปนพิเศษคือ สาขาบริการโทรคมนาคม การเงิน และบริการ
ไปรษณียดวนพิเศษ ซึ่งการเปดเสรีในสาขาบริการที่สหรัฐใหความสนใจจะสงผลกระทบโดยตรงกับ
ผูประกอบการรายใหญของประเทศ เนื่องจากสาขาบริการดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองใชการลงทุนสูงจึงทํา
ใหผูประกอบการในตลาดเปนผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย นอกจากนี้แลว ผูป ระกอบการชาติ
อื่นๆ ที่ไมไดรับสิทธิในการลงทุนก็อาจไดรับ ผลกระทบดวย ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย อมในฐานะที่ เ ป น ผู บ ริโภคน า จะได ป ระโยชน จ ากการแข ง ขั นที่ รุน แรงมากขึ้ นจากการที่
ผูประกอบการสหรัฐสามารถเขามาเสนอบริการแขงกับธนาคารหรือผูประกอบกิจการสื่อสารไทยได
ยกเวนในกรณีทมี่ ีการผูกขาดเกิดขึ้นในระยะปานกลางหรือในระยะยาว
สําหรับโอกาสที่ผูประกอบการไทยจะตักตวงสิทธิที่ไดรับภายใตความตกลงวาดวยการเปดเสรี
การค า บริก ารนั้น มีนอยเนื่องจากแม สหรัฐอเมริ กาจะมี ขอ จํา กั ดหุ นส ว นต างชาติ นอยมาก แตจ ะมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับการที่คนตางชาติจะเขาไปทํางานในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากศักยภาพในการแขงขัน
ในสาขาบริการของไทยโดยสวนมากเกิดจากขอไดเปรียบของตนทุนแรงงานที่ต่ํากวา มิใชขนาดของ
ทุนหรือเทคโนโลยีซึ่งผูประกอบการอเมริกันมีค วามไดเปรีย บ การที่ความตกลงไมครอบคลุมถึงการ
เปดเสรีการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา (mode 4) ทําใหผูประกอบการไทยไดประโยชนนอยมาก
เพื่อเปนการรองรับการเปดเสรีภาคบริการ ภาครัฐควรดําเนินการดังนี้
1) เร ง บั ง คั บ ใช ก ฎหมายแข ง ขั น ทางการค า อย า งจริ ง จั ง เพื่ อ ป อ งกั น การผู ก ขาดโดย
ผูประกอบการขนาดใหญจากตางประเทศ
2) ศึกษานโยบายการอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับสาขาบริก ารตางๆ ที่จ ะเปดใหมี
การเขามาลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี
3) เปดเสรีภาคบริก ารตามหลัก MFN ใหแ กผูประกอบการชาติอื่นดว ยหากตลาดเกิด การ
ผูกขาดขึ้น
4) ยกเวนการสงเงินออกนอกประเทศในกรณีประสบปญหาขาดดุลการชําระเงิน
5) เจรจาเพื่อขอรับโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B เพื่อใหผูใหบริการวิชาชีพที่เปนคนไทย
สามารถเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกาไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น
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6. การลงทุน
สาระสําคัญของประเด็นดานการลงทุนภายใตความตกลงทวิภาคีที่สหรัฐอเมริกาลงนามกับ
ประเทศคูคาคือ 1) การเปดเสรีใหนักลงทุนจากประเทศภาคีสามารถเขามาลงทุนในทุกธุรกิจไดเสมือน
กับนักลงทุนไทย 2) การใหการคุมครองการลงทุนของประเทศภาคีตามบทบัญญัติของความตกลง ซึ่ง
รวมถึงการรับรองการปฏิบัติที่เปนธรรมจากรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการริบทรัพยหรือการดําเนินมาตรการ
ตางๆ ที่มีผลเสมือนการริบทรัพย และการใชมาตรการทางปกครองกับ นักลงทุน 3) การอนุญาตใหผู
ลงทุนจากประเทศภาคีสามารถโอนเงินระหวางประเทศไดอยางเสรี 4) การละเวนจากการใชมาตรการ
การลงทุนที่เปนการจํากัดการคาซึ่งรวมถึงการบังคับการถายทอดเทคโนโลยีซึ่งอยูนอกเหนือ TRIMS
และ 5) การกําหนดกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางบริษัทเอกชนกับรัฐซึ่งใหสิท ธิบริษัท เอกชน
สามารถฟองรองและเรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลของประเทศภาคีไดหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นโดยใช
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ
กฎระเบียบการลงทุนของประเทศไทยในปจจุบันภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542 เปดเสรีใหนักลงทุนตางชาติเขามาประกอบกิจการในภาคการผลิตไดอยางเต็มที่ สวน
ภาคบริการยังมีขอจํากัดสําหรับการเขามาประกอบกิจการโดยนัก ลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดไม
เกินรอยละ 49 อยางไรก็ตาม นักลงทุนสัญชาติอเมริกันสามารถเขามาประกอบกิจการในทุก สาขา
บริการในประเทศไทยไดตั้งแตป พ.ศ. 2509 ภายใตเงื่อนไขของสนธิสัญญาไมตรีฯ ระหวางไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ยกเวนเพียง 6 สาขาอันไดแก ขนสง สื่อสาร การธนาคาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแ ลเงิน
ฝากหรือเงินลงทุนของผูอ ื่น การคาผลผลิตทางการเกษตร และการคาอสังหาริมทรัพยเทานั้น ทําใหผล
กระทบจากการเปดเสรีดานการลงทุนไมนาจะมีผลกระทบมากเทาใดนักยกเวนใน 6 สาขาดังกลาว
อย างไรก็ ต าม การเป ด เสรี ด านการลงทุ นภายใต ค วามตกลงการค า เสรี ไ ทย- สหรั ฐ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาที่กวางกวาที่ระบุไวในสนธิสัญญา รวมทั้งขอบเขตของผูที่ไดรับสิทธิลงทุนภายใต
ความตกลงซึ่งจะครอบคลุมไมเ ฉพาะนัก ลงทุนสั ญชาติสหรัฐเทานั้น แตรวมถึงบริษัทตางชาติที่จ ด
ทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ภายใต ก ฎหมายของสหรั ฐ และมี ก ารประกอบการอยา งมี นั ย สํ า คัญ (Substantial
business operation) ในสหรัฐดว ย ซึ่งจะสงผลใหบ ริษัท ตางชาติที่ไมใชสัญชาติสหรัฐสามารถเขามา
ลงทุนในประเทศไทยและไดรับสิทธิการคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐดวย
การเปดเสรีในสาขาบริการที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีฐานะเปนผูใหบริการ
ยอมไดรับผลกระทบในทางลบ เชน บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา บริการขนสงทางรถบรรทุก
บริการรับ จัด สงสินคาระหวางประเทศ และบริก ารรั บจางออกของ คณะวิจั ยขอตั้ งขอสั งเกตวา แม
บริษัทสัญชาติอเมริกันจะไมมีศักยภาพในการแขงขันในสาขาบริการเหลานี้เทาใดนัก บริษัท สัญชาติ
ญี่ปุนกลับใหความสนใจอยางมากเนื่องจากญี่ปุนมีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีสายการเดินเรือ
ระหวางประเทศหลายสายทําใหมีศักยภาพในการแขงขันดานโลจิสติกส ความตกลงการคาเสรีทวิภาคี
ระหวางสหรัฐอเมริกาและไทยอาจเปด โอกาสใหบริษัทสั ญชาติญี่ ปุนเหลานี้ที่จ ดทะเบีย นและมีการ
ประกอบการอยางมีนัยสําคัญในสหรัฐอเมริกาสามารถใชสิทธิในการเขามาลงทุนในประเทศไทยไดดว ย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกําหนดนิยามของผูลงทุนที่จะไดรับสิท ธิภายใตความตกลงฯ วาอยูบนพื้นฐานของ
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สัญชาติ (เชนในกรณีของสนธิสัญญาไมตรีฯ) หรือบนพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ จริงในประเทศคู
ภาคี (เชนในกรณีของความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร)
ความตกลงดานการลงทุนมีผลกระทบไมเพีย งแตกับ ผูประกอบการไทย แตกับรัฐบาลไทย
ดว ย การใหก ารคุ มครองการลงทุ นที่ ขยายกรอบมากขึ้น ทํ าใหรัฐต องระมั ดระวั งมิ ใหนโยบายหรื อ
มาตรการในการกํ ากับดูแ ลใดๆ ที่มีผ ลกระทบตอ ผูลงทุ นจากประเทศภาคี ถูกมองวาเปนการเลือ ก
ปฏิบัติหรือไมเปนธรรม มิฉะนั้นแลวหากผูลงทุนตัดสินใจที่จ ะเรีย กรองคาเสีย หายจากรัฐ รัฐจะตอง
สิ้นเปลืองเวลาและเงินตราในการตอสูในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ นโยบายและ
มาตรการในการกํากับดูแลของรัฐจึงตองมีความชัดเจนและโปรงใส
สําหรับในเรื่องของมาตรการดานการลงทุนนั้น แมค วามตกลงจะหามมิใหมีก ารใชมาตรการ
บังคับการถายทอดเทคโนโลยีเปนเงื่อนไขในการอนุญาตลงทุน แตมิไดหามที่รัฐจะใหแรงจูงใจในการ
ลงทุนแกนักลงทุนตางชาติเพื่อใหมีการถายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ไมมีมาตรการที่เปนการบังคับการถายทอดเทคโนโลยียกเวนในกรณีที่บริษัทตางชาติข อ
อนุญาตในการนําเขาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเทานั้นซึ่งผูลงทุนตองจัดทํารายงานกิจกรรมในการ
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีซึ่งไมขัดกับเงื่อนไขของความตกลงดังกลาว นอกจากนี้แลว ความ
ตกลงมิไดหามนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตอยางใด
การเตรีย มความพร อ มของประเทศไทยในการรองรั บ ความตกลงฯ ด า นการลงทุ นควร
ดําเนินการดังตอไปนี้
1) ศึกษารายละเอียดขอบเขตของการลงทุนและผูลงทุนตางชาติที่ไดรับสิทธิและขอบเขตของ
การลงทุนที่ไดรับสิทธิภายใตความตกลงฯ ใหรัดกุมชัดเจน เพื่อที่จะสามารถประเมินผลกระทบไดอยาง
ถูกตอง
2) แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหนัก ลงทุนไทยไดรับ สิทธิในการคุมครองการลงทุนที่เทา
เทียมกับที่ผูประกอบการสหรัฐไดรับภายใตความตกลงฯ
3) ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนและ
โปรงใสมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการออกกฎ กติกาทางปกครองและการเปด โอกาสใหผูมี
สวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็นในกระบวนการปฏิบัติหนาที่ทางปกครองของหนวยงานของรัฐ
4) สนับสนุนวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดยอมที่จะได รับผลกระทบจากการเปดเสรี เช น
ธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ และบริการรับจางออกของ เปนตน

7. บริการวิชาชีพ
บริการวิชาชีพเปนหัวขอหนึ่งในสาขาบริการธุรกิจที่มีการเจรจาเปดเสรีภายใตกรอบการเจรจา
ระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี โดยวิ ชาชี พ ที่ ป ระเทศภาคี ให ค วามสํ า คั ญ คื อ บั ญ ชี สถาป ต ยกรรม
วิศวกรรม และกฎหมาย ซึ่งนักวิชาชีพเหลานี้จําเปนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น
กฎหมายการทํางานของคนตางดาวของไทยหามคนตางดาวทํางานใน 39 อาชีพรวมถึงอาชีพ
ดานบัญชี วิศวกรรมสาขาโยธา สถาปตยกรรม และกฎหมาย คนตางชาติจึงไมสามารถประกอบ
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อาชีพ เหลานี้ ได แมกฎหมายวิ ชาชี พเฉพาะในแตล ะอาชีพยกเวนอาชีพ ทนายความไมไ ดหามคน
ตางชาติเขามาใหบริการในประเทศไทยก็ตาม
สําหรับการลงทุนของผูประกอบการตางดาวในอาชีพดานบัญชี สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา
และกฎหมายนั้ น ไทยอนุญาตใหผู ป ระกอบการตา งด า วถื อหุ นในบริ ษั ทไทยไดไมเ กิ นร อยละ 49
ยกเว นนั กลงทุ นอเมริ กันที่สามารถลงทุนในบริ ษั ทไดรอยละ 100 ตามสนธิ สัญญาทางไมตรี ไทยสหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity) ค.ศ. 1966
แมสนธิ สัญ ญาไมตรี ฯ จะเปด ให นัก ลงทุนไทยและสหรัฐ ฯ สามารถเขาไปจัด ตั้ง สํา นัก งาน
กฎหมาย หรื อสํานักงานบั ญชี ฯลฯ ในอีก ประเทศหนึ่งได (mode 3) โดยไมมีขอจํากั ด แตในการ
เคลื่อนยายบุคคล (mode 4) ยังมีขอจํากัดตามที่กฎหมายของแตละประเทศกําหนด ทําใหสํานัก งาน
วิชาชี พของสองประเทศยั งต องพึ่งพาบุ คลากรของประเทศนั้นๆ อยู โดยนัก ลงทุน อเมริกันยัง คง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทไทยไมเกินรอยละ 49
จากการศึกษาความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ-สิงคโปร และสหรัฐฯ-ชิลี พบวา
ทั้งสองประเทศตองใหความรวมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานและหลัก เกณฑการออกใบประกอบวิชาชีพ
(licensing) และหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (certification) ใหเปนที่ย อมรับรว มกันทั้งสองฝาย
โดยคํานึงถึงสถานการศึกษา การสอบวัดผล ประสบการณการทํางานวิชาชีพ และการพัฒนาความรู
ดานวิชาชีพตอเนื่อง เปนตน
จากข อตกลง FTA นี้ สหรั ฐฯ ไดให โควตาวีซาประเภท H-1B แก ผูเชี่ย วชาญพิเศษของ
สิงคโปรและชิลใี หสามารถทํางานชั่วคราวในสหรัฐฯ ได 3 ปและตออายุไดอีก 3 ป จํานวน 5,400 คน
และ 1,400 คนตามลําดับ ซึ่งโควตาที่ไดรับนี้เปนสวนหนึ่งในโควตาวีซา H-1B จํานวน 65,000 คนตอ
ปที่สหรัฐฯ จะใหแกผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ดังนั้นหากประเทศไทยทําขอตกลง FTA กับสหรัฐฯ
แลว ไทยนาจะไดประโยชนจากการสงนัก วิชาชีพ ไปทํางานในสหรัฐฯ ไดตามโควตาที่สหรัฐฯ จะให
เชนเดียวกับที่ใหแกสิงคโปรและชิลี
ในทางกลับกัน ผลกระทบที่อาจเกิดกับประเทศไทยในกรณีที่ไทยอนุญาตใหนกั กฎหมายหรือ
นั ก บั ญชี อเมริ กั นสามารถเขา มาทํ า งานในประเทศไทยได คื อ สํา นั ก งานที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ
สํานักงานบัญชีอเมริกัน อาจลดสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทยลง เพราะไมตองพึ่งพาหุนสวน (partner)
คนไทยในการรวมดําเนินธุรกิจแลว แตยังคงตองพึ่งพานักวิชาชีพไทยในระดับปฏิบัติการอยู เพราะ
เปนผูม ีความรูดานกฎหมายและระเบียบของไทย อยางไรก็ตาม สํานักงานกฎหมายอเมริกันที่มีคน
อเมริกันถือหุนทั้งหมดอาจจะเนนใหบริการเฉพาะดานมากขึ้น เชน บริก ารดานกฎหมายการคา ภาษี
และการลงทุนระหว างประเทศ ซึ่ งไม ได แ ขง ขันกับ สํ านั กงานกฎหมายของไทยรวมถึงสํ านั กงาน
วิชาชีพขนาดเล็กที่เนนใหบริการกฎหมายภายในประเทศ
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดเสรีท วิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ รัฐบาลไทยควร
1) เรงพัฒนากฎระเบียบในการกํากับดูแลวิชาชีพ และสรางมาตรฐานบริการวิชาชีพที่ยอมรับโดยสากล
เพื่ อ เตรีย มพรอมสํ าหรั บ ข อผูก พั นที่ สองประเทศต องรว มกัน กํ าหนดมาตรฐานวิ ชาชี พ ในอนาคต
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2) พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับนักวิชาชีพของไทย 3) พัฒนาความรูท างดานวิชาชีพ
ตอเนื่องเพิ่มเติม รวมถึงพัฒนากระบวนการตอใบอนุญาตประกอบอาชีพ และ 4) จํากัดใหสํานัก งาน
วิช าชี พ อเมริ กั น เน นให บ ริ ก ารเฉพาะกลุ มลู ก ค า เช น ให บ ริ ก ารคนต า งชาติ หรื อ เป นที่ป รึ ก ษา
กฎหมายระหวางประเทศ เปนตน

8. นโยบายการแขงขันทางการคา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดานนโยบายการแขงขันทางการคาเปนหัวขอหนึ่งที่อยูในความ
ตกลงสวนใหญของแตละประเทศ เนื่องจากการเปดเสรีทางการคาไมไดหมายถึงการแขงขันที่เปน
ธรรมเสมอไป จึงจําเปนตองมีมาตรการที่ทําใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม
สาระสําคัญของขอตกลง FTA สหรัฐฯ-สิงคโปร คือ
1) สองประเทศจะมีมาตรการและองคกรในการปองกันการผูกขาดที่ไมเลือกปฏิบัตบิ น
พื้นฐานของสัญชาติของผูประกอบการ (Non-Discrimination)
2) บริษัทเอกชนที่ไดรับอํานาจผูกขาดหลังจากที่ไดทําขอตกลงการคาเสรีนี้ จะตองทําการ
ซื้อ หรื อขายสิ นคา หรื อบริ การในเชิ ง พาณิช ย ไมมีก ารเลือ กปฏิบั ติ ในการลงทุน ไม ใช
อํานาจผูกขาดที่มีอยูไปผูกขาดในธุรกิจอื่นที่มีการแขงขัน
3) รัฐวิสาหกิจจะตองทําการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชย และไมทําการตกลง
ใดๆ อันเปนการจํากัดการแขงขันที่ไมมีเหตุผลดานประสิทธิภาพ
4) สองประเทศจะใหความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาใหเกิด
ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการแลกเปลีย่ นขอมูลสาธารณะ และมีความโปรงใสในการ
บังคับใชกฎหมาย
จากสาระสําคัญดังกลาว จะสงผลกระทบในการดําเนินงานดังนี้ ประการแรก คือ ไทยตองเรง
บังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 เนื่องจากยังไมมีการกําหนดเกณฑอํานาจ
เหนือตลาด (มาตรา 25) และเกณฑการรวมธุรกิจ (มาตรา 26) จึงยังไมสามารถบังคับใชก ฎหมายได
ทั้งที่กฎหมายนีม้ ีผลบังคับใชมาแลวกวา 6 ป ซึ่งคณะกรรมการแขงขันทางการคาจะตองเปนผูกําหนด
เกณฑสวนแบงตลาดและเกณฑการรวมธุรกิจดังกลาว การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพจะ
เปนประโยชนตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพราะทําใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมในตลาด
ประการที่สอง คื อ ไทยตอ งบังคับ ใชก ฎหมายการแข งขั นทางการคา กั บ รั ฐวิ สาหกิ จ ไทย
เนื่องจากป จ จุบั นกฎหมายนี้ไมบั งคับใชกับ รัฐวิสาหกิจ การกําหนดให รัฐวิ สาหกิ จตองอยูภ ายใต
กฎหมายนี้ จ ะเป นประโยชน ต อธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอ มที่ แ ข ง ขั น กั บ รั ฐ วิ สาหกิจ เพราะ
รัฐวิสาหกิจ ไมสามารถใชอํานาจผูกขาดที่มีอยูไปกีดกันการแขงขันในตลาดได รวมถึง รัฐวิสาหกิ จ
จะตองมีการจัดซื้อจัดจางในเชิงพาณิชยและไมมีการเลือกปฏิบัติดวย
ประการที่สาม คือ การใหความรวมมือตอมาตรการการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคา
อยูในรูปแบบสมัครใจ จึงไมมีหลักประกันถึงการบังคับใชกฎหมายและการใหความรวมมือกันเมื่อเกิด
กรณีรองเรียนที่เกี่ยวของกับการแขงขันทางการคา
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กลาวโดยสรุป รัฐบาลไทยควรดําเนินการหรือมีจุดยืนเพื่อเตรียมพรอมรับขอผูกพันจากความ
ตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ คือ 1) กําหนดเกณฑสว นแบงตลาดของผูมี
อํานาจเหนือตลาด และสวนแบงตลาดจากการรวมกิจการ 2) ปรับปรุงแกไขกฎหมายการแขงขันทาง
การคาของไทยใหสามารถบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจได 3) ไมควรยอมรับหลักการในการจัดซื้อจัดจางที่
ตองอยูบนพื้นฐานในเชิงพาณิชยเทานั้น 4) ควรกําหนดใหการรวมมือระหวางสองประเทศมีผลผูกพัน
เพื่อใหไทยสามารถขอความรวมมือจากสหรัฐฯ ได 5) ควรมีการศึกษาปญหาการผูกขาดหรือจํากัด
การแขงขันที่ SMEs ไทยประสบเจอในแตละสาขา เพื่อหาทางปองกันหรือชวยเหลือ SMEs เหลานั้น

9. บทสรุป
จากการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภ าคีระหวางไทย
กับสหรัฐอเมริกาทั้ง 8 หัวขอ พบผลกระทบทั้งที่เปนประโยชน และขอควรระวังสําหรับ ประเทศไทย
ดังตอไปนี้

ประโยชนที่ไทยจะไดรับ คือ
• สิน ค า ของผู ป ระกอบการไทยหลายรายการจะได รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ศุ ล กากร
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่ในปจจุบันมีอัตราภาษีนําเขาสูสหรัฐฯ อยูในระดับสูง
• อุปสรรคทางการคาที่เกิดจากมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีตางๆ เชน การใชมาตรการ
ทางเทคนิค มาตรการสุขอนามัย และมาตรการปกปอง อาจจะลดลง หากมีการเจรจาทํา
ความตกลงกันไดอยางชัดเจน
• การบายเบนทางการคาอาจจะลดลง หากมีการใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่เหมาะสม
• การยอมรับประเด็นการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาบางประเด็นที่เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาประเทศ อาจจะชวยจูงใจใหมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น
• การเปดใหนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาสามารถแขงขันในภาคบริการของไทย จะทําใหเกิด
การแขงขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น สงผลใหผูบ ริโภครวมทั้งผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดยอมในฐานะเปนผูบริโภคกลุมหนึ่งไดรับการบริการที่ดีขึ้นพรอมกับราคา
คาบริการที่ลดต่ําลงเชนในธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจการเงิน เปนตน
• คนไทยที่เปนผูเชี่ยวชาญพิเศษจะมีโอกาสทํางานในสหรัฐฯ ไดมากขึ้นหากไทยสามารถ
เจรจาขอโควตาวีซาประเภท H-1B ไดเชนเดียวกับที่สิงคโปรและชิลีไดรับ
• การเคลื่อนยายนักวิชาชีพไปทํางานระหวางสองประเทศมีความสะดวกขึ้น เนื่องจากทั้ง
สองประเทศจะมี ก ารพั ฒ นามาตรฐานและหลั ก เกณฑ ก ารออกใบประกอบวิ ช าชี พ
(licensing) และหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (certification) ใหเปนที่ยอมรับรวมกัน
• กฎกติกาในการกํากับ ดูแลธุรกิจ จะมีค วามชั ดเจนและโปรงใสมากขึ้นตามเงื่อนไขดาน
ความโปรงใส (Transparency) ที่กําหนดไวในขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทาง
การคาของสหรัฐฯ-สิงคโปร โดยอาจตองดําเนินการบังคับ ใชกฎหมายการแขงขันทาง
การคาอยางจริงจังมากขึ้น เพราะจะทําใหผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือกวาไมสามารถ
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จํากัดการแขงขันผูประกอบการรายอื่นรวมถึงผูประกอบการที่เปน SMEs ได อีกทั้งการ
บังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคากับ รัฐวิสาหกิจ จะทําใหเกิดการแขงขันที่เ ปนธรรม
ระหวางผูประกอบการเอกชนกับรัฐวิสาหกิจอีกดวย

ขอควรระวังของไทย คือ
• สินคาของผูประกอบการไทยหลายรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่ในปจ จุบันไดรับ
การปกปองจากกําแพงภาษีและยังไมมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและการ
จัดการ อาจจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง อันเนื่องมาจากการแขงขันทางการคาทีร่ นุ แรง
ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารลดกํ าแพงภาษี ล งตามความตกลงการค า ดั ง นั้ นไทยควรจะเจรจายื ด
ระยะเวลาในการลดภาษี สิ น ค า บางรายการที่ มี ค วามอ อ นไหวสู ง ออกไป เพื่ อ ให
ผูป ระกอบการไทยสามารถปรั บตัว ไดโดยมี สสว. และหนว ยงานที่เ กี่ย วของใหค วาม
ชวยเหลือ
• การใหสิทธิขาดแกประเทศผูนําเขาเทานั้นในการระงับขอพิพาทโดยการใชมาตรการตอบ
โตการทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุนตามความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร ไมสามารถทําให
อุปสรรคทางการคาระหวางไทยกับสหรัฐฯ ลดลงได ดังนั้นไทยควรจะเจรจาใหมีการใช
กลไกระงับขอพิพาทในรูปแบบทวิภาคี (bi-national panels)
• สินคาของผูประกอบการไทยบางรายการ เชน สินคาในหมวดสิ่งทอและเครือ่ งนุงหม ทีแ่ ม
จะผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย อาจจะไมผาน
กฎวาดวยแหลงกําเนิดตามหลักเกณฑที่สหรัฐฯ ใชกับประเทศอื่น รวมทั้งวิธีก ารรับรอง
แหล ง กํ าเนิ ด โดยภาคเอกชนตามที่ ท างสหรัฐ ฯ ใช ในความตกลงการค าเสรีส หรั ฐฯสิงคโปร อาจจะเพิ่มภาระความเสี่ยงใหแกผูประกอบการไทย ดังนั้นไทยควรจะเจรจาใหมี
การใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ตามกรอบความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย และเจรจาใหใชวิธีก ารรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดย
หนวยงานของรัฐแทน
• การใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหลายประเด็นอาจสงผลเสียตอประเทศ
ไทยมากกวาผลดี ไมวาจะเปนขอตกลงในการคุมครองพันธุพืช อนุสัญญาความรว มมือ
ดานสิทธิบัตร การขยายอายุการคุมครองลิข สิทธิ์และสิทธิบัตร การขยายขอบเขตการ
คุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐ และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเขาสูตลาดยาและสารเคมีที่
ใชในการเกษตรของผูประกอบการรายใหม ดังนั้นไทยควรจะเจรจาไมยอมรับที่จ ะปฏิบัติ
ตามขอเรี ยกร องของสหรัฐ ฯ ในหลายๆ ประเด็น หรือหากจํา เปนตองยอมรั บ ควรจะ
เจรจาใหยืดระยะเวลาในการปฏิบัติตามออกไปอีกอยางนอย 10 ป
• การที่ไทยใหสิทธิพิเศษแกสหรัฐฯ มากกวาชาติอื่น อาจทําใหเกิด การผูกขาด และไมมี
ผูประกอบการรายอื่นทั้งที่เปนผูประกอบการไทยและชาติอื่นสามารถแขงขันในตลาดได
ดังนั้นไทยจึงจําเปนตองเรงบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจังเพื่อปองกัน
การผูกขาดโดยผูประกอบการขนาดใหญจากตางประเทศ
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• รัฐวิสาหกิจไทยที่แปรสภาพจะไมไดรับสิทธิพิเศษที่มากไปกวาคูแขงเอกชนในตลาด ซึ่ง
อาจเปนปญหาในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูใหบริการเชิงสังคม ดังนั้นไทยควรเสนอให
ยกเลิกสิทธิพิเศษรัฐวิสาหกิจ ที่แปรรูปเปนบริษัทเอกชน และปรับรื้อระบบการอุดหนุน
บริการเชิงสังคมใหมีความโปรงใสชัดเจนมากขึ้น เพื่อจะไดไมตองพึ่งพาการใหสิทธิพเิ ศษ
เพื่อชดเชยภารกิจในการใหบริการเชิงสังคม
• ธนาคารแหงประเทศไทยจะมีอํานาจในการควบคุมการไหลเขาออกของเงินตางประเทศ
ลดลงตามขอตกลงการเปดเสรีทางการเงิน การบริการ และการลงทุน ซึ่งอาจทําใหไม
สามารถปองกันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการไหลเขาออกของเงินทุนระยะสั้น
จากการเก็งกําไรได ดังนั้นไทยควรเจรจาใหสามารถออกมาตรการในการจํากัดการสง
เงินออกนอกประเทศในกรณีประสบปญหาขาดดุลการชําระเงินได
• การกําหนด “ขอบเขตการลงทุนที่ไดรับการคุมครอง” ควรพิจ ารณาถึงขีด ความสามารถ
ของไทยในการกํากับ ดูแลการลงทุนจากตางประเทศดว ย หากไทยยอมรับเงื่อนไขให
สหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนระยะสั้น เชน การลงทุนในหลักทรัพย ฯลฯ ตามความตกลง
ทางการคาสหรัฐ-สิงคโปรได อาจกอใหเกิดการเก็งกําไรในการลงทุนในระยะสั้น และทํา
ใหเกิดความผันผวนจากการไหลเวียนของเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งยากแกก ารกํากับดูแล
ดังนั้นไทยควรกําหนด “ขอบเขตการลงทุน” ที่ไมรวมเงินลงทุนระยะสั้นประเภทเงินกู ซึ่ง
เปนปจจัยที่มีโอกาสสงผลกระทบตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจสูง หากไทยจําเปนตอง
เปดเสรีการลงทุนระยะสั้นซึ่งรวมถึงเงินกูระยะสั้น ก็ควรมีมาตรการปกปอง (Safeguard
Measure) เพื่อ รองรับป ญหาจากการลงทุนระยะสั้นที่อาจจะเกิด ขึ้นดวย เชน การให
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถใชมาตรการควบคุมการไหลเขาออกของเงินกูระยะสั้น
ไดในกรณีที่เศรษฐกิจมีปญหาคุกคาม (Threat) ดานเสถียรภาพ
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