บทที่ 4
วิเคราะห์ ปัญหาการเริ่มต้ นการประกอบธุรกิจคนต่ างด้ าวในประเทศไทย
ศึกษากรณี กฎบัตรสมาคมแห่ งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยในปั จจุ บนั อยู่ในช่ วงวิกฤตเนื่ องจากปั ญหา
มากมายไม่วา่ จะเป็ นความไม่มนั่ คงทางการเมือง ปั ญหาความไม่สงบในภาคใต้และในขณะเดี ยวกัน
มีประเทศหลายประเทศในภูมิภาคเอเชี ยที่ได้เป็ นคู่แข่งที่สาคัญของประเทศไทย เช่ น สาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุน
ต่างด้าว ทั้งนี้ นกั ลงทุนต่างด้าวนั้นมีจานวนมากที่เคยให้ความสนใจในการลงทุนในประเทศไทย
แต่ได้โยกย้ายเงินลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ เนื่ องจากได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความมัน่ คง
ภายในประเทศและให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการลงทุ น ที่ น้ อ ยกว่า เมื่ อ เที ย บกับ ประเทศอื่ น ๆ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
ในอดี ตนั้นประเทศไทยเคยเป็ นประเทศที่ น่า สนใจของนัก ลงทุ นต่ า งด้า วลาดับต้น ๆ
เนื่ องจากมี แรงงานที่ มีฝีมื อและทักษะที่ ดี ทั้งนี้ สาหรั บนักลงทุ นต่างด้าวในการที่ จะเข้ามาลงทุน
จากนโยบายการค้าที่เสรี และมีมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนต่าง ๆ โดยมีพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายหลักในการควบคุมการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
ในธุ รกิจหลายสาขา ต่อมาเมื่อมีการเสนอแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว
พ .ศ. 2542 ปรากฎว่ามีเสี ยงคัดค้านจากฝ่ ายผูล้ งทุนต่างชาติวา่ ไม่สมควรแก้ไขในหลายประเด็นที่ได้
นาเสนอไปนั้น เนื่ องจากทาให้นกั ลงทุนต่างด้าวเกิ ดความไม่แน่ใจและเกิ ดความสงสัยในนโยบาย
การค้าเสรี ของประเทศไทย ซึ่ งอาจส่ งผลด้านลบเป็ นอย่างมากต่อเงิ นลงทุนจากนักลงทุนต่างด้าว
ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงเห็นสมควรที่จะต้องศึกษาถึงผลกระทบจากการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
อย่างถี่ถว้ นเพื่อเป็ นประโยชน์และป้ องกันผลเสี ยต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป1

เดือนเด่น นิคมบริ รักษ์. (2549). การประกอบกิจการของบริษทั ต่ างชาติในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. หน้า 58.
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แม้ว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวอาจมีผลกระทบต่อธุ รกิ จ
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่มากนัก แต่ผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนในอนาคตอาจ
มีมากกว่า ซึ่ งการที่นกั ลงทุนต่างด้าวยังคงไม่มนั่ ใจเกี่ ยวกับรายละเอียดของร่ างกฎหมายดังกล่ าว
อาจทาให้มีการตีความที่เป็ นผลเสี ยในลักษณะที่ในเชิ งลบต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างด้าว และ
ทาให้นกั ลงทุนได้ลดความเชื่อมัน่ ของประเทศไทยที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจ (Economic policy) ของ
รัฐบาล ตลอดจน เป็ นการสร้างแรงกดดันให้นกั ลงทุนต่างด้าว2 ในกรณี ของนักลงทุนรายเดิมที่เข้า
ข่ายต้องปรับโครงสร้างใหม่ และยังได้ส่งผลให้ตอ้ งมีการลดสัดส่ วนของหุ น้ ที่ถืออยูใ่ ห้กบั นักลงทุน
ชาวไทยทาให้ประสบกับความลาบากในการประกอบธุ รกิ จและหาผูท้ ี่ สามารถรั บซื้ อหากหุ ้นที่
ต้องการขายมีจานวนมาก อีกทั้งยังเป็ นปั จจัยที่กระทบต่อการพิจารณาตัดสิ นใจของนักลงทุนต่างด้าว
รายใหม่ถึงการทบทวนในการลงทุนประกอบธุ รกิ จ (Conduct a Business) ว่าจะลงทุนในประเทศไทย
หรื อไม่
อย่า งไรก็ ตาม สิ่ ง ที่ จาเป็ นอย่า งยิ่ง คื อการสร้ า งความเชื่ อมัน่ ให้กบั ประเทศไทยให้กบั
นักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนการชี้ แจงและสร้ างความเข้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของ
เอกชนในอนาคต โดยทางการไทยจาเป็ นที่จะต้องเร่ งทาการชี้ แจงปั ญหา ลดขั้นตอนความยุง่ ยากที่
เป็ นปั ญหาและอุ ปสรรคต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จ ทั้งนี้ ยงั ต้องสร้ างความเข้าใจให้กบั
นักลงทุนต่างด้าวโดยเร็ วที่สุด อีกทั้ง ต้องควบคู่กบั การออกมาตรการต่าง ๆ ที่จะเป็ นการช่วยฟื้ นฟู
ความเชื่อมัน่ และสนับสนุนการลงทุนจากต่างด้าวเพิ่มเติมในระยะยาวต่อไป3
สาหรับนโยบายด้านการลงทุนจากต่างประเทศรัฐบาลควรสร้ างความชัดเจนถึ งทิ ศทาง
และนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดรับการลงทุ นจากต่างประเทศ ตราบใดที่ประเทศไทยยัง ต้อง
พึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นด้านเงิ นทุ น เทคโนโลยีข้ นั สู ง และการเข้าถึงตลาด
ทางการค้าในต่างประเทศผ่านทางเครื อข่ายของบริ ษทั ข้ามชาติ ทั้งนี้ นโยบายด้านการลงทุ นของ
รัฐ บาลไทยจะต้องมีความชัดเจนถึ งท่าทีที่ตอ้ งการที่จะสนับสนุ นการลงทุน ทั้งนี้ การใช้กฎหมาย
การประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวเพื่อปกป้ องธุ รกิ จของคนไทยที่ ค นต่า งด้าวนั้น ต้องการเข้ามา
แข่งขันโดยธุ รกิจต่างชาติที่ตอ้ งการลงทุนนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลดีและผลเสี ยทั้งใน
ระยะสั้นและ ระยะยาว ภายใต้การแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศตามประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC )
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นอกจากนี้ ประเทศไทยอยูภ่ ายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ ที่ปัจจุบนั ดาเนิ นไปในธุ รกิจที่มีการ
เปิ ดเสรี 4 และแนวโน้มการลงทุ นโดยตรงของโลกที่ หันไปสู่ ในภาคการบริ การมากขึ้ น ทั้งนี้ การ
ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายธุ รกิ จจึงต้องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะกับปั จจุบนั จึงจะ
เป็ นการดาเนินการที่เหมาะสม5 ซึ่งสาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ต้องกลับมาทบทวนถึง
หมวดหมู่ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ทยต้อ งการสนับ สนุ น การลงทุ น จากต่ า งประเทศ และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผูป้ ระกอบการไทย อีกทั้งควรมีการเปิ ดกว้างให้มีการลงทุนอย่างเสรี สาหรับธุ รกิจใดที่ผปู ้ ระกอบการไทย
ยังขาดความสามารถที่จะแข่งขัน กรอบแนวทางการผ่อนคลายข้อจากัดควรมี เช่นเดียวกัน
แม้ว่าประเทศไทยนั้นมีพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวเป็ นกฎหมาย
หลักในการควบคุมการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว แต่การที่ไทยมีขอ้ ผูกพันตามข้อตกลงการค้า
เสรี อาเซี ยน (AEC) โดยความตกลงเหล่ านี้ จะเป็ นเงื่ อนไขยกเว้นในการเปิ ดโอกาสให้กบั บริ ษ ทั
ต่างชาติเข้ามาดาเนิ นธุ รกิจได้ตามเงื่อนไขของข้อตกลงหรื อสนธิ สัญญาที่ผกู พันกันไว้ หากพิจารณา
ในประเทศที่มีการเจรจาการเปิ ดเสรี ภาคบริ การ ไม่วา่ กรอบความตกลงอาเซี ยน ที่กาลังมีการเจรจา
กับคู่เจรจาสาคัญ เช่น สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซี ย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ล้วนแต่เป็ นประเทศที่มีธุรกิ จผูใ้ ห้บริ การที่มีระดับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและเป็ น
ประเทศที่นกั ลงทุนสนใจและให้ความสาคัญในการลงทุนประกอบธุ รกิจ ทาให้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวนั้นมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบตั ินอ้ ยมาก
ทั้งนี้ หากความตกลงมีผลบังคับแนวทางดาเนิ นการต่อการรับมือกับการแข่งขันที่จะเข้า
มาจากต่างชาติจึงไม่ใช่การยืดเวลาที่จะปิ ดกั้นการทาธุ รกิจของคนต่างด้าว แต่ควรมีแนวทางรองรับ
ส าหรั บ ผูท้ ี่ จะได้รับ ผลกระทบ มี ก ารอนุ วตั กฎหมายที่ จะเข้ามาดู แลการประกอบธุ รกิ จ โดยให้
ความสาคัญต่อทั้งผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการไทย ความต้องการการลงทุ นและเทคโนโลยีจาก
ต่ า งประเทศ ด้วยเหตุ น้ ี การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข หรื อร่ า งกฎหมายเพิ่ ม เติ ม จึ ง ควรมุ่ ง ให้เป็ นไปเพื่ อ
ควบคุ มดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จให้มีสภาวะแวดล้อมการแข่งขันที่ เป็ นธรรม โดยไม่มีการแบ่งแยก
(Nondiscrimination) แต่คานึงการป้ องกันการผูกขาดโดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่หรื อผูป้ ระกอบการ
น้อยรายซึ่ ง จะเป็ นส่ วนที่ ช่ วยคุ ้ม ครองผู ป้ ระกอบการรายย่อย ขณะเดี ย วกันยัง คงรั ก ษาสภาวะ
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แวดล้อมทางธุ รกิจที่มีการแข่งขันซึ่ งจะเป็ นที่มาของการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพคุณภาพและนวัตกรรม
สาหรับสิ นค้าและบริ การอันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคในที่สุด6
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายแม่บทในการ
ควบคุ ม การลงทุ นของคนต่ า งด้า วในประเทศ กฎหมายดัง กล่ า วมี บ ทบัญญัติที่ มี ค วามส าคัญอี ก
2 ประการ คือ
1) กาหนดทุนขั้นต่าในการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
2) การกาหนดประเภทของธุ รกิ จที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาประกอบกิ จการตามบัญชี
สาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ขดั หรื อแย้งในข้อตกลง
ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
นั้นมีขอ้ กาหนดในการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวได้จาแนกเป็ น 3 บัญชี ได้แก่
บัญชี 1 เป็ นธุ รกิ จที่ ไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิ จการด้วยเหตุ ผลพิเศษ เช่ น
การแพร่ ภาพกระจายเสี ยงและสิ่ งพิมพ์ การเลี้ยงสัตว์ การทาป่ าไม้ เป็ นต้น
บัญ ชี 2 เป็ นธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย หรื อ ความมั่น คงของประเทศหรื อ มี
ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม หรื อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เช่น การค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
การทาเหมือง เป็ นต้น
บัญชี 3 เป็ นธุ รกิจที่คนไทย ยังไม่พร้อมแข่งขันกับกิจการของคนต่างด้าว เช่น การนาเที่ยว
การขายทอดตลาด เป็ นต้น หากแต่รายการที่ 21 ในบัญชี 3 ดัง กล่า วได้ระบุใ ห้ “บริ ก ารอื่น ๆ”
เป็ นบริ การที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการซึ่ งหมายความว่า ธุ รกิจบริ การทุกประเภทเป็ นธุ รกิ จที่
สงวนหมด
ทั้งนี้ ทางออกของปั ญหาข้างต้นนั้นผูเ้ ขียนเห็นว่า ควรดาเนิ นการอนุ วตั ิกฎหมายในเรื่ อง
การประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวให้มีข้ ึนสะดวกและทันสมัยกับปั จจุบนั มากขึ้น อีกทั้งต้องมีการ
ปรับปรุ ง แก้ไขในธุ รกิจของบัญชีสามตามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวให้
ทันกับเศรษฐกิจในปั จจุบนั
จากการศึ ก ษาการประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้า วในประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว พบได้ว่า
ส่ วนมากจะไม่มีกฎหมายแม่บทที่จากัดหุ ้นส่ วนต่างชาติในการประกอบธุ รกิจใด ๆ แต่จะมีกฎหมาย
เฉพาะในรายธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะความสงบ
เรี ยบร้อย หรื อ เศรษฐกิจของชาติ ที่อาจมีบทบัญญัติที่จากัดหุ น้ ส่ วนต่างชาติ

วรวิช วนาวิวธิ . (2558). ปัญหาในกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าวกับการเปิ ดประชาคมอาเซียน. วิทยานิ พนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 7.
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หากประเทศไทยต้องการที่จะก้าวไปสู่ เศรษฐกิจยัง่ ยืน และมัน่ คง จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ จะต้องลดข้อจากัด อุ ป สรรคและปั ญหาในการลงทุ นของคนต่ า งด้า วลง โดยการปรั บ บัญชี 3
ประเภทของธุ ร กิ จ ที่ ห้ า มคนต่ า งด้า วเข้า มาประกอบกิ จ การ (บัญ ชี 3 ของพระราชบัญ ญัติ ก าร
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)

4.1 วิเคราะห์ ปัญหาการกาหนดทุนขั้นต่าของคนต่ างด้ าวที่ใช้ ในการเลือกประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยทีม่ จี านวนไม่ น้อยกว่ า 2 ล้านบาทเป็ นการจากัดสิ ทธิในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่ างด้ าวซึ่งขัดหรื อแย้ งต่ อข้ อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อไม่
ประเทศไทยเริ่ มนโยบายส่ งเสริ มการลงทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 โดยมีวตั ถุประสงค์ส่งเสริ ม
ให้ภาคเอกชนลงทุนในกิ จการอุ ตสาหกรรมอันเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ
โดยในช่วงแรกเป็ นการส่ งเสริ มการลงทุนการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้า ต่อมาในปี 2515 รัฐบาล
ได้ปรับปรุ งยุทธศาสตร์ เปลี่ยนจากการส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมทดแทนการนาเข้ามาเน้น
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การส่ ง ออก หน่ ว ยงานหลัก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
ซึ่ งได้ออกประกาศต่าง ๆ เพื่อเสริ มการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุนฯในเรื่ องต่าง ๆ
ได้แก่ นโยบายและหลักเกณฑ์การส่ งเสริ มการลงทุนและบัญชี ประเภทกิจการที่ให้การส่ งเสริ มการ
ลงทุน
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้ให้ความสาคัญแก่
การลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology & Innovation, STI)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมที่ สาคัญ ของประเทศ
5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชัน่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม ICT อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ ยวกับการบริ การ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นได้
ออกประกาศที่ 1/2547 เรื่ องนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยกาหนดให้กิจการเหล่ านั้นได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ โดยมี ผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 19
พฤศจิกายน 2546 โดยให้กฎหมายทัว่ ไปใช้เกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าวในการเข้ามาประกอบ
ธุ รกิ จการลงทุ นในประเทศไทย นักลงทุ นต่างด้าวนั้นรวมทั้งบุ คคลธรรมดาและนิ ติบุคคลจะอยู่
ภายใต้กฎหมายกลุ่มหนึ่ งที่กาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะของการควบคุมกากับ
การเข้ามาประกอบธุ รกิจ การเข้ามาลงทุน เข้ามาทางาน เข้ามาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และเข้ามาเพื่อเหตุผล
มนุษยธรรม มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
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1) การลงทุน
(1) การลงทุนทางตรง หรื อเป็ นโครงการที่ ดาเนิ นการอยู่แล้วแต่ประสงค์จะเพิ่ม
การลงทุนในโครงการใหม่ ต้องนาเงินเข้ามาไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท และถือครองการลงทุนอย่าง
น้อย 3 ปี ไม่มีการเปลี่ยนปลงการลงทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเพิกถอนใบอนุ ญาต ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี
2542 ยังไม่มีผใู ้ ดใช้สิทธิ ยนื่ ภายใต้ขอ้ นี้
(2) การลงทุนในหลักทรัพย์ ต้องนาเงินเข้ามาซื้ อพันธบัตรรัฐบาลหรื อวิสาหกิจ ที่
กระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้ าประกัน มี กาหนดอายุต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้ นไป และห้ามจานอง จาหน่ าย โอน
ภายในระยะเวลา 5 ปี
(3) การลงทุนในอาคารชุ ด จะต้องนาเงินเข้ามาซื้ ออาคารชุ ดที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน และห้ามจานอง จาหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี
2) การเข้ามาทางาน คนต่างด้าวส่ วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ ในกลุ่มนี้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
(1) เข้ามาถือหุ ้นเป็ นประธาน กรรมการ ในนิ ติบุคคล มีอานาจลงนามเป็ นระดับ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั นั้น ๆ อย่างน้อย 1 ปี ก่อนยืน่ คาร้อง
(2) เข้ามาทางานในฐานะลู กจ้างบริ ษทั ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากประเทศที่พฒั นาแล้ว
ต้องมี เงิ นเดื อนขั้นต่ า 80,000 บาท เสี ยภาษี ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี มี ใบอนุ ญาตการท างาน
มาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี และทางานในบริ ษทั ที่ยนื่ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยืน่ คาร้อง
(3) เข้ามาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อนักวิชาการ ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญ
แสดงวุฒิการศึกษา และใบรับรองการทางาน โดยมีสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศ
นั้ น ๆ รั บ รองต้อ งมี ห ลัก ฐานแสดงรายได้ว ่า ไม่ต่ า กว่า 20,000 หมื่น เหรี ย ญสหรัฐ โดยให้
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เป็ นกฎหมายควบคุม อีกทั้งคนต่างด้าวที่เข้ามา
ในราชอาณาจัก รตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้า เมื อง จะท างานได้ต่อเมื่ อได้รับ อนุ ญาตจากอธิ บ ดี
กรมการจัดหางาน หรื อเจ้าพนักงานซึ่ งอธิ บดีมอบหมาย และจะต้องไม่ทางานในอาชี พและวิชาชี พ
ห้ามคนต่างด้าวทา 39 อาชี พ ตามบัญชี ทา้ ยพระราชกฤษฎี การกาหนดงานในอาชี พและวิชาชี พที่
ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 ซึ่ งระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขในการ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว ฉบับที่ 1 และ 2 ออกในปี พ.ศ. 2545 กาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาออกใบอนุ ญาตทางาน ต่ออายุใบอนุ ญาต และการอนุ ญาตให้เปลี่ ยนการทางานหรื อ
เปลี่ ย นท้องที่ หรื อสถานที่ ใ นการท างาน ให้ผูม้ ี อานาจพิ จารณาอนุ ญาตเฉพากิ จการที่ ไ ม่ ข ัด ต่ อ
กฎหมายและอนุญาตแก่คนต่างด้าวเฉพาะที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข เช่น
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(3.1) ทางานในสถานประกอบการที่ได้ชาระภาษีเ งินได้ให้แก่รัฐในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมารวมกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ให้มีคนต่างด้าวทางานได้ 1 คน โดยพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานชาระภาษีเงินได้
(3.2) ทางานในสถานประกอบการที่ดาเนิ นธุ รกิจส่ งออกสิ นค้าไปต่างประเทศ
และนาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ 3 ล้านบาทขึ้นไปในปี ที่ผา่ นมา ให้มีคนต่างด้าวทางานได้ 1
คนทุก ๆ จานวนเงิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 คน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานใบขนสิ นค้าขา
ออก
(3.3) ทางานในสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนไทยทุก ๆ 50 คน ให้มี
คนต่างด้าวทางานได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานแบบรายการแสดงการ
ส่ งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(3.4) เป็ นคนต่างด้า วที่ มี รายได้และมี หน้า ที่ ช าระภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา
ประจาปี ให้แก่รัฐบาลไทยตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป หรื อได้ชาระภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาในปี ที่
ผ่านมาเป็ นจานวนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการชาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
(3.5) เป็ นคนต่างด้าวที่ทางานในสถานประกอบการที่มีทุนชาระแล้วและทุ น
ประกอบธุ รกิ จเริ่ มต้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท และทุก 2 ล้านบาทให้มีคนต่างด้าวทางานได้ 1 คน
ทั้ง นี้ ต้องไม่ เกิ น 10 คน โดยพิ จารณาจากเอกสารหลักฐานทุ นชาระแล้วและทุ นประกอบธุ รกิ จ
ตลอดจนรายการเคลื่ อนไหวเคลื่ อนไหวทางบัญชี ข องธนาคารรวมทั้งงบการเงิ นของปี ที่ ผ่า นมา
ประกอบการพิจารณด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การอนุ ญาตประกอบธุ รกิจจะพิจารณาให้เป็ นรายกรณี
การเปรี ย บเที ย บในประเด็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้า นการนาคนต่ า งด้า วเข้า ประเทศ กับ ประเทศ
ในกลุ่ ม อาเซี ย น การเปรี ยบเทียบพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 กับกฎหมายเกี่ ยวกับ
การลงทุนของประเทศในกลุ่ มอาเซี ยน ในประเด็นสิ ทธิ ประโยชน์สาหรับการลงทุ น (Investment
Incentive) เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวเข้าประเทศ
หากพิจารณามาตรา 14 ตามพระราชบัญญัติน้ ี ทุนจดทะเบียนกับการประกอบธุ รกิ จ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่า งด้าว พ.ศ. 2542 สื บเนื่ องจากในปี พ.ศ. 2540
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง จึงต้องพึ่งพาเงินกูจ้ ากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ หรื อ IMF ส่ งผลให้ประเทศไทยยื่นหนังสื อแสดงเจตจานงกับกองทุ นการเงิ นระหว่า ง
ประเทศ และแก้ไขกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว ประกอบกับการที่
ประเทศไทยได้เข้าเป็ นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 ตามพันธกรณี ใน
ข้อตกลงการค้าหลายฝ่ ายขององค์การการค้าโลกหลายฉบับที่จะต้องเปิ ดเสรี ทางการค้า รวมทั้งเปิ ด
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เสรี ทางการค้าภายใต้ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การตามพันธกรณี ของสนธิ สัญญาระหว่าง
ประเทศ จึงเป็ นสาเหตุประการหนึ่ งที่ทาให้ไทยต้องเปิ ดเสรี ให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิ จใน
ประเทศไทยได้ ทั้ง นี้ ประเทศไทยได้ด าเนิ น การยกเลิ ก ประกาศคณะปฏิ ว ตั ิ ฉ บับ ที่ 281 และ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่าง พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ นการเปิ ดเสรี เพื่อให้คน
ต่างด้าวนั้นเข้าสู่ ตลาดการค้าในประเทศไทยได้ง่ายกว่าเดิ ม ในขณะที่ ประเทศไทยอยู่ในสภาวะ
เศรษฐกิ จตกต่ าจากวิกฤตเศรษฐกิ จ และผูป้ ระกอบการค้าปลี กคนไทยขาดเงิ นทุ นหมุนเวีย นใน
กิจการเป็ นจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องขายกิจการบางส่ วนให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าปลีกต่างด้าว เป็ น
เหตุให้ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิจค้าขายในประเทศไทยได้7
ผูเ้ ขียนเห็นควรให้รัฐกาหนดทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวที่ใช้ในการเลือกประกอบธุ รกิ จใน
ประเทศไทยให้มีความชัดเจนมากขึ้นและให้สอดคล้องกับการทาข้อตกลงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อให้เป็ นการปฏิบตั ิติที่เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่มีอยูอ่ ย่างเป็ น
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เช่ น พระราชบัญญัติก ารประกอบธุ รกิ จของคนต่ า งด้า ว พ.ศ. 2542
มี บ ทบัญญัติที่สามารถปรับใช้ได้ มาตรา 14 ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยการพิจารณากาหนดทุนจด
ทะเบียนขั้นต่า เพื่อเพิม่ โอกาสสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจต่างด้าว เนื่องจากประเทศไทยต้องเปิ ดเขตเสรี
ทางการค้าด้านธุ รกิจกับสมาชิกในกลุ่มการค้าเสรี อาเซี ยน รัฐบาลจึงควรกาหนดกรอบกติกาการประกอบธุ รกิจ
กับคนต่างด้าวให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ชัดเจน โปร่ งใส และสร้างดุลยภาพให้กบั สังคมได้อย่างยัง่ ยืน

4.2 วิเคราะห์ ปัญหาธุรกิจบัญชีสาม ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่ างด้ าวทีค่ วรมีการเปิ ดเสรีไว้ ตามข้ อตกลงในการค้ าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การที่คนต่างด้าวเข้ามาประกอบกิ จการในประเทศไทยนั้น หากต้องการลงทุนประกอบ
กิจการในบัญชี 3 ตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จากสถิติ
ดังกล่าวจึงมีการตีความว่าการลงทุนของนักลงทุนต่างด้าวลดลงค่อนข้างมาก เนื่ องจากขั้นตอนขอ
ออกใบอนุญาตของคณะกรรมการการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวนั้น ได้จากัดขอบเขตอยูแ่ ค่การ
พิจารณาอนุ ญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิจที่สงวนไว้สาหรับคนไทยด้วยเหตุผลพิเศษด้าน
ความมัน่ คง การปกป้องศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการคุม้ ครองให้คนไทยสามารถประกอบธุ รกิจ
ที่ยงั ไม่พร้อมจะแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติเท่านั้น ไม่ใช่เป็ นการพิจารณาส่ งเสริ มการลงทุ นของ
นักลงทุนต่างชาติ ซึ่ งเป็ นพันธกิจของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนหรื อบีโอไอ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2558). การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าวตามบัญชีสาม กรณีนิติบุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทยหน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ. กรุ งเทพฯ: กระทรวงพาณิ ชย์. หน้า 5.
7
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ทั้งนี้ กฎหมายที่จากัดสิ ทธิ ในการประกอบธุ รกิ จบางประเภทของคนต่างด้าวนั้น ได้แก่
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ งออกมาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การควบคุมการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิจในประเทศ
ไทยได้เหมือนคนไทย ยกเว้นธุ รกิ จที่อยู่ในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติ ซึ่ งมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ
บัญชี 1 กาหนดประเภทของธุ รกิจที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิจ เช่น
ทานา ทาไร่ บัญชีที่ 2 ประกอบด้วยธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของชาติที่มี
ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
หรื อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งถ้าคนต่างด้าวมี ความประสงค์จะเข้ามาประกอบธุ รกิ จจะต้องได้รับ
อนุญาตจากรมว.พาณิ ชย์ โดยมติอนุมตั ิของคณะรัฐมนตรี ก่อน
บัญชี สุดท้ายคือ บัญชี 3 คือธุ รกิ จที่คนไทยยังไม่พร้ อมที่จะแข่งขันกับคนต่างด้าวซึ่ งคน
ต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบธุ รกิ จในบัญชี น้ ี จะต้องได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้า วเสี ย ก่ อ น โดยการออก
ใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นอุปสรรคที่จะให้คนต่างด้าวมาลงทุนประกอบ
ธุ รกิจ ทั้งนี้ การส่ งเสริ มการลงทุนหรื อการออกบัตรส่ งเสริ มการลงทุนของคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน หรื อบีโอไอ ควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะในกรณี ที่มีเหตุผลสมควรเท่านั้น
การออกใบอนุ ญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชี พที่สงวนไว้สาหรับคนไทยลดลง
จึง อาจหมายความว่าคนไทยยังไม่มีความพร้ อมที่จะแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่ งควรรี บแก้ไข
ปรับปรุ งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิ จไทย แทนที่จะใช้กฎหมายคุม้ ครองความ
“ไม่พร้อม” ที่จะแข่งขันต่อไปโดยไม่มีกาหนด ซึ่ งควรวัดจากตัวเลขการส่ งเสริ มของคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน สาเหตุที่มีการนา พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวมาผูกกับการ
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยนั้น เนื่ องจากมีนกั ลงทุนต่างชาติที่ร่วมมือกับคนไทย
จัดตั้งนิ ติบุคคลสัญชาติไทยที่ผิดกฎหมาย โดยให้คนไทยที่เป็ นนอมินีถือหุ ้นเกินร้ อยละ 50 แทน
คนต่างด้าว เพื่อเข้ามาประกอบธุ รกิ จที่ สงวนไว้สาหรั บคนไทย โดยเฉพาะธุ รกิ จในบัญชี ที่ 1 ที่
ไม่สามารถขออนุ ญาตได้ เพราะเป็ นการสงวนด้วยเหตุผลพิเศษไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิ จ
เช่น การทานาทาไร่ หรื อการถือครองกรรมสิ ทธิ์ (Hold Ownership) ในที่ดิน เป็ นต้น
แนวทางแก้ไ ขปั ญ หานอมิ นี คื อ จะต้อ งกาหนดหลัก เกณฑ์ ใ ห้ ช ัด เจนและรั ด กุ ม
เพื่ อ ไม่ใ ห้คนต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ ้นส่ วนใหญ่แทนแต่สามารถควบคุมอานาจการบริ หารจัดการ
(management) ไว้ ทั้ง ๆ ที่ถือหุ ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่ งสามารถจะทาได้ โดยกาหนดนิ ยามคาว่าบุคคล
สัญชาติไทยใหม่ให้รัดกุมขึ้นกว่าการกาหนดจากสัดส่ วนการถือหุ น้ เท่านั้น
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อย่างไรก็ตาม ความพยายามแก้ไขปั ญหานอมินีไม่ประสบผลสาเร็ จ เพราะเกี่ ยวพันกับ
ผลประโยชน์ จานวนมหาศาลที่ นัก ลงทุ นต่ า งชาติ เข้า มาลงทุ นในธุ รกิ จสงวนผ่า นระบบนอมิ นี
กระทัง่ เป็ นที่ ทราบกันว่านักลงทุ นต่างชาติ เป็ นเจ้าของโรงแรม อาคารสู งในกรุ งเทพฯ และเมือง
ท่องเที่ยวใหญ่ ๆ มากมายหลายแห่ ง วิธีการที่ถูกนามาอ้างเมื่อจะมีการปรับปรุ งกฎหมายฉบับนี้ คือ
การโยงว่าการแก้ไขกฎหมายจะกระทบต่อการลงทุ นของนักลงทุ นต่างชาติ ซึ่ งอย่างที่ ได้ระบุไว้
พระราชบัญญัติน้ ี ได้นามาบังคับมาเพื่อจากัดสิ ทธิ ของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบธุ รกิจที่
สงวนไว้สาหรับคนไทย นักลงทุนต่างด้าวจานวนมากต้องการหลี กเลี่ ยงกฎหมายเข้ามาประกอบ
ธุ รกิ จที่พระราชบัญญัติน้ นั ได้ห้ามไว้ โดยปั จจุบนั นักลงทุนไทย หรื อธุ รกิ จไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันสู งขึ้นกว่าในอดี ต และบางธุ รกิจ ต้องนาเทคโนโลยีและโนว์ฮาว (Know How) จาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะธุ รกิ จบริ การที่มีความหลากหลาย ภาครั ฐจึ งควรลดประเภทธุ รกิ จสงวน
ทั้ง 3 บัญชีให้ทนั กับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจในปั จจุบนั โดยเฉพาะธุ รกิจในบัญชีที่ 3 คงเหลือไว้
เฉพาะธุ รกิจที่จาเป็ นเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทย เท่านั้น
เนื่ องจากปั จจุบนั ตามบัญชี 3 ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวนั้น
ได้กาหนดให้จดั ทาข้อตกลงยอมรับร่ วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้านคุณสมบัติ
ในสาขาวิชาชี พหลักเพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายนักวิชาชี พ หรื อแรงงานเชี่ ยวชาญ
หรื อผูม้ ีความสามารถพิเศษของอาเซี ยนได้อย่างเสรี 8 ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรี
ข้อตกลงเรื่ องการเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝี มือไปทางานในประเทศกลุ่มอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่าง
เสรี ได้กาหนดครอบคลุ ม 8 อาชี พ ให้สามารถเคลื่ อนย้ายไปทางานได้อย่า งเสรี อันได้แก่ อาชี พ
ต่อไปนี้
1) อาชีพวิศวกร (Engineering Services)
2) อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
3) อาชีพสถาปนิก (Architectural Services)
4) อาชีพการสารวจ (Surveying Qualifications)
5) อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
6) อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
7) อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

กรมประชาสัมพันธ์ . (2558). 8 อาชี พที่สามารถทางานได้ อย่ างเสรี ใน 10 ประเทศอาเซี ยน. กรุ งเทพฯ: กรม
ประชาสัมพันธ์. หน้า 1-3.
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8) อาชีพการบริ การ/การท่องเที่ยว (Tourism)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวพบอาชี พในบัญชี 3
ท้ายพระราชบัญญัติ จึงเห็นได้วา่ ปั จจุบนั พระราชบัญญัติน้ ี ควรจะมีการปรับปรุ ง แก้ไข ในส่ วนของ
ธุ รกิจให้ทนั สมัยกับปั จจุบนั เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิจเพิม่ มากขึ้น
พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นอุปสรรคในการลงทุน ทั้งนี้บางธุ รกิจไม่มีความ
จาเป็ นที่จะสงวนธุ รกิ จประเภทใด แต่เพื่อรักษาความมัน่ คงของชาติและผลประโยชน์ของคนส่ วน
ใหญ่ของประเทศ เช่น ชาวนา ชาวไร่ แล้ว จึงควรจะมีการสงวนไว้
หากพิจารณาบัญชี 3 ตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
เป็ นกฎหมายที่ ก าหนดหลัก เกณฑ์เพื่อควบคุ ม การประกอบธุ รกิ จของคนต่ างด้าว โดยกฎหมาย
ดัง กล่ า วอนุ ญาตให้ค นต่ า งด้า วประกอบธุ รกิ จในประเทศไทยได้ย กเว้นธุ รกิ จที่ อยู่ในบัญชี ทา้ ย
พระราชบัญญัติ ซึ่ ง ห้า มคนต่ า งด้าวประกอบธุ รกิ จ หรื อต้องดาเนิ นการตามเงื่ อนไขก่ อน จึ ง จะ
ประกอบธุ รกิจได้
ในส่ ว นของการก าหนดประเภทธุ ร กิ จ ที่ ห้ า มคนต่ า งด้า วประกอบกิ จ การ บัญ ชี ท ้า ย
พระราชบัญญัติแบ่งเป็ น 3 บัญชี ย่อย ดังนี้ บัญชี หนึ่ ง ธุ รกิ จที่ ไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
กิ จการด้วยเหตุ ผลพิเศษ บัญชี สอง ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของประเทศ
ธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรื อธุ รกิจที่มีผลกระทบ
ต่อทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม และบัญชี สาม ธุ รกิ จที่ คนไทยยังไม่มี ความพร้ อมที่ จะ
แข่งขันในการประกอบกิ จการกับคนต่างด้าว ทั้งนี้ มาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติ กาหนดห้ามคน
ต่างด้าวประกอบกิ จการที่กาหนดไว้ในบัญชี หนึ่ ง ขณะที่การประกอบกิ จการที่กาหนดไว้ในบัญชี
สองและบัญชีสาม คนต่างด้าวที่ตอ้ งการประกอบกิจการต้องได้รับอนุ ญาต จึงจะประกอบกิจการได้
จากสาเหตุดงั กล่าว นักลงทุนต่างชาติจึงสามารถประกอบธุ รกิ จในประเทศไทยได้อย่าง
เต็มที่ เช่น ใน “ภาคการผลิต” ซึ่ งไม่ตอ้ งขออนุ ญาตประกอบธุ รกิจ และไม่มีขอ้ กาหนดเรื่ องสัดส่ วน
การถื อ หุ ้น ของต่ า งชาติ เนื่ อ งจากเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มิ ไ ด้อ ยู่ใ นบัญ ชี ท ้า ยพระราชบัญ ญัติ ต่ า งจาก
“ภาคเกษตรกรรม” อันเป็ นธุ รกิ จสงวนของบัญชี สาม ซึ่ งห้ามคนต่างด้าว (Alien) เข้ามาประกอบ
ธุ รกิจแข่งขันกับประเทศไทย
ผูเ้ ขียนเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดงั กล่าวจึงมีความจาเป็ น เช่นเดียวกันกับ
การปรับปรุ งกฎกติกาในรายสาขาของภาคบริ การภายใต้การกากับดู แลของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อ
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ส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขัน รวมไปถึ งการทบทวนนโยบายการลงทุนที่เน้นส่ งเสริ มเฉพาะภาคการ
ผลิตเพียงด้านเดียวซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาควบคู่กนั ไป9
การปรับปรุ งบัญชี ธุรกิจที่ควบคุมตาม พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 254210 ที่มีการแก้ไขเฉพาะในบัญชี 3 นั้น เนื่ องจากธุ รกิ จในบัญชี 1 และบัญชี 2 มีผลกระทบ
ต่อความ มัน่ คงปลอดภัยและทรัพยากรของประเทศจึงจาเป็ นต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเหมือนเดิ ม
ส่ ว นธุ ร กิ จ ในบัญ ชี ส ามมี ค วามจ าเป็ นต้อ งปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากในหลายธุ ร กิ จ มี ก ฎหมายหรื อ
หน่ วยงานที่ ค วบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้า วอยู่แล้ว จึ ง ต้องยกเลิ ก การควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว เพื่อไม่ให้เกิ ดความซ้ าซ้อนและในบางธุ รกิ จมี
ความจาเป็ นต้องควบคุ มให้ เข้มงวดมากขึ้น ซึ่ งได้แก่ธุรกิ จประเภทเกษตรกรรม ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ ผู ้
ประกอบที่เป็ นชาวนา ชาวประมงของไทยมี ผลกระทบเป็ นอย่างมากเนื่ องจากขาดความสามารถใน
การแข่งขัน
ดังนั้นการแก้ไขปรับปรุ งบัญชี แนบท้ายดังกล่าวจะส่ งผลให้การบังคับใช้ (Enforcement)
กฎหมายในรายธุ รกิ จมี ความเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งมากขึ้ น และมี ความชัดเจนในการ
ควบคุมดูแลโดยตัว บทกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ แต่ท้ งั นี้ ควรจะมุ่งเน้นนโยบาย
การเปิ ดเสรี ดา้ น การค้าบริ การและการลงทุนมากขึ้นโดยการยกเลิกบัญชีแนบท้ายบัญชีที่ 3 เนื่องจาก
ในปั จจุบนั ปรากฎว่ามีผูป้ ระกอบการไทยรายใหญ่ผูกขาดตลาดในหลายธุ รกิ จตามบัญชี แนบท้าย
ดังกล่าว จึง ควรส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเสรี มากขึ้นเพื่อเพิ่มการแข่งขันของตลาดในประเทศ ซึ่ งสุ ดท้าย
แล้ว ผลประโยชน์ก็จะตกอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการไทยเองในการที่จะได้พฒั นาศักยภาพของตนในการ
แข่ ง ขัน ขณะเดี ย วกันผูบ้ ริ โภคก็ จะได้มี ท างเลื อกมากขึ้ นในการเลื อกซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารที่ มี
คุ ณภาพและ ราคาที่ เหมาะสมมากขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง เป็ นโอกาสที่ ป ระเทศไทยจะได้รับความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญใน เทคโนโลยีการผลิ ตสิ นค้าและบริ การจากผูป้ ระกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุน เพื่อ
รองรับ ภาวะการ แข่งขันในตลาดโลกที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว11
อย่า งไรก็ ตาม ยัง คงต้องสงวนอาชี พ ที่ เกี่ ย วกับ เกษตรกรรม การประมง และอาชี พ ที่
เกี่ยวกับทรัพยากรของประเทศไว้ให้สาหรับคนไทยเท่านั้น อาชี พดังกล่าวยังคงเป็ นธุ รกิจที่คนไทย
ยัง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะแข่ ง ขันกับ คนต่ า งด้า ว ซึ่ งเข้า หลัก ตาม กฎบัต รสมาคมแห่ ง ประชาชาติ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ข้อ 1. (9) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อทาให้แน่ใจว่า ในภูมิภาคมีการ

อิสร์กลุ อุณหเกตุ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2. หน้า 2.
10
ฏะติมา ศิริสม. (2559). บทความเกร็ดความรู้เกีย่ วกับอาเซียน. กรุ งเทพฯ: สานักงานประชาสัมพันธ์. หน้า 17
11
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 112.
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คุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน

