บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในการลงทุนธุ รกิจจากต่างประเทศถือว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการเจริ ญเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกเนื่ องจากจะทาให้เกิดการไหลเวียนของเงินตราต่างประเทศจากประเทศผูล้ งทุน1
(Home Country) ไปยังอีกประเทศที่ผรู ้ ับการลงทุน2 (Host Country) ทั้งนี้ อาจเป็ นการทาให้ประเทศ
ผูร้ ับการลงทุนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ทั้งยังจะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานต่าง ๆ และ
การพัฒนาในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยีในการบริ หารการจัดการและ ด้านแรงงาน
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่รับการลงทุนจากต่างประเทศโดยครึ่ งแรกของ พ.ศ. 2548 ประเทศไทย
ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ ถึ ง 56,371.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก ช่ วงเดี ยวกันของ พ.ศ. 2547
ถึงสามเท่า
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ต่างประเทศเข้ามาประกอบธุ รกิจในประเทศไทยได้อย่างเสรี แต่จะถูก
จากัดโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ได้กาหนดประเภทธุ รกิ จที่
ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุ รกิจตามบัญชี หนึ่ ง บัญชี สอง หรื อบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้
นอกจากนี้ คนต่างด้าวยังอาจถู กจากัดตามกฎหมายเฉพาะฉบับอื่นอีก เช่ น พระราชบัญญัติธุรกิจ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจเงินทุนธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ พ.ศ. 2522
ประเทศผูล้ งทุน หมายความว่า รัฐผูท้ ี่ได้ส่งออกการลงทุนหรื อรัฐที่ได้เป็ นเจ้าของสัญชาติของผูท้ ี่ได้ทาการลงทุน
ประเทศที่ผรู ้ ับการลงทุน หมายความว่า การลงทุนต่างประเทศนั้น คือ การที่ลงทุนจากประเทศหนึ่ งไปยังสู่ อีก
ประเทศหนึ่ง ในการนี้ มีประเทศที่ได้เกี่ยวข้องนั้นอย่างน้อยสองประเทศ คือ ประเทศผูล้ งทุน (Investing Country)
และประเทศที่ได้รับการลงทุนหรื อประเทศเจ้าบ้าน (Host Country) การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) คือ
การลงทุ นในสาขาเศรษฐกิ จต่าง ๆ โดยผูล้ งทุนเข้าไปมีส่วนเป็ นเจ้าของกิ จการและมี ส่วนร่ วมในการควบคุม
บริ หารกิจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) คือ การที่มีบุคคลหรื อนิติบุคคลที่อยูใ่ น
ต่างประเทศเข้าไปลงทุ นในประเทศหนึ่ ง ซึ่ งการลงทุ นนั้นเป็ นการลงทุ นโดยตรง กล่าวคื อ ผูล้ งทุ นที่ มาจาก
ต่างประเทศมีส่วนเป็ นเจ้าของกิจการ ซึ่ งอาจจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน แต่ผลู ้ งทุนต่างชาติมีอานาจใน
การควบคุมการบริ หารและการดาเนินการของกิจการที่เข้ามาลงทุน
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วัตถุประสงค์ในการห้ามมิให้คนต่างด้าว (Alien) สามารถประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
ได้โดยเสรี เนื่องจากประเทศไทยต้องการที่จะปกป้ องธุ รกิจที่หวงแหนไว้สาหรับคนไทยหรื อจะเป็ น
ธุ รกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของประเทศ หรื อมีผลกระทบต่อศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรื อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม หรื อเป็ นธุ รกิ จที่คนไทย
ยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวได้ ดังนั้น กฎหมายจึงจาเป็ นที่
จะต้องมีมาตรการในการควบคุมคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิจอันอาจส่ งผลกระทบต่อประเทศไทย
เช่ นการพิจารณาออกใบอนุ ญาตการกาหนดทุนขั้นต่ าการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการรายงานผล
การดาเนินงาน เป็ นต้น
กระทัง่ ใน พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 773 ซึ่ งบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็ นและยกเลิกหรื อปรับปรุ งกฎหมาย
ที่หมดความจาเป็ นหรื อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุ รกิจต่างด้าว พ.ศ. 2542 นั้น จะเห็นได้วา่ กฎหมายนี้ เป็ นกฎหมายที่ได้ใช้มาเป็ นเวลานานจึงควรที่
จะปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทาให้กฎหมายฉบับนี้มีการอนุวตั ิกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้ได้มี
การสอดคล้อ งกับ เงื่ อ นไขในความร่ ว มมื อ ของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น 4 (Asian Economic
Countries: AEC) ซึ่งเป็ นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสนธิ สัญญาระหว่างประเทศโดยประเทศไทยกับ
ประเทศที่คนต่างด้าวมี สัญชาติ 5 (Nationality) ทั้งนี้ ได้มีการอนุ ญาตให้คนต่างด้าวนั้นถื อครองมี

มาตรา77 รัฐ พึง จัด ให้มีก ฎหมายเพีย งเท่า ที่จ าเป็ นและยกเลิก หรื อ ปรับ ปรุ ง กฎหมายที่ห มดความจ าเป็ น
หรื อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรื อที่เป็ นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรื อการประกอบอาชีพโดยไม่ชกั ช้าเพื่อไม่ให้
เป็ นภาระแก่ ประชาชนและดาเนิ นการให้ประชาชนเข้าถึ งตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ฯลฯ
ฯลฯ
4
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน หมายความว่า สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South
East Asian Nations: ASEAN) หรื อประชาคมอาเซี ยนเป็ นเป้ าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา บรู ไน เพื่อเพิ่ม
อานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซี ยนในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงให้อาเซี ยนมีความแข็งแกร่ งมี
ภูมิตา้ นทานที่ดีในการรับมือกับปั ญหาใหม่ ๆ ระดับโลก
5
สัญชาติ คือ หลักการได้สญ
ั ชาติโดยการเกิดของบุคคลมี 2 หลักการ คือ การได้สญ
ั ชาติโดยหลักของดินแดน (Jus Soli)
อันมี ความหมายว่า บุคคลนั้นจะสามารถได้สญ
ั ชาติหากถือกาเนิดขึ้นในดินแดนของรัฐแห่งหนึ่ งแห่ งใดอันเป็ นการถือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับดินแดนที่ได้ถือกาเนิดขึ้นและหลักสื บสายโลหิ ต (Jus Sanguinis) จะเป็ นการได้สัญชาติ
มาจากสัญชาติที่บิดามารดามีอยูใ่ นขณะที่ตนเองถือกาเนิด
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กรรมสิ ทธิ์ 6 (Ownership) ในที่ดินในไทยได้การอนุวตั ิกฎหมายภายในประเทศนั้นมีกฎหมายหลาย
ฉบับที่ตอ้ งพิจารณา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเงื่อนไขความร่ วมมือ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) นั้นได้ส่งผลต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 แก้ไขให้สอดรับกับเศรษฐกิจโลก ปั จจุบนั มีแนวโน้มที่จะผนวกเข้าหากันแรงงานใน
แต่ละประเทศจะมี โอกาสเลื อกท างานในสถานที่ หรื อในประเทศที่ มี โอกาสที่ จะสามารถแสดง
ศักยภาพได้สูงสุ ดและก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งจะทาให้ประเทศที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมีปัญหาทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นนั้น ตามบัญชี ทา้ ย พระราชบัญญัติประกอบธุ รกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับ
คนต่างด้าว

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ของกฎหมายการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเริ่ มต้นการประกอบธุ รกิ จคนต่างด้าวในประเทศไทยศึ กษา
กรณี กฎบัตรสมาคมแห่ งประชาชาติเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จของ
คนต่างด้าว
4. เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข
5. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมนาไปใช้เป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นและอาจเกิ ด
ขึ้นกับประเทศไทยกับนักธุ รกิจที่เข้ามาประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง7 บัญญัติวา่ ทุนขั้นต่า
ที่คนต่างด้าวใช้ในการประกอบธุ รกิจในประเทศไทย ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนด ในกฎกระทรวง

กรรมสิ ทธิ์ มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่ งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ ใช้สอยและจาหน่ายทรัพย์สินของตนและ
ได้ซ่ ึ งดอกผลแห่ งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่ งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผูไ้ ม่มีสิทธิ จะยึดถื อไว้
และมีสิทธิขดั ขวางมิให้ผอู ้ ื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
7
มาตรา 14 ทุนขั้นต่าที่คนต่างด้าวใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าที่ กาหนดใน
กฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสองล้านบาท
ฯลฯ
ฯลฯ
6

4
แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และตามบัญชี สาม8 แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่ าว กาหนดธุ รกิ จ
ที่ค นไทยนั้นยังไม่มีความพร้ อมที่จะแข่งขันในด้านการประกอบธุ รกิ จกับคนต่างด้าวไว้ 21 ธุ รกิ จ
และยังกาหนดให้ธุรกิจที่จะต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี มีจานวน 21 ธุ รกิจ
จากบทบัญญัติดงั กล่าวก่อให้เกิดปั ญหาที่ควรพิจารณาดังนี้
1) การกาหนดทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าวที่ใช้ในการเลื อกประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย
ที่มีจานวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวซึ่ งขัดหรื อ
แย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2) บัญชีสาม ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงในการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ปั ญ หาดัง กล่ า วเป็ นปั ญ หาที่ ก ระทบต่ อ ข้อ ตกลงของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ซึ่ งมีผลกระทบต่อข้อตกลงที่ประเทศไทยมีพนั ธความผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว เพื่อแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้น จึงควรศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหานี้ ให้เกิดความเหมาะสมยิง่ ขึ้นต่อไป

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ศึก ษาในขอบเขตปั ญ หาที ่ ไ ด้เ กี ่ ย วข้อ งกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุท ธศัก ราช 2560 มาตรา 77 และขอบเขตปั ญหาที่ได้เกี่ ยวข้อง เช่ น ในเรื่ องของนิ ยามศัพท์ “คนต่าง
ด้าว” ของพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในเรื่ องทุนขั้นต่า ในการประกอบ
ธุ รกิจของคนต่างด้าวบัญชีทา้ ยของพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจต่างด้าว พ.ศ. 2542 กรณี บญั ชี
ธุ รกิจที่มีการควบคุมและกฎหมายของประเทศในอาเซียน รวมทั้งปั ญหา การลงทุนที่คนต่างด้าวได้
สิ ทธิ พิเศษมากขึ้นจากความร่ วมมือการค้าระหว่างประเทศ ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) รวมไปถึงอนุ วตั ิกฎหมาย9 (Implementation of Laws) เพื่อให้ภายในในประเทศนั้นสอดคล้อง
กับเงื่อนไขความร่ วมมือของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและในปั ญหาความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ10

บัญชีสามแห่งพระราชการประกอบธุรกิจต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้กาหนดธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน
ในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวไว้ 21 ธุรกิจ โดยต้องขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
9
อนุวตั ิกฎหมาย หมายถึง การดาเนิ นการให้เป็ นผลตามบทบัญญัติแห่ งอนุสัญญา (Implement of The Provisions
of a Convention) โดยการตรากฎหมายภายในประเทศ หรื อปรับแก้กฎหมายภายในประเทศนั้นเพื่อให้สอดคล้อง
และรองรับกับพันธกรณี อนุสญ
ั ญาดังกล่าว
10
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ คือ ทาให้มีรายได้ที่แท้จริ งต่อคนเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็ นเวลานานเพื่อทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
8

5
(Economic Security) โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวของต่างประเทศ
เช่น สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1.5 วิธีดำเนินกำรศึกษำ
สารนิ พนธ์ น้ ี เป็ นงานวิจยั (Documentary Research) ด้วยการศึกษากฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องประกอบไปด้วยตารา ทางวิชาการ วารสาร บทความ ข่าว หนังสื อพิมพ์
เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสื่ อทางอิเล็กทรอนิ กส์ท้ งั ของในประเทศและต่างประเทศโดย
นาข้อมูลทั้งหมดมานาเสนอในลักษณะวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยเพื่อแนะแนวทางต่างๆ
ที่เหมาะสม

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.ได้ทราบแนวความคิด ทฤษฎี ของกฎหมายการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
2. ทาให้ทราบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
3. เพื่อให้ทราบปั ญหาการเริ่ มต้นการประกอบธุ รกิ จคนต่างด้าวในประเทศไทยศึกษากรณี
กฎบัตรสมาคมแห่ ง ประชาชาติเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจ
ของคนต่างด้าว
4. เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขที่เกิ ดจากการ
กาหนดทุนขั้นต่าและข้อห้ามในการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
5. หาแนวทางที่เหมาะสมนาไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นและอาจเกิ ดขึ้ น
กับประเทศไทยกับนักธุ รกิจที่เข้ามาประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

