บริการสาขาเชา/เชาซื้อโดยไมมีผดู ําเนินงาน
(Rental/Leasing Services without Operators)
1. ความหมายของบริการสาขาเชา/เชาซื้อโดยไมมีผูดําเนินงาน
การเชากับเชาซื้อ
การเชาโดยทั่วไปหมายถึงการเชาทรัพยสินจากเจาของทรัพยสินที่เรียกวา ผูใหเชา โดยแบงเปน 2
ประเภทคือ (1) การเชาสังหาริมทรัพย (ทรัพยสินที่เคลื่อนที่ได) เชน รถยนต รถจักรยานยนต หรือเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ซึ่งกฎหมายไมไดกําหนดบังคับวาตองทําตามรูปแบบใด คูสัญญาจึงทําสัญญาเชากันแบบใดก็ได
และ (2) การเชาอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่เคลื่อนที่ไมได ซึ่งกฎหมายแพงกําหนดบังคับวาการเชาตองมี
หลั ก ฐานเป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ฝ า ยที่ ต อ งรั บ ผิ ด จึ ง จะฟ อ งร อ งบั ง คั บ ได จึ ง หมายความว า การเช า
อสังหาริมทรัพยที่คูสัญญาตกลงเชากันดวยวาจาโดยไมไดมีหลักฐานเปนหนังสือ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
ผิดสัญญา คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะฟองรองบังคับคดีคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาไมได
บริการสาขาเชา/เชาซื้อโดยไมมีผูดําเนินงานที่กลาวถึงในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะการเชาสังหาริมทรัพย
(ทรัพยสินที่เคลื่อนที่ได) เทานั้น
การเชาซื้อ หมายถึงการซื้อทรัพยสินจากบุคคลอื่นโดยชําระเงินเปนระยะ ซึ่งเมื่อชําระเงินครบถวน
แล ว กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย สิ น นั้ น จะตกเป น ของผู เ ช า ซื้ อ อาทิ การซื้ อ รถยนต จ ากผู จํ า หน า ย หากผู ซื้ อ ไม มี
ความสามารถหรือไมตองการที่จะชําระเงินเพื่อซื้อในครั้งเดียว บริษัทขายรถยนตอาจตกลงใหมีการผอนชําระ
โดยผานบริการเชาซื้อเปนงวดๆ เมื่อชําระเงินครบถวนแลว จึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน เปนตน
ดังนั้น การเชากับการเชาซื้อแตกตางกันในประเด็นหลักที่วาการเชา ผูเชาทรัพยสินจะไมสามารถเปน
เจ าของกรรมสิ ทธิ์ในทรั พยสิ น ที่ เ ช า ส ว นการเชาซื้อ ผูเชาซื้อจะสามารถเปน เจาของทรัพยสิน ที่เชาซื้อได
หลังจากที่ชําระเงินครบถวนแลว
การเชาซื้อสามารถจําแนกประเภทเปนการเชาซื้อแบบ Hire Purchase และ Leasing
การเชาซื้อแบบ Hire Purchase หมายถึงการที่ผูเชาซื้อทําสัญญากับผูใหเชาซื้อวาจะชําระคาสินคาเปนงวดๆ
ตามจํานวนเงินและระยะเวลาที่กําหนด โดยระหวางนั้นผูเชาซื้อสามารถนําสินคาหรือทรัพยสินนั้นมาใชงานได
โดยที่กรรมสิทธิ์ยังเปนของผูใหเชาซื้อ จนกวาจะจายเงินครบตามสัญญาจึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น
เชน การเชาซื้อรถยนตหรือจักรยานยนต
การเชาซื้อแบบ Leasing มีลักษณะคลายกับสัญญาเชาซื้อ ซึ่งหมายถึงมีการชําระเงินคาเชาเปนงวดๆ ตาม
จํานวนเงินและเวลาที่กําหนดในสัญญาเชา แตเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาสามารถเลือกไดวาจะซื้อทรัพยสินนั้น
หรือตอสัญญาเชา หรือสงคืนทรัพยสินนั้นใหกับผูใหเชา สวนมากผูที่ทําสัญญาลักษณะนี้ มักเปนบริษัทหรือ
นิติบุคคลที่ตองการเชาทรัพยสินที่มีราคาแพงหรือเชาทรัพยสินในปริมาณมาก เชน เครื่องจักร รถยนต หรือ
อาจเปนการเชาสินคาที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน คอมพิวเตอร หรือเครื่องถายเอกสาร
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นอกจากนั้นการประกอบธุรกิจลีสซิ่งยังเปนลักษณะของการประกอบธุรกิจใหสินเชื่ออยางหนึ่งที่มิใชการให
สินเชื่อในรูปเงินแตเปนการใหสินเชื่อในรูปแบบทรัพยสิน เนื่องจากการประกอบธุรกิจลีสซิ่งในปจจุบันยังไมมี
กฎหมายเฉพาะที่ควบคุมธุรกิจประเภทนี้ จึงตองบังคับตามหลักของสัญญา หลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนั้นสัญญาลีสซิ่งจึงเปนการผสมผสานของการใหสินเชื่อและสัญญาเชาทรัพย
ตาราง 1 ความแตกตางระหวางการเชาซื้อแบบ Hire Purchase และ Leasing
1. กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ผูเชา
3. ทรัพยสินที่ใหเชา

Hire purchase
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สวนใหญมักเปนการเชาซื้อรถยนต
รองลงมาไดแก รถจักรยานยนต
เครื่องจักร
เพื่อเปนเจาของทรัพยสิน

4. วัตถุประสงคของการ
เชา
5. ระยะเวลาเชา
สวนใหญ 1-5 ป
6. วงเงิน (คิดเปน % ของ โดยทั่วไปอยูที่ 70-80%
มูลคาทรัพยสิน)
7. การคิดดอกเบี้ย
คิดแบบเงินตนคงที่ (Flat Rate)

8. กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน เปนของผูเชาโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้นสุดสัญญา
9. ความรับผิดชอบในการ ผูใหเชามีหนาที่สงมอบทรัพยสินที่อยูใน
ดูแลทรัพยสิน
สภาพสมบูรณใหแกผูเชา และผูเชามี
หนาที่ดูแลในทรัพยสินที่ชํารุดบกพรอง
10. การยกเลิกสัญญา
ผูเชาสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได
ดวยการสงมอบทรัพยสินคืนแกผูใหเชา

Leasing
ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ ลีสซิ่งไว
เฉพาะ
นิติบุคคล
สวนใหญเปนเครื่องจักร รองลงมา
ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร และเครื่องใชสํานักงาน
เพื่อใชทรัพยสินระยะยาว
ตั้งแต 3 ปขึ้นไป
สามารถขอไดสูงสุดถึง 100%
คิดแบบลดตนลดดอก (Effective
Rate)
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาวาจะ
เลือกซื้อ เชาตอ หรือคืนทรัพยสิน
ตามแตประเภทของลีสซิ่ง
(Financial Lease หรือ Operating
Lease)
ตามแตประเภทของลีสซิ่ง
(Financial Lease หรือ Operating
Lease)
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (2014)

นอกจากนี้ ลีสซิ่งยังแบงออกเปน 2 แบบ คือ สัญญาเชาการเงิน (Financial Lease) และ สัญญาเชา
ดําเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งมีความแตกตางในดานตางๆ ตามตารางดังนี้
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ตาราง 2 ความแตกตางระหวางสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาการเงิน
(Financial Lease)

สัญญาเชาดําเนินงาน
(Operating Lease)

1. ทรัพยสินที่ใหเชา

เปนทรัพยสินที่มีราคาสูง อายุการใช เปนทรัพยสินที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
งานนาน เชน เครื่องจักร เครื่องบิน หรือใชเทคโนโลยีชั้นสูง เชน เครื่อง
เรือเดินทะเล และรถยนต
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และ
เครื่องใชสํานักงาน

2. ระยะเวลาเชา

ระยะเวลาเชาแนนอนและนาน
ครอบคลุมอายุการใชงานของ
ทรัพยสิน หรือไมเกิน 10 ป และผู
เชาสวนใหญมักจะซื้อทรัพยสินนั้น
เมื่อสิ้นสุดสัญญา

เปนการเชาในระยะสั้น อายุสัญญาจะสั้น
กวาอายุการใชงานของทรัพยสิน

3. ความรับผิดชอบใน
การดูแลทรัพยสิน

ผูเชาเปนผูรับผิดชอบตอความ
เสียหายและบํารุงรักษาทรัพยสินที่
เชา

ผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
ทรัพยสิน

4. การยกเลิกสัญญา

ผูเชาบอกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนดเพียงฝายเดียวไมได

ผูเชาหรือผูใหเชาสามารถบอกเลิกสัญญา
กอนครบกําหนดเมื่อใดก็ได โดยบอก
ลวงหนาใหอีกฝายทราบ
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (2014)

2. รหัสตาม Provisional Central Product Classification
องคการการคาโลก (WTO) ไดกําหนดสาขาบริการโดยแบงเปน 12 สาขาหลัก ซึ่งในแตละสาขายังมีการ
จําแนกออกเปนสาขาหรือกิจกรรมยอย โดยใหสอดคลองกับที่ United Nation (UN) กําหนดตาม Provisional
Central Product Classification (CPC) 1 ในสวนของสาขาเชา/เชาซื้อนั้น ไดจําแนกกิจกรรมยอยไว ดังตอไปนี้

1

ปจจุบันยังอยูระหวางการปรับปรุงรายการใหครอบคลุมสาขา/กิจกรรมยอยใหมากขึ้น
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ตาราง 3 กิจกรรมภายใตสาขาเชา/เชาซื้อ จําแนกตาม CPC prov ของ UN และ W120 ของ WTO2
กิจกรรม
รหัส CPC
A. เกี่ยวกับเรือ (Relating to ships)
83103
B. เกี่ยวกับอากาศยาน (Relating to aircraft)
83104
C. เกี่ยวกับยานพาหนะอื่นๆ (Relating to other transport
83101+83102
equipment)
D. เกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นๆ (Relating to other
83106-83109
machinery and equipment)
E. บริการอื่นๆ (Other Services)
832
3. ลักษณะธุรกิจ/การใหบริการ
ตาราง 4 รูปแบบการใหบริการในสาขาเชา/เชาซื้อ (Mode of Supply)
รูปแบบการคาบริการ
Mode 1: การใหบริการขามพรมแดน
(Cross-Border Supply)
Mode 2: การบริโภคในตางประเทศ
(Consumption Abroad)
Mode 3: การตั้งธุรกิจ (Commercial
Presence)
Mode 4: การใหบริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Presence of Natural
Persons)

ตัวอยาง
บริ ษั ท ในประเทศไทยควบคุ ม การเช า /เช า ซื้ อ เรื อ ในประเทศ
ฟลิปปนสผานอินเตอรเน็ต
คนไทยเดินทางไปใชบริการเชารถยนตในประเทศมาเลเซีย
บริษัทใหเชาเครื่องจักรของประเทศสิงคโปร เขามาตั้งกิจการใน
ประเทศไทย
ผูบริหารบริษัทใหเชาเครื่องจักรของประเทศสิงคโปร เขาไปทํางาน
ในประเทศฟลิปปนสชั่วคราว

4. ภาพรวมธุรกิจบริการสาขาเชา/เชาซื้อในประเทศไทย
สําหรับบริการสาขาเชา การเชารถยนตนับเปนธุรกิจหลักซึ่งตลาดในประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 20,000
ลานบาท โดยมีทั้งการเชาระยะสั้นและระยะยาว ในสวนของการเชาระยะสั้นนั้น สถานการณของธุรกิจเชารถยนต
จะขึ้นอยูกับปริมาณนักทองเที่ยว เนื่องจากลูกคาสวนใหญที่ตองการเชาระยะสั้นมักจะเปนนักทองเที่ยว ในสวน
ของการเชา ระยะยาวนั้ น ลูกค าสวนมากเป น บริ ษัทที่ ตองการจํากัดต น ทุน ดานการบริหารจัดการยานพาหนะ
โดยเฉพาะบริษัทดานการขนสง และกลุมฟลีท (Fleet) ซึ่งหมายถึงธุรกิจรายใหญที่ซื้อรถยนตตั้งแต 2 คันขึ้นไป
การแขงขันของธุรกิจประเภทใหเชารถยนตนี้สามารถทําไดในหลายมิติ ทั้งในดานคุณภาพการบริการ รวมถึงความ
หลากหลายของรถที่ใหบริการ และดานราคาเชา
2

องคการการคาโลก ไดจัดทําเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจําแนกบริการออกเปน 12 สาขา ซึ่งเอกสารนี้จําแนกประเภทบริการโดยอิงกับ Central
Product Classification (CPC) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใชการจําแนกประเภทบริการตาม WTO เปนแนวทาง
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ในสวนของธุรกิจเชาซื้อนั้น ในประเทศไทยสวนใหญเปนการใหเชาซื้ออุปกรณ อาทิ เครื่องใชไฟฟา และ
เชาซื้อรถยนต โดยเฉพาะการเชาซื้อรถยนตทั้งใหมและที่ใชแลวนับเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น
อุตสาหกรรมรถยนตจึงมีอิทธิพลตอธุรกิจประเภทนี้เปนอยางมาก ที่ผานมาการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อจึงมักมี
ความสัมพันธกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งอาจเกิดจากการเปดตัวรถยนตรุนใหมของบริษัทผูผลิต
และการทําการตลาดของบริษัทรถยนต เปนตน
มุมมองจากศูนยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณวา ธุรกิจเชาซื้อยานยนตจะเขาสูชวงของการ
ฟนตัวอยางตอเนื่องในชวงป 2561-2563 โดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อรถยนตคาดวาจะเติบโตเฉลี่ยที่ 6.5% ตอป
(ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการฟนตัวของตลาดรถยนตในประเทศ ขณะที่สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตจะ
เติบโตตามการฟนตัวของยอดขายรถจักรยานยนต อยางไรก็ดี คาดวาธุรกิจเชาซื้อจะเขาสูภาวะการแขงขันที่รุนแรง
มากขึ้นโดยเฉพาะการแขงขันดานราคาที่อาจนําไปสูแรงกดดันตอกําไรของผูป ระกอบการ
ภาพที่ 1: Total Loan Outstanding

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในตลาดในระยะขางหนามีรายละเอียดดังนี้
1) ธุรกิจเชาซื้อรถยนตมีแนวโนมเติบโตตามทิศทางการฟนตัวของตลาดรถยนตในประเทศ ที่คาดวาจะ
ได รั บผลดี จากการฟ นตั วของเศรษฐกิ จซึ่ งส งผลดีตอกําลังซื้อของครัวเรือน ภายใตสถานการณที่ผูผลิตรถยนตมี
แนวโนมเปดตัวรถยนตรุนใหมออกมาอยางตอเนื่องในระยะขางหนา เพื่อรองรับกําลังซื้อที่ฟนตัวจะทําใหผูบริโภค
บางสวนอาจตัดสินใจเปลี่ยนรถยนตรุนใหมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดีขึ้น ในขณะเดียวกันภาวะตลาดรถยนตมือสองที่
ปรับดีข้ึนจากปจจัยดานราคาจะทําใหธุรกิจเชาซื้อรถยนตใหมและรถยนตมือสองเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจ
เช าซื้ อรถยนตอาจได รั บผลดี เพิ่ มเติ มจากความตองการรถยนตของภาคธุรกิจที่ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่องตาม
การขยายตั วของโครงการภาครั ฐ ซึ่ งทํ าให ความตองการรถบรรทุ กขนส งสิ นค าเพิ่ มสู งขึ้น อย างไรก็ ตาม คาดว า
ผลกระทบจากอุ ปสงค ที่ ถู กใช ไปล วงหน าบางส วนจากนโยบายรถยนต คั นแรกจะยั งคงส งผลอยู ในช วงป 2561
ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง ทําใหสินเชื่อเชาซื้อจะยังคงเติบโตอยางคอยเปนคอยไปในชวงระหวางป
2560-2561
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2) การแขงขันเพื่อชิงสวนแบงตลาดของธุรกิจเชาซื้อมีแนวโนมรุนแรงขึ้นในระยะขางหนา โดยเฉพาะกลุม
สถาบันการเงิน บริษัทผูผลิตและตัวแทนจําหนายรถยนต (Captive finance) ที่มีแนวโนมจะแขงขันดานราคาผาน
โปรโมชั่นตางๆ ซึ่งจะเปนกลยุทธที่สําคัญที่ธุรกิจเชาซื้อกลุมนี้เลือกใชเพื่อระบายสต็อกรถยนตรุนเกาที่คงคางจาก
ภาวะตลาดซบเซาที่ผานมา ซึ่งการแขงขันที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้นอาจสรางแรงกดดันใหผูใหบริการกลุมธนาคารพาณิชย
ตองเขามาแขงขันดานราคาเชนกันเพื่อรักษาสวนแบงตลาด เนื่องจากที่ผานมากลุมธนาคารพาณิชยไดเสียสวนแบง
ตลาดใหกับ Captive finance อยางตอเนื่องตั้งแตชวงของโครงการรถยนตคันแรก ในขณะเดียวกันอาจสราง
แรงกดดันตอผลกําไรของธุรกิจ โดยเฉพาะผูประกอบการลิสซิ่งรายยอยซึ่งมีขอเสียเปรียบดานตนทุนทางการเงินเมื่อ
เทียบกับผูใหบริการรายอื่นๆ จากอัตราดอกเบี้ยเชาซื้อที่ปจจุบันทรงตัวอยูในระดับคอนขางต่ําอยูแลว 3
นอกจากรถยนตแลว ยังมีการใหสินเชื่อลีสซิ่งสําหรับอุปกรณ/เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา
โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการสงออกซึ่งมักตองใชเครื่องจักรที่มีราคาสูง ทั้งนี้ ความนิยมในการเชา/เชาซื้อ/ลีสซิ่ง
เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมนั้น สวนใหญเกิดขึ้นจากความตองการของผูประกอบการในการเพิ่มความคลองตัว
ของธุ ร กิ จ เนื่ องจากในป จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมตา งๆ มี อัต ราการแขงขั น สูง ทํ า ใหมี ความจํา เปน ที่จ ะตองมี การ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในด า นตั ว สิ น ค า และการออกแบบอย า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ ความต อ งการของตลาด
ผูประกอบการจึงใชวิธีการเชา/เชาซื้อ/ลีสซิ่งเครื่องจักร เพื่อสรางความคลองตัวในการผลิต โดยไมเนนเรื่องความ
เปนเจาของโดยการซื้อ เพื่อที่จะมีความพรอมในการเปลี่ยนอุปกรณหรือเครื่องจักรใหตอบรับกับความตองการของ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไดทันที
การแขงขันในตลาดของธุรกิจประเภทเชาซื้อ/ลีสซิ่ง มักเนนในดานอัตราดอกเบี้ยหรือราคาเปนหลักเพื่อ
ดึงดูดลูกคาและใหไดมาซึ่งสวนแบงของตลาด โดยมักมีการแขงขันที่คอนขางสูง ในอีกมิติหนึ่งที่สําคัญของการ
แขงขันในตลาดเชาซื้อ/ลีสซิ่ง คือการสรางความสัมพันธกับบริษัทผูจําหนายรถยนตเพื่อใหผูจําหนายรถยนตมีการ
สงตอลูกคาที่ซื้อรถยนตใหกับผูประกอบธุรกิจเชาซื้อ/ลีสซิ่ง
นอกจากการแข งขั นในดา นราคาแลว ธุร กิจ ประเภทนี้ ยังประสบกับความเสี่ย งในดานการติดตามหนี้
โดยเฉพาะในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา ซึ่งสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของธุรกิจในการประเมินคุณภาพของลูกคาที่
จะให บ ริ การตั้ ง แต ต น รวมทั้ ง การมี ร ะบบการควบคุ ม ติด ตาม และดูแ ลลูก หนี้ อาทิ การมี บุค คลค้ํ า ประกั น
การกําหนดจํานวนวงเงินดาวน และการติดตามสถานะการชําระเงินของลูกคาเพื่อปองกันไมใหเกิดหนี้จํานวนมาก
เปนตน
2

5. กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่ใชกํากับดูแลบริการบริการสาขาเชา/เชาซื้อ ซึ่งเกี่ยวของกับบริบทการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ มีดังตอไปนี้
เรื่อง
การกํากับดูแลและการออก
ใบอนุญาต

3

กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา เรื่องการเชา
ทรัพย และการเชาซื้อ

ที่มา:ศูนยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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การเขามาประกอบธุรกิจ
ของตางชาติ

พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
บริการสาขาเช า/เชาซื้ ออยูภ ายใตบัญชี 3 ทายพระราชบั ญญัติ อนุญาตให
ตางชาติถือหุนไมเกิน 49% หากตางชาติตองการเขามาลงทุนโดยถือหุนเกิน
กว า 49% ตองมาขออนุญ าตจากอธิบ ดีกรมพัฒ นาธุร กิจ การคา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

6. ขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาเชา/เชาซือ้ ของไทย
ประเทศไทยมี ก ารทํ า ความตกลงการคาเสรีห ลายฉบั บ ทั้ งในระดับ พหุภ าคี และทวิ ภ าคี โดยมี
ขอบเขตของการเปดตลาดการคาบริการสาขาเชา/เชาซื้อภายใตกรอบความตกลงดานการคาระหวางประเทศ
จํานวน 9 ความตกลง ไดแก
1) องคการการคาโลก (WTO)
2) กรอบความตกลงวาด วยบริการของอาเซี ยน (ASEAN Framework Agreement on
Services: AFAS)
3) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership
Agreement: JTEPA)
4) ความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี (Thailand- Chile Free Trade Agreement)
5) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA)
6) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA)
7) ความตกลงเพื่ อ จั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี อ าเซี ย น-ออสเตรเลี ย -นิ ว ซี แ ลนด (Agreement
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)
8) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN- India Free Trade Agreement: AIFTA)
9) สนธิ สั ญ ญาทางไมตรี แ ละความสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ ระหว า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 อนุญาตใหผูมีสัญชาติอเมริกันหรือนิติบุคคลอเมริกันถือหุน 100%
เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย และใหรับความคุมครองภายใตสนธิสัญญาฯ
---------------------------------------------------------สํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2561
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ตารางขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาเชา/เชาซื้อโดยไมมีผูดําเนินงาน (Rental/Leasing Services without Operators) ของไทย
กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

d) Rental services concerning
agricultural machinery,
construction machinery, office
machinery, other machinery
and equipment without
operator (CPC 83106-83109)

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุน
ไมเกิน 49%
(ดี) บริการใหเชาเครื่องจักร
จํานวนผูถือหุน
การเกษตร เครื่องจักรกอสราง
ตางชาติตองไม
เครื่องจักรที่ใชในสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ โดยไม เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให
มีผูดําเนินการ (ซีพีซี 83106BV และ ICT
83109)
เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด
d) Leasing services concerning 1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
agricultural machinery,
construction machinery, office 3) ผูกพันในรูป
machinery, other machinery
บริษัทจํากัด
and equipment without
ตางชาติถือหุน
operator (CPC 83106-83109)
ไมเกิน 49%
(ดี) บริการใหเชาซื้อเครื่องจักร
จํานวนผูถือหุน

-

ไมผูกพัน
การเปด
ตลาด
สาขาเชา/
เชาซื้อโดย
ไมมผี ู
ดําเนินงาน

-

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

1) ไมผูกพัน
2) ไมมี
ขอจํากัด
3) ไมมี
ขอจํากัด
4) อนุญาตให
ICT และ BV
เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่
กําหนด

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด
4) อนุญาตให
BV, ICT และ
CSS เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด
4) อนุญาตให
BV และ ICT เขา
มาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

-

-

-

-

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู

-

1) ไมผูกพัน
2) ไมมขี อจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด
4) อนุญาตให
BV, ICT และ
CSS เขามาได
ตามเงื่อนไขที่

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด
4) อนุญาตให
BV และ ICT เขา
มาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

-

-9-

กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

-

-

-

-

1) ไมผูกพัน
2) ไมมี
ขอจํากัด
3) ตางชาติถือ
หุนไดไมเกิน
49% จํานวนผู
ถือหุนตางชาติ
ตองไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) ไมผูกพัน
-

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

การเกษตร เครื่องจักรกอสราง
เครื่องจักรที่ใชในสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ โดยไม
มีผูดําเนินการ (ซีพีซี 8310683109)
(a) Relating to ships:
Leasing or rental services
concerning vessels (CPC
83103)
(เอ) ที่เกี่ยวกับเรือ : บริการใหเชา
เรือ (ซีพีซี 83103)

(a) Relating to ships:
Leasing or rental services
concerning non-Thai flag
vessels without operator
(CPC Version 1.1: 73115)
This subclass does not

ตางชาติตองไม
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให
BV และ ICT
เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49% จํานวน
ผูถือหุนตางชาติ
ตองไมเกินกึ่งหนึ่ง
4) ไมผูกพัน

-

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) การรวมลงทุน
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 70%

ถือหุนทั้งหมด
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด
-

-

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) ไมผูกพัน

-

1) ไมมี
ขอจํากัด
2) ไมมี
ขอจํากัด
3) ไมมี

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 51%
จํานวนผูถือหุน

กําหนด

1) ไมผูกพัน
2) ไมผูกพัน
3) ไมผูกพัน
4) ไมผูกพัน

-
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

include:
- leasing, renting or hiring
services concerning vessels for
coastal and transoceanic
water transport with operator,
65130.
- leasing, renting or hiring
services concerning cabotage
and inland water vessels with
operator, 65230.
- leasing, renting or hiring
services concerning pleasure
craft, 73240.
(เอ) ที่เกี่ยวกับเรือ:
บริการใหเชาเรือที่ไมไดชักธงไทยที่
ไมมผี ูดําเนินการ (ซีพีซี 1.1:
73115)
ไมรวม:
- บริการที่ใหเชาเรือ
สําหรับการขนสงตามแนวชายฝง
และขามมหาสมุทรที่ไมมี
ผูดําเนินการ, (ซีพีซี 1.1: 65130).
- บริการใหเชาเรือขนสง

4) ไมผูกพัน

ขอจํากัด
4) ไมผูกพัน

ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) ไมผูกพัน

AKFTA

AANZFTA

AIFTA
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

ระหวางทาและนานน้ําในประเทศที่
ไมมผี ูดําเนินการ, (ซีพีซี 1.1:
65230).
- บริการใหเชาเรือสําราญ,
(ซีพีซี 1.1: 73240).
(c) Relating to other transport
equipment :
Private car (CPC 83101)

-

(ซี) บริการใหเชาอุปกรณขนสงอื่นๆ:
- บริการใหเชารถยนตสวนบุคคล
(ซีพีซี 83101)

(c) Relating to other transport
equipment :
Leasing or rental services
concerning space transport
without operator
(ซี) บริการใหเชาอุปกรณขนสงอื่นๆ:
- บริการใหเชาอุปกรณขนสงทาง

-

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49% จํานวน
ผูถือหุนตางชาติ
ตองไมเกินกึ่งหนึ่ง
4) ไมผูกพัน
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) การรวมลงทุน
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 70%
4) ไมผูกพัน

-

-

-

1) ไมมี
ขอจํากัด
2) ไมมี
ขอจํากัด
3) ไมมี
ขอจํากัด
4) ไมผูกพัน

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) ไมผูกพัน
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด

- 12 -

กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

-

-

-

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

อวกาศ
(d) Relating to other
machinery and equipment:
- Agricultural machinery and
equipment without operator
(CPC 83106)
- Construction machinery and
equipment without operator
(CPC 83107)
- Office machinery and
equipment (incl. computer)
without operator (CPC 83108)
- Other machinery and
equipment without operator
(CPC 83109)
(ดี) ที่เกี่ยวกับเครื่องใชและ
อุปกรณอื่นๆ :
- บริการใหเชาเครื่องใชและ
อุปกรณทางการ เกษตร (ซีพีซี
83106)
- บริการใหเชาเครื่องใชและ
อุปกรณกอสราง
- บริการใหเชาเครื่องใชและ

4) ไมผูกพัน
-

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49% จํานวน
ผูถือหุนตางชาติ
ตองไมเกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

-

-

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

-
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

อุปกรณสาํ นักงานรวมถึง
คอมพิวเตอร (ซีพีซี 83108)
- บริการใหเชาเครื่องใชและ
อุปกรณอื่นๆทีไ่ มมผี ูดําเนินการ (ซี
พีซี 83109)
- Computer server
(CPC Version 1.1: 73124)

-

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) การรวมลงทุน
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 70%
4) ไมผูกพัน

-

-

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49% จํานวน
ผูถือหุนตางชาติ
ตองไมเกินกึ่งหนึ่ง
4) ไมผูกพัน

-

- บริการใหเชาเซิฟเวอร
คอมพิวเตอร
(ซีพีซี 1.1 : 73124)
(e) Other:
Leasing or rental services
concerning pleasure and
leisure equipment (CPC
83204)
(อี) บริการใหเชาอุปกรณการบันเทิง
และสันทนาการ (ซีพีซี 83204)

1) ไมมี
ขอจํากัด
2) ไมมี
ขอจํากัด
3) ไมมี
ขอจํากัด
4) ไมผูกพัน
-

-

-

-

-

-

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) ไมผูกพัน

-

-

-

-
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

-

-

-

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

(e) Other:
Leasing or rental services
concerning furniture (CPC
Version 1.1: 73230**)

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) การรวมลงทุน
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 70%
4) ไมผูกพัน

(อี) บริการใหเชาเครื่องเรือน (ซีพีซี
1.1: 73230**)

b) Rental and leasing
services, without
operators, relating to
4
aircraft (CPC 83104)

-

-

1) ไมมี
ขอจํากัด
2) ไมมี
ขอจํากัด
3) ไมมี
ขอจํากัด
4) ไมผูกพัน

-

-

1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของผู
ถือหุนทั้งหมด
4) ไมผกู พัน
1) ไมผูกพัน
2) ไมผูกพัน
3) ไมผูกพัน
4) ไมผูกพัน

(บี) บริการใหเชา/เชาซื้อโดยไมมผี ู
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับอากาศยาน (ซี
พีซี 83104)
4

ในกรณีที่บริการใหผานการใชอากาศยานที่จดทะเบียนเปนอากาศยานญี่ปุน อากาศยานตองเปนเจาของโดย
(เอ) บุคคลธรรมดาที่มสี ัญชาติญี่ปนุ หรือ
(บี) วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายญี่ปุน ที่มีผูแทน (“ไดเฮียวชะ”) ทั้งหมดและผูบริหาร (“ยะคุอนิ ”) จํานวนไมนอยกวาสองในสามมีสัญชาติญี่ปุน และจํานวนไมนอยกวาสองในสามของหุนที่
สามารถออกเสียงไดถือโดยบุคคลญี่ปุน
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)
th

TAFTA

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd
(3 Package)

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

-

-

-

(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การบริโภคในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

c) Rental and leasing
services, without
operators, relating to
transport equipment other
than vessels and
aircrafts
(CPC 83101, 83102, 83105)
(ซี) บริการใหเชา/เชาซื้อโดยไมมีผู
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
ซึ่งนอกเหนือจากเรือและอากาศ
ยาน (ซีพีซี 83101, 83102, 83105)
e) Other (CPC 832)
(อี) อื่นๆ (ซีพีซี832)

1) ไมผูกพัน
2) ไมผูกพัน
3) ไมผูกพัน
4) ไมผูกพัน

-

-

-

-

-

1) ไมผูกพัน
2) ไมผูกพัน
3) ไมผูกพัน
4) ไมผูกพัน

---------------------------------------------------------สํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2561

