ตอบคําถามจากการสัมมนา
เรื่อง “ลูทางธุรกิจบริการไทยในออสเตรเลีย นิวซีแลนด : โอกาสเปดกวางหลังเจรจา FTA”
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.30 น.
โดย คุณพรทิพย พนัสบดี
กรรมการผูจัดการ CP Education and Migration Service Co.,Ltd.

คําถามที่ 1. การเปนนักลงทุนรานอาหารไทยในนิวซีแลนด มีเงื่อนไขเงินลงทุนเทาไร และถาผูทํารานอาหารไทย
เปนนักลงทุน แตไมไดเขาไปอยูทํางาน จะไดวีซาประเภทไหน และมีสิทธิ์ขอ PR ในนิวซีแลนดหรือไม
คําตอบ

การจะไปลงทุนกิจการใดๆ รวมทั้งรานอาหารไทยในนิวซีแลนดมีเงื่อนไขยอๆ ดังนี้
♦ ตองมีเงินลงทุนเปนจํานวนเงิน 2 ลานเหรียญนิวซีแลนด (NZ$ 2 million) เปนเวลา 5 ป
♦ ตองมีประสบการณทางธุรกิจสายนั้นๆ มาอยางนอย 5 ป
♦ มีสุขภาพที่แข็งแรง
♦ ไมมีประวัติอาชญากรรมใดๆ
♦ ตองผานเงื่อนไขภาษาอังกฤษ
♦ มีอายุ 54 ป หรือนอยกวา
ผูที่จะเขาเปนนักลงทุนในนิวซีแลนด มีสิทธิ์ขอ residence permit เปนนักลงทุนไดในนิวซีแลนดเปน
เวลา 5 ป แตมีเงื่อนไขอยูวาเมื่อวีซาออกแลวจะตองแสดงเจตนาใหรัฐบาลนิวซีแลนดเห็นวามี
ความตั้งใจที่จะไปพักอาศัยอยูในนิวซีแลนดโดยถือนิวซีแลนดเปนบาน (main home) ในชวง 5 ป
ที่ไปลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองใชเวลาอยูในนิวซีแลนดครบอยางนอย 184 วันในแตละปของ
2 ปสุดทายของวีซา

คําถามที่ 2. ในนิวซีแลนดกําหนดสัดสวนผูถือหุนในธุรกิจรานอาหารไทยหรือไม เทาไร
คําตอบ

การเปนผูถือหุนในการประกอบธุรกิจรานอาหารไทยหรือธุรกิจอื่นๆ ในนิวซีแลนดไมไดมีการกําหนด
สัดสวนโดยตรงเลยทีเดียว แตจะตองเสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่ดีคราวๆ ดังนี้
♦ มีเงินมากพอสําหรับการจัดตั้งหรือเขาหุนธุรกิจในประเทศนิวซีแลนด
♦ Financial forecasts ใน แผนธุรกิจจะตองมีความเปนไปได
♦ มีประสบการณทางธุรกิจในสายที่จะไปทําหรือจะไปถือหุนดวย
♦ ไมไดประสบความลมเหลวทางธุรกิจใน 5 ปที่ผานมา

คําถามที่ 3. ถาคนไทยตองการไปทําธุรกิจในลักษณะ Investor, Business Person, Skilled Person ตองการทําพิธีการ
เปน Immigration เพื่อเปน Citizen ถาวรของออสเตรเลีย จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการเทาไร
มีกระบวนการอยางไร และตองใชเวลานานเทาไร ทาง CP รับทําหรือไม
(เหตุผลที่ตองการเปน Citizen เพราะตองการลงทุนระยะยาว และตองการไดรับสิทธิประโยชน
เชนเดียวกับพลเมืองชาวออสเตรเลีย)
คําตอบ

ในการขอเปนพลเรือนถาวร (Citizen) ของออสเตรเลียนั้น จะตองผานขั้นตอนการถือ PR มากอน
อยางนอย 2 ป และจะตองมีเวลาอาศัยอยูในออสเตรเลียครบอยางนอย 1 ปใน 2 ป และครบ 2 ปใน
5 ป กอนการยื่นเรื่องขอ Citizen
♦ คาใชจาย โดยปกติการดําเนินเรื่องขอวีซาแตละประเภทจะเสียคาใชจายแตกตางกันไป แลวแต
ความยากงายของ case และจํานวนสมาชิกครอบครัวที่จะอพยพไปรวมกัน ถาสนใจ CP สามารถ
ประมาณคาใชจายโดยคราวๆ ใหได เชิญเขามาคุยกับ consultant ของ CP โดยตรง consultant ทุกทาน
จะถือใบอนุญาตเปน Resisted Migration Agent จากออสเตรเลีย และไดผานการฝกฝนใหดําเนินการ
เรื่องวีซาไดทุกประเภทตามกฎหมาย
♦ ระยะเวลา กระทรวงการตรวจคนเขาเมือง (Department of Immigration and Multicultural and
Indigenous Affairs) จะมี processing guidelines ในการประมาณถึงเวลาที่ใช process application
ประเภทตางๆ จากแตละประเทศ แลวแตความยากงาย ความสลับซับซอนและความพรอมของขอมูล
และเอกสารแตละ case ใชเวลาในการ process ไมเทากัน บางกรณีเคยใชเวลาเพียง 1 สัปดาห บางก็
เปนป แลวแตกรณี

คําถามที่ 4. Thai Restaurant Management ถือเปน Skill shortage list หรือไม
คําตอบ

Thai Restaurant Management ไมได listed เปน Skill shortage list ของทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด
สามารถตรวจอาน Skilled Occupation List ของออสเตรเลียไดจากฟอรม 1121i ซึ่ง download ไดจาก
www.immi.gov.au/allforms_num3.htm สวนของนิวซีแลนดสามารถ download ไดจาก
www.immigration.govt.nz/stream/work/workandlivepermanently

คําถามที่ 5. มีความประสงคจะขอวีซาและ work permit เพื่อเขาไปทํางานในประเทศนิวซีแลนด แตเคยมีประวัติ
คดีความ ซึ่งผลของคดีความปรากฎวาไมมีความผิด อยากทราบวาโอกาสที่จะไดรับวีซาและ work
permit มีโอกาสหรือไม หรือมีวิธีแกไขอยางไรบาง (อายุเกิน 30 ปแลว)
คําตอบ

การมีประวัติคดีความติดตัวมานั้น ในการเขาไปในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนดใหมอีกครั้ง
ก็ตองแลวแตความรายแรงของคดีความที่ติดมานั้น หากเปนคดีอาญาที่รายแรงถึงกับตองจําคุกเปนป
ขึ้นไป ก็จะถือเปนคดีรายแรงในการที่จะขอวีซาเขาทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทวีซา
ชั่วคราว (Temporary Visa) ก็คงจะเปนเรื่องที่ทําไดไมงาย เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศนี้ผูประสงคจะเขา
ไปอยูอยางถาวร จะตองผานการตรวจสันติบาลเสมอ ถาเปนคดีที่ไมรายแรงมากจนเกินไป ขอแนะนํา
ใหหาทนายที่มีฝมือดีในการเขียนคําอธิบาย (Submission) แกตางให ซึ่งก็อาจเปนที่ยอมรับได

คําถามที่ 6. ถาเคย apply PR ไดแลว แตไมไป อีก 10 ปตอมาจะ apply อีก ถือวาประวัติไมดีหรือไม
คําตอบ

ประวัติการขอ PR จะติดอยูในขอมูลของกระทรวงตรวจคนเขาเมือง (DIMIA) ไปตลอดไมมีการลบทิ้ง
ในกรณีที่เคยได PR มากอน ไมนาจะสงผลลบใหกับการขอ PR ครั้งใหม การขอ PR แตละครั้ง
กระทรวงจะถือวาเปน application ใหม และจะพิจารณาตามเงื่อนไขที่เปนอยู ณ ปจจุบัน การที่เขาขาย
เมื่อ 10 ปกอน มิไดแปลวาจะเขาขายอีก 10 ปใหหลังตอมา แลวแตกรณีและเงื่อนไข ณ ปจจุบันของ
กฎหมาย

คําถามที่ 7. การสงเด็กไปเรียนที่ออสเตรเลีย และการทํางานที่ออสเตรเลีย จะมีปญหาเหยียดสีผิวหรือไม
คําตอบ

ประเทศออสเตรเลียมี Anti-discrimination Law ซึ่งเปนกฎหมายตอตานการเหยียดสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
และอื่นๆ โดยตรง ดิฉันเองไดตั้งหลักแหลงที่ออสเตรเลียผานมาแลว 25 ป ยังไมเคยเจอปญหาแบบนี้
แตถาจะพูดวาประเทศออสเตรเลียไมมีการเหยียดสีผิวเลย ก็จะเปนการโกหก การรักพวกรักเผากันเอง
เปนธรรมชาติของมนุษย กระทั่งประเทศไทยเองจะตองมีปญหาเชนกันไมมากก็นอย เชน คนไทยยัง
เรียกคนจีนวา “เจก” ตรงกับชาวออสซี่อางถึงคนจีนวา “wok” นี่ก็เปนสัญลักษณหนึ่งของการแบง
เผาพันธุ แตเทาที่ประสบมา ที่ออสเตรเลียจะไมมีปญหารุนแรงเหมือนกับการแบงสีผิวคนดําและ
คนขาวอยางเห็นไดชัดเจนดั่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรของบางประเทศ

คําถามที่ 8. CP มีบริการสําหรับนักธุรกิจที่ตองการไปเปดกิจการในออสเตรเลียแบบ One Stop Service เหมือน
นักเรียนหรือไม
คําตอบ

ที่ CP มีบริการใหคําแนะนําเรื่องการจัดตั้งธุรกิจในออสเตรเลียในหลายสาขา สําหรับบริการ One Stop
Service สําหรับนักเรียน ถือวาเปนความชํานาญของทาง CP อยูแลว เนื่องจากบริษัทไดดําเนินกิจการ
สายนี้มาเปนเวลาขั้นต่ํา 8 ป ซึ่งประสบความสําเร็จอยางสูง จนไดรับ contracts จากสถาบันที่มีชื่อเสียง
ตางๆ มากมาย จึงมีความชํานาญในการแนะนําระบบ และการขอ contracts ตางๆ จากสถาบันในออสเตรเลีย
ใหได หากสนใจเชิญแวะเขามาคุยที่บริษัทได เนื่องจากมีรายละเอียดมากเกินกวาที่จะตอบผานหนา
กระดาษได

คําถามที่ 9. ถาอยากจะขอ slides ที่วิทยากรนําเสนอ จะไดหรือไม เพราะมีประโยชนมากๆ
คําตอบ

สไลดเปนสิทธิ์สงวนของบริษัท CP Education and Migration Service สาเหตุที่ไมไดพิมพแจกในงาน
สัมมนา เนื่องจากขอมูลตางๆ ของทางกระทรวงตรวจคนเขาเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนระยะๆ
สิ่งที่พูดไวในวันสัมมนา อีก 3 เดือน หรือ 6 เดือนขางหนา อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอแนะนําให
คนหาขอมูลที่ Up to date จากเวบไซตของกระทรวงตรวจคนเขาเมือง ที่ www.immi.gov.au หรือ
www.immigration.govt.nz
CP Education and Migration Service Co.,Ltd.
โทร. 0-2635-5445

