ไทย – ออสเตรเลีย (ส่ วนการค้ าบริการและการลงทุน)
เรื่ องเดิม
ความตกลงการค้ าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย หรือ Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) ได้
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 โดยกําหนดให้ ไทยและออสเตรเลียเริ่ มเปิ ดเสรี การค้ าทังในด้ านสินค้ า
การบริการ และการลงทุน ระหว่างกัน
สาระสําคัญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้ าบริ การและการลงทุน ไทยกับออสเตรเลียใช้ การเปิ ดตลาดแบบค่อยเป็ น
ค่อยไป โดยจะมีการเจรจาทบทวนใหม่ภายใน 3 ปี นับจากความตกลงมีผลใช้ บงั คับ
ในส่วนที่ไทยเปิ ดตลาดให้ ออสเตรเลียนัน คนออสเตรเลียสามารถลงทุนข้ างมากในธุรกิจทําเหมือง
และธุรกิจบริการบางประเภท โดยมีสาระสําคัญ ได้ แก่
• จะต้ องเป็ นการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment) และไม่ขดั กฎหมายการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าว
• ไทยยังสามารถออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการอุดหนุน การอนุญาตให้ ตา่ งชาติถือครองที่ดนิ และ
อสังหาริมทรัพย์ และการออกมาตรการต่างๆ โดยหน่วยงานบริ หารระดับท้ องถิ่น
• ให้ คนออสเตรเลียร่วมทุนกับคนไทยในธุรกิจทําเหมืองได้ โดยถือหุ้นไม่เกิน 60% (ปั จจุบนั อยู่
ในอํานาจคณะรัฐมนตรี ที่จะอนุมตั ไิ ด้ และการทําเหมืองเป็ นกิจการที่ BOI ให้ การส่งเสริมอยูใ่ นปั จจุบนั )
• สําหรับธุรกิจบริ การบางประเภท อาทิ ศูนย์แสดงสินค้ านานาชาติ โรงแรมหรูหรา ที่จอดเรื อ
เพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวนสนุก สวนสัตว์ และอุทยานสัตว์นํา
เป็ นต้ น ไทยเปิ ดตลาดให้ คนออสเตรเลียร่วมทุนกับคนไทยโดยถือหุ้นได้ ไม่เกิน 60% ภายใต้ เงื่อนไขว่าต้ อง
เป็ นธุรกิจขนาดใหญ่และใช้ เงินทุนสูง
• สําหรับธุรกิจบริการบางประเภท ได้ แก่ บริ การจําหน่ายและติดตังสินค้ าที่ผลิตจากนิตบิ คุ คล
ออสเตรเลียที่จดั ตังในไทย (โรงงานออสเตรเลียในไทยผลิตเองและจําหน่ายเอง) และบริการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคพืนฐานที่ต้องใช้ อปุ กรณ์และความชํานาญพิเศษในการก่อสร้ าง นัน ไทยเปิ ดตลาดให้ คน
ออสเตรเลียถือหุ้นได้ ทงหมด
ั
ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายปั จจุบนั
นอกจากนี ยังอนุญาตให้ นกั ธุรกิจออสเตรเลียเข้ ามาทํางานเป็ นผู้บริหาร ผู้จดั การ และผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีเงื่อนไขที่กําหนดภายใต้ กฎหมายไทย (ได้ แก่ กฎหมายตรวจคนเข้ าเมือง กฎหมายการทํางานของคน
ต่างด้ าว และกฎหมายงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้ าวทํา) รวมทังอํานวยความสะดวกให้ นกั
ธุรกิจออสเตรเลียบางประเภทเข้ ามาประชุมในไทยและสามารถใช้ ศนู ย์บริ การวีซา่ และใบอนุญาตทํางาน
(One Stop Service for Visa and Work Permit) เพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการติดต่อราชการไทยได้

ในส่วนที่ออสเตรเลียเปิ ดตลาดให้ ไทย นัน คนไทยสามารถไปลงทุนในธุรกิจผลิตสินค้ าและบริการ
ได้ 100% ยกเว้ นกิจการด้ านความมัน่ คง เช่น หนังสือพิมพ์ การกระจายเสียง และการบิน เป็ นต้ น และการ
ลงทุนขนาดใหญ่มลู ค่าตังแต่ 10 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย จะต้ องขออนุญาตคณะกรรมการการลงทุน
ต่างประเทศ (FIRB) รวมทังยกเลิกเงื่อนไขการทดสอบตลาดแรงงานในประเทศก่อนจ้ างคนต่างด้ าวให้ แก่
ไทยเป็ นการถาวร (Labor Market Test) และให้ คนไทยไปทํางานเป็ นผู้บริหาร ผู้จดั การ ผู้เชี่ยวชาญ และ
พ่อครัว/แม่ครัวไทยได้ เป็ นระยะเวลาตังแต่ 3 – 10 ปี
นอกจากด้ านการผูกพันเปิ ดตลาดแล้ ว ไทยกับออสเตรเลียจะคุ้มครองการลงทุนและนักลงทุนของ
อีกฝ่ ายหนึง่ ด้ วย โดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ การโอนเงินทุนและกําไร การจ่ายค่าชดเชยการลงทุน
อันเกิดภาวะสงครามและการเวนคืน และการระงับข้ อพิพาทระหว่างนักลงทุนต่างด้ าวกับรัฐ เป็ นต้ น โดยใน
ส่วนของการระงับข้ อพิพาทฯ นัน ทังไทยกับออสเตรเลียจะเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนต่างด้ าวใช้ ระบบศาลใน
ประเทศผู้รับการลงทุน และระบบอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศของ UNCITRAL (ซึง่ ทังไทยกับ
ออสเตรเลียเป็ นภาคี) และช่องทางทางการทูต ตามลําดับ
ประโยชน์ที่ได้ รับ
หากพิจารณาด้ านการค้ าบริการและการลงทุนแล้ ว พบว่า TAFTA ส่งผลด้ านบวกต่อไทยมาก โดย
มีคนไทยจํานวนมากไปทํางานเป็ นพ่อครัว/แม่ครัวในออสเตรเลียมาก ทังนี ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันอาหารได้ มีการบูรณาการการทํางาน
ุ สมบัตพิ ร้ อมไปทํางานในตลาดออสเตรเลียมากขึน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ คนไทยที่มีคณ
นอกจากนี หากพิจารณาทางด้ านรับ พบว่า มีคนออสเตรเลียใช้ สทิ ธิในการเข้ ามาลงทุนและทํางานตาม
TAFTA น้ อย
ทังนี ในการเจรจารอบหน้ า ไทยกับออสเตรเลียจะมีการเจรจาบริการด้ านการเงินและโทรคมนาคม
การอํานวยความสะดวกด้ านเข้ าเมืองและทํางานของคนต่างด้ าว การยอมรับคุณสมบัตผิ ้ ปู ระกอบอาชีพ
นวดไทย และการใช้ กติกาการคุ้มครองฉุกเฉินสําหรับภาคบริการ
--------------------------------------------

