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สหรัฐฯ ผ่ำนกฎหมำยเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรตรวจสอบกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ (FIRRMA) 
 

 

ด้วยเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2561 นำยโดนัลด์ ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนำมบังคับใช้กฎหมำย  Foreign 
Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) เพ่ือขยำยขอบเขตอ ำนำจและบทบำทของคณะกรรมำธิกำร
ก ำกับและดูแลกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศของสหรัฐฯ (Committee on Foreign Investment in the United States: 
CFIUS) ในกำรพิจำรณำ ทบทวน ตรวจสอบ และระงับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในลักษณะของกำรควบรวมหรือเข้ำซื้อ
กิจกำรภำยในประเทศของสหรัฐฯ (merger, acquisitions, or takeovers) ที่อำจมีควำมเสี่ยงหรือเป็นภัยคุกคำมต่อ
ควำมมั่นคงแห่งชำติของสหรัฐฯ ให้มีควำมรัดกุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น  
 

สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย FIRRMA 
 

1. Types of Covered Transactions – กฎหมำย FIRRMA ได้ขยำยขอบข่ำยของธุรกรรมกำรซื้อ-ขำยที่ต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร CFIUS ให้ครอบคลุมเพิ่มอีก 4 ประเภท ได้แก่ 

1.1 Investments in real estate near sensitive US government locations and ports – กำรลงทุนด้ำน
อสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ในต ำแหน่งใกล้เคียงกับที่ตั้งทำงทหำรหรือพ้ืนที่รำชกำรของสหรัฐฯ รวมถึงท่ำอำกำศยำนและท่ำเรือ
ที่อำจมีผลให้นักลงทุนชำวต่ำงชำติสำมำรถรวบรวมและเข้ำถึงข้อมูลที่ไม่เป็นสำธำรณะเกี่ยวกับกิจกรรมภำยในพ้ืนที่
ดังกล่ำวหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับควำมมั่นคงแห่งชำติของสหรัฐฯ   

1.2 Other investments – กำรลงทุนประเภทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ (1) กำรเข้ำครอบครองกิจกำร/ด ำเนินธุรกิจ/
ผลิตหรือจัดหำ/ให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ (critical infrastructures) (2) กำรผลิต/ออกแบบ/ทดสอบ/
ประดิษฐ์/พัฒนำเทคโนโลยีที่ส ำคัญ (critical technologies) และ (3) กำรรวบรวม/จัดเก็บ/รักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษ (sensitive personal data) ของบุคคลที่ถือสัญชำติสหรัฐฯ  

1.3 Change in rights – กำรเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิของนักลงทุนชำวต่ำงชำติที่จะมีผลให้สำมำรถควบคุม
กิจกำรของสหรัฐฯ (US business) หรือกำรลงทุนที่อยู่ในข่ำยกำรลงทุนประเภทอ่ืน (other investments) 

1.4 Evasion – ธุรกรรมที่เป็นกำรส่อเจตนำหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยง (evade or circumvent) ไม่ให้เข้ำ
ข่ำยของประเภทธุรกรรมที่ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำกคณะกรรมำธิกำร CFIUS 
 

2. Alternative Short-Form Voluntary and Mandatory Declarations – ปัจจุบัน สหรัฐฯ ไม่ได้บังคับให้ต้องมี
กำรแจ้งกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศหำกไม่เข้ำข่ำยประเภทธุรกรรมที่ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมำธิกำร CFIUS 
อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย FIRRMA ได้ปรับแก้กำรยื่นเอกสำรแจ้งธุรกรรมกำรซื้อ-ขำยจำกเดิมแบบ full written notice 
เป็นแบบย่อ (abbreviated filing) ไม่เกิน 5 หน้ำ และเพ่ิมข้อก ำหนดที่บังคับให้ต้องมีกำรแจ้งธุรกรรมกำรซื้อ-ขำยหำก
เป็นกำรลงทุนที่ถูกควบคุมโดยรัฐบำลต่ำงประเทศที่จะมีผลให้สำมำรถเข้ำครอบครองผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในธุรกิจบำง
ประเภทของสหรัฐฯ (acquisition of substantial interest in certain US businesses) 



ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรงุวอชิงตัน   2 
 

 
3. Timing of Reviews – ขยำยระยะเวลำส ำหรับกำรกำรทบทวนกำรซื้อ-ขำย (review) ว่ำจะมีผลกระทบต่อควำม
มั่นคงแห่งชำติหรือไม่จำกเดิม 30 วัน เป็น 45 วัน และอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำส ำหรับกำรไต่สวนกำรซื้อ -ขำย 
(investigation) อออกไปได้อีก 15 วัน จำก 45 วัน เป็น 60 วัน ในกรณีที่เป็นสถำนกำรณ์พิเศษ 
 

4. CFIUS’s Authority – ขยำยขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมำธิกำร CFIUS ในกำรจัดท ำและบังคับใช้ควำมตกลงเพ่ือ
ลดควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ (mitigation agreement) รวมถึงกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดภำยใต้ควำมตกลง (mitigation agreement compliance plan) 
 

5. Fees – อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำร CFIUS จัดเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของมูลค่ำกำรซื้อ-ขำยแต่
ต้องไม่เกิน 300,000 เหรียญสหรัฐฯ  
 

6. National Security Factors to Consider – คณะกรรมำธิกำร CFIUS จะต้องพิจำรณำประเด็นด้ำนควำมมั่นคงที่
รวมถึง 

6.1 กำรลงทุนจำกประเทศที่มีกำรแสดงเจตนำรมณ์หรือควำมประสงค์ชัดเจนที่ต้องกำรครอบครองเทคโนโลยีที่
ส ำคัญหรือโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญของสหรัฐฯ ที่อำจท ำให้สหรัฐฯ สูญเสียกำรเป็นผู้น ำในด้ำนควำมมั่นคงแห่งชำติ 

6.2 ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงแห่งชำติจำกอ ำนำจควบคุมรวม (cumulative control) ของนักลงทุน
ต่ำงชำติหรือรัฐบำลต่ำงประเทศที่ได้มำจำกกำรเข้ำซื้อหรือควบรวมกิจกำรของสหรัฐฯ ในอุตสำหกรรมใดเฉพำะอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนเทคโนโลยีที่ส ำคัญ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ สินทรัพย์ด้ำนพลังงำน และวัตถุดิบที่
ส ำคัญ 

6.3 ผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของอุตสำหกรรมภำยในประเทศสหรัฐฯ ในกำรรองรับควำม
ต้องกำรเพ่ือใช้ในกำรป้องกันประเทศ รวมถึง ทรัพยำกรมนุษย ์สินค้ำ เทคโนโลยี วัตถุดิบ อุปกรณ ์และบริกำร 

6.4 ควำมเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษของบุคคลที่ถือสัญชำติสหรัฐฯ จะถูกเปิดเผยและ
น ำไปใช้ในทำงท่ีเป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ 

6.5 โอกำสที่กำรลงทุนดังกล่ำวจะก่อให้เกิดภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ต่อสหรัฐฯ หรือส่งผลให้รัฐบำลต่ำงประเทศมี
ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นในกำรท ำกิจกรรมทำงไซเบอร์ที่เป็นกำรประสงค์ร้ำยต่อสหรัฐฯ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นกำรแทรกแซง
ผลกำรเลือกตั้ง   

 

ผลกระทบ 

กำรปฏิรูปขอบเขตอ ำนำจและบทบำทของคณะกรรมำธิกำร CFIUS ให้มีควำมเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลจำก 
(1) กำรเพ่ิมประเภทของธุรกรรมกำรซื้อ-ขำยที่ต้องได้รับกำรพิจำรณำทบทวนจำกคณะกรรมำธิกำร CFIUS (2) กำรขยำย
ระยะเวลำในขั้นตอนกำรทบทวนและไต่สวน (3) กำรเพ่ิมขอบเขตดุลพินิจของคณะกรรมำธิกำร CFIUS และประธำนำธิบดี
สหรัฐฯ ในกำรพิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบกำรซื้อ-ขำย และ (4) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอำจเป็นอุปสรรค
ต่อกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรช่วยขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในหลำย
ด้ำน ทั้งนี้ เนื่องจำกนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องกำรควำมรวดเร็ว กำรปกป้องข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจ และควำมแน่นอนใน
กำรลงทุน ดังนั้น หำกมีกลไกที่ท ำให้ปัจจัยดังกล่ำวต้องลดน้อยลง อำจส่งผลให้กำรลงทุนในภำคต่ำงๆ ต้องลดน้อยลง
เช่นกัน 

 


