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ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement – ACIA)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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• ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 10 ประเทศ เมื;อการประชุมสุดยอดผู้นํา

อาเซียน  (ASEAN Summit) ครั@งที; 14 ที;หัวหิน เมื;อวนัที; 26 กุมภาพนัธ์ 

2552

•ACIA คือ การปรับปรุงความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN 

Investment Agreement – AIA) ผนวกกบัความตกลงส่งเสริมและคุ้มครอง

การลงทุน (ASEAN Investment Guarantee Agreement  - IGA) 

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ACIA)
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ความตกลง ACIA ประกอบด้วย 4 หลกัใหญ่ ดังนี@

- การเปิดเสรีการลงทุน 

- การให้ความคุ้มครองการลงทุน

- การส่งเสริมการลงทุน

- การอาํนวยความสะดวกด้านการลงทุน

สาระสําคญัของ ACIA
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ครอบคลุมการเปิดเสรีการลงทุนในธุรกจิ 5 สาขาหลกั ได้แก่

- เกษตร - ประมง

- ป่าไม้ - เหมืองแร่

- อุตสาหกรรมการผลติ

และกจิการบริการที;เกี;ยวเนื;องกบั 5 สาขาดังกล่างข้างต้น เพื;อรองรับ

การรับช่วงการผลติ หรือ Sub-contract

สาระสําคญัของ ACIA
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ครอบคลุมทั@งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และ

การลงทุนในหลกัทรัพย์ (Portfolio)

เพื;อเป็นการรองรับการขยายตัวของกระแสการลงทุนใน

หลกัทรัพย์ในยุคปัจจุบัน 

สาระสําคญัของ ACIA
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ผู้ที;จะได้รับประโยชน์จากความตกลงฉบับนี@ คือ

- นักลงทุนอาเซียน 

- นักลงทุนต่างชาติที;มีกจิการอยู่ในอาเซียนแล้ว และต้องการ

                            ขยายการลงทุนในอาเซียนประเทศอื;นอีก (Foreign-owned 

ASEAN-based investor)

สาระสําคญัของ ACIA



7

การเปิดเสรี หมายถึง การปฏิบัติและให้สิทธินักลงทุนอาเซียนเท่ากบั

นักลงทุนไทย ซึ;งแต่ละประเทศสามารถเลอืกเปิดเสรีสาขาต่างๆ ได้ตามความ

สมัครใจ เมื;อตนพร้อม โดยให้ทะยอยเปิดเสรีไปเรื;อย จนถึงปี 2558; และ

     หมายถึง การผ่อนปรนหรือยกเลกิข้อจํากดัที;เป็นอุปสรรค

ต่อการลงทุนที;เคยผูกพันไว้ในความตกลง AIA เดิม

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA
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ประเทศสมาชิกสามารถสงวนสาขาที;ยงัไม่พร้อมเปิดเสรี 

รวมทั@งมาตรการที;เป็นเงื;อนไขในการลงทุนต่างๆ ได้  โดยระบุไว้ใน

รายการข้อสงวน ซึ;งมกีาํหนดให้ประเทศสมาชิกส่งรายการข้อสงวน

ภายใน 6 เดือนหลงัลงนามความตกลง ACIA (สิงหาคม 2552)

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA
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เพื�อเป็นหลกัประกนัใหน้กัลงทุนมั�นใจวา่จะไดร้ับความ

คุม้ครองอยา่งยตุิธรรมและพอเพียง เช่น มีการชดเชยค่าเสียหายกรณี

ยดึทรัพย ์เวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ, นกัลงทุนตอ้งสามารถ

เคลื�อนยา้ยเงินลงทุนไดโ้ดยเสรี, หรือหากรัฐทาํผดิพนัธกรณีและ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการลงทุน นกัลงทุนกส็ามารถฟ้องรัฐ

ภายใตก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศได้

การคุ้มครองการลงทุนภายใต้ ACIA
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• สนับสนุนการเตบิโตและการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของอาเซียน

• ขยายเครือข่ายการเชื;อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการอาเซียน 10 ประเทศ

• จดักจิกรรมส่งเสริมการลงทุนโดยมุ่งเน้นการพฒันาเครือข่ายการผลติระดบัภูมภิาค

• จดักจิกรรมสัมมนา เพื;อเผยแพร่ความรู้เกี;ยวกบัโอกาสในการลงทุน และกฎระเบียบที;

เกี;ยวข้อง

• แลกเปลี;ยนความคิดเห็นสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในเรื;องของการส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ ACIA
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• ปรับปรุงกระบวนการยื;นขอลงทุนและการให้อนุญาตให้ง่ายขึ@น

• เผยแพร่ข้อมูลที;เกี;ยวข้องกบัการกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบายที;

เกี;ยวข้องกบัการลงทุน

• จดัตั@งศูนย์ One-Stop เพื;ออาํนวยความสะดวกแก่นักลงทุน

• พฒันาฐานข้อมูลด้านการลงทุนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

• จดัประชุมกบัภาคเอกชนในประเดน็ต่างๆ ที;เกี;ยวกบัการลงทุน

• ให้คําแนะนําด้านการลงทุนแก่นักลงทุนของประเทศสมาชิก

การอาํนวยความสะดวกด้านการลงทุนภายใต้ ACIA
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•เชิงรับ: การรองรับเงินลงทุนที�เพิ�มมากขึ4นทั4งจากอาเซียนดว้ยกนัเอง

และต่างชาติ, การจา้งงานที�มากขึ4น, การถ่ายทอดเทคโนโลย,ี การพฒันา

คุณภาพของแรงงาน, การพฒันาโครงข่ายสาธารณูปโภค เป็นตน้

•เชิงรุก: เปิดโอกาสใหธุ้รกิจไทยเขา้ไปลงทุนในประเทศเพื�อนบา้น

โดยมีหลกัประกนัที�มั�นคงมากขึ4น

ผลที;คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์/ ผลกระทบ)



13

•เสริมสร้างให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นฐานรองรับการลงทุนที�ครบวงจรมากขึ4น

•ผลกระทบ: การแข่งขนัที�สูงขึ4นทางดา้นการลงทุน ทั4งในประเทศและใน

ระดบัอาเซียน อยา่งไรก็ดี รัฐมีหน่วยงานที�ส่งเสริมและสนบัสนุนภาคเอกชน

ซึ�งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อนกัลงทุนไทยได ้เช่น   BOI, สสว., SME 

Bank และ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ เป็นตน้

ผลที;คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์/ ผลกระทบ)



14

แนวทางการเปิดเสรีภายใต้ความตกลง ACIA ของไทย ได้แก่

- ต้องคํานึงถึงพนัธกรณทีี;ไทยเคยผูกพนัไว้ภายใต้ความตกลง AIA เดิม 

เพื;อไม่ให้ถูกฟ้องร้องโดยประเทศสมาชิกอาเซียน

- สงวนสาขาที;ไทยยงัไม่พร้อมเปิดเสรี โดยใช้ พรบ. การประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว เป็นหลกั ประกอบกบักฎหมายเฉพาะอื;นๆ เพื;อลด

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยให้มากที;สุด

แนวทางการเปิดเสรีของไทย
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 ข้อสงวนรายสาขา

• ผ่อนปรนสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนในสาขาเหมืองแร่ จาก

เดิม 49% เป็นสูงสุด 60% แต่ต้องทาํตามเงื;อนไขที;กาํหนดอื;นๆ เหมือนที;

ไทยให้ออสเตรเลีย เนื;องจากเป็นสาขาที;ไทยยงัขาดศักยภาพ

• สงวนสาขาตาม พรบ. การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว เป็นหลกั เช่น การ

ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน การเลี@ยงสัตว์ การทาํป่าไม้จากป่าธรรมชาติ และการทาํ

ประมงในน่านนํ@าไทย เป็นต้น

แนวทางการเปิดเสรีของไทย
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ตามพนัธกรณทีี;ภายใต้ความตกลง AIA เดิม ไทยผูกพนัไว้ว่าภายในปี 2553 จะ

เปิดเสรีการลงทุนใน 3 สาขาดังต่อไปนี@

- การเพาะเลี@ยงสัตว์นํ@า

- การทาํป่าไม้จากป่าปลูก

- การเพาะขยายหรือปรับปรุงพนัธุ์พชื

แนวทางการเปิดเสรีของไทย
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• ภายใต้ AIA ไทยสงวน 3 สาขาดังกล่าว ไม่ให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้น

ข้างมาก หากต้องการถือหุ้นตั@งแต่ 50% ขึ@นไป ต้องขออนุญาตจากกรม

พฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ และต้องทาํตามเงื;อนไขที;กาํหนด

• อย่างไรกด็ี ขณะนี@อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล และความเห็นจาก

หน่วยงานที;เกี;ยวข้องทั@งภาครัฐและเอกชน เพื;อพจิารณาแนวทางในการ

ผ่อนปรนเงื;อนไขใน 3 สาขาดังกล่าว ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่

ไหน

แนวทางการเปิดเสรีของไทย
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ข้อสงวนรายมาตรการ (ตวัอย่างบางส่วน)

1.      ให้ไทยสามารถกาํหนดเงื;อนไขที;เกี;ยวข้องกบัการลงทุนได้ เช่น การถือครอง

ที;ดิน  การกาํหนดสัดส่วนผู้บริหารต่างชาติ เป็นต้น

2. ให้ไทยสามารถกาํหนดมาตรการที;เกี;ยวกบักจิการภาครัฐ/รัฐวสิาหกจิได้

3. ให้ไทยสามารถออกมาตรการช่วยเหลอื สนับสนุน SME ไทยได้

4. ให้ไทยสามารถออกมาตรการที;เกี;ยวข้องกบัทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ;งแวดล้อมได้

แนวทางการเปิดเสรีของไทย
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- ไทยไม่สามารถหลกีเลี;ยงการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือต่างๆ ได้ ในการ

จัดทาํความตกลงต่างๆ ภาครัฐมุ่งหวงัที;จะก่อให้เกดิผลในเชิงบวกมากที;สุด 

และพยายามก่อให้เกดิผลกระทบในเชิงลบให้น้อยที;สุด

- สิ;งสําคัญสําหรับผู้ประกอบการ คือ การเร่งเสริมสร้างความเข็มแข็งและ

พฒันาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลก และพยายาม

ใช้ความตกลงต่างๆ เหล่านี@ ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

สรุป
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