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สรุปเรื่องการทําธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
•

•

สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 50 มลรัฐ และ 1 เขตการปกครอง คือ ดิสตริก ออฟ โคลัมเบีย
(District of Columbia) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) โดยประชากร
มีความหลากหลายในเชื้อชาติและอาศัยอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นนักลงทุนในสหรัฐฯ จะต้องคํานึง
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน เช่น ภูมิศาสตร์ ความหนาแน่นของประชากร
การคมนาคม และสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค
อุตสาหกรรมหลักๆ ในแต่ละภูมิภาคของสหรัฐฯ มีดังนี้

ที่มา: United States Info (2004)
o นิวอิงแลนด์ (New England or Northeastern): การท่องเที่ยว การศึกษา
การประมง และอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) บางชนิด
o มิด แอตแลนติก (Mid Atlantic): การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และอุตสาหกรรมการผลิต
o ตอนใต้ (South - ASO): อุตสาหกรรมสิ่งทอ เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
การไฟฟ้า และอุตสาหกรรมชนิดใหม่ (new industry)
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o ตะวันตกตอนกลาง/ภาคกลาง (Mid West/Central - ACE): เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมหนัก (heavy industry) อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว
และการทําเหมืองแร่และทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่นๆ
o แปซิฟิก (Pacific - AWP): การท่องเที่ยว การทําป่าไม้ เกษตรกรรม การไฟฟ้า
เทคโนโลยีชั้นสูง (high technology) และทรัพยากรธรรมชาติ
• รูปแบบการลงทุนในสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท ดังนี้
ประเภทการลงทุน
ความหมายและข้ อแตกต่ าง
1. กิจการเจ้าของคนเดียว คือธุรกิจที่มีบุคคลเดียวเป็นเจ้าของซึ่งกฎหมายการลงทุนชนิดนี้อาจไม่เหมือนกันใน
(Sole Proprietorship)
ทุกมลรัฐ โดยในบางมลรัฐผู้สนใจการลงทุนชนิดนี้จะต้องทําการจดทะเบียนธุรกิจก่อน
ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดรวมถึงหนี้สินจะตกเป็นของเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวหลังหักจ่าย
ภาษีอากรแล้ว
2. ห้างหุ้นส่วน
คือธุรกิจที่มีตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไปเป็นเจ้าของโดยทําสัญญาการทําธุรกิจร่วมกัน ซึง่ กําไร
(Partnerships)
และหนี ้สินที่เกิดจากการทําธุรกิจจะถูกแบ่งเท่าๆ กันตามจํานวนหุ้นส่วน ทังนี
้ ห้ ากธุรกิจ
นั้นๆ มีการซื้อขายในตลาดหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบบัญชี (auditing) ตามมาตรฐานของ
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) ด้วย นอกจากนี ้การเป็ นหุ้นส่วน
จะยุตลิ งต่อเมื่อหุ้นส่วนได้ ถึงแก่กรรม เป็ นบุคคลทุพพลภาพ หรื อขอถอนหุ้นออกจาก
กิจการที่ตนเองเป็ นหุ้นส่วนอยู่
3. บริษัท (Corporations) คือธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติใดก็ได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปเป็นเจ้าของ โดยมี Board of
Directors เป็นผู้ดูแลกํากับนโยบายและเรื่องทั่วไปของบริษัท ซึง่ การเป็ นเจ้ าของบริษัท
สามารถทําได้ โดยการซื ้อหุ้นของบริษทั โดยผู้ถือหุ้นจะมีสทิ ธิอ อกเสียงในที่ประชุมได้ และจะได้
รับเงินปั นผลกําไรจากบริษัท หากบริษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นล้ มละลาย ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้ เงินลงทุนทัง้
หมดกลับคืนมา ทังนี
้ ้การจดทะเบียนบริ ษทั สามารถทําได้ โดยติดต่อหน่วยราชการของ
มลรัฐที่จะตั้งธุรกิจซึ่งค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามมลรัฐ
4. บริษัทจํากัด
เป็นการร่วมลงทุนจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะรับผิดชอบหนี้สิน
(LLC - Limited Liability ของบริษัทไม่เกินมูลค่าที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้บริษัทจํากัดจะต้องทําการจดทะเบียนและมีคําว่า
Companies)
“LLC” ต่อท้ายชื่อบริษัท การคิดภาษีจะเหมือนกันกับรูปแบบการลงทุนแบบบริษัท
(Corporations) อย่างไรก็ดี บริษัทจํากัดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่กําลังได้รับ
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(Joint Ventures)
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ความสนใจในสหรัฐฯ มากที่สุดในขณะนี้เนื่องจากมีโครงสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย
คือการที่บริษัทต่างประเทศสามารถเปิดสาขาในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง ในสหรัฐฯ ได้โดย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบริษัท (Corporate Laws) ท้องถิ่นและจ่ายภาษีของมลรัฐนั้นๆ
รวมถึงต้องขึ้นทะเบียนบริษัทต่างชาติ (Foreign Corporation) ด้วย
เป็ นการลงทุนชนิดห้ างหุ้นส่วนบริษัท หรื อบริษัทก็ได้ ซึง่ การจัดเก็บภาษีจะเป็ นอัตราตามชนิด
การลงทุนนันๆทั
้ งนี
้ ้รูปแบบการลงทุนชนิดนี ้ไม่มีการจํากัดหรื อข้ อบังคับใดๆ ในสหรัฐฯ

•

ตัวบทกฎหมายในสหรัฐฯ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ กฎหมายระดับสหพันธรัฐซึ่งมีผล
บังคับใช้ทั่วประเทศ (Federal Laws) และกฎหมายระดับมลรัฐซึ่งมีผลบังคับใช้ภายในมลรัฐนั้นๆ
(State Laws) โดยกฎหมายทั้ง 2 ระดับนี้จะมีผลบังคับใช้เหมือนกันในบางขั้นตอนของการดําเนิน
การทางธุรกิจ ดังนั้นนักลงทุนผู้มีความสนใจที่จะลงทุนในสหรัฐฯ จะต้องทําการศึกษาตัวบท
กฎหมายทั้ง 2 ระดับของมลรัฐที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจอย่างถี่ถ้วน

•

กฎหมายการทําธุรกิจในสหรัฐฯ จะแตกต่างกันไปตามมลรัฐ ดังนั้นบริษัทซึ่งจดทะเบียน
ทําธุรกิจในมลรัฐหนึ่งๆ จะสามารถทําธุรกิจในมลรัฐนั้นได้เพียงที่เดียว อย่างไรก็ตามหากบริษัท
มีความสนใจที่จะทําธุรกิจในมลรัฐอื่นจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของมลรัฐ ที่จะทําธุรกิจนั้นๆ

•

ตัวอย่างกฎหมายการลงทุนที่สําคัญของมลรัฐหลักๆ ที่น่าสนใจในสหรัฐฯ มีดังต่อไปนี้
o แคลิฟอร์เนีย
 California Secretary of State เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง
การดําเนินการ การยื่นคําร้อง และการดูแลรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดตั้งธุรกิจภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงการตรวจสอบดูว่าบริษัท
ต่างชาติที่มีความสนใจที่จะลงทุนทําธุรกิจในมลรัฐนี้มีคุณสมบัติ ครบตาม
กําหนดหรือไม่
 ขั้นตอนการจดทะเบียนทําธุรกิจในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมี 3 ขั้นตอนคือ
ขั�นตอนที่1: กรอกแบบฟอร์ม โดยแบบฟอร์มของธุรกิจประเภทต่างๆ สามารถหาได้จาก
เวปไซด์ของ California Secretary of State
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ขั�นตอนที่ 2: ยื่นแบบฟอร์มต่อ Secretary of State โดยค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกัน
ไปตามประเภทของธุรกิจ ทั้งนี้แบบฟอร์มจะประกอบด้วยคําถามซึ่งเกี่ยวกับชื่อและที่ทําการ
ของธุรกิจ และผู้ยื่นคําร้อง (agent for service process)
ขั�นตอนที่ 3: กรอกแบบฟอร์มการจ่ายภาษีอากรตามที่ Franchise Tax Board (FTB)
กําหนดเพื่อยื่นต่อ FTB โดย Secretary of State จะทําการติดต่อกับ FTB เรื่องอัตราภาษีของ
แต่ละบริษัทที่ได้จดทะเบียนและปฏิบัติตามขั้นตอนการชําระภาษีประจําปี ซึ่งอัตราภาษี
จะขึ้นอยู่กับเงินรายได้ประจําปีของบริษัท
o เดลาแวร์
 กฎหมายการทําธุรกิจในมลรัฐเดลาแวร์ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความ
ก้าวหน้า ครบวงจร และยืดหยุ่น (flexible) ที่สุดในสหรัฐฯ
 ขั้นตอนการจดทะเบียนทําธุรกิจในมลรัฐเดลาแวร์มีทั้งสิ้น 7
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั�นตอนที่ 1: เลือกประเภทธุรกิจ
ขั�นตอนที่ 2: จัดหาผู้แทนจดทะเบียน (Registered Agent) ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจในมลรัฐเดลาแวร์ ซึ่งอาจเป็นในนามบุคคลหรือบริษัท (Business entity)
ขั�นตอนที่ 3 (ไม่บังคับ): จองชื่อที่จะใช้ในการทําธุรกิจ โดยผู้จองจะได้รับ
ประกันว่าจะไม่มีผู้อื่นสามารถนําชื่อที่จองไว้ไปใช้ได้ ทั้งนี้การจองจะมีผลบังคับใช้
ในระยะเวลา 120 วันเท่านั้น และต้องชําระค่าจองจํานวน 75 เหรียญสหรัฐฯ
ขั�นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มคําร้องขอหนังสือรับรอง (certificate) การเปิดบริษัท
จากมลรัฐเดลาแวร์
ขั�นตอนที่ 5: ส่งแบบฟอร์มที่กรอกไปที่ Department of State: Division of
Corporations Office – John G. Townsend Building ณ 401 Federal Street – Suite 4 –
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Dover, DE 19901 หรือแฟกซ์มาที่ 302-739-3812 โดยค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการ
จัดตั้งบริษัทในมลรัฐเดลาแวร์จะคิดในอัตราตํ่าสุดที่ 89 เหรียญสหรัฐฯ
ขั�นตอนที่ 6: ขอหนังสือรับรองหลักฐานทางการเงินว่าอยู่ในระดับที่ดีจาก
สถาบันทางการเงิน (financial institution) ของผู้ร้องขอ
ขั�นตอนที่ 7: กรอกแบบฟอร์มการจ่ายภาษีอากรประจําปีแก่รัฐและยื่นจ่ายภาษี
ภายในวันที่ 1 ของเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี โดยอัตราภาษีอากรที่มลรัฐจะจัดเก็บ
กับผู้เสียภาษีจะเริ่มจาก 75 เหรียญ สหรัฐฯ (ตํ่าสุด) จนถึง 165,000 เหรียญสหรัฐฯ (มากสุด)
ทั้งนี้ผู้ใดที่เป็นหนีภ้ าษีของมลรัฐเท่ากับหรือมากกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ
สามารถแบ่งจ่ายหนี้ได้ออกเป็น 4 งวดดังนี้
- งวดที่ 1: ร้อยละ 40 ของหนี้ภายในวันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน
- งวดที่ 2: ร้อยละ 20 ของหนี้ภายในวันที่ 1 ของเดือนกันยายน
- งวดที่ 3: ร้อยละ 20 ของหนี้ภายในวันที่ 1 ของเดือนธันวาคม
- งวดที่ 4: หนี้ที่เหลือจ่ายภายในวันที่ 1 ของเดือนมีนาคม
 ขั้นตอนการรวมบริษัทในมลรัฐเดลาแวร์มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั�นตอนที่ 1: ตรวจสอบดูว่าชื่อที่จะใช้ในการทําธุรกิจมีผู้ใดจองแล้วหรือไม่
ทั้งนี้เมื่อทําการเลือกชื่อแล้ว ชื่อของบริษัทที่จะใช้นั้นจะต้องมีคําว่า “Corporation (Corp.)”
“Incorporated (Inc.)” หรือ “Limited Liability Company (LLC)” ต่อท้าย
ขั�นตอนที่ 2: กรอกแบบฟอร์ม Articles of Incorporation หากเป็นการรวมบริษัท
เข้าด้วยกัน หรือกรอกแบบฟอร์ม Articles of Organization หากเป็นการจัดตั้ง บริษัทจํากัด
ขั�นตอนที่ 3: จัดประชุมบริษัทพร้อมทั้งลงมติบังคับใช้ข้อกําหนด (bylaws) ของบริษัท
หรือข้ อตกลง (operating agreement) ของบริษัทจํากัด
ขั�นตอนที่ 4: ยื่นขอ Federal Identification Number (FEIN) สําหรับบริษัท
และเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท
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ขั�นตอนที่ 5: ยื่นขอใบอนุญาตทําธุรกิจจากเมืองหรือเขตที่จะเปิดทําธุรกิจ
 หากผู้มาลงทุนทําธุรกิจในมลรัฐเดลาแวร์ได้เปิดกิจการในมลรัฐอื่นหรือที่อื่นๆ
มาก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องกรอกแบบฟอร์ม “Foreign
Qualification” และยื่นพร้อมกับ Certificate of Existence
ที่ออกโดยมลรัฐนั้น หรือที่อื่นใดแก่แผนกจัดตั้งบริษัท (Division of
Corporation) ของมลรัฐเดลาแวร์
o นิวยอร์ค
 กฎหมายการเสียภาษีในมลรัฐนิวยอร์คบังคับให้บริษัทยื่นรายงานการจ่าย
ภาษีแฟรนไชซ์ทุกปีถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีรายได้หรือขาดทุนจากการ
ประกอบธุรกิจ
 ผู้สนใจทําการลงทุนในมลรัฐนิวยอร์คสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เช่น การจัดตั้งธุรกิจประเภทธุรกิจต่างๆ ชื่อบริษัทซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เขตปกครองที่บริษัทตั้งอยู่ ฯลฯ ได้ทแี่ ผนกจัดตั้งบริษัท (Division of
Corporation) ของมลรัฐนิวยอร์ค
o เนวาด้า
 ผู้ทําธุรกิจในสหรัฐฯ จํานวนมากมีความสนใจในมลรัฐเนวาด้าเนื่องจาก
ทางมลรัฐได้ให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้ประกอบการเช่น การละเว้นภาษี
รายได้ส่วนบุคคล (personal) บริษัท (corporate) แฟรนด์ไชซ์ (franchise)
และหุ้นบริษัท (corporate shares)
•

บริษัทต่างชาติส่วนใหญ่สามารถเข้ามาลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐฯ
ทั้งนี้กฎหมายสหรัฐฯ บังคับให้ผู้ลงทุนท้องถิ่นและต่างชาติมีหน้าที่ที่จะรายงานข้อมูลการลงทุน
รวมถึงความคืบหน้าในด้านต่างๆ ของบริษัทแก่สาธารณะชนเพื่อความโปร่งใสและเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน
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•

ระบบการจัดเก็บภาษีในสหรัฐฯ มีความสลับซับซ้อนและไม่แน่นอน ดังนั้นผู้สนใจที่จะทําการ
ลงทุนในสหรัฐฯ ควรติดต่อว่าจ้างทนายความท้องถิ่นในการให้คําแนะนําและชี้แนะในเรื่อง
ประเด็นภาษีต่างๆ

•

ระบบการจัดเก็บภาษีในสหรัฐฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ซึ่งได้แก่ระดับสหพันธรัฐ
(federal) และระดับมลรัฐและท้องถิ่น (States and local) โดยภาษีจะหักเก็บจากรายได้
ของประชาชนทุกคน (individuals) บริษัท (corporations) สินเชื่อ (trusts) ที่ดิน (estates)
ของขวัญ (gifts) และบัญชีเงินเดือน (payroll) ทั้งนี้ผู้มีรายได้จะต้องเสียภาษีทั้ง 2 ระดับ

•

รายละเอียดอัตราการเรียกเก็บภาษีของสหรัฐฯ ในรูปแบบต่างๆ มีดังนี้
รูปแบบและอัตราการเก็บภาษี
• ส่วนบุคคล (Individual) – อัตราภาษีส่วนบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 10, 15, 25, 28, 33 และ 35
โดยผู้ได้เงินเดือนขั้นตํ่าจะต้องเสียภาษีระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 และอัตราภาษี
รายได้ระยะยาวส่วนบุคคล (Net long-term capital gains of individuals) จะจัดเก็บได้มาก
ที่สุดถึงร้อยละ 15
• ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) – ภาษีจะถูกหักเก็บจากรายได้ของหุ้นส่วนแต่ละคน
• บริษัทและบริษัทจํากัด (Corporate and LLC) – บริษัทและบริษัทจํากัดสามารถเลือก
หลักเกณฑ์การเก็บภาษีได้ระหว่าง S Corporation หรือ C Corporations
- S Corporations – ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้จ่ายภาษีเงินได้
- C Corporations – บริษัทจะเป็นผู้เสียภาษีซึ่งมีอัตราอยู่ระหว่างร้อยละ 15 ถึง 35
- อัตราภาษีธุรกิจการให้บริการส่วนบุคคล เช่นด้านกฎหมาย การแพทย์
หรือการบัญชีจะอยู่ระดับเดียวกันที่ร้อยละ35
• การเรียกเก็บเงินปันผลของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือเมื่อบริษัทจ่ายเงินภาษีบริษัทและ
เมื่อผู้ได้รับเงินปันผลจ่ายเงินภาษีส่วนบุคคล (อัตราภาษีสูงสุดร้อยละ 15)

•

สหรัฐฯ มีสนธิสัญญาว่าด้วยเรื่องการเก็บภาษีกับประเทศไทย (Income Tax Treaty)
ซึ่งช่วยเหลือผู้ลงทุนไทยในสหรัฐฯ ในการลดหย่อนภาษีที่จะต้องจ่ายให้รัฐ บาลจากรายได้
ที่มาจากการลงทุนในสหรัฐฯ โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
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สนธิสัญญาว่าด้วยเรื่ องการจัดเก็บภาษีระหว่างสหรัฐฯ – ไทย ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2529 โดยนายวิลเลียม เอช. อิโต้ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย
และนายอํานวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใน
ขณะนั้น โดยสนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อรัฐสภาสหรัฐฯ ทําการอนุมัตแิ ล้ว
สนธิสัญญาว่าด้วยการจัดเก็บภาษีนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศหรือ
เพื่อช่วยเหลือผู้ลงทุนสหรัฐฯ ในต่างแดน (2) เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน (double taxation)
และ (3) ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ (income tax) โดยรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละมลรัฐ
หรือจังหวัดสามารถนําข้อมูลของผู้เสียภาษี มาเผยแพร่ให้กันและกันได้ ทั้งนี้สนธิสัญญานี้จะ
บังคับใช้กับพลเมืองของไทยและสหรัฐฯ
สนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้กับภาษีเงินได้เท่านั้นโดยยกเว้นภาษีประกันสังคม (social security
tax) ในส่วนของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามสนธิสัญญาจะรวมถึงภาษีทั่วไปและภาษีนํ้ามันปิ โตรเลียม
ในส่วนของไทย

•

การทําธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ในเกือบทุกมลรัฐจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายรูปแบบ
การค้า (Uniform Commerical Code – UCC) ซึ่งครอบคลุมกฎหมายแขนงต่างๆ เช่น
การซื้อขายสินค้าปลีกและย่อย การต่อรองสินค้า การทํากิจการที่มีหลักประกัน (secured
transactions) และการทําสัญญาเช่าที่ดินส่วนตัว เป็นต้น

•

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในสหรัฐฯ ถูกควบคุมโดยหน่วยงานราชการจากหลาย
หน่วยงาน ซึ่งกรมศุลกากรสหรัฐฯ จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าของสหรัฐฯ
โดยกฎหมายหลักๆ ในสหรัฐฯ ที่มีความสําคัญต่อการค้าขายระหว่างประเทศได้แก่ Section
1337 of the Tariff Act of 1930 และ Treaty of Amity and Economic Relations
o Section 1337 of the Tariff Act of 1930 คือกฎหมายว่าด้วยการระงับการ
นําเข้าของสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
ของสหรัฐฯ รวมถึงการจัดเก็บอากรจากการทุ่มตลาด (antidumping)
และภาษีโต้ตอบการอุดหนุน (countervailing duties)
กับสินค้าที่นําเข้าภายหลังได้รับการร้องเรียนจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
o Treaty of Amity and Economic Relations เป็นสนธิสัญญาที่สหรัฐฯ
ได้ทําการตกลงกับประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงประเทศไทย เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและ
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สนับสนุนสิทธิพิเศษทางการค้ า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของกันและกัน สรุป
สาระสําคัญของ 13 มาตราในเชิงการค้ ามีดงั ต่อไปนี ้
มาตราที่ 1

• พลเมืองของทังสองฝ่
้
ายภายใต้ สนธิสญ
ั ญาสามารถ (1) ดําเนินการค้ าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ าหรื อกิจการการค้ าอื่นๆ หรื อ (2) ลงทุนทํากิจการในไทย – สหรัฐฯ ได้ อย่างไรก็ตามทังสอง
้
ประเทศสามารถละเว้ น จํากัดการเคลื่อนไหว หรื อขับไล่ผ้ ลู งทุนต่างชาติในกรณีท่ีผ้ ลู งทุน
ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ เป็ นโรคติดต่อ หรื อเป็ นภัยต่อสังคม
• พลเมืองของทังสองฝ่
้
ายจะได้ รับการปกป้องคุ้มครองเทียบเท่ากับภายใต้ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ หากถูกจับจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรมและสามารถร้ องขอความช่วยเหลือ
จากสถานเอกอัครราชทูตหรื อกงสุลท้ องถิ่นได้

มาตราที่ 2

• บริ ษทั ที่กอ่ ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายไทยหรื อสหรัฐฯ จะถือว่าเป็ นบริษทั สัญชาตินนและอยู
ั้
ภ่ าย
ใต้ กฎหมายของประเทศนัน้ โดย
o บริ ษทั ไทย หมายถึง บริษัทจํากัดและไม่จํากัด ทังที
้ ่แสวงหากําไรหรื อไม่ก็ตาม
o บริ ษัทสหรัฐฯ หมายถึง บริ ษทั จํากัดและไม่จํากัด ห้ างหุ้นส่วนและการลงทุนธุรกิจใน
รูปแบบอื่นๆ ที่แสวงหากําไรหรื อไม่ก็ตาม
• พลเมืองไทยและสหรัฐฯ รวมถึงบริษัทที่ก่อตังขึ
้ ้นในไทยและสหรัฐฯ จะได้ รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน
ทางกระบวนการยุตธิ รรมภายในอาณาเขตไทยและสหรัฐฯ ทังในการฟ
้
้ องร้ องและเมื่อตกเป็ นจําเลย

มาตราที่ 3

• แต่ละฝ่ ายจะปฏิบตั ิตอ่ พลเมืองและบริษทั ของฝ่ ายตรงข้ ามอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้ กฎ
เกณฑ์ที่ไม่เป็ นธรรมซึง่ อาจมีผลกระทบทางลบต่ออีกฝ่ าย
• ทรัพย์สินที่ดนิ ของพลเมืองและบริ ษัทของทังสองฝ่
้
ายซึง่ มาจากการลงทุนโดยตรงและทางอ้ อม
ในอาณาเขตของฝ่ ายตรงข้ ามจะได้ รับการปกป้องอย่างสมํ่าเสมอภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ
• ที่อยูอ่ าศัย ออฟฟิ ศ โกดัง โรงงานและที่ดนิ อื่นๆ ที่มีพลเมืองและบริษัทของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
เป็ นเจ้ าของจะได้ รับการปกป้องจากการเข้ าถือกรรมสิทธิ์หรื ออย่างไม่เป็ นธรรม นอกจากนี ้การตรวจค้ นจ
ของเจ้ าพนักงานจะอยูภ่ ายใต้ กฎหมายโดยเอาความสะดวกของผู้อยูอ่ าศัยและของธุรกิจเป็ นหลัก

มาตราที่ 4

• การเข้ าก่อตังและเข้
้
าครอบครองบริ ษทั อุตสาหกรรม สถาบันการเงินและธุรกิจทุกชนิดของ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ในอาณาเขตของฝ่ ายตรงข้ ามจะอยูภ่ ายใต้ หลักปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติ (National
Treatment)
• ทังไทยและสหรั
้
ฐฯ สามารถห้ ามบุคคลต่างด้ าวเข้ ามาก่อตังและครอบครองผลประโยชน์
้
รวมถึงการจํากัดขอบเขตการเข้ าครอบครองหรื อก่อตังธุ
้ รกิจ ด้ านการคมนาคม การสื่อสาร การดูแล
ทรัพย์สินของผู้อื่น (fiduciary functions) การธนาคารโดยเฉพาะการฝากทรัพย์สนิ การใช้ ประโยชน์
จากที่ดนิ หรื อทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังการค้
้
าขายสินค้ าพื ้นเมืองภายในประเทศของบุคคลต่างด้ าว
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ในอาณาเขตของตนได้
• บริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยหรื อสหรัฐฯ ในอาณาเขตของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ก็ตาม
จะได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการอย่างเท่าเทียมกันกับบริษัทที่บคุ คลท้ องถิ่นหรื อบุคคลจากประเทศ
ที่ 3 เป็ นเจ้ าของ
• พลเมืองและบริ ษัทของทังไทยและสหรั
้
ฐฯ จะได้ รับสิทธิในการบริหารและควบคุมบริษัทที่ตน
เองก่อตังขึ
้ ้นในอาณาเขตของอีกฝ่ ายหนึง่ อย่างเท่าเทียมกันกับบริษัทอื่นที่ประกอบการธุรกิจชนิด
เดียวกัน
• พลเมืองและบริ ษทั ของทังสองฝ่
้
ายสามารถเลือกใช้ บริการจากสมุหบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บริหาร ทนายความ หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นได้ เพื่อช่วยเหลือในการวางแผนธุรกิจ ประกอบ
การธุรกิจ และการตรวจสอบและแสดงผลการตรวจสอบบัญชีภายใน
มาตราที่ 5

• พลเมืองและบริ ษัทของทังสองประเทศจะได้
้
รับการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติ
ภายในอาณาเขตของไทย – สหรัฐฯ ซึง่ รวมถึง (1) การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยหรื อเพื่อ
ประกอบการทางธุรกิจ (2) การซื ้อและเข้ าถือสิทธิ์สงั หาริมทรัพย์ และ (3)การละทิ ้งทรัพย์สมบัตทิ ี่ดนิ
โดยการขาย ทําพินยั กรรม หรื อ วิธีอื่นๆ
• พลเมืองและบริ ษัทของทังสองประเทศจะได้
้
รับความเป็ นธรรมเช่นเดียวกับพลเมืองและ
บริ ษัทท้ องถิ่นในเรื่ องการขอสิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า ชื่อทางการค้ า และลิขสิทธิ์

มาตราที่ 6

• พลเมืองและบริษัทของทังสองฝ่
้
ายจะได้ รับการยกเว้ นการเสียภาษี และค่าธรรมเนียมในอาณา
เขตของอีกฝ่ าย หากต้ องจ่ายภาษี อัตราภาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่มากกว่า อัตราเรี ยกเก็บของ
พลเมือง ผู้อยูอ่ าศัย และบริ ษทั ท้ องถิ่น
• ทังไทยและสหรั
้
ฐฯ สามารถที่จะ
(1) เพิ่มผลประโยชน์ทางภาษี (tax advantage) หรื อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อนเพื่อปกป้อง
รายได้ ของรัฐหากการกระทํานี ้จะส่งผลให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
าย
(2) บังคับใช้ ข้อกําหนดพิเศษเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้ กบั พลเมืองของตนทังในกรณี
้
การรับ
ผลประโยชน์ร่วมกันของสามี – ภรรยาและการยกเว้ นการเสียภาษี เงินได้ และภาษีจากกองมรดก
• พลเมืองและบริษัทของทังสองฝ่
้
ายจะได้ รับการยกเว้ นการเสียภาษี หากเงินเดือนที่ได้ มาจาก
การลงทุนประกอบการธุรกิจไม่ได้ มาจากการประกอบธุ รกิจในอาณาเขตภายใต้ สนธิสญ
ั ญา
• ข้ อกําหนดที่บงั คับใช้ ก่อนการเซ็นสนธิสญ
ั ญาจะไม่ครอบคลุมถึงการจัดเก็บภาษี หรื อ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาชุมชนกับพลเมืองของชาติอื่นนอกเหนือจากไทยและสหรัฐฯ
ทังนี
้ ้หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับพลเมืองเหล่านี ้ อัตราค่าธรรมเนียมจะต้ องไม่เกินกว่าทีจ่ ดั เก็บ
กับพลเมืองของไทยและสหรัฐฯ
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มาตราที่ 7

• ทังสองประเทศจะไม่
้
สามารถจํากัดการส่งเงินและโอนเงินระหว่างกันและกันได้ เว้ นแต่กรณีที่
(1) การโอนเงินจะทําให้ เกิดความมัน่ คงทางด้ านการแลกเปลี่ยนซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
จ่ายเงินค่าสินค้ าและบริ การที่จําเป็ นต่อประชากรในประเทศ ทังทางด้
้
านสุขภาพและสวัสดิการทาง
สังคม
(2) ประเทศภายใต้ สนธิสญ
ั ญาได้ รับการอนุญาตให้ ทําการโอนเงินได้ จากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (InternationalMonetary Fund – IMF)
• หากฝ่ ายใดก็ตามบังคับใช้ ข้อจํากัดว่าด้ วยการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ฝ่ ายนันจะต้
้ องควบคุม
ดูแลว่าข้ อจํากัดจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบกับอีกฝ่ ายหนึง่ และกับประเทศที่ 3 ทางด้ านการค้ า
การขนส่ง หรื อการลงทุนทําธุรกิจ

มาตราที่ 8

• สินค้ าที่นําเข้ าและส่งออกระหว่างไทย – สหรัฐฯ จะได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันกับ
สินค้ าท้ องถิ่น โดยครอบคลุม ถึง (1) อัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(2) อัตราภาษี อากรภายใน (internal taxation) การขาย (sales) การจัดส่ง (distribution) รวมถึง
การเก็บและการใช้ งานสินค้ า (storage and use) มาตรานี ้จะครอบคลุมถึงการโอนเงินข้ าม
ประเทศเพื่อนําเข้ าและส่งออกสินค้ าเช่นกัน
• ทังสองประเทศไม่
้
สามารถออกกฎหมายบังคับไม่ให้ มีการนําเข้ าสินค้ าจากประเทศคูส่ ญ
ั ญา
หรื อส่งออกสินค้ าไปยังประเทศคูส่ ญ
ั ญาได้ นอกจากมีข้อห้ ามในการนําเข้ าหรื อส่งออกสินค้ าชนิด
เดียวกันไปยังประเทศที่ 3
• ในกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึง่ ภายใต้ สนธิสญ
ั ญาออกข้ อบังคับด้ านการนําเข้ าหรื อส่งออก
สินค้ าที่ประเทศคูส่ ญ
ั ญามีสว่ นได้ สว่ นเสียอยู่นนั ้
(1) ประเทศที่ออกข้ อบังคับจะต้ องแจ้ งให้ ประเทศคูส่ ญ
ั ญาทราบถึงปริมาณสินค้ า รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวน หรื อ ราคารวม ที่ประเทศคูส่ ญ
ั ญาสามารถนําเข้ าหรื อส่งออกได้ ภายในระยะ
เวลาที่กําหนด
(2) หากมีการแบ่งปั นจํานวนสินค้ านําเข้ ากับประเทศที่ 3
• ประเทศคูส่ ญ
ั ญาสามารถออกข้ อห้ ามหรื อข้ อจํากัด ด้ านสุขอนามัย จารี ตประเพณี
(customary ground) รวมทังข้
้ อห้ ามต่างๆ เพื่อปกป้องตนเองจากการถูกปฏิบตั ิโดยไม่ชอบธรรม
อย่างไรก็ตามข้ อห้ ามหรื อข้ อจํากัดนี จ้ ะต้ องไม่สง่ ผลกระทบทางลบกับการค้ าของอีกประเทศ
• ประเทศคูส่ ญ
ั ญาสามารถเลือกใช้ มาตรการเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจด้ านการใช้ เงินสกุล
สะสมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (accumulated inconvertible currencies) หรื อเพื่อบรรเทา
ภาวะการเงินฝื ดเคือง อย่างไรก็ตาม มาตรการนี ้จะต้ องไม่เบี่ยงเบนจากนโยบายส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของการค้ าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ (non-discriminatory international trade)
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• ประเทศคูส่ ญ
ั ญาแต่ละประเทศจะสงวนไว้ ซงึ่ สิทธิใน (1) ผลิตผลจากการประมงภายใน
ประเทศ (2) การติดต่อกับประเทศข้ างเคียงเพื่อส่งเสริมการคมนาคมระหว่างกัน (3) สหภาพศุลกากร
(customs union) หรื อพื ้นที่การค้ าเสรี ที่ประเทศคูส่ ญ
ั ญากําลังจะเข้ าเป็ นสมาชิก (4) สิทธิพิเศษตาม
ข้ อตกลงว่าด้ วยภาษี ศลุ กากรและการค้ า (GATT)
มาตราที่ 9

• ขันตอนและระเบี
้
ยบทางศุลกากรที่แต่ละประเทศภายใต้ สนธิสญ
ั ญาต้ องปฏิบตั ติ ามมีดงั นี ้
(1) ตีพิมพ์ข้อกําหนดทั่วไปทังหมดที
้
่มีผลกระทบกับการนําเข้ าและส่งออก
(2) นําข้ อกําหนดทังหมดมาประยุ
้
กต์ใช้ ตามมาตรฐานเดียวกัน อย่างยุตธิ รรมและมีเหตุผล
(3) งดเว้ นการต่อเติมและบังคับใช้ ข้อกําหนดใหม่ท่ีอาจนํามาซึง่ ความยุง่ ยากในการนํามาใช้
จนกระทัง่ ประกาศให้ สาธารณชนรับทราบ
(4) อนุญาตให้ มีการยื่นอุทธรณ์ตอ่ กรมศุลกากรได้
• ทังสองประเทศไม่
้
สามารถบังคับใช้ มาตรการที่จะนําไปสู่การกีดขวางการยื่นขอประกัน
ภัยทางทะเล (marine insurance) ของสินค้ านําเข้ าหรื อส่งออกของประเทศคูเ่ จรจา
• พลเมืองหรื อบริ ษัทของประเทศคูส่ ญ
ั ญาที่ 1จะได้ รับการปฏิบตั ยิ า่ งเท่าเทียมกันกับพลเมือง
หรื อบริ ษัทของประเทศคูส่ ญ
ั ญาที่ 2 หรื อประเทศที่ 3 ในทุกกรณีซง่ึ รวมถึงการนําเข้ าและส่งออกสินค้ า

มาตราที่ 10

มาตราที่ 11

มาตราที่ 12

• พลเมืองของไทย – สหรัฐฯ สามารถค้ าขายและเดินทางโดยเสรี ได้ ภายในอาณาเขตของ
ไทยและสหรัฐฯ
• เรื อขนส่งสินค้ าของทังสองประเทศจะอยู
้
ภ่ ายใต้ หลักปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติ (National
Treatment) และหลักปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติท่ีได้ รับความอนุเคราะห์อย่างยิง่ (Most Favored Nation)
ในส่วนของ (1) การเสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ (2) การผ่านพิธีการศุลกากร และ (3) การ
คืนเงินภาษี และสิทธิพิเศษต่างๆ
ประเทศคูส่ ญ
ั ญาจะต้ องปฏิบตั ติ อ่ กันและต่อประเทศที่ 3 ด้ วยความเท่าเทียมกันทางด้ าน (1) การ
ซื ้อเสบียงโดยรัฐบาล (2) การให้ สิทธิประโยชน์ (concession) ต่างๆ (3) การขายการบริการโดยรัฐบาล
หรื อโดยผู้สงวนสิทธิ์ในการเป็ นผู้ผลิต (monopoly)
• สนธิสญ
ั ญานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาหรื อฟื น้ ฟูสนั ติภาพโลก โดยมีความครอบคลุมถึง
(1) การควบคุมการนําเข้ าหรื อส่งออกเครื่ องเงิน หรื อ เครื่ องทอง
(2) การควบคุมวัสดุนวิ เคลียร์ (fissionable materials) วัสดุแฝงในธาตุกมั มันตรังสี (radio-active
by-products) หรื อแหล่งกําเนิดของวัสดุนิวเคลียร์
(3) การควบคุมการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ และเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการสงคราม หรื อ เพื่อเสริมเสบียง
อาวุธทางทหาร
(4) การควบคุมการร้ องขอเสบียงอาวุธในยามสงคราม
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(5) การเกลี่ยอํานาจของทังสองประเทศในสนธิ
้
สญ
ั ญาให้ เท่าเทียมกัน โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
จะไม่สามารถมีอํานาจเหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึง่ ได้ เว้ นแต่ในทางกฎหมาย การพิจารณา
คดีความและการชําระความ
• สนธิสญ
ั ญาฉบับนี ้ไม่รวมถึงสิทธิทางการเมืองต่างๆ
• หลักปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติท่ีได้ รับความอนุเคราะห์อย่างยิง่ ที่อยูภ่ ายใต้ สนธิสญ
ั ญานี ้จะมีผล
บังคับใช้ ระหว่างไทย – สหรัฐฯ เท่านัน้ โดยจะไม่มีผลบังคับใช้ กบั
o อาณาเขตและดินแดนครอบครองของสหรัฐฯ ต่างๆ
o ประเทศคิวบา ฟิ ลปิ ปิ นส์ หมูเ่ กาะแปซิฟิก และบริ เวณช่องแคบปานามา
• นอกจากนี ้ หลักปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติท่ีได้ รับความอนุเคราะห์อย่างยิง่ ที่อยูภ่ ายใต้ สนธิสญ
ั ญา
นี ้จะไม่มีผลบังคับใช้ กบั
o ประเทศเพื่อนบ้ านที่มีแม่นํ ้าเป็ นเส้ นแบ่งเขตแดน
o สิทธิพิเศษซึง่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการลงทุนซึง่ มีอยูแ่ ล้ วหรื อกําลังจะมีขึ ้น
ภายหลังจากนี ้
มาตราที่ 13

• หากมีกรณีพพิ าทเกี่ยวกับการตีความหรื อการประยุกต์ใช้ สนธิสญ
ั ญาเกิดขึ ้นที่ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ ทางการทูตหรื อโดยวิธีสนั ติ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถยื่นคําร้ องต่อคณะกรรมการ
ตัดสิน กรณีพพิ าทซึง่ ประกอบด้ วย 3 บุคคล โดยบุคคลที่ 1 และ 2 จะมาจากไทยและสหรัฐฯ ตามลําดับ
ซึง่ จะทําการคัดเลือกบุคคลที่ 3 ต่อไป ทังนี
้ ้หลักการตัดสินจะใช้ กฎหมายระหว่างประเทศเป็ นหลัก ใน
กรณีที่คณะกรรมการบุคคลที่ 1 และ 2 ไม่สามารถเลือกบุคคลที่ 3 ได้ ภายในหนึง่ เดือนนัน้ เลขาธิการ
สหประชาชาติจะเป็ นผู้กําหนดให้ เองหากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ร้ องขอ

•

กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างของทั้ง 50 มลรัฐจะมีรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ข้อแตกต่างจะอยู่ที่ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนี้ โดยบริษัทผู้ว่าจ้างจะสามารถ
จัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นได้หากลูกจ้างมากกว่าร้อยละ 30 ทําการร้องเรียนต่อหน่วยราชการ
เพื่อขอให้มีการเปิดการเลือกตั้งตัวแทนของสหภาพแรงงาน

•

การขอวีซ่าของผู้ประกอบการธุรกิจในสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
o วีซ่าประเภท E-1 – ผู้ประกอบการธุรกิจต่างชาติในสหรัฐฯ ซึง่ รวมถึงไทย
สามารถร้องขอวีซ่าชนิดนี้ได้ หากมีธุรกิจการค้าขายระหว่างสหรัฐฯ และประเทศ
คูเ่ จรจา

การทําธุรกิจในสหรัฐฯ
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o วีซ่าประเภท E-2 – ผู้ประกอบการจากประเทศคูเ่ จรจาซึง่ รวมถึง
ไทยสามารถร้องขอวีซ่าชนิดนี้ได้หากทําการลงทุนทําธุรกิจในสหรัฐฯ
o วีซ่าประเภท H-1B – วีซ่าประเภทนี้จัดเป็นวีซ่าชั่วคราว โดยผู้ร้องขอวีซ่า
จะต้องเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่ใช้ความรู้พิเศษ เช่น สถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ หรือเทววิทยา โดยจํานวนผู้ที่สหรัฐฯ สามารถออกวีซ่าประเภท
นี้ได้อยู่ที่ 65,000 คน ซึ่งวีซ่าจะมี ผลบังคับใช้ได้มากที่สุด 3 ปีและสามารถ
ต่อได้อีก 6 ปี
o วีซ่าประเภท L-1 – วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ร้องขอวีซ่าซึ่งมีความสามารถ
พิเศษ และดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทแม่
อย่างน้อย 12 เดือนก่อนทําการร้องขอเข้ามาทํางานชั่วคราวได้ในสหรัฐฯ
เป็นเวลามากที่สุด 7 ปี

