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บทคัดย่ อ
สารนิ พนธ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับในการเริ่ มต้นประกอบ
ธุ รกิ จของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ งมีความ
ขัดหรื อแย้งต่อข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (Agreement of ASEAN Economic Community)
และปั ญหาทางกฎหมายตามบัญชี ส ามท้ายพระราชบัญญัติดงั กล่ าวไม่ สอดคล้องกับข้อตกลงใน
การค้าเสรี ของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ซึ่ งตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญญัติวา่ ทุนขั้นต่าที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจ
ในประเทศไทย ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสองล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมี ป ระเด็ นที่ ศึก ษาถึ งความไม่ ส อดคล้องตามข้อตกลงในการค้าเสรี ของประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยศึ กษาเปรี ยบเที ยบจากแนวคิ ด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากการศึกษาและพิเคราะห์พบว่า บทบัญญัติตามนัยมาตรา 14 นั้น ยังบัญญัติไว้ไม่สอดคล้อง
กับการที่ประเทศไทยมีขอ้ ผูกพันตามข้อตกลงการค้าเสรี อาเซี ยนซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขตามข้อตกลงที่ รัฐภาคี
(States Parties) ต้องเปิ ดโอกาสให้กบั บริ ษทั ต่างชาติของรัฐภาคีเข้ามาดาเนิ นธุ รกิจได้ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อตกลงหรื อสนธิ สัญญาที่ ผูกพันต่อกัน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติตามนัยมาตรา 14 แล้วจะพบว่า
การที่กฎหมายกาหนดทุนขั้นต่ า (Minimum Capital) ซึ่ งคนต่างด้าวต้องใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิ จ
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ไม่นอ้ ยกว่าสองล้านบาทนั้น เป็ นการจากัดสิ ทธิ ของผูป้ ระกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว ซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และกระทบต่อหลักความเท่าเทียมซึ่ งต้องปฏิบตั ิต่อกัน
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการทาข้อตกลงดังกล่าว และเป็ นการปฎิ บตั ิที่เท่าเทียมกัน ไม่แตกต่าง
ไม่มีการแบ่งแยก รวมทั้งเพื่อให้การใช้บงั คับกฎหมาย (Law Enforcement) ภายในประเทศมีความ
ยุติธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 14 วรรคหนึ่ ง
ที่กาหนดทุ นจดทะเบียนขั้นต่ าของคนต่างด้าวให้เหมาะสมและมีความเท่าเทียมกับการประกอบธุ รกิ จ
ของคนไทย เพื่อความเป็ นธรรม (Justice) สาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจต่างด้าว (Foreign Business
Entrepreneur) เนื่องจากประเทศไทยต้องเปิ ดเขตเสรี ทางการค้าด้านการประกอบธุ รกิจกับสมาชิ กในกลุ่ม
การค้าเสรี อาเซี ยน นอกจากนี้ บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
คือ ธุ รกิ จที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับคนต่างด้าวนั้นได้จากัดขอบเขตในการพิจารณา
อนุ ญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิ จที่สงวนไว้สาหรับคนไทยด้วยเหตุผลพิเศษด้านความมัน่ คง
การปกป้ องศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการคุม้ ครองให้คนไทยสามารถประกอบธุ รกิ จที่ยงั ไม่พร้อม
จะแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติเท่านั้น ไม่ใช่ เป็ นการพิจารณาส่ งเสริ มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
ซึ่ ง เป็ นพัน ธกิ จ ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุน (The Board of Investment of Thailand)
โดยบางอาชี พนั้นได้ถูกยกเลิ กจากบัญชี สามท้ายพระราชบัญญัติดงั กล่าวแล้ว แต่ในพระราชบัญญัติน้ ี
ยังไม่มีการอนุ วตั ิหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พระราชบัญญัติดงั กล่าวมีความเหมาะสมและทันกับ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจในปั จจุบนั
จากการศึ กษา วิเคราะห์ รูปแบบ และแนวคิดของกฎหมายเกี่ ยวกับทุ นขั้นต่ าของการเริ่ มต้น
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวตามกฎหมายในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซี ย สาธารณรัฐ
สังคมนิ ยมเวียดนาม ซึ่ งเป็ นสมาชิ กของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนนั้นพบว่า กฎหมายในประเทศ
ดังกล่าวมีการกาหนดทุนขั้นต่ าที่เท่าเที ยมกันและไม่มีการจากัดสิ ทธิ ของนักลงทุ นต่างด้าว โดยมี การ
เปิ ดเสรี ดา้ นการลงทุนและมีนโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของภาครัฐที่ชดั เจนเพื่อเป็ นการกระตุน้
ให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิจ นอกจากนี้ กิจการที่ให้นกั ลงทุนต่างด้าวเข้ามาลงทุนนั้นยังมีขอ้ จากัด
ที่ไม่มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย
เมื่อพิเคราะห์การจดทะเบียนบริ ษทั จากัดของประเทศไทย ซึ่ งมีบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1097 ที่วางหลักว่า บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่ มก่อการ
และตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดก็ได้ โดยเข้าชื่ อกันทาหนังสื อบริ คณห์สนธิ มาตรา 1100 ซึ่ งกาหนดว่า ผูเ้ ริ่ ม
ก่อการทุกคนต้องลงชื่ อซื้ อหุ ้น ๆ หนึ่ งเป็ นอย่างน้อย และมาตรา 1117 ที่บญั ญัติว่า อันมูลค่าของ
หุ ้น ๆ หนึ่ งนั้น มิให้ต่ากว่าห้าบาท พิจารณาจากบทบัญญัติดงั กล่าวแล้วจะพบว่าทุนจดทะเบียนของ
ประเทศไทยนั้นไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะกาหนดทุนขั้นต่าไว้ เพียงแต่ตอ้ งดาเนิ นการตามบทบัญญัติ
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ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั กล่าวเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลง
การค้าเสรี อาเซี ยน และเป็ นการปฎิ บตั ิที่เท่าเทียมกัน และเพื่อการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึงเห็ นควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 14 โดยให้ยกเลิก
ทุนขั้นต่าในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเห็นควรกาหนดให้
ธุ รกิ จบัญชี สามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นั้น ควรบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกบางอาชี พออกจากพระราชบัญญัติดงั กล่าว เพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลง
ในการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

