บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
ปั จจุ บ นั ประเทศไทยได้รั บ ผลกระทบอย่า งกว้า งจากการชะลอตัว ทางเศรษฐกิ จ โลก
นัน่ หมายความว่า ในสภาพการณ์ เช่ นนี้ ทาให้ประเทศไทยต้องการแหล่ งเงิ นทุ นจากต่างประเทศ
จานวนไม่นอ้ ย เพื่อนาเม็ดเงิ นเข้ามาเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จ ในภาพรวมทาให้ประเทศไทยเลื อกที่ จะ
ส่ งเสริ มการค้าการลงทุนอย่างจริ งจัง
ในขณะเดี ยวกันนักลงทุนต่างชาติก็แสวงหาประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปลงทุนทาธุ รกิ จหลากหลายโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่ งในปั จจุบนั
ประเทศไทยมี กฎหมายหลักที่ ควบคุ มการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว คื อพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่า งด้า ว พ.ศ. 2542 ถื อ ได้ว่า มีค วามสาคัญ มากในฐานะที่เ ป็ นเครื่ อ งมือ
เพื่อ รั กษาดุ ลยภาพระหว่างความต้องการเงิ นทุ นจากต่างประเทศและปั ญหาที่ เกิ ดจากการลงทุน
ระหว่างประเทศโดยวัตถุประสงค์หลักมีอยูส่ องประการ คือ เพื่อจากัดควบคุมผลกระทบภายนอก
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจากต่างประเทศ โดยจัดการจากประเภทจากธุ รกิจตามความหนักเบาของ
ผลกระทบภายนอกและอานาจการอนุมตั ิเพื่อบังคับควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จของประเทศมากที่สุด โดยได้การกาหนดเงื่ อนไขการประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย
เช่น การร่ วมทุนขั้นต่า (Minimum Capital) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)1 เป็ นต้น
ทั้งนี้จะขออธิ บายรายละเอียดของคานิยามดังต่อไป2

การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็ นกระบวนการในการนาเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อ
สร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันหรื อแตกต่างกันออกไป โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ นั จะต้องประกอบ
ไปด้วยหลัก 3 อย่างคือ
(1) ประสบการณ์หรื อองค์ความรู ้
(2) การมีความชานาญในองค์ความรู ้อย่างแท้จริ ง
(3) การนาองค์ความรู ้มาใช้ประโยชน์ให้เป็ น
2
เดือนเด่น นิคมบริ รักษ์. (2554). การประกอบกิจการของบริษัทต่ างชาติในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. หน้า 6.
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3.1 คานิยามทีเ่ กีย่ วข้ องภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
การจะเข้าใจกฎหมายประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวได้น้ นั จะต้องทราบก่ อนว่าบุ คคล
ใดบ้างจัดว่าเป็ นคนต่างด้าวเนื่ องจากกฎหมายไม่ได้มีผลใช้บงั คับกับทุกคนเหมือนกฎหมายทัว่ ไป
แต่ใช้เฉพาะกลุ่มคนที่ เรี ยกว่า “คนต่างด้าว (Alien)” ดังนั้นจึ งขออธิ บายถึ งนิ ยามของคนต่างด้าว
รวมถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวดังนี้
3.1.1 คานิยามของคนต่ างด้ าวภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่ างด้ าว
พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้กาหนดประเภทธุ รกิ จ
บางอย่างที่คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุ รกิ จได้ ซึ่ งโดยได้กาหนดคานิ ยามของคนต่างด้าวใน
มาตรา 4 คือ
(1) บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคล3 ซึ่ งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) นิ ติบุคคล ซึ่ งมีหุ้นอันเป็ นทุนตั้งแต่ก่ ึงหนึ่ งของนิ ติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม
(1) หรื อ (2) หรื อนิติบุคคลซึ่ งมีบุคคลตาม (1) หรื อ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ก่ ึงหนึ่ งของทุนทั้งหมด
ในนิติบุคคลนั้น
(ข) ห้างหุ ้นส่ วนจากัดหรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่ จดทะเบี ยนซึ่ งหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
หรื อผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลตาม (1)
(4) นิ ติบุคคลซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ งมีหุ้นอันเป็ นทุนตั้งแต่ก่ ึ งหนึ่ งของนิ ติ
บุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) หรื อนิติบุคคลซึ่ งมีบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) ลงทุนมี
มูลค่าตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

นิติบุคคล หมายถึง บุคคลที่กฎหมายสมมติข้ ึนเพื่อให้มีความสามารถ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตาม
กฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แม้วา่ นิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ก็ไม่สามารถ
กระทาการเหมือนกับบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่ อง เนื่ องจากนิ ติบุคคลเป็ นเพียงบุคคลสมมติที่ไม่มีชีวิต ร่ างกาย และ
สติปัญญาเหมือนกับบุคคลธรรมดา ดังนั้นนิติบุคคลจึงต้องมี “ผูแ้ ทนนิติบุคคล” เพื่อแสดงออกถึงสิ ทธิ หน้าที่ และ
ความประสงค์ของนิติบุคคล ทั้งนี้นิติบุคคลแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
(1) นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
3
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ทั้ง นี้ คาว่า “คนต่า งด้า ว” เป็ นคาเก่ า แก่ ที่ใ ช้ม าตั้ง แต่ส มัย ประกาศของคณะปฏิ วตั ิ
ฉบับที่ 281 หมายถึงคนต่างชาติ (Alien หรื อ Foreigner) หรื อคนที่พระราชบัญญัติไม่ถือเป็ นคนไทย
ผลคือคนเหล่านั้นจะประกอบธุ รกิจใด ๆ ในประเทศไทยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เสี ยก่อน
โดยมาตรา 4ได้นิย ามคนต่ า งด้า วไว้ว่า หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ล ัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
1) บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย
บุ ค คลธรรมดา คื อ คนทั่ว ไปตามธรรมชาติ โ ดยจะเป็ นคนต่ า งด้า วหรื อ ไม่ น้ ั น ให้
พิจารณาที่ “สัญชาติ” ของบุคคลเหล่านั้นหากไม่มีสัญชาติไทยถึงเป็ นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติน้ ี
การพิจารณาว่าบุคคลใดมีสัญชาติไทยหรื อไม่ตอ้ งพิจารณาด้วยกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. 2508
ได้กาหนดการได้มาซึ่ งสัญชาติไทยทั้ง 4 วิธีดงั นี้
(1) โดยหลักสายโลหิ ต4 คือผูท้ ี่เกิ ดโดยบิดาหรื อมารดาเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยไม่ ว่า
ของเรานั้นจะเกิดในหรื อนอกประเทศไทยย่อมได้สัญชาติไทย
ทั้ง นี้ “บิ ดา” ให้รวมถึ ง ผูซ้ ่ ึ ง ได้รับ การพิ สูจน์ ว่า เป็ นบิ ดาของผูเ้ กิ ดตามวิธีก ารที่
กาหนดในกฎกระทรวงแม้ผนู ้ ้ นั จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเ้ กิดและไม่ได้จดทะเบียน
รับรอง ผูเ้ กิดเป็ นบุตรก็ตาม
(2) โดยหลักดินแดน5 คือผูท้ ี่เกิ ดในประเทศไทยย่อมได้สัญชาติไทยเว้นแต่ผูเ้ กิ ด
โดยบิดามารดาเป็ นคนต่างด้าวถ้าในขณะที่เกิด (1) บิดามารดาตามกฎหมายหรื อ (2) บิดาซึ่ งไม่ได้
สมรสกับมารดาหรื อ (3) มารดาของผูน้ ้ นั เป็ น

มาตรา 7 คนต่างด้าวต่อไปนี้ จะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี และจะประกอบธุรกิจได้เฉพาะ
ประเภทธุรกิจและในท้องที่ที่รัฐมนตรี ประกาศ กาหนดโดยการอนุมตั ิของคณะรัฐมนตรี โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศดังกล่าวรัฐมนตรี จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
(1) คนต่างด้าวที่ เกิ ดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติ ไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรื อตาม
กฎหมายอื่น
(2) คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรื อตามกฎหมายอื่น
การขอรั บใบอนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต และระยะเวลาการอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่อธิบดีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งประกอบธุรกิจ คนต่างด้าวนั้นมี สิ ทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรี ได้ และให้นาความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
5
มาตรา 8 ภายใต้บงั คับมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12
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- ผูท้ ี่ได้รับการผ่อนผันให้พกั อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย
- ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเพียงชัว่ คราวหรื อ
- ผูท้ ี่เข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522
แต่ในกรณี ที่ผูท้ ี่เกิ ดในประเทศไทยซึ่ งขณะที่เกิ ดนั้นบิดาหรื อมารดาเป็ นหัวหน้า
คณะผูแ้ ทนทางทูตหรื อกงสุ ลหรื อเจ้าหน้าที่ในคณะดังกล่าว หรื อเป็ นพนักงานหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญของ
องค์การระหว่างประเทศรวมทั้งเป็ นคนในครอบครัวซึ่ งเป็ นญาติหรื ออยูใ่ นความอุปการะหรื อคนใช้
ของบุคคลข้างต้นผูท้ ี่เกิดนั้นจะไม่ได้สัญชาติไทย
(3) โดยการสมรส คือการที่หญิงซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผูม้ ีสัญชาติไทย
ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กาหนด ไว้ใน
กฎกระทรวงซึ่ งการอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยที่อยูใ่ นรุ่ นพินิจของรัฐมนตรี 6
(4) โดยการแปลงสัญชาติ คือคนต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไ ว้ใน
มาตรา 10 และมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 อาจยื่นคาขอต่อรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่ งการอนุ ญาตหรื อไม่อนุญาตให้
แปลงสัญชาติเป็ นไทให้อยูใ่ นดุลย์พินิจของรัฐมนตรี

(1) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิ จที่ ไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิ จการ ด้วยเหตุผลพิเศษ
ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง
(2) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรื อความมัน่ คงของประเทศธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อศิ ลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรื อธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
หรื อ (ต่อจากหน้าที่แล้ว) สิ่ งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีสอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการ
อนุมตั ิของคณะรัฐมนตรี
(3) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี ความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการ
กับ คนต่ า งด้า ว ตามที่ ก าหนดไว้ใ นบัญ ชี ส าม เว้น แต่ จ ะได้รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ
6
มาตรา 9 การปรับปรุ งหรื อแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ีให้ทาเป็ นพระราชกฤษฎีกาเว้นแต่
ธุรกิจตามบัญชีหนึ่งหรื อตาม บัญชีสอง หมวด 1 ให้ทาเป็ นพระราชบัญญัติ
ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี อย่างน้อยครั้งหนึ่ งใน
ทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีมีผลใช้บงั คับแล้วทาความเห็นเสนอรัฐมนตรี
ฯลฯ
ฯลฯ
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ทั้งนี้ ไม่ว่าบุ คคลธรรมดานั้นจะได้สัญชาติ ไทยด้วยวิธีอะไรหรื อถื อสองสัญชาติ
หากมีสัญชาติหนึ่งเป็ นไทยก็สามารถประกอบธุ รกิจได้โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตเพราะพระราชบัญญัติ
ไม่ได้กาหนดห้ามไว้แต่อย่างใด
2) นิติบุคคลที่มีผเู ้ ป็ นเจ้าของข้างมากเป็ นคนต่างด้าว
การพิจารณาความเป็ นต่างด้าวของนิ ติบุคคลนั้นนอกจากที่จะพิจารณาจากสถานที่ จด
ทะเบียนตามที่ระบุในมาตรา 4 (2) (3) ของมาตราเดี ยวกันได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในกรณี นิติบุคคล จด
ทะเบียนในประเทศไทยว่าความเป็ นเจ้าของจากสัดส่ วนในการถือหุ น้ หรื อการลงทุนนิติบุคคล
ซึ่ งในมาตรา 4 (3) มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับนิ ยามของคนต่างด้าวในข้อ3 ประกาศของ
คณะปฏิวตั ิฉบับที่ 287 ซึ่ งท่านรองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร ได้อธิ บายนิยามของคนต่างด้าวใน
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 281 ดังกล่าวว่ามีลกั ษณะเป็ นการใช้หลักการไม่คานึ งถึงสภาพนิ ติ
บุคคล โดยให้ถือว่านิ ติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยซึ่ งมีลกั ษณะดังกล่าวไม่ถือเป็ น
นิ ติบุคคลของไทย แต่อาจถื อว่าเป็ นกิ จการของคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล ที่
ซ่ อนอยูเ่ บื้องหลังเพราะถื อหุ ้นและควบคุมกิ จการส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เปรี ยบเสมือนกับเป็ นบุ คคล
เดียวกับผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นบุคคลต่างด้าว8
(3) นิติบุคคลซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
ก. นิ ติบุคคลซึ่ งมีหุ้นอันเป็ นทุนตั้งแต่ครึ่ งหนึ่ งของนิ ติบุคคลนั้นถื อโดยบุคคล
(1) หรื อ (2) หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีบุคคลตามวงเล็บหนึ่ งหรื อวงเล็บสองลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ครึ่ งหนึ่ ง
ของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
คือบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อสหกรณ์ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย แต่มีบุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยหรื อนิ ติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถือหุ ้น

ข้อ 3 ของ ประกาศของคณะปฏิ วตั ิฉบับที่ 281 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2521) “คนต่างด้าว” หมายถึงบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยและให้ความรวมตลอดถึง
1) นิ ติบุคคลซึ่ งมีหุ้นอันเป็ นทุนจดทะเบียนตั้งแต่ครึ่ งหนึ่ งของนิ ติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าวหรื อ นิ ติ
บุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวลงหุน้ มีมูลค่าตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดนะนิติบุคคลนั้น
2) นิ ติบุคคลซึ่ งมีคนต่างด้าวถือหุ ้น เป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นสมาชิ กตั้งแต่ครึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรื อผูเ้ ป็ นสมาชิกไม่วา่ คนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าไหร่ หรื อไม่
3) ห้างหุน้ ส่วนจากัดหรื อห้างหุน้ ส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การเป็ นคนต่างด้าว
8
ภาสกร ชุณหอุไร. (2531). คาอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่ วนและบริษทั พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ: นิ ติบรรณการ.
หน้า 54.
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ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรื อการลงทุนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญจดทะเบียนหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัดตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ข. ห้างหุ ้นส่ วนจากัดหรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่ งหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
หรื อผูจ้ ดั การเป็ นบุ ค คลตาม (1) คื อห้า งหุ ้นส่ วนจากัดหรื อห้า งหุ ้นส่ วนสามัญที่ จดทะเบี ย นที่ มี
หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การเป็ นบุ คคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติ ไทย แม้ว่านิ ติบุคคลนั้นจากจด
ทะเบียนในประเทศไทยที่มีผลู ้ งทุนเป็ นคนไทยกึ่งนึงก็ตาม
ค. นิติบุคคลซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ งมีบุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติ
ไทย หรื อนิ ติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
แต่มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลต่างด้าวถือหุ ้นตั้งแต่ครึ่ งหนึ่ งของนิ ติบุคคลนั้น หรื อกรณี ห้างหุ ้นส่ วนจากัด
หรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่มีบุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยหรื อนิ ติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทย หรื อ นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยแต่มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลต่างด้าวถื อหุ ้น
ตั้งแต่ครึ่ งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
(1) มาตรา 4 (3) (ก) ใช้สาหรับการพิจารณาความเป็ นต่างด้าว ของบริ ษทั จากัดและ
บริ ษทั มหาชนจากัด
มาตรา 1145 ของประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ (ป.พ.พ.) บัญ ญัติ ว ่า
“การบริ หารกิจการของบริ ษทั เป็ นอานาจของกรรมการบริ ษทั และอยูใ่ นความครอบงาของที่ประชุ ม
ใหญ่ผถู ้ ือหุ ้น” วรรคแรก ของมาตรา 77 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บัญญัติ
ว่า “คณะกรรมการมีหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับและมติของที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ ...”
เห็นได้วา่ ผูถ้ ือหุ ้นมีอานาจในการบริ หารกิจการทางอ้อม ถึงแม้วา่ ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มี
อานาจบริ หารกิจการได้โดยตรงแต่ก็สามารถแต่งตั้งถอดถอนกรรมการได้9 ดังนั้นมาตรา 4 (3) (ก)
จึงกาหนดให้บริ ษทั มีสถานะเป็ นคนต่างด้าวดูจากสัดส่ วนการถือหุ ้นโดยนักลงทุนต่างชาตินิยมใช้
นิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั (ไม่ว่าในรู ปแบบบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชน)ในการประกอบธุ รกิ จ
ของตนมากกว่าห้างหุ ้นส่ วนจากัดห้างหุ ้นส่ วนสามัญอันเนื่ องมาจากหลักการจากัดความรับผิด ของ
ผูถ้ ือหุน้ (Limited Liability) ด้วยเหตุน้ ีในทางปฏิบตั ิมาตรา (3) (ก)ที่ถูกนามาใช้บ่อยกว่า (3) (ข)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์. มาตรา 1151 วางหลักว่า อันผูเ้ ป็ นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ที่ประชุ มใหญ่
เท่านั้นที่อาจแต่งตั้งหรื อถอดถอนได้.
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มาตรา 4 (3) (ก) กาหนดว่านิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยจะถือว่าเป็ นคนต่างด้าว
หากมีบุคคลดังต่อไปนี้ ถือหุ ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (คือคนต่างด้าวถือหุ ้นครึ่ งเดียว 50% ก็ถือว่าได้เป็ น
คนต่างด้าวแล้ว)
(2) มาตรา 4 (3) (ข) ใช้สาหรับในกรณี ห้างหุ ้นส่ วนจากัดและห้างหุ ้นส่ วนสามัญ
ซึ่ งอานาจในการบริ หารกิจการของนิ ติบุคคลทั้งสองประเภทนั้นอยูก่ บั ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การสังเกต
ได้ว่ากฎหมายไม่ได้คานึ งถึ งหน้าในการครอบงากิ จการจากความเป็ นเจ้าของทุ นหรื อความเป็ น
หุ ้นส่ วนเหมือนคนในบริ ษทั ของข้อ (ก) ข้างต้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะตาแหน่งหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ นั้นมี
ความมัน่ คงมากกว่าตาแหน่งกรรมการเพราะหากต้องทาการถอดถอนจะต้องมีมติเป็ นเอกฉันท์จากผู ้
เป็ นหุ ้นส่ วนเว้นแต่ในสัญญาหุ ้นส่ วนได้เปิ ดช่ องไว้ให้ทาได้และการแก้ไขสัญญาเข้าหุ ้นส่ วนนั้น
ต้องได้รับความยินยอมจากผูเ้ ป็ นผูช้ มทุกคนอีกด้วยเหตุน้ ี ความเป็ นต่างด้าวของห้างส่ วนจากัดจึ งดู
จากสัญชาติของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การเป็ นสาคัญ
3) นิติบุคคลที่ถือหุ น้ โดยบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เป็ นคนต่างด้าว
คนต่างด้าวประเภทสุ ดท้ายคล้ายกับความหมายของคนต่างด้าวในมาตรา 4 (3) (ก)
โดยกาหนดว่านิติบุคคลจะถือว่ามีสถานะเป็ นคนต่างด้าวหากบุคคลนั้นต่อไปนี้ “ถือหุน้ ” ตั้งแต่ 50%
เป็ นต้นไป
สังเกตว่ามาตรานี้เป็ นการขยายความของคาว่า “คนต่างด้าว” สาหรับนิติบุคคลให้กว้าง
ออกไป คือมิได้หมายถึงเพียงการที่นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยถูกคือหุ ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
โดยคนต่างด้าว ยังรวมถึงการที่เป็ นคนต่างด้าวเพราะถูกนิติบุคคลตาม (3) ถือหุ น้ ตั้งแต่ 50% ด้วย
ผลของมาตรา (4) นี้ น้ นั ทาให้แม้ว่านิ ติบุคคลจะถึ งหุ ้นสื บต่อกันมากี่ทอดอย่างไร ก็ดี
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นนิติบุคคลไทยได้
3.1.2 คานิยามของทุนภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
มาตรา 4 บัญญัติวา่ “ทุน” หมายความว่าทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากัดหรื อทุนชาระแล้ว
ของบริ ษ ทั มหาชนจากัด หรื อ เงิ น ที่ ผูเ้ ป็ นหุ ้น ส่ ว นหรื อ สมาชิ ก นามาลงหุ ้น ในห้า งหุ ้นส่ ว นหรื อ
นิ ติบุคคลนั้น
เดิ มที น้ นั กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวใช้ “ทุน” เป็ นเครื่ องมือใน
การพิจารณาอานาจในกาครอบงากิจการของนิ ติบุคคล10 ตามที่ปรากฎในคาวินิจฉัยของสานักงาน

ในประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 281 ฉบับก่อนที่มีการแก้ไขนั้น “คนต่างด้าว” หมายถึงบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยและให้รวมตลอดถึง
(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของบุคคลนั้น เป็ นของคนต่างด้าว
10
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คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร.0601/867 ลงวันที่ 2 สิ งหาคม 2534 ระบุวา่ “ทุนของคนต่างด้าวต้อง
พิจารณาจากทุนตามความเป็ นจริ ง โดยพิจารณาลงไปถึงสัดส่ วนทุนของคนต่างด้าวในแต่ละนิ ติบุคคล
แล้วนามาคิดรวมในอัตราที่เป็ นสัดส่ วนกัน” ผลของการวินิจฉัยนี้ 11 ทาให้การพิจารณาความเป็ น
ต่า งด้า วของบริ ษ ทั เปลี่ ย นไปคื อ จะไม่พิจ ารณาเพีย งผิว เผิน แต่ว่า ผู ถ้ ื อ หุ ้น เป็ นคนไทยหรื อ คน
ต่างด้าวแต่จะดู ถึงทุนที่สะสมอยู่ในตัวของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายแล้วเอามาคิดรวมว่ามีความเป็ นคน
ต่างด้าวอยูเ่ ท่าไรตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 3.1 สั ดส่ วนทุนของคนต่ างด้ าว
จากตัวอย่างข้างต้น เมื่ อพิจารณาถึ งสัดส่ วนทุ นของคนต่างด้าวในแต่ละนิ ติบุคคลแล้ว
นามาคิดรวมในอัตราที่เป็ นสัดส่ วนกัน หรื อที่เรี ยกว่าการนับหลายชั้น (แบบสะสม)12 จะคานวณได้
ดังนี้
- บริ ษทั C มีทุนของคนต่างด้าว
= คนต่างด้าว 1
= 49%
(2) นิ ติบุคคลซึ่ งมีคนต่างด้าวถือหุ ้น เป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นสมาชิกตั้งแต่ก่ึ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรื อผูเ้ ป็ นสมาชิก ไม่วา่ คนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท้าใดหรื อไม่.
11
ตามหนังสื อของกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ชื่อหน่วยงานภายใต้สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น) ที่ น.
1310/2482 ลว.2 มีนาคม 2482 กาหนดว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎี กาให้ความเห็นทางกฎหมายเป็ นประการใด
แล้วโดยปกติให้เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น.
12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2554). แผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ. วารสารต้ นสายปลายทางธุรกิจ, 2 (9), หน้า 11.
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- บริ ษทั B มีทุนของคนต่างด้าว

= คนต่างด้าว 2 + ทุน ต่างด้าว ใน บริ ษทั C
1. = 49% + (51×49)/100%
= 73.99%
- บริ ษทั A มีทุนของคนต่างด้าว
= คนต่างด้าว 3 + ทุน ต่างด้าว ใน บริ ษทั B
= 49% + (51×73.99)/100%
= 86.73%
ดังนั้น หากคานวณแบบสะสมตามคาวินิจฉัยของกฤษฎีกานั้น บริ ษทั C ไม่ใช่คนต่างด้าว
แต่บริ ษทั B และบริ ษทั A เป็ นคนต่างด้าว
ซึ่ งการนับหลายชั้น ( แบบสะสม ) ดังกล่าวมีผลกระทบกับการลงทุนอย่างกว้างขวาง จึง
ได้มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 281 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535ให้พิจารณาความเป็ นต่างด้าวจาก“หุ ้นอันเป็ นทุนจดทะเบีย น”
แทนกล่าวคือให้แก้ไขนิยามของ“ คนต่างด้าว ”ในส่ วนที่เป็ นปั ญหาดังนี้
คนต่างด้าว หมายความถึ งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยและให้รวม
ตลอดถึงนิ ติบุคคลซึ่ งมีหุ้นอันเป็ นทุนจดทะเบียนตั้งแต่ก่ ึงหนึ่ งของนิ ติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว
ลุงหุ น้ ตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
ผลของการแก้กฎหมายทาให้การนับทุนของคนต่างด้าวเปลี่ยนจากการนับทุนของคนต่าง
ด้า วแบบสะสมตลอดสาย ให้เป็ นพิ จารณาแค่ เพีย งบุ คคลที่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไทยหรื อต่ า งด้า ว ก็
เพียงพอเรี ยกวิธีการนี้วา่ “การนับหุ น้ อันเป็ นทุนแค่เพียงชั้นเดียวแบบไม่สะสม” ตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 3.2 การนับหุ้นอันเป็ นทุนแค่ เพียงชั้ นเดียวแบบไม่ สะสม
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- สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั C

= คนไทย
:
คนต่างด้าว 1
= 51%
:
49%
= ไทย
- สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั B
= บริ ษทั C
:
คนต่างด้าว 2
= ไทย
:
คนต่างด้าว
= 51%
:
49%
= ไทย
- สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั A
= บริ ษทั B :
คนต่างด้าว 3
= ไทย
:
คนต่างด้าว
= 51%
:
49%
= ไทย
เห็นได้วา่ ถึงแม้วา่ มีของสร้างการถือหุ น้ เดียวกัน แต่รูปที่การนับหุ ้นต่างด้าวแบบใหม่
ไม่มีฉบับใดที่มีสถานะเป็ นต่างด้าวเลย ซึ่ งแนวคิดของนิยามคนต่างด้าวตามคณะปฏิวตั ิ281 ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2535 นี้ ได้ถูกนาไปใช้ใน พระราชบัญญัติดว้ ย ดังนั้นการนับสัดส่ วนของทุนของคนต่างด้าว
ภายใต้กฎหมาย ดังนั้นปั จจุบนั จึงต้องใช้วธิ ี นบั หุ น้ อันเป็ นทุนเพียงชั้นเดียว
3.1.3 คานิยามของ “ทุนขั้นต่า”ภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
พ.ศ. 2542
มาตรา 4 “ทุนขั้นต่า” หมายความว่า ทุนของคนต่างด้าวในกรณี ที่คนต่างด้าวเป็ นนิติบุคคล
ซึ่ ง จดทะเบี ย นในประเทศไทย และในกรณี ที่ ค นต่ า งด้า วเป็ นนิ ติบุ ค คลซึ่ ง ไม่ ไ ด้จดทะเบี ย นใน
ประเทศไทยหรื อเป็ นบุคคลธรรมดาให้หมายถึงเงินตราต่างประเทศที่คนต่างด้าวนามาใช้เมื่อเริ่ มต้น
ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้ตีความคาว่าทุ นขั้นต่ าตามพระราชบัญญัติน้ ี ไว้ใน
เรื่ องเสร็ จที่ 73/2553 ในครั้งนั้นมีบริ ษทั ผูร้ ้ องเข้ามาว่า บริ ษทั ตนเองได้มีทุนขั้นต่ าตามที่กฎหมาย
กาหนดแล้วเพราะตามนิยามคาว่า “ทุน” ตามพระราชบัญญัติน้ ี ในกรณี ของบริ ษทั จากัดหมายถึงทุน
จดทะเบี ยน หรื อในกรณี ของบริ ษทั มหาชนจากัด หมายถึ งทุนชาระแล้วของบริ ษทั มหาชนจากัด
หรื อในกรณี ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัดหรื อนิ ติบุคคลประเภทอื่นหมายถึง เงินที่ผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูเ้ ป็ น
สมาชิ กนามาลงหุ ้น ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อนิ ติบุคคลนั้นดังนั้นเมื่อ“ ทุนขั้นต่า ”ในนิยามของมาตรา 4
คือ ทุนของคนต่างด้าวในกรณี ที่คนต่างด้าวเป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทย ดังนั้นหาก
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ถึงแม้วา่ จะชาระเพียง 25 ล้านบาทก็ถือว่าบริ ษทั ผูร้ ้องมีทุนขั้นต่ า
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100 ล้านบาทแล้ว เพราะหากกฎหมายต้องการให้ทุนขั้นต่ าของบริ ษทั จากัดหมายถึงทุนชาระแล้ว
ด้วยจริ ง ๆ ต้องเขียนนิยามของคาว่า “ทุน” ของบริ ษทั ว่าเป็ นทุนชาระแล้วเช่นเดียวกับบริ ษทั มหาชน
กระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ ของ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จของคนต่ างด้าวที่ กาหนดให้คนต่ างด้าวต้องมี ทุ นขั้นต่ า ตาม
จานวนที่กาหนดเพื่อใช้ในการเริ่ มประกอบธุ รกิ จในประเทศไทยและคุ ม้ ครองปกป้ องประโยชน์
ของคนไทยมิให้คนต่างด้าวเข้ามาแย่งประโยชน์จากการประกอบธุ รกิจโดยที่ไม่ได้มีการนาเงิ นเข้า
มาลงทุนจริ ง อีกเหตุผลหนึ่ งคือ เนื่องจากการเรี ยกชาระค่าหุ ้นบางส่ วนซึ่ งต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
เป็ นเรื่ องที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ว่าด้วยหุ ้นส่ วนและบริ ษทั )13 ทั้งนี้ ได้
เป็ นความตกลงระหว่างเอกชนกับเอกชน ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่สามารถนาวิธีการไปปฏิ บตั ิในเรื่ อง
ดังกล่าวมาใช้โดยขัดกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นกฎหมายมหาชน
หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังต่อไปนี้
1) การพิจารณาอนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิจในประเทศไทยจาเป็ นต้องพิจารณา
ทั้งในส่ วนของทุนและทุนขั้นต่าแยกกัน
2) เมื่อพิจารณามาตรา 4 ที่กาหนดนิ ยามของคาว่า “ทุน” และ “ทุนขั้นต่า” ไว้ต่างหาก
จากกันทุนและทุนขั้นต่าจึงเป็ นถ้อยคาที่มีความหมายต่างกันและเป็ นคนละกรณี กนั
3) เมื่อพิจารณาถ้อยคาในบัญชี สามท้ายพระราชบัญญัติเห็นว่าเป็ นการกาหนดจานวน
ทุนขั้นต่าของการประกอบธุ รกิจแต่ละประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (14) และ (15)14 กาหนดทุนขั้นต่า
มาตรา 1110 วรรคที่สอง บัญญัติวา่ “ เมื่อกรรมการได้รับการแล้ว ก็ให้ลงมือจัดการเรี ยกให้ผเู ้ ริ่ มก่อการและ ผูเ้ ข้าชื่อ
ซื้ อหุ ้นทั้งหลายใช้เงินในหุ ้นซึ่ งจะต้องใช้เป็ นตัวเงิน เรี ยกหุ ้น หนึ่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยี่สิบห้าตามที่ได้กาหนดไว้
ในหนังสื อชี้ชวนบอก กล่าวกล่าวป่ าวร้องหรื อหนังสื อชวนให้ซ้ือหุน้ ”.
14
มาตรา 14 บัญญัติว่า ทุนขั้นต่ า ที่ คนต่างด้าวใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย ต้องมีจานวนไม่
น้อยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสองล้านบาท
ในกรณี ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้า วในวรรคแรกเป็ นธุ ร กิ จ ที่ ต ้อ งได้รั บ อนุ ญ าตบัญ ชี ท้า ย
พระราชบัญญัติน้ ี ทุนขั้นต่า ที่กาหนดในกฎกระทรวงสาหรับแต่ละธุรกิจต้องไม่นอ้ ยกว่าสามล้านบาท
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 18 บัญญัติว่า รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดเงื่ อนไขหนึ่ ง
เงื่อนไขใดให้คนต่างด้าวผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) อัตราส่วนทุนกับเงินกูท้ ี่จะใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
(2) จานวนกรรมการที่เป็ นคนต่างด้าวซึ่งจะต้องมีภูมิลาเนาหรื อที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
(3) จานวนและระยะเวลาการดารงไว้ซ่ ึงทุนขั้นต่าภายในประเทศ
(4) เทคโนโลยีหรื อทรัพย์สิน
13
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ของแต่ละร้ านค้าไว้ ทุ นขั้นต่ าจึ งต้องเป็ นเงิ นทุ นจริ งไม่ใช่ ทุนจดทะเบี ยนของนิ ติบุคคลและเมื่ อ
พิ จ ารณาประกอบกับ มาตรา 14 ข้า งต้น ที่ บ ัง คับ ให้ ค นต่ า งด้า วต้อ งน าหรื อ ส่ ง ทุ น ขั้น ต่ า เข้า มา
ภายในประเทศไทยเพื่อใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจของตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
โดยการนาหรื อส่ งทุนขั้นต่าดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยไม่ใช่กรณี ที่นาเงินหรื อทรัพย์สินนั้นเกิ ด
จากรายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุ รกิ จเดิ มนายประเทศไทยไปเริ่ มประกอบธุ รกิ จรายอื่ นหรื อ
นาไปลงหุ น้ หรื อลงทุนในกิจการหรื อในนิติบุคคลอื่น
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่า ทุนขั้นต่าต้องเป็ นเงินซึ่ งคนต่างด้าวมีอยูต่ าม ความเป็ น
จริ งและมีการนาหรื อส่ งเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจริ งสาหรับใช้ในการเริ่ มประกอบ
ธุ รกิจในประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นการพิจารณาทุนขั้นต่าจึงต้องพิจารณาจากเงิ นทุน
ตามความเป็ นจริ งที่คนต่างด้าวนาหรื อส่ งเข้ามาเพื่อใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
ไม่ใช่ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากัดตามที่กาหนดในคานิยามของคาว่าทุน แต่อย่างใด
กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
- บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัด หมายถึงทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
- ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หมายถึง เงินที่ผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนนามาลงทุนในห้างหุ น้ ส่ วน
กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
หมายถึ ง เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ ค นต่ า งด้า วน าส่ ง ได้เ ข้า มาเพื่ อ ใช้ใ นการเริ่ ม ต้น การ
ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
ทั้งนี้เมื่อแจ้งเริ่ มประกอบธุ รกิจแล้วคนต่างด้าวไม่จาเป็ นต้องคงทุนขั้นต่าไว้เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจที่ได้แจ้งเลิกไปแล้ว
1) ทุนขั้นต่าต้องไม่คิดรวมกัน
หนึ่ งในหลักการที่เป็ นข้อสงสัยบ่อยครั้งสาหรับทุนขั้นต่าคือคนต่างด้าวจะสามารถใช้
ทุ นขั้นต่ าตามพระราชบัญญัติรวมกับทุ นขั้นต่ า ตามกฎหมายอื่ นหรื อธุ รกิ จอื่ นที่ รับ อนุ ญาต ตาม
พระราชบัญญัติได้หรื อไม่
คาตอบของคาถามข้างต้น คือ ทุนที่ใช้ในการคิดค้นทุนขั้นต่าของแต่ละธุ รกิจ ต้องไม่
นามาคิดรวมกัน เช่น หากบริ ษทั ได้หนังสื อรับรองการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว ในธุ รกิจค้าส่ ง
แล้ว ต้องการจะทาธุ รกิจค้าปลีกเพิ่มเติมโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตจะต้องมีทุนขั้นต่าตามความเป็ นจริ งที่
ใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงทุนที่มีอยูเ่ ดิม และทุนขั้นต่า

(5) เงื่อนไขอื่นที่จาเป็ น
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ตามกฎหมายอื่น เช่นกฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายสถาบัน การเงินฯลฯ และไม่นามาคิด
รวมกับทุนขั้นต่าตามกฎหมายการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวดังตัวอย่าง เช่น
นิ ติบุคคลต่างด้าวได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 90 ล้านบาท
โดยมี เ งื่ อ นไขเฉพาะโครงการว่า บริ ษ ัท ต้อ งมี ทุ น จดทะเบี ย นไม่ น้ อ ยกว่า 90 ล้า นบาทหากจะ
ประกอบธุ รกิ จค้า ส่ งสิ นค้า ที่ ไม่ ได้ผ ลิ ตเองและส่ งออกจะต้องมี ทุ นจดทะเบี ยนทั้ง หมดเท่ า ไหร่
คาตอบในการคิดทุนขั้นต่าต่อไปนี้
(1) ทุนขั้นต่าของธุ รกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 90 ล้านบาท
(2) ทุนขั้นต่าของธุ รกิจค้าส่ ง (โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต) 100 ล้านบาท
(3) ทุนขั้นต่าของธุ รกิจส่ งออก (ไม่ตอ้ งขออนุ ญาตต้องมีทุนตามมาตรา 14 วรรคแรก)
จานวนสองล้านบาท
เมื่อรวมกับทุน 90 ล้านบาทตามธุ รกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มแล้วนั้นสรุ ปได้ว่า หากคน
ต่างด้าวประกอบธุ รกิจโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตต้องมีทุนขั้นต่ า 90 + 100 + 2 = 192 ล้านบาท ดังนั้น
หากคนต่างด้าวได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและมีทุนจดทะเบียนที่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในเงื่ อนไข
ตามบัตรส่ งเสริ มสามารถใช้ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรี ยกชาระค่าหุ ้นแล้วที่นอกเหนื อนั้นเพื่อเป็ น
ทุนขั้นต่าในการประกอบธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งส่ งออกหรื อให้เช่าที่ดินและอาคารได้
2) การคานวณทุนขั้นต่า
มาตรา 14 บัญญัติวา่ ทุนขั้นต่าที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจในประเทศ
ไทยต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสองล้านบาท
ในกรณี การประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวในวรรคแรกเป็ นธุ รกิจที่ตอ้ งได้รับอนุ ญาต
บัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี ทุนขั้นต่า ที่กาหนดในกฎกระทรวงสาหรับแต่ละธุ รกิจต้องไม่นอ้ ย กว่า
สามล้านบาทกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรานี้ อาจกาหนดระยะเวลาทุนขั้นต่าที่ตอ้ งหรื อ
ส่ งเข้ามาในประเทศไทย
ความในมาตรานี้ ไม่ใช้บงั คับกับกรณี ที่คนต่างด้าวนาเงิ นหรื อทรั พย์สินอันเกิ ดจาก
รายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุ รกิจเดิมที่เริ่ มดาเนิ นการมาก่อนแล้วในประเทศไทยไปเริ่ มประกอบ
ธุ รกิจรายอื่น หรื อนาไปลงหุ น้ หรื อลงทุนในกิจการหรื อในนิ ติบุคคลอื่น”
ทั้งนี้ ได้มีกฎกระทรวงกาหนดทุนขั้นต่ าและระยะเวลาในการนาหรื อลงทุนขั้นต่ าเข้า
มา ในประเทศไทยออกมารวมทั้งสิ้ นสามฉบับดังนี้วงเล็บในที่น้ ีขอที่รวมกันว่า “กฎเรื่ องทุนขั้นต่า”
(1) กาหนดทุนขั้นต่าและระยะเวลาในการนาหรื อส่ งทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2545
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(2) กาหนดทุนขั้นต่าและระยะเวลาในการนาหรื อส่ งทุนขั้นต่าเข้ามาในประเทศไทย
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547
(3) กาหนดทุนขั้นต่ าและระยะเวลาในการนาหรื อส่ งทุนขั้นต่าเว้นวรรคเข้ามาใน
ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 27 สิ งหาคม 2552
โดยกฎเรื่ อ งทุ น ขั้น ต่ า ข้า งต้น ก าหนดให้ ทุ น ขั้น ต่ า ที่ ค นต่ า งด้า วใช้ใ นการเริ่ ม ต้น
ประกอบธุ รกิจในประเทศไทยตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ ง ต้องมีจานวนสองล้านบาทขึ้นไปกล่าวคื อ
ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ ง โดยปกติทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวจะเริ่ มต้นที่สองล้านบาทหากเป็ นธุ รกิจ
ที่ตอ้ งได้รับอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติ หรื อที่เราเรี ยกว่าธุ รกิ จตามบัญชี ทา้ ยของพระราชบัญญัติ
ทุนขั้นต่ าจะเริ่ มต้นที่ 3,000,000 บาท สาหรับวิธีการคานวณทุ นขั้นต่ าที่แท้จริ งนั้น15 ตามที่ ข้อ 2.
ของกฎเรื่ องทุนขั้นต่ากาหนดวิธีการคานวนว่าคือ “ทุนขั้นต่าที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่ มต้นประกอบ
ธุ รกิ จในประเทศไทยตามมาตรา 14 วรรคสองต้องไม่น้อยกว่า 25% ของค่าเฉลี่ ยต่อปี ในประมาณ
การรายจ่ายในการประกอบธุ รกิจสาหรับแต่ละธุ รกิจของคนต่างด้าวนั้นเป็ นระยะเวลาสามปี แต่ท้ งั นี้
ต้องมีจานวนตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไปสาหรับแต่ละธุ รกิจ...”
จานวนทุนขั้นต่าและวิธีการคานวณ
(1) สาหรั บธุ รกิ จที่ ไม่ได้อยู่ในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติ ต้องมี ทุนขั้นต่ าจานวน
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
(2) สาหรั บธุ รกิ จที่ ตอ้ งขออนุ ญาตตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติตอ้ งมี ทุนขั้นต่ า
จานวนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปสาหรับแต่ละธุ รกิจโดยผูข้ ออนุญาตต้องจัดทาประมาณการรายจ่าย ที่
ใช้ในการประกอบธุ รกิจเป็ นเวลา 3 ปี แล้วเฉลี่ยต่อปี (ถ้าระยะเวลาในการประกอบธุ รกิจไม่ถึง 3 ปี
ให้เฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบธุ รกิจนั้นโดยให้คิดเฉลี่ยต่อปี ของระยะเวลาที่ประกอบธุ รกิจ) ทั้งนี้
เมื่อได้ค่าเฉลี่ยต่อปี ของประมาณการรายจ่ายแล้วทุนขั้นต่าที่จะต้องมีคือไม่น้อยกว่า 25% ของค่าเฉลี่ ย
ต่อปี ของประมาณการรายจ่ายดังกล่าวหากค่า 21 ของ 25% น้อยกว่า 3 ล้านบาท ผูข้ ออนุญาตก็ตอ้ งมี
จานวน 3 ล้านบาทตามที่กฎหมายกาหนด แต่หากมีจานวนมากกว่า 3 ล้านก็จะเป็ นไปตามจานวนนั้น
การนับปี ในที่น้ ีให้นบั 12 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
ทั้งนี้ ในวรรคสามของข้อเดียวกันได้ให้ความหมายของคาว่าประมาณการรายจ่ายว่าคือจานวนเงินที่
คนต่างด้าวจะใช้ในประเทศไทยสาหรับการประกอบธุ รกิจเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ถาวร และเพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุ รกิจในแต่ละปี ดังนั้นจากคาจากัดความดังกล่าวสรุ ปว่า

กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า . (2555). แนวทางการจัด ท าค าขอรั บ ใบอนุ ญาตประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ า งด้ าว.
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= ค่าสิ นทรัพย์ถาวรในการประกอบธุ รกิจ + ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบธุ รกิจ
ดังนั้นทุนขั้นต่า
= 25% × (ยอดรวมของ ค่าสิ นทรัพย์ถาวรในการประกอบ
ธุ รกิจ + ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุ รกิจ) แต่ละธุ รกิจ ) / 3 (ปี )
= 25% × (ยอดรวมประมาณการรายจ่ายของแต่ละธุ รกิจ) / 3)
= 25% × (ประมาณการรายจ่ายของธุ รกิจที่ 1 ) + (ประมาณการ
รายจ่ายของธุ รกิจที่2) + ... /3 )
ตัวอย่ าง 1 บริ ษทั A นิ ติบุคคลจดทะเบียนที่ต่างประเทศ ได้รับอนุ ญาตตามบัญชี สาม (21)
การทาธุ รกิจบริ การเป็ นสานักงานผูแ้ ทน ผูข้ ออนุ ญาตได้จดั ทาประมาณการรายจ่ายในการประกอบ
ธุ รกิจแต่ละ ปี ดังนี้
ปี ที่ 1 2 ล้านบาท
ปี ที่ 2 2.5 ล้านบาท
ปี ที่ 3 3 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยต่อปี = (2+2.5+3)/3
= 2.5 ล้านบาท
จานวนทุนขั้นต่า (ไม่นอ้ ยกว่า 25 % ของค่าเฉลี่ยต่อปี )
= (25/100)x2.5
= 0.625 ล้านบาท
กรณี น้ ี 25 % ของค่าเฉลี่ ยต่อปี ไม่ถึง 3 ล้านบาท แต่ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องนาส่ งทุนขั้นต่ า
เข้ามาไม่นอ้ ยกว่า 3 ล้านบาท ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
แต่ท้ งั นี้ ตามมาตรา 14 วรรคสอง ระบุวา่ ทุนขั้นต่าสาหรับธุ รกิจตามบัญชี ทา้ ยต้องมีจานวน
ตั้ง แต่ 3 ล้า นบาทขึ้ น ไปดัง นั้น ถ้า ผลการคานวณออกมาแล้ว ได้ต่ า กว่า 3 ล้า นบาทต้อ งปั ด ขึ้ น
เป็ น 3 ล้านบาท
ตัวอย่าง 2 บริ ษทั อยากมีเงิน จากัด นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท ชาระแล้ว 25 % คือ 50 ล้านบาท ได้รับอนุญาตตามบัญชีสาม (21) การทาธุ รกิจบริ การ
รับจ้าง ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ผขู ้ ออนุ ญาตได้จดั ทาประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุ รกิจแต่ละปี ดังนี้
ปี ที่ 1 50 ล้านบาท
ปี ที่ 2 65 ล้านบาท
ปี ที่ 3 80 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยต่อปี = (50+65+80)/3
= 65 ล้านบาท
จานวนทุนขั้นต่า (ไม่นอ้ ยกว่า 25 % ของค่าเฉลี่ยต่อปี )
= (25/100)x65
= 16.25 ล้านบาท
ประมาณการรายจ่าย
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กรณี น้ ี ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีทุนตามความเป็ นจริ ง คือ ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 50 ล้านบาท
ซึ่งครอบคลุมทุนขั้นต่าจานวน 16.25 ล้านบาทแล้ว จึงสามารถประกอบธุ รกิจได้
ตัวอย่าง 3 บริ ษทั อยากมีเงิน จากัด นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท ชาระแล้ว 25 % คือ 50 ล้านบาท ได้รับอนุญาตตามบัญชีสาม (21) การทาธุ รกิจบริ การ
รับจ้าง ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ผขู ้ ออนุ ญาตได้จดั ทาประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุ รกิจแต่ละปี
ดังนี้
ปี ที่ 1 200 ล้านบาท
ปี ที่ 2 250 ล้านบาท
ปี ที่ 3 300 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยต่อปี = (200+250+300)/3
= 250 ล้านบาท
จานวนทุนขั้นต่า (ไม่นอ้ ยกว่า 25 % ของค่าเฉลี่ยต่อปี )
= (25/100)x250
= 62.5 ล้านบาท
กรณี น้ ี 25% ของค่าเฉลี่ยต่อปี คือจานวน 62.5 ล้านบาทแต่ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตมีทุนตามความ
เป็ นจริ งคือทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 50 ล้านบาทซึ่ งไม่ครอบคลุมทุนขั้นต่าจานวน 62.5 ล้านบาท
จึงต้องทาการชาระเงินค่าหุ น้ ของบริ ษทั เพิ่มเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 12.5 ล้านบาทก่อนจึงจะสามารถ
ประกอบธุ รกิจได้16
3) การนารายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุ รกิจเดิมมาใช้แทนทุนขั้นต่า
มาตรา 14 วรรคท้าย ความในมาตรานี้ ไม่ใช้บงั คับกับกรณี ที่คนต่างด้าวนาเงิ นหรื อ
ทรั พ ย์สิ นอันเกิ ดจากรายได้ที่ ไ ด้ม าจากการประกอบธุ รกิ จเดิ ม ที่ เ ริ่ ม ดาเนิ นการมาก่ อนแล้ว ใน
ประเทศไทยเริ่ มประกอบธุ รกิจรายอื่นหรื อนาไปลงหุ น้ หรื อลงทุนในกิจการหรื อในนิ ติบุคคลอื่น
ความในวรรคนี้ใช้กบั คนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย อยู่
เราต้องการที่จะขยายธุ รกิ จเพิ่มเติมโดยหลังจากที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจใหม่แล้ว อาจไม่
ต้องนาเงิ นทุนขั้นต่ าเข้ามาก็ได้ หากนาเงิ นหรื อทรัพย์สินนั้นเกิ ดจากรายได้ที่ได้จากการประกอบ
ธุ รกิ จเดิ มที่เริ่ มดาเนิ นการมาก่อนแล้วในประเทศไทยไปเริ่ มประกอบธุ รกิ จใหม่ แต่ธุรกิ จใหม่น้ นั
ต้องเป็ นธุ รกิจควบคุมที่ตอ้ งได้รับอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี เท่านั้นจึงจะใช้มาตรา 14 วรรคท้าย
มาใช้ใ นการยกเว้น ดัง นั้น หากคนต่ า งด้า วน าเงิ น ก าไรสะสมจ านวน 100 ล้า นบาทมาใช้เ ป็ น
ข้อยกเว้นในการขอใบอนุ ญาตตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติ สาหรับกิ จการนายหน้าหรื อตัวแทน

สยาม ลิขิตพงศธร. (2557). การขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าวและพิจารณาอุทธรณ์ คาสั่งทาง
ปกครองกรณีของ“บริษทั นิฮอนวาโซอุ (ไทยแลนด์ ) จากัด. กรุ งเทพฯ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. หน้า 27.
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ตามบัญ ชี ส าม (11) (ค) ค้า ปลีก ตามบัญ ชี ส าม (14) หรื อ ค้า ส่ ง ตามบัญ ชี ส าม (15) นั้น ทาไม่ไ ด้
ด้วยเหตุที่ธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่การที่ตอ้ งขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ “เงิ นหรื อทรั พย์สินนั้นเกิ ดจากรายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุ รกิ จเดิ มที่ เริ่ ม
ดาเนิ นการมาก่อนแล้วในประเทศไทย” ก็คือกาไรสะสม (Retain Earning) นัน่ เองดังนั้น คือการขอ
ยกเว้นการนาเงินทุนขั้นต่ากรณี ที่คนต่างด้าวนาเงิ นหรื อทรัพย์สินอันเกิ ดจากรายได้ที่ได้มาจากการ
ประกอบธุ รกิ จเดิ มที่ ได้เริ่ มดาเนิ นการมาก่ อนแล้วในประเทศไทยไปเริ่ มประกอบธุ รกิ จที่ ไ ด้รับ
อนุ ญาตการประกอบธุ รกิ จ คนต่ า งด้า วนั้นคนต่ า งด้า วนั้น ต้องมี ก าไรสะสมที่ ย งั ไม่ ไ ด้ จัดสรร
ครอบคลุมจานวนทุนขั้นต่าที่กาหนดไว้ในการอนุ ญาต
โดยในทางปฏิ บตั ิหากคนต่างด้าวมีกาไรสะสมจากการทาธุ รกิ จปั จจุบนั ก็ไม่ตอ้ งนา
เงินทุนเข้ามาใหม่ในกรณี ที่ตอ้ งการขยายธุ รกิจใหม่ แต่ตอ้ งดาเนิ นการตามขั้นตอนของทางราชการ
คือการขออนุ ญาตนากาไรสะสมมากาหนดเป็ นทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวตามขั้นตอนระเบียบก่ อน
ทั้งนี้มีตวั อย่างที่น่าสนใจกรณี หนึ่ง คือ นิติบุคคลได้รับความเห็นชอบในหลักการเพื่อเปลี่ยนสถานะ
เป็ นคนต่างด้าว ซึ่ งได้มีหนังสื อแจ้งผลว่าได้รับอนุ ญาตตามธุ รกิ จที่ขอไว้ขา้ งต้น โดยมีเงื่ อนไขว่า
บริ ษทั ต้องมีทุนขั้นต่ าในการประกอบธุ รกิ จตามที่กาหนด บริ ษทั จึงขอหารื อว่าบริ ษทั สามารถนา
กาไรสะสมมาใช้ยกเว้นทุ นขั้นต่ า ในส่ วนที่ บริ ษทั ต้องเพิ่มทุ นเพิ่มเติ มจากทุนจดทะเบียนเดิ มได้
หรื อไม่ กรณี น้ ีคาวินิจฉัยตอบว่าบริ ษทั ไม่สามารถขอยกเว้นทุนขั้นต่าเนื่ องจากกาไรสะสมไม่ได้เกิด
จากการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวที่ ประกอบธุ รกิ จเดิ ม กล่าวคือเดิ มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จใน
ขณะที่มีเจ้าของเป็ นไทยถื อหุ ้นข้างมากมาโดยตลอดไม่ใช่ ในฐานะที่ เป็ นคนต่างด้าว ดังนั้นจะนา
กาไรสะสมดังกล่าวไปใช้เป็ นทุนในการประกอบธุ รกิจใหม่ตามข้อยกเว้นของมาตรา 14 วรรคท้าย
ไม่ได้

3.2 ประเภทธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
ประเภทธุ รกิ จภายใต้พระราชบัญญัติได้จดั กลุ่มตามประเภทของธุ รกิจของคนต่างด้าว
เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
3.2.1 ธุรกิจควบคุมบัญชี ท้ายพระราชบัญญัติ (Restricted Business)
ธุ รกิ จควบคุ มนั้นเป็ นธุ รกิ จที่ อยู่ในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติซ่ ึ งเมื่ อครั้ งที่ ประกาศของ
คณะปฏิวตั ิฉบับที่ 281 นั้นยังใช้บงั คับมีการแบ่งในลักษณะดังกล่าวเป็ น 3 รายการไว้ขา้ งท้ายเรี ยกว่า
บัญชี ก บัญชี ข และ บัญชี ค เมื่อพระราชบัญญัติมีผลใช้บ งั คับแทนที่ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
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ฉบับ ที่ 281 ยังใช้วิธีการแยกธุ รกิ จควบคุ มออกเป็ น 3 บัญชี ซ่ ึ งปรับปรุ งจากบัญชี ก บัญชี ข และ
บัญชี ค ของประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 281 เป็ น
บัญชีหนึ่ง ธุ รกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ
บัญชี สอง ธุ รกิ จที่เกี่ ยวกับความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของประเทศหรื อมีผลกระทบ
ต่อศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี หตั ถกรรมพื้นบ้านหรื อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
บัญชี สาม ธุ รกิ จที่คนไทยยังไม่มีความพร้ อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิ จการกับ
คนต่างด้าว
ทั้งนี้ กฎหมายการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวได้แยกธุ รกิจควบคุมทั้ง 3 กลุ่มย่อย ๆ ไว้
ใน 3 บัญชีทา้ ย
เหตุผลของการแยกธุ รกิ จควบคุ มออกเป็ นแต่ละบัญชี ซ่ ึ งมาตรา 8 ได้ระบุเหตุผลในการ
แยกธุ รกิจออกเป็ นสามบัญชีดงั นี้
มาตรา 8 ภายใต้บงั คับมาตรา 6 มาตรา 7มาตรา 10 และมาตรา 12
(1) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิจที่ไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวนั้นประกอบกิ จการ
ด้วยเหตุผลพิเศษตามที่กาหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง
(2) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิ จที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรื อความมัน่ คง
ของประเทศธุ รกิ จที่ มีผลกระทบต่อศิ ลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรื อ
ธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในบัญชี สอง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมตั ิของคณะรัฐมนตรี
(3) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน ใน
การประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามที่กาหนดไว้ในบัญชี สามเว้นแต่จะได้รับอนุ ญาต จากอธิ บดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
1) บัญชีหนึ่ง ธุ รกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ
ธุ รกิจตามบัญชี หนึ่ งเป็ นธุ รกิจที่ห้ามคนต่างด้าวทา (คล้ายกับ40อาชีพสงวนที่ห้าม คน
ต่างด้าวทาตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว) มีท้ งั สิ้ น 9 ธุ รกิจต่อไปนี้
(1) การทากิ จการหนังสื อพิมพ์ การทากิ จการสถานี วิทยุกระจายเสี ยงหรื อ สถานี
วิทยุโทรทัศน์
(2) การทานา ทาไร่ หรื อทาสวน17

คาว่า การทานา ทาไร่ ทาสวน ตีความเป็ นอย่างกว้าง การทาโดยตรง เช่น คนต่างด้าวเช่าที่ดินหรื อซื้ อที่ดิน (ในกรณี ที่
มีกฎหมายอนุญาต) เพื่อทาการปลูกพืชด้วยตนเอง ( ข้อหารื อฯ สิ งหาคม 2554 ) และการทาโดยอ้อม เช่น การที่คน
17
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(3) การเลี้ยงสัตว์18
(4) การทาป่ าไม้และการแปรรู ปไม้จากป่ าธรรมชาติ
(5) การทาการประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ าในน่ านน้ าไทยและในเขตเศรษฐกิ จ
จาเพาะของประเทศไทย
(6) การสกัดสมุนไพรไทย
(7) การค้าและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรื อที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของประเทศ
(8) การทาหรื อหล่อพระพุทธรู ป และการทาบาตร
(9) การค้าที่ดิน19
พระราชบัญญัติน้ ี ไม่ได้ระบุความหมายของเหตุผลพิเศษที่ห้ามตามบัญชี หนึ่ งนี้ เอาไว้
แต่เป็ นการนาองค์ประกอบในการพิจารณาที่กาหนดในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติมาประยุกต์ใช้
คือธุ รกิจทั้ง 9 ในบัญชี หนึ่ งที่ไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวทา เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย และ
ความมัน่ คงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และจารี ตประเพณี ของประเทศการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติงานพลังงาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อม การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา

ต่างด้าว นาเมล็ดพันธ์มาจ้างเกษตรกรไทยให้เป็ นผูป้ ลูก แล้วทาการเก็บเกี่ยวฝักมายังโรงงาน (ต่อจากหน้าที่แล้ว)
เพื่อกระเทาะเมล็ด อบแห้ง คัดคุณภาพ บรรจุและจาหน่าย ( ข้อหารื อพฤศจิกายน 2550) รวมทั้งการที่คนต่างด้าว
จัดหาเมล็ดพันธุ์มาให้เกษตรกรเป็ นผูป้ ลูกและเมื่ อเกษตรกรเก็บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์แล้ว คนต่างด้าวจะรับซื้ อคืน
ทั้งหมด ก็ถือว่าเข้าข่ายเป็ นการทานา ทาไร่ ทาสวนตามข้อนี้.
18
การเลี้ยงสัตว์ทดลองและการจาหน่ายเพื่องานวิทยาศาสตร์ ก็ถือเป็ นธุรกิจตามข้อนี้ (ข้อหารื อฯ ธันวาคม 2557).
19
การค้าที่ ดินนี้ มีขอ้ หารื อที่เกี่ ยวข้องของ กุมภาพันธ์ 2552โดยคนต่างด้าวซึ่ งได้ที่ดินในการนิ คมอุตสาหกรรม
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ตามกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรม ต้องการขายที่ดินผืนดังกล่าวออกไปนั้น จะถึงเป็ นธุรกิจที่ตอ้ ง
ขออนุญาตหรื อไม่ ซึ่ งในเวลานั้นทางกรมได้วินิจฉัยว่า กรณี คนต่างด้าวขายราคาโรงงานพร้อมที่ดินเค้าขาย เป็ น
ธุรกิจตาม บัญชีหนึ่ ง (9) ต้องการขายที่ดินผืนดังกล่าวออกไปนั้นจะถึงเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งขออนุญาตหรื อไม่ ซึ่ งใน
เวลานั้น ได้วนิ ิจฉัยว่ากรณี คนต่างด้าวขายราคาโรงงานพร้อมที่ดินเค้าขายเป็ นธุรกิจตาม บัญชีหนึ่ง (9) แต่ท้ งั นี้การ
ขายที่ดินที่ห้ามตาม บัญชีหนึ่ ง จะเป็ นการขายที่ดินที่มีลกั ษณะเป็ นการขายที่เป็ นสิ นค้าอันเป็ นธุรกิจปกติของตน
กรณี ขอ้ หารื อนี้หากเป็ นการขายที่ดินที่เป็ นทรัพย์สินหรื อกิจการของตนย่อมสามารถทาได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
เพราะถือเป็ นส่วนหนึ่งในการบริ หารธุรกิจไม่ใช่เป็ นทางการค้า.
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2) บัญชี ส อง ธุ รกิ จที่ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย หรื อความมัน่ คงของประเทศหรื อ มี
ผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม จารี ตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรื อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิ จตามบัญชี สองเป็ นธุ รกิ จที่ คนต่างด้าวสามารถทาได้แต่ตอ้ งได้รับอนุ ญาตจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์โดยการอนุมตั ิของคณะรัฐมนตรี
ธุ รกิจตามบัญชีสองมีดว้ ยกันทั้งสิ้ น 13 ธุ รกิจแบ่งเป็ นสามหมวดดังต่อไปนี้
หมวด 1 ธุ รกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของประเทศ
(1) การผลิต การจาหน่าย และการซ่อมบารุ ง20
(ก) อาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น ดินปื น วัตถุระเบิด
(ข) ส่ วนประกอบของอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น และวัตถุระเบิด
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรื อ อากาศยาน หรื อยานพาหนะทางการทหาร21
(ง) อุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
(2) การขนส่ งทางบกทางน้ าหรื อทางอากาศในประเทศรวมถึงกิจการการบิน22
หมวด 2 ธุ รกิ จที่ มี ผ ลกระทบต่ อศิ ลปวัฒนธรรมจารี ตประเพณี และหัตถกรรม
พื้นบ้าน
(1) การค้าของเก่า หรื อศิลปวัตถุซ่ ึ งเป็ นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
(2) การผลิตเครื่ องไม้แกะสลัก
(3) การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรื อการพิมพ์ลวดลาย
ผ้าไหมไทย
(4) การผลิตเครื่ องดนตรี ไทย

เช่น การให้บริ การด้านวิศวกรรมในการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล บารุ งรักษา และหรื อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ระบบ
และอุปกรณ์ทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ถือว่าเข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีน้ ี (ข้อหารื อฯ พฤษภาคม 2554).
21
เช่น การผลิตและขายอากาศยานไร้คนขับ (Ummanned Aerial Vehicles:UAV) และอากาศยานที่ มีการตั้งโปรแกรม
ล่วงหน้าในการขับเคลื่อน ( Drone) ให้กบั การกองทัพไทย (ข้อหารื อฯ เมษายน 2555).
22
เช่น คนต่างด้าวทาธุรกิจขนส่งสิ นค้าทางเรื อระหว่างประเทศถึงแม้มีเพียงบางส่วนที่มีการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์
บรรจุสินค้าจากท่าเรื อแหลมฉบังไปยังสถานี ขนส่ งลาดกระบัง โดยคิดค่าตอบแทนต่างหากธุรกิจนี้ ในส่ วนนี้ ถือเป็ น
การขนส่งภายในประเทศอันเป็ นธุรกิจตาม บัญชีสอง (ข้อหารื อฯ มีนาคม 2550 และกุมภาพันธ์ 2554) หรื อการรับ
ขนย้าย และกาจัดชิ้นส่ วนจากการผลิตจากในเขตประกอบการเสรี ไปยังผูซ้ ้ื อในต่างประเทศถือเป็ นการขนส่ ง
ภายในประเทศเช่นกัน (ข้อหารื อ มกราคม 2555).
20
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(5) การผลิตเครื่ องทอง เครื่ องเงิน เครื่ องถม เครื่ องทองลงหิน หรื อเครื่ องเขิน23
(6) การผลิตถ้วยชามหรื อเครื่ องปั้ นดินเผาที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมไทย
หมวด 3 ธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อม
(1) การผลิตน้ าตาลจากอ้อย
(2) การทานาเกลือ รวมทั้งการทาเกลือสิ นเธาว์
(3) การทาเกลือหิน
(4) การทาเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรื อย่อยหิ น
(5) การแปรรู ปไม้เพื่อทาเครื่ องเรื อนและเครื่ องใช้สอย24
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามบัญชี สอง
มาตรา 15 คนต่ า งด้า วจะประกอบธุ รกิ จตามบัญชี สองได้จะต้องมี ค นไทยหรื อนิ ติ
บุคคลที่ มิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติน้ ี ถือหุ ้นอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ สิบของทุนของคนต่าง
ด้าวที่เป็ นนิ ติบุคคลนั้น เว้นแต่จะมีเหตุสมควร รัฐมนตรี โดยการอนุ มตั ิของคณะรัฐมนตรี อาจผ่อน
ผันสัดส่ วนในเรื่ องดังกล่าวให้นอ้ ยลงได้ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าร้ อยละยี่สิบห้า และต้องมีกรรมการที่
เป็ นคนไทยไม่นอ้ ยกว่าสองในห้าของจานวนกรรมการทั้งหมด
ธุ รกิ จตามบัญชี สองนี้ มีเงื่ อนไขกาหนดว่าในการที่ จะประกอบธุ รกิ จตามบัญชี น้ ี นิติ
บุคคลต่างด้าวที่ขออนุญาตจะต้อง
- มีคนไทยหรื อนิ ติบุคคลคนไทยหรื อหุ ้นไม่น้อยกว่า 40% ของทุนคนต่างด้า วที่
ประกอบธุ รกิจนั้น รัฐมนตรี กระทรวงพาณิ ชย์อาจกาหนดสัดส่ วนการถือหุ ้นที่นอ้ ยกว่านี้ ได้ แต่ตอ้ ง
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี และต้องไม่นอ้ ยกว่า 25% และ (หรื อหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 40% ของทุน
คนต่างด้าวที่ประกอบธุ รกิ จนั้นเว้นวรรควงเล็บรัฐมนตรี กระทรวงพาณิ ชย์อาจกาหนดสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ที่นอ้ ยกว่านี้ได้แต่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 25%)
- ต้องมี กรรมการคนไทยไม่น้อยกว่าสองในห้า ของคณะกรรมการทั้งหมดของ
นิ ติบุคคลต่างด้าวผูข้ ออนุญาต

ข้อนี้ มีคาวินิจฉัยจากข้อหารื อประจาเดือนกรกฎาคม 2550 ว่าการผลิตอัญมณี เพื่อการส่ งออกไปยังต่างประเทศ
ถือเป็ นธุรกิจตาม บัญชีสอง หมวดสอง (5) ด้วย.
24
เช่น แปรรู ปไม้ยางพาราและอบแห้งเพื่อจาหน่ ายในประเทศ และส่ งออกไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ เป็ นต้น
วงเล็บข้อหารื อมกราคม 2554 (8) ที่น่าสงสัยว่า เครื่ องเรื อนและเครื่ องใช้สอย มีความหมายว่าอย่างไรหากซื้ อไม้
จากเกษตรกรผูป้ ลูกเพื่อนาไม้ไปทาสิ่ งอื่นเช่นเชื้อเพลิงหรื อกระดาษจะถือว่าเป็ นเครื่ องใช้สอยหรื อไม่ (ข้อหารื อ
กันยายน 2554).
23
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3) บัญชีสาม ธุ รกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับ
คนต่างด้าว ธุ รกิจตามบัญชีสามเป็ นธุ รกิจที่คนต่างด้าวสามารถทาได้แต่ตอ้ งได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดี
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว
(คณะกรรมการ) ก่อนเริ่ มประกอบธุ รกิจธุ รกิจในบัญชีที่สามมีดว้ ยกันทั้งหมด 21 ธุ รกิจ ดังนี้
(1) การสี ขา้ ว และการผลิตแป้ งจากข้าวและพืชไร่
(2) การทาการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(3) การทาป่ าไม้จากป่ าปลูก
(4) การผลิตไม้อดั แผ่นไม้วเี นียร์ ชิปบอร์ ด หรื อฮาร์ ดบอร์ ด
(5) การผลิตปูนขาว
(6) การทากิจการบริ การทางบัญชี25
(7) การทากิจการบริ การทางกฎหมาย
(8) การทากิจการบริ การทางสถาปั ตยกรรม
(9) การทากิจการบริ การทางวิศวกรรม
(10) การก่อสร้าง ยกเว้น
(ก) การก่ อ สร้ า งสิ่ ง ซึ่ งเป็ นการให้ บ ริ การพื้ น ฐานแก่ ป ระชาชนด้ า นการ
สาธารณู ปโภคหรื อการคมนาคมที่ตอ้ งใช้ เครื่ องมือ เครื่ อ งจักร เทคโนโลยี หรื อความชานาญ ใน
การก่อสร้างเป็ นพิเศษโดยมีทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวตั้งแต่หา้ ร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(11) การทากิจการนายหน้าหรื อตัวแทน26 ยกเว้น
(ก) การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อการบริ การที่เกี่ ยวกับ
การซื้ อขายล่วงหน้าซึ่ งสิ นค้าเกษตรหรื อตราสารทางการเงินหรื อหลักทรัพย์
(ข) การเป็ นนายหน้าหรื อ ตัวแทนซื้ อขายหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การที่จาเป็ น
ต่อการผลิตหรื อการให้บริ การของวิสาหกิจในเครื อเดียวกัน
การให้บริ การทางบัญชีน้ ี หมายถึง การทาบัญชีและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (ข้อหารื อฯ มกราคม
2554) ไม่รวมถึงการสอบบัญชี (Audit) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของวิชาชีพบัญชีเป็ นกรณี ไป.
26
นายหน้าหรื อตัวแทนคือคนกลางที่ทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อชี้ช่องให้ผซู ้ ้ือผูข้ ายได้ติดต่อรู ้จกั กัน เพื่อตก
ลงเข้าทาสัญญากันและชาระเงิ นแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นค่านายหน้า (Commission) (ข้อหารื อฯ
สิ งหาคม 2553) การที่โจทก์มอบอานาจให้ ช. ซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวมีอานาจดาเนิ นคดีแก่จาเลยหาใช่การมอบอานาจ
ให้ประกอบธุรกิจบริ การ โดยการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนการค้าไม่ จึงไม่ตอ้ งห้ามตาม ปว. 281 (คาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 2750 / 2530).
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(ค) การเป็ นนายหน้าหรื อ ตัวแทนซื้ อขาย จัดซื้ อหรื อจัดจาหน่ายหรื อจัดหาตลาด
ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ การจ าหน่ า ยซึ่ งสิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต ในประเทศหรื อ น าเข้า มาจาก
ต่างประเทศอันมี ลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิ จระหว่างประเทศโดยมีทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าว
ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ง) การเป็ นนายหน้าหรื อ ตัวแทนประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(12) การขายทอดตลาด ยกเว้น
(ก) การขายทอดตลาด ที่มีลกั ษณะเป็ นการประมูลซื้ อขายระหว่างประเทศที่
มิ ใ ช่ ก ารประมู ล ซื้ อขายของเก่ า วัตถุ โบราณหรื อศิ ลปวัตถุ ซ่ ึ งเป็ นงานศิ ล ปกรรมหัตถกรรมหรื อ
โบราณวัตถุของไทยหรื อที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของประเทศ
(ข) การขายทอดตลาด ประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยงั ไม่มี
กฎหมายห้ามไว้27
(14) การค้าปลี กสิ นค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ ารวมทั้งสิ้ นน้อยกว่าหนึ่ งร้ อยล้าน
บาท หรื อที่มีทุนขั้นต่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่ายีส่ ิ บล้านบาท
(15) การค้าส่ งสิ นค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ าของแต่ละร้ านค้าน้อยกว่าหนึ่ งร้ อย
ล้านบาท
(16) การทากิจการโฆษณา
การค้าภายในเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง (Domestic Trade In Indigeneous Agricultural
Products ) คือ การค้าที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายอยูใ่ นประเทศไทย (ตรงข้ามกับธุรกิจระหว่างประเทศของธุรกิจบัญชี สาม
(11) (ค)) ส่วนผลิตภัณฑ์หรื อผลผลิตทางการเกษตรพื้นเมือง คือ พืช ผัก ผลไม้ที่ปลูกในประเทศ เช่น ข้าวโพด ข้าว
สับ ปะรด เป็ นต้น แต่ มี ข ้อ สงสัย ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ ผลิ ต ผลทางการเกษตรพื้ น เมื อ งตี ค วามได้ก ว้า งเพี ย งใด
ตัวอย่างเช่น การนาข้าวโพดที่ปลูกจากประเทศกัมพูชาเพื่อขายในประเทศไทย เข้าบัญชีสาม (13) นี้ (ต่อจากหน้าที่
แล้ว) หรื อไม่เนื่องจาก ข้าวโพดถือว่าเป็ นพืชผลทางการเกษตรพื้นเมืองเพราะประเทศไทยสามารถเพาะปลูกได้แต่
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคาภาษาอังกฤษซึ่ งคาว่า Domestic Trade In Indigeneous Agricultural Products เป็ นคาที่ใช้
ใน Treaty Of Amity And Economic Relations Between The Kingdom Of Thailand And (ต่อจากหน้าที่ แล้ว) The United
States Of American เช่นกัน คาว่า “Indigineous” แปลว่า Belonging To a Particular Place Later Than Coming To
It From Somewhere Else (Oxford Advanced Learner’s Dictinary (6th Edition) ดังนั้นธุ รกิ จตาม บัญชี สาม (13)
หมายถึงเฉพาะผลไม้ที่ปลูกในไทย ชื่อหมายความว่า หากนาเมล็ดข้าวโพดจากกัมพูชามาขายในประเทศ จึงจะเข้า
บัญชีสาม (14 ) หรื อ (15) การที่โจทก์มอบอานาจให้ ช. ซึ่ งเป็ นคนต่างด้าวมีอานาจดาเนิ นคดีแก่จาเลยหาใช่การ
มอบอานาจให้ประกอบธุรกิจบริ การโดยการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนการค้าจึงไม่ตอ้ งห้ามตามประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิฉบับที่ 281 (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2750 / 2530).
27
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(17) การทากิจการโรงแรมเว้นแต่บริ การจัดการโรมแรม28
(18) การนาเที่ยว
(19) การขายอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
(20) การทากิจการเพาะขยายหรื อปรับปรุ งพันธุ์พืช29
(21) การทาธุ รกิจบริ การอื่น ยกเว้นธุ รกิจบริ การที่กาหนดในกฎกระทรวง
3.2.2 ธุรกิจทีไ่ ม่ ใช่ ธุรกิจควบคุมตามกฎหมาย (Non-Restircted Businesses)
ธุ รกิ จที่ ไม่ใช่ ธุรกิ จควบคุ ม (Non-Restircted Businesses) คื อธุ รกิ จที่ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
แห่ งมาตรา 8 หากคนต่างด้าวจะทาจึงไม่ตอ้ งขออนุ ญาต แต่ธุรกิ จเหล่านี้ ยงั คงอยู่ในบังคับในเรื่ อง
ของทุนขั้นต่าตามที่กาหนดในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติ คือต้องมีทุนขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า 2 ล้าน
บาทเพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจซึ่ งจะได้กล่าวต่อไปโดยมีขอ้ พึงระวังคือธุ รกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจควบคุม
นั้น อาจตกอยู่ภายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายอื่ น ๆ เช่ น กฎหมายหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
กฎหมายทะเบียนพาณิ ชย์ กฎหมายโทรคมนาคม หรื อกฎหมายสาธารณสุ ข เป็ นต้น ดังนั้นถึ งแม้
ธุ รกิ จดังกล่ าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุ ญาตตามพระราชบัญญัติแต่ ต้องขออนุ ญาตตาม
กฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่ องอื่น ๆ ทั้งนี้สามารถแบ่งธุ รกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจควบคุมออกเป็ น 3 ประเภทตาม
สาเหตุที่ไม่ตอ้ งขออนุญาตดังต่อไปนี้
1) ธุ รกิจที่ไม่อยูใ่ นบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ
ธุ รกิจเหล่านี้ ไม่ตอ้ งขออนุ ญาต เพราะไม่ได้ระบุไว้ในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติจึงไม่
อยู่ ใ นบัง คับ ของมาตรา 8 เราสามารถยกตัว อย่ า งประเภท ของธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นบัญ ชี ท ้า ย
พระราชบัญญัติ ที่สาคัญได้ดงั นี้

การค้าภายในเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง(Domestic Trade In Indigeneous Agricultural
Products ) คือ การค้าที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายอยูใ่ นประเทศไทย (ตรงข้ามกับธุรกิจระหว่างประเทศของธุรกิจ บัญชีสาม
(11) (ค)) ส่วนผลิตภัณฑ์หรื อผลผลิตทางการเกษตรพื้นเมือง คือ พืช ผัก ผลไม้ที่ปลูกในประเทศ เช่น ข้าวโพด ข้าว
สับ ปะรด เป็ นต้น แต่ มี ข ้อ สงสัย ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ ผลิ ต ผลทางการเกษตรพื้ น เมื อ งตี ค วามได้ก ว้า งเพี ย งใด
ตัวอย่างเช่ น การนาข้าวโพดที่ ปลูกจากประเทศกัมพูชาเพื่อขายในประเทศไทย เข้าบัญชี สาม (13) นี้ หรื อไม่
เนื่องจาก ข้าวโพดถือว่าเป็ นพืชผลทางการเกษตรพื้นเมืองเพราะประเทศไทยสามารถผลิตได้.
29
ธุรกิจนี้เน้นที่คนต่างด้าวทากิจการเพาะขยายหรื อปรับปรุ ง ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (R&D) เมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อจาหน่ายเป็ นเมล็ดพันธุ์ พ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ สาหรับให้ผซู ้ ้ื อไปปลูกต่อ หากเป็ นการ ทานา ทาไร่ ทาสวน ทัว่ ไป
ในลักษณะที่นาเมล็ดพันธ์ไปขายหรื อจ้างให้แก่เกษตรกรเป็ นผูป้ ลูก โดยเกษตรกรจะขายคืนผลผลิตนั้นให้แก่คน
ต่างด้าวจะเป็ นธุ รกิ จตามบัญชี หนึ่ ง (2) ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิ จด้วยเหตุผลพิเศษ (ข้อหารื อ
ตุลาคม 2553 และตุลาคม 2555).
28
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(1) ธุ รกิจการผลิต
เนื่องจากการผลิตถือเป็ นธุ รกิจที่ได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐเพราะมีการนาเม็ดเงิ น
การลงทุนเครื่ องจักร เทคโนโลยี และมีการจ้างงานจานวนมากเข้ามาในประเทศ เพื่อสร้างโรงงาน
หรื อฐานการผลิ ตและต้องตั้งถิ่ นฐานเป็ นระยะเวลานาน ดังนั้นถึ งแม้การผลิ ตดังกล่ าว อาจจะมี
ผลกระทบกับผูผ้ ลิ ตในไทยอยู่บา้ งเมื่ อ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบผลดี และผลเสี ยแล้วนั้น ถื อว่าประเทศ
ได้รับ ผลประโยชน์ม ากกว่า ดัง นั้นทัว่ ไปการทาธุ รกิ จผลิ ตรวมทั้ง การขายสิ นค้า ที่ตนผลิ ตเอง
จึงทาได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
ทั้งนี้ ขอ้ ระวังของการผลิตตามพระราชบัญญัติน้ ี คือการผลิตสิ นค้าบางชนิ ดเข้าข่าย
เป็ นธุ ร กิ จ ตามบัญ ชี ส อง เนื่ อ งจากตัว สิ น ค้า นั้น มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า ม เช่ น การผลิ ต อาวุ ธ หรื อ
ยานพาหนะที่ ใ ช้ใ นทางทหาร เครื่ อ งไม้แ กะสลัก เส้ น ไหมไทย เครื่ อ งดนตรี ไ ทย เครื่ อ งทอง
เครื่ องเงิน เครื่ องถมเครื่ องทองลงหิ น เครื่ องเขิน ถ้วยชามหรื อเครื่ องปั้ นดินเผาที่เป็ นศิลปวัฒนธรรม
ไทย หรื อน้ าตาลจากอ้อย ยังมีการผลิตสิ นค้าบางชนิดที่เค้าขายเป็ นธุ รกิจตามบัญชีสาม เช่น การผลิต
ไม้อดั แผ่นไม้ วีเนียร์ ชิปบอร์ ด ดังนั้น การผลิตสิ นค้าดังกล่าวต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ตัวอย่าง ของข้อหารื อที่เกี่ยวข้อง (เดือนและปี ) คือ เดือนปี ของข้อหารื อฯที่อา้ ง)
- การผลิต (อันไม่ใช่รับจ้างผลิต) ไม่วา่ จะเป็ นการผลิตเพื่อขายในประเทศหรื อ
ผลิ ต เพื่อส่ งออกไปยังต่างประเทศเป็ นการประกอบธุ รกิ จที่ไม่อยู่ในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติคน
ต่างด้าวสามารถประกอบธุ รกิจดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งขออนุญาต (พฤษภาคม 2556)
- คนต่างด้าวจาหน่ายสิ นค้าที่ตนผลิตเองให้กบั ลูกค้าไม่ตอ้ งขออนุ ญาตภายใต้
พระราชบัญญัติ เพราะการผลิตสิ นค้าแล้วจาหน่ายสิ นค้านั้นถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการผลิต อันเป็ น
ธุ รกิ จที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ ญาตอยู่แล้ว (กันยายน 2552 มิถุนายน 2557 กันยายน 2557
และพฤศจิกายน 2557)
- คนต่างด้าวประกอบธุ รกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้ า มิใช่กิจการตาม
บัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ (ธันวาคม 2553)
- คนต่างด้าวผลิตเอทานอล (สิ งหาคม 2554) เครื่ องปรุ งอาหาร (กันยายน 2554)
ปุ๋ ย (ตุ ล าคม 2555) ซอสญี่ ปุ่น (มิ ถุ นายน 2556) ไอศกรี ม (ตุ ล าคม 2556) แซนด์วิช มะเขื อใส่ ไก่
(มีนาคม 2557)
- คนต่างด้าวได้รับสัมปทานจากกระทรวงพลังงานในการสารวจ ผลิ ต และ
จาหน่าย ปิ โตรเลียม ไม่เข้าข่ายธุ รกิจตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ (ตุลาคม 2551)
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(2) ธุ รกิจส่ งออกสิ นค้าไปขายยังต่างประเทศ
ธุ รกิ จส่ งออกเป็ นทั้งการนาเงิ นตราเข้าสู่ ประเทศและการเพิ่มการผลิตในประเทศ
ดังนั้น จึงได้รับการยกเว้นจากการขออนุ ญาตตามพระราชบัญญัติ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นธุ ร กิ จ
ประเภทนี้ ไม่วา่ สิ นค้าที่ส่งออกนั้นจะผลิตหรื อแปลสภาพโดยคนต่างด้าวเองแล้วส่ งออกรวมถึงการ
ที่ซ้ื อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตอื่นในประเทศไทยหรื อจ้างให้ผอู ้ ื่นผลิตแล้วส่ งออกด้วย
ตัวอย่าง ของข้อหารื อฯ ที่เกี่ยวข้อง
- คนต่างด้าวซื้ อวัตถุ ดิบในประเทศเพื่อผลิ ต แปรสภาพ หรื อจ้างผูอ้ ื่นให้ผลิ ต
เพื่อส่ งออกสิ นค้า ไปยัง ต่า งประเทศไม่เข้าข่ ายการประกอบธุ รกิ จตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญ ญัติ
(กรกฎาคม 2552 กันยายน 2552 เมษายน 2553 มิถุนายน 2553 มิถุนายน 2556 กรกฎาคม 2556 และ
มีนาคม 2557) หรื อคนต่างด้าวซื้ อสิ นค้าและส่ งออก โดยไม่มีการจาหน่ายในประเทศ ก็ไม่ตอ้ งขอ
อนุญาตเช่นกัน โดยถือว่าทาธุ รกิจส่ งออก ( ธันวาคม 2552 เมษายน2556 ตุลาคม 2556 มีนาคม 2557
ตุลาคม 2557)
- คนต่างด้าวนายางเก่ารับผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากยางมาแปรรู ปเป็ นยางก้อนหรื อ
ยางแผ่น เพื่อการส่ งออกไปนอกประเทศไม่เข้าข่ายธุ รกิจตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ (กรกฎาคม 2555)
- คนต่างด้าวผลิตและจาหน่ายสิ นค้าประเภทซี เรี ยล (Cereals) ขนมธัญพืช และ
เนยถัว่ เพื่อส่ งออกต่างประเทศ ไม่เข้าข่ายธุ รกิ จตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ ตอ้ งแน่ ใจว่า
กระบวนการผลิ ตไม่มีข้ นั ตอนใดขั้นตอนหนึ่ งเป็ นการผลิ ตแป้ งจากข้าวหรื อพืชไร่ เพราะเข้าข่าย
บัญชีสาม (1) (สิ งหาคม 2555)
(3) ธุ รกิจการลงทุนในหุ น้ ต่าง ๆ
นิ ติบุคคลต่างด้าวถือหุ ้นในบริ ษทั อื่นตลอดจนรับเงินปั นผลจากการถือหุ ้นไม่ตอ้ ง
ขออนุ ญาตตามพระราชบัญญัติ เพราะเป็ นการลงทุนในบริ ษทั อื่นซึ่ งไม่ใช่ ธุรกิ จที่ตอ้ งขออนุ ญาต
(กรกฎาคม 2557 และสิ งหาคม 2551)
มี ข ้อ หารื อ ว่ า นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้า วรั บ จัด การเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น และดอกผลของ
ทรัพย์สิน โดยนาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ถือว่าเป็ นการลงทุนในบริ ษทั อื่นอันไม่ใช่ธุรกิ จที่
ต้อง ขออนุญาต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวไม่น่าจะถือว่าเป็ นการทาธุ รกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น แต่ตอ้ งดูลกั ษณะ
ของค่าตอบแทนเป็ นหลัก หากนิ ติบุคคลต่างด้าวนั้นใช้ความรู ้ความชานาญของตนให้นาทรั พย์สิน
ของบุ คคลอื่ นไปลงทุ นและได้ผลกาไรตลาดหลักทรั พย์ ไม่ใช่ ลกั ษณะเป็ นเงิ นปั นผลโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากส่ วนหนึ่ งของกาไร ถื อว่าเป็ นธุ รกิ จบริ การการจัดการทรั พย์สินหรื อเป็ นกองทุ น
มากกว่า
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(4) ธุ รกิจที่ถือว่าไม่เป็ นการประกอบธุ รกิจอันเป็ นการค้า
เนื่องจากพระราชบัญญัติไม่ได้กาหนดนิยามเฉพาะของคาว่า “อันเป็ นการค้า” หรื อ
“ทางการค้า” (As a Commercial Undertaking) ดังนั้น การพิจารณาว่ากิ จการใดถื อว่าได้ทาเป็ นการค้า
หรื อไม่ ต้องพิ จารณาในภาพรวมของการดาเนิ นธุ รกิ จนั้น ทั้ง นี้ ใ นเรื่ องของการแสวงหาก าไร
ผลตอบแทน ผลประโยชน์อื่น ๆ หรื อการมีรายได้หรื อไม่มาเป็ นเส้นแบ่งไม่ได้ เพราะถือเป็ นเพียง
ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น
(4.1) ไม่ใช่การทาเป็ นการค้าก็ถือว่าเป็ นการให้บริ การตัวเอง
- การทาการตลาดหรื อส่ งเสริ มการขายให้กบั ธุ รกิจหรื อสิ นค้าของตนเองไม่
เข้าข่ายธุ รกิจตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ (ธันวาคม 2551 และมีนาคม 2558)
- นิ ติบุคคลต่างด้าวประกอบธุ รกิจไฟฟ้ า หากจะออกแบบวางแผนงานด้าน
วิศวกรรมจัดซื้ อจัดหา ก่อสร้ าง ทดสอบและซ่ อมบารุ งโรงระบบไฟฟ้ าของตนเองก็สามารถทาได้
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต (กันยายน 2556)
- คนต่างด้าวเช่าสถานที่เพื่อตั้งเป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุ นธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ ง และบริ การซ่ อมแซมที่ รับ อนุ ญาตแล้วของตน โดยไม่มีการติ ดต่ อ
การค้ากับลูกค้าในเรื่ องเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า การรับและส่ งคืนสิ นค้าใด ๆ การตั้งศูนย์กระจาย
สิ นค้านั้น ไม่ตอ้ งขออนุ ญาตการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว และไม่ถือว่าเป็ นสานักงานสาขาแต่
อย่างใด (ธันวาคม 2551 และพฤศจิกายน 2555)
(4.2) ไม่ใช่การทาเป็ นการค้าเพราะอยูใ่ นขอบข่ายของธุ รกิจที่ได้รับอนุ ญาตเดิม
อยูแ่ ล้ว
- บริ ษทั ประกันชี วิตต่างประเทศได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจประกันชี วิต
ได้จดั ให้มีห้องแพทย์เพื่อ ตรวจสุ ขภาพแก่ลูกค้าผูป้ ระสงค์จะทาประกันชี วิต อันเป็ นขั้นตอนหนึ่ ง
ของธุ รกิจประกันชีวติ สามารถทาได้โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตเพิ่ม (กันยายน 2552)
- คนต่างด้าวได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จบัญชี สาม (21) การทาธุ รกิ จ
บริ การ บริ หารจัดการ ติดต่อประสานงานกับผูใ้ ห้บริ การด้านการบรรจุหีบห่ อ ด้านคลังสิ นค้า ด้าน
การกระจายสิ นค้า ด้านการขนส่ ง ด้านการจองระวางเรื อและเครื่ องบิ น และด้านดาเนิ นพิ ธี ก าร
ศุ ล กากร ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ก สามารถออกใบตราส่ ง สิ น ค้า ได้เ ลยโดยไม่ ต้อ งขออนุ ญ าต ก็ ถื อ เป็ น
กระบวน การตามปกติที่ตอ้ งดาเนินการตามขอบข่ายธุ รกิจที่ได้รับอนุ ญาตอยูแ่ ล้ว (กุมภาพันธ์ 2555)
- คนต่ า งด้า วได้รับ อนุ ญาตประกอบธุ รกิ จให้บ ริ การเช่ า ซื้ อและเช่ า แบบ
ลิ สซิ่ งแก่ลูกค้า โดยมีการเก็บค่าธรรมเนี ยมในการทาสัญญาเช่ าซื้ อลิ สซิ่ งฉบับใหม่ และค่าธรรมเนี ยม
การตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยค่าทาเนี ยมดังกล่าว เป็ นค่าธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็บปกติทางการค้า
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ของธุ รกิ จให้เช่ าซื้ อและให้เช่ าแบบลิ สซิ่ ง ถื อว่าการให้บริ การดังกล่าวเป็ นการให้บริ การที่ อยู่ใน
ขอบเขตธุ รกิจ ที่เคยได้รับอนุญาตจึงสามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต (มีนาคม 2556)
- คนต่างด้าวซื้ อสิ นค้าไว้ขายและผูข้ ายจะให้ส่วนลดส่ งเสริ มการขายเป็ น
เงินคืน ในภายหลังเงินที่ได้รับเงินคืนดังกล่าว ไม่ถือเป็ นการประกอบกิจการอันเป็ นการค้าอันต้อง
ขออนุญาต (กุมภาพันธ์ 2557)
- ธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารทางอากาศระหว่างประเทศหรื อธุ รกิ จสาย
การบินระหว่างประเทศ เช่ น ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิไปยังนอกราชอาณาจักร หรื อนาสิ นค้าจาก
นอกราชอาณาจัก รมายัง ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ไ ม่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ตามบัญ ชี ท ้า ยพระราชบัญ ญัติ
(พฤศจิกายน 2552 กุมภาพันธ์ 2554 และกันยายน 2555) ดังนั้น การรับจองจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินของ
ตนเองไม่เข้าข่ายธุ รกิจที่ขออนุญาตด้วย (มิถุนายน 2555 และมีนาคม 2558 )
- คนต่างด้าวได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจตามบัญชี สาม (21) บริ การให้
กู้ยืมเงิ นแก่ บริ ษทั ก สามารถรั บจานองหรื อจานาทั้งอสังหาริ มทรั พย์และสังหาริ มทรั พย์ซ่ ึ ง เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของ ผูก้ ูเ้ พื่อเป็ นหลักประกันชาระหนี้ ได้ โดยถือว่าเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของการให้กูย้ ืมเงิ น
ซึ่ ง อยู่ใ นขอบเขตของธุ รกิ จการให้กู้ยืม เงิ นที่ ได้รับ อนุ ญาตแล้ว โดยไม่ ต้องขออนุ ญาตเพิ่ ม เติ ม
(มีนาคม 2557)
- คนต่ า งด้า วให้บ ริ ก ารซ่ อ มแซมสิ น ค้า แก่ ลู ก ค้า ผู ซ้ ้ื อสิ นค้า ของตนตาม
ระยะเวลาประกันโดยไม่คิดค่าบริ การไม่ถือเป็ นการประกอบกิจการอันเป็ นการค้า (มกราคม 2558)
(4.3) ไม่ใช่การทาเป็ นการค้าเพราะถือเป็ นสวัสดิการของพนักงานตนเอง
- บริ ษทั ประกันชี วิตต่างประเทศได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จประกัน
ชีวิต (Life Insurance) ได้จดั ให้มีห้องแพทย์เพื่อเป็ นสวัสดิการเฉพาะพนักงานบริ ษทั โดยไม่เก็บเงิน
ค่ า บริ ก ารและไม่ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลอื่ น ไม่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นการประกอบธุ ร กิ จ ตามบัญ ชี ท ้า ย
พระราชบัญญัติเช่นกัน (ตุลาคม 2552)
- การเปิ ดห้องอาหารเป็ นสวัสดิ การ (Benafits) แก่ พนักงานบริ ษทั โดยไม่
หวังผลกาไรจากการประกอบธุ รกิจห้องอาหารย่อมไม่ถือเป็ นการดาเนิ นกิจการอันเป็ นการค้า จึงไม่
ตกอยู่ในบังคับ ตามคานิ ยามว่า “ธุ รกิ จ” ตามมาตรา 4 เช่ นกัน (คาวินิจฉัยของสานักงานกฎหมาย
และคดีที่ พณ 0803/489 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546)
- คนต่างด้าวให้พนักงานของตนเองกูย้ ืมเงิ นในลักษณะสวัสดิการโดยมิ ได้
มุ่งหากาไร ทางการค้าและได้มีการกาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับ (Regulation) การทางาน
หรื อประกาศกาหนดไว้เป็ นสวัสดิ การอย่างชัดเจน สามารถดาเนิ นการได้ถือว่าไม่เข้าข่ายที่ตอ้ ง
ขออนุ ญ าตประกอบธุ รกิจตามพระราชบัญญัติ (มกราคม 2555 กันยายน 2555 กันยายน 2557 และ
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มีนาคม 2558) หรื อการให้พ นัก งานในลัก ษณะการจ่ า ยเงิ นเดื อนให้ล่วงหน้าส าหรั บ พนักงานที่
ประสบปั ญหาทางการเงิ นโดยจะหัก คื นเงิ นเดื อนของพนัก งานภายหลัง โดยคนต่ า งด้า วไม่ ไ ด้
ค่าตอบแทนหรื อมีรายได้จากการนั้นไม่ตอ้ งขออนุ ญาตเช่ นกัน (กันยายน 2553) เพราะมิใช่ธุรกิ จที่
กระทบถึงการแข่งขันกับกิจการของคนไทยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เดิมมีขอ้ หารื อของเดือนสิ งหาคม 2550 กาหนดว่าหากในจ้างต่างด้าวมีรายได้
จากการให้กยู้ มื ถือว่าเข้าข่ายเป็ นธุ รกิจตามบัญชีสามวงเล็บ 21 ต้องได้รับอนุญาตก่อน
(4.4) ไม่ใช่การทาเป็ นการค้าเพราะไม่ถือเป็ นการประกอบธุ รกิจ
- คนต่างด้าวซื้ อบ้านและที่ดินตามกฎหมายของการนิ คมแห่ งประเทศไทย
เพื่อใช้เป็ นที่พกั อาศัยโดยไม่ประสงค์จะประกอบธุ รกิ จใด ๆ ไม่ตอ้ งขออนุ ญาตภายใต้พระราชบัญญัติ
(พฤศจิกายน 2553)
- บริ ษัท ต่ า งด้ า วประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า
(Electrical Appliances) และได้สั่งซื้ อชิ้นส่ วนและวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ โดยผูข้ ายชิ้นส่ วน
และวัตถุ ดิบเข้ามาวางในบริ เวณพื้นที่ของบริ ษทั เพื่อรอเข้ากระบวนการผลิ ต และบริ ษทั ไม่ได้คิด
ค่าบริ การใดใดสาหรับการให้ผขู ้ ายชิ้นส่ วนนาส่ งชิ้นส่ วนและวัตถุดิบมาวางในบริ เวณพื้นที่ กรณี น้ ี
หากบริ ษทั ต่างด้าวไม่ได้ประกอบธุ รกิ จการให้ผูข้ ายวางสิ นค้าเป็ นการค้าไม่ตอ้ งขออนุ ญาตแต่อย่างใด
(ตุลาคม 2554)
- บริ ษทั ต่างด้า วให้บ ริ ษทั ในเครื อใช้สถานี ไฟฟ้ าย่อยโดยบริ ษทั ในเครื อ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนของการติดตั้งระบบไฟฟ้ าและมาตรวัดไฟฟ้ าในแต่ละเดื อนบริ ษทั จะ
ชาระค่า ไฟให้กบั การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิภาคไปก่ อนแล้วเรี ยกเก็บเงิ นที่ ได้ท ดรองจ่า ยไปจากบริ ษทั
ในเครื อภายหลังตามจริ งและไม่มีการบวกกาไรหรื อผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกิจกรรมดังกล่าวหาก
ไม่ได้ประกอบธุ รกิจอันเป็ นการค้าไม่ตอ้ งขออนุ ญาต (ธันวาคม 2554)
- คนต่ า งด้า วให้สิ ท ธิ์ ภาระจายอม ไม่ ถื อเป็ นการประกอบธุ รกิ จอัน เป็ น
การค้าคนต่างด้าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต (มกราคม 2556)
- บริ ษทั ต่างด้าวที่ มีธุรกิ จหลักอื่ นอยู่ ต้องการให้ความช่ วยเหลื อกิ จกรรม
ของมูลนิ ธิโดยให้บุคลากรของตนช่วยงานมูลนิธิดงั กล่าว โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ของมูลนิธิ โดยบริ ษทั จะออกเงินทดลองจ่ายให้ก่อนแล้วเรี ยกเก็บเงินที่ได้สารองจ่ายคืนจากมูลนิ ธิ
ตามที่ได้จ่ายจริ ง โดยไม่ได้คิดค่าดาเนิ นการใด ๆ เพิ่มเติมและเงิ นที่เรี ยกเก็บไม่ถือเป็ นรายได้ของ
บริ ษทั นั้น การดาเนินการดังกล่าว ไม่เป็ นการประกอบธุ รกิจอันเป็ นการค้าบริ ษทั สามารถดาเนิ นการ
ต่อไปได้โดยไม่เข้าข่ายที่ตอ้ งขออนุญาตเพิ่มตามพระราชบัญญัติ (มีนาคม 2556)
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- คนต่างด้าวกูย้ ืมเงิ นในประเทศไทยไม่ถือเป็ นการประกอบธุ รกิ จสามารถ
กระทาได้โดยไม่ตอ้ งขอใบอนุ ญาตกากับธุ รกิจของคนต่างด้าว หากคนต่างด้าวเป็ นผูใ้ ห้กูย้ ืมเงินถือ
เป็ นการประกอบธุ รกิจและต้องขอใบอนุญาตประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว (กันยายน 2557)
2) ธุ รกิ จที่เป็ นธุ รกิ จตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติแต่ได้รับการยกเว้นหากได้ทาตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้
เมื่ อคนต่ า งด้า วประกอบธุ รกิ จตามบัญชี ท ้า ยพระราชบัญญัติจะต้องขออนุ ญาตแต่
สาหรับบางธุ รกิ จในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี มีเงื่ อนไขยกเว้นกรณี ถา้ ธุ รกิจต่างด้าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขสามารถประกอบธุ รกิจเฉพาะดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตคือ
(1) ธุ รกิจก่อสร้าง
- บัญชีสาม (10) (ก) การก่อสร้างสิ่ งซึ่ งเป็ นการให้บริ การพื้นฐานแก่ประชาชน
ด้านการสาธารณู ปโภคหรื อการคมนาคมที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรเทคโนโลยีหรื อความชานาญ
ในการก่อสร้างพิเศษโดยมีทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวตั้งแต่ 5 ร้อยล้านบาทขึ้นไป
- บัญชีสาม(10) (ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ปั จจุบนั ยังไม่มีกฎกระทรวงกาหนดข้อยกเว้นตามข้อนี้
(2) ธุ รกิจนายหน้า
- บัญ ชี ส าม (11) (ก) การเป็ นนายหน้า หรื อ ตัวแทนซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ห รื อ
การบริ การที่เกี่ยวกับการซื้ อขายล่วงหน้าซึ่ งสิ นค้าเกษตรหรื อตราสารทางการเงินหรื อหลักทรัพย์30
- บัญชีสาม (11) (ข) การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื้ อขายหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อ
บริ การ ที่จาเป็ นต่อการผลิตหรื อการให้บริ การของวิสาหกิจในเครื อเดียวกันเช่นเป็ นตัวแทนในการ
จัดหาและติดต่อประสานงานกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตในประเทศไทยเพื่อขายสิ นค้าที่เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ที่นอนคนให้แก่บริ ษทั ในเครื อต่างประเทศ31 เป็ นต้น

ธุรกิจนี้เน้นที่คนต่างด้าวทากิจการเพาะขยายหรื อปรับปรุ ง ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (R&D) เมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อจาหน่ายเป็ นเมล็ดพันธุ์ พ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ สาหรับให้ผซู ้ ้ื อไปปลูกต่อ หากเป็ นการ ทานา ทาไร่ ทาสวน ทัว่ ไป
ในลักษณะที่ นาเมล็ดพันธ์ไปขายหรื อจ้างให้แก่เกษตรกรเป็ นผูป้ ลูก โดยเกษตรกรจะขายคืนผลผลิตนั้นให้แก่คน
ต่างด้าวจะเป็ นธุ รกิ จตามบัญชี หนึ่ ง (2) ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิ จด้วยเหตุผลพิเศษ(ข้อหารื อ
ตุลาคม 2553 และตุลาคม 2555).
31
ธุรกิจนี้เน้นที่คนต่างด้าวทากิจการเพาะขยายหรื อปรับปรุ ง ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (R&D) เมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อจาหน่ายเป็ นเมล็ดพันธุ์ พ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ สาหรับให้ผซู ้ ้ื อไปปลูกต่อ หากเป็ นการ ทานา ทาไร่ ทาสวน ทัว่ ไป
ในลักษณะที่ นาเมล็ดพันธ์ไปขายหรื อจ้างให้แก่เกษตรกรเป็ นผูป้ ลูก โดยเกษตรกรจะขายคืนผลผลิตนั้นให้แก่คน
30
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- บัญชีสาม (11) (ค) การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื้ อขาย จัดซื้ อ หรื อจัดจาหน่าย
หรื อจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตในประเทศหรื อนาเข้า
มาจากต่างประเทศอันมีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิจระหว่างประเทศ โดยมีทุนขั้นต่าของคนต่างด้าว
ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
การเป็ นนายหน้า หรื อตัวแทนในข้อนี้ คื อ การทาธุ รกิ จเป็ นตัวกลางให้ผูซ้ ้ื อ
ผูข้ ายได้ซ้ื อขายสิ นค้ากันซึ่ งคาว่า การประกอบธุ รกิ จระหว่างประเทศ หมายถึ ง ธุ รกิ จที่มีกิจกรรม
การดาเนิ นธุ รกิ จร่ วมกันตั้งแต่สองประเทศขึ้ นไป ไม่ว่าจะเป็ นผูซ้ ้ื อผูข้ ายอยู่คนละประเทศ หรื อ
ผูผ้ ลิตกับผูซ้ ้ื ออยูค่ นละประเทศ โดยหากคนต่างด้าวมีทุนขั้นต่าในการประกอบธุ รกิจตั้งแต่ 100 ล้าน
บาทขึ้นไป สามารถประกอบธุ รกิ จนี้ ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาต เช่ นคนต่างด้าวประกอบธุ รกิ จเป็ น
นายหน้าหรื อตัวแทนเพื่อจัดซื้ อสิ นค้าทั้งในและต่างประเทศให้กบั ผูข้ ายซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของคนตน
ในต่างประเทศโดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะติดต่อกันโดยตรงและคนต่างด้าวจะได้รับค่าตอบแทนเป็ น
ค่านายหน้า
บัญชีสาม (11) (ง) การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนประเทศอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ปั จจุบนั ยังไม่มีกฎกระทรวงกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
(3) ธุ รกิจการขายทอดตลาด
- บัญชีสาม (12) (ข) การขายทอดตลาดประเทศอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ปั จจุบนั ยังไม่มีกฎกระทรวงกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว
(4) ธุ รกิจการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
- บัญชี สาม (13) การค้าภายในเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อผลิ ตผลทางการเกษตร
พื้นเมือง ที่ยงั ไม่มีขอ้ กฎหมายห้ามไว้ ยกเว้นการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสิ นค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทยโดยไม่มีการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้าเกษตรภายในประเทศ
(5) ธุ รกิจการค้าปลีก
- บัญชีสาม (14) การค้าปลีกสิ นค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ารวมทั้งสิ้ นน้อยกว่า
100 ล้านบาทหรื อที่มีทุนขั้นต่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่า 20 ล้านบาท
ข้อยกเว้นดังกล่าวหมายความว่า คนต่างด้าวต้องมีทุนขั้นต่ า 100 ล้านบาทขึ้นไป
ด้วยทุนขั้นต่าดังกล่าว อนุญาตให้คนต่างด้าวมีร้านค้าปลีกได้ 5 ร้านค้า (หรื อทุก ๆ 20 ล้านบาทตั้งได้

ต่างด้าวจะเป็ นธุ รกิ จตามบัญชี หนึ่ ง (2) ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิ จ ด้วยเหตุผลพิเศษ (ข้อหารื อ
ตุลาคม 2553 และตุลาคม 2555).
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หนึ่ งร้านค้า) หากต้องการตั้งร้านค้าปลีกมากกว่า 5 ร้านค้าต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท
ต่อทุก ๆ 1 ร้านค้า ไม่ใช่วา่ ทุนขั้นต่าเพียง 20 ล้านบาทแล้วสามารถตั้งร้านค้าปลีกได้หนึ่งร้านค้า
(6) ธุ รกิจการค้าส่ ง
- บัญชีสาม (15) การค้าส่ งสิ นค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่าของแต่ละร้านค้าน้อย
กว่า 100 ล้านบาท32
ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่มีทุนจดทะเบียนถึงขั้นที่ได้รับยกเว้นแล้วเว้นวรรคสามารถ
มีสถานที่ร้านค้าสาหรับค่าส่ งได้เพียงหนึ่งร้านค้า33

32
33

ข้อหารื อฯ พฤศจิกายน 2549.
ข้อหารื อฯ มีนาคม 2549 และกันยายน 2551.

