บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ประเทศไทยมี ค วามจาเป็ นต้อ งพึ่ ง พาการลงทุ น จากต่ า งประเทศเป็ นอย่ า งมาก
เพื่ อ พัฒนาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการแก้ ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะอาจมีผลกระทบในเชิ งลบ
ต่อเศรษฐกิ จภายในประเทศซึ่ งย่าแย่อยู่แล้ว เนื่ องจากปรากฏว่านักลงทุ นต่างชาติ ได้แสดงจุ ดยืน
อย่างชัดเจนว่าไม่เห็ นด้วยหากจะมีการแก้ไขกฎหมายในเวลานี้ โดยมีความกังวลเป็ นอย่างมาก
กับ ธุ รกิ จที่ได้ลงทุนไปแล้ว หรื อธุ รกิ จที่กาลังตัดสิ นใจว่าจะมา ลงทุน และจากการศึกษาวิจยั ก็ได้
พบว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวอาจมีผลกระทบต่อธุ รกิจต่างชาติที่เข้า
มาลงทุนในไทยอยู่แล้วแต่ไม่มากนัก แต่ผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนในระยะข้างหน้าอาจมี
มากกว่า การที่นกั ลงทุนยังคงไม่มนั่ ใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ ร่ างกฎหมายดังกล่าวอาจจะทาให้มี
การตีความในลักษณะที่ว่ารัฐบาลส่ งสัญญาณในเชิ งลบต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และ
ทาให้ต่างชาติลดความเชื่อมัน่ ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจของ รัฐบาลตลอดจน เป็ นการสร้างแรงกดดัน
ให้นกั ลงทุนในกรณี ของนักลงทุนรายเดิมที่เข้าข่ายต้อง ปรับโครงสร้างใหม่ โดยส่ งผลให้ตอ้ งมีการ
ลดสัดส่ วนหุ ้นที่ถืออยูใ่ ห้กบั นักลงทุนชาวไทย ซึ่ งใน บางกรณี จะประสบกับความลาบากในการหา
ผูท้ ี่สามารถรับซื้ อหากหุ ้นที่ตอ้ งการขายมีจานวน มาก และยังเป็ นปั จจัยที่กระทบต่อการพิจารณา
ตัดสิ นใจของนักลงทุนรายใหม่วา่ จะลงทุนใน ประเทศไทยหรื อไม่
แม้ว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวอาจมีผลกระทบต่อธุ รกิ จ
ต่ า งชาติ ที่ เข้า มาลงทุ นในไทยอยู่แล้วไม่ ม ากนัก แต่ ผ ลกระทบต่ อแนวโน้ม การลงทุ นในระยะ
ข้างหน้าอาจมีมากกว่า การที่นกั ลงทุนยังคงไม่มนั่ ใจเกี่ ยวกับรายละเอียดของร่ างกฎหมายดังกล่ าว
อาจจะทาให้มีนกั ลงทุนต่างชาติ ลดความเชื่ อมัน่ ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิ จของรัฐบาล ตลอดจน
เป็ นการสร้างแรงกดดันให้นกั ลงทุนในกรณี ของนักลงทุนรายเดิมที่เข้าข่ายต้องปรับโครงสร้างใหม่
โดยส่ งผลให้ตอ้ งมีการลด สัดส่ วนหุ น้ ที่ถืออยูใ่ ห้กบั นักลงทุนชาวไทย ซึ่ งในบางกรณี จะประสบกับ
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ความลาบากในการหาผูท้ ี่ สามารถรั บซื้ อหากหุ ้นที่ตอ้ งการขายมีจานวนมาก และยังเป็ นปั จจัยที่
กระทบต่อการพิจารณา ตัดสิ นใจของนักลงทุนรายใหม่วา่ จะลงทุนในประเทศไทยหรื อไม่ดงั นั้น
สิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งคือการสร้ างความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุ นต่างชาติ ตลอดจน การชี้ แจง
และ สร้ างความเข้าให้กบั นักลงทุ นต่างชาติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ อการลงทุ นของเอกชนใน
อนาคต ซึ่ ง ทางการไทยจาเป็ นที่จะต้องเร่ งทาการชี้ แจงเรื่ องดังกล่าวและสร้างความเข้าใจให้กบั นัก
ลงทุ น ต่างประเทศโดยเร็ วที่ สุด ควบคู่กบั การออกมาตรการต่าง ๆ ที่ จะเป็ นการช่ วยฟื้ นฟู ความ
เชื่อมัน่ และ สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มเติมในระยะต่อไป
สาหรับนโยบายด้านการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลควรมีความชัดเจนถึ งทิศทางและ
นโยบายในการเปิ ดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ตราบใดที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการลงทุนจาก
ต่ า งประเทศ ทั้ง ในด้า นเงิ นทุ น เทคโนโลยีข้ นั สู ง และการเข้า ถึ ง ตลาดในต่ า งประเทศผ่า นทาง
เครื อข่ายของบริ ษทั ข้ามชาติ นโยบายด้านการลงทุนของรัฐบาลไทยจะต้องมีความชัดเจนถึงท่าทีที่
จะสนับสนุนการลงทุน ทั้งนี้ การใช้กฎหมายธุ รกิจต่างด้าวเพื่อปกป้ องธุ รกิจของคนไทยจากการเข้า
มาแข่งขันโดยธุ รกิ จต่างชาติจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลได้และผลเสี ยทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ภายใต้การแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การเป็ นสิ่ ง
ที่ ไม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิ วฒั น์ ที่ ปัจจุ บนั
ดาเนิ นไปในห้วงกระแสการเปิ ดเสรี และแนวโน้มการลงทุนโดยตรงของโลกที่หนั ไปสู่ ภาคบริ การ
มากขึ้น
การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั นับเป็ น
การดาเนิ นการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ งควรมีการพิจารณา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแก้ไขไปพร้อม ๆ กันด้วย
สาหรับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุน อาจต้องกลับมาทบทวนถึ งหมวดหมู่ธุ รกิ จที่
ไทยต้องการสนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศ และไม่มี ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการไทย ควรมี
การเปิ ดกว้างให้มีการลงทุนอย่างเสรี สาหรับธุ รกิจใดที่ ผูป้ ระกอบการไทยยังขาดความสามารถที่จะ
แข่งขัน กรอบแนวทางการผ่อนคลายข้อจากัดควรเป็ นเช่นไร
ด้ว ยเหตุ น้ ี การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข หรื อ ร่ า งกฎหมายเพิ่ ม เติ ม จึ ง ควรมุ่ ง ให้ เ ป็ นไปเพื่ อ
ควบคุ มดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จให้มีสภาวะแวดล้อมการแข่งขันที่ เป็ นธรรม โดยไม่มีการแบ่งแยก
(Nondiscrimination) แต่คานึงการป้ องกันการผูกขาดโดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่หรื อผูป้ ระกอบการ
น้อยราย ซึ่ ง จะเป็ นส่ วนที่ ช่ วยคุ ้ม ครองผูป้ ระกอบการรายย่อย ขณะเดี ย วกันยัง คงรั ก ษาสภาวะ
แวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ซึ่ งจะเป็ นที่ ม าของการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพและ
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นวัตกรรมสาหรับสิ นค้าและบริ การ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคในที่สุด จึงมีปัญหาที่สามารถ
สรุ ปได้ ดังนี้
1) ปั ญหาการก าหนดทุ นขั้นต่ า ของคนต่ า งด้า วที่ ใ ช้ใ นการเลื อกประกอบธุ รกิ จใน
ประเทศไทยที่มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ล้านบาทเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการประกอบธุ รกิจของคนต่าง
ด้าวซึ่ งขัดหรื อแย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อไม่
ในกรณี น้ ี น้ นั เมื่ อพิจารณาตามมาตรา 14 ตามพระราชบัญญัติน้ี ในเรื่ องของทุนจด
ทะเบียนกับการประกอบธุ รกิ จตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่กาหนดให้ทุนขั้นต่าต้องไม่นอ้ ยกว่าจานวน สองล้านบาท ซึ่ งขัดต่อการส่ งเสริ มการลงทุนระหว่าง
ประชาคมอาเซี ยน ที่อาจตัดโอกาสให้นกั ลงทุนต่างชาติที่มีจานวนทุนทรัพย์จากัดไม่สามารถเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยได้ ซึ่ งมีจานวนมากที่ตอ้ งการเข้าทาการค้าขายกับประเทศไทยเป็ นการขัด ต่อ
นโยบายการขยายเศรษฐกิ จ ให้ ก ว้า งขวางของประเทศไทย และขัด หรื อ แย้ง ในข้อ ตกลงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนตามข้อผูกพันที่ได้ตกลงไว้
2) ปั ญหาประเภทธุ รกิ จที่ควรมีการแก้ไข ปรับปรุ งจากบัญชี สามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขัดหรื อแย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
หรื อไม่
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายเนื่ องจากพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ได้บญั ญัติรับรองให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิ จในประเทศไทยไว้ โดยมีบญั ชี สาม
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542ในเรื่ องธุ รกิ จที่ คนไทยยังไม่มี
ความพร้ อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวและมีบทบัญญัติเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่ อนไขต่าง ๆ ไว้ใ นตอนต้นของพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่วา่ ด้วยการควบคุมการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวในประเทศ
ไทย ซึ่ งมีหลักการว่าด้วยคนต่างด้าวสามารถประกอบธุ รกิจในประเทศได้โดยเสรี อีกทั้งข้อเท็จจริ ง
ปั จจุบนั กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทวีปเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หรื อที่เราเรี ยกว่า “อาเซี ยน” นั้นใน
อดีตแม้จะเป็ นประเทศที่อยูใ่ กล้เคียงกันทว่าการให้ความร่ วมมือหรื อการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันนั้น
ยังถือว่าไม่ค่อยมีมากนัก
จนกระทัง่ ประเทศไทยได้ทาข้อตกลงในแถบอาเซี ยนมีการประชุ มหารื อและกาหนด
กันว่าจะเพื่อสร้างอาณาจักรหนึ่งทางเศรษฐกิจ เป็ นการขับเคลื่อนการพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ให้เจริ ญรุ ดหน้าเทียบเท่ากับประเทศมหาอานาจในทวีปเอเชี ย จึงทาให้เกิด Asean Economic
Community: AEC ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน และเมื่อมีการรวมตัวแล้วผลประโยชน์หรื อข้อดีที่
ประเทศแถบอาเซี ยนจะได้รับนัน่ ก็คือความพัฒนาขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจ จะมีการพัฒนาทางด้าน
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ของเศรษฐกิ จ การรวมตัวกันของประเทศในอาเซี ยนจะช่ วยเพิ่มคุ ณภาพให้ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และที่สาคัญคือสามารถที่จะมีอานาจในการต่อรองทางด้าน
ของเศรษฐกิจกับนานาประเทศได้อีกด้วย ถ้าหากมีบทบัญญัติกฎหมายออกมาควบคุมการประกอบ
ธุ รกิ จหรื ออาชี พต่าง ๆ ของคนต่างด้าวในประเทศไทยก็จะมีผลกระทบต่าง ๆ ต่อประเทศไทยได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่องว่างของกฎหมายที่ได้มีการควบคุมการประกอบธุ รกิจ ในบางอาชี พที่คนต่าง
ด้าวเข้ามาลงทุนในไทยซึ่ งจะเป็ นการขัดต่อ กฎบัตรสมาคมแห่ งประชาชาติเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ข้อ 1 ความมุ่งประสงค์ของอาเซี ยน คือ
(5) เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิ ตเดียวที่มีเสถียรภาพ มัง่ คัง่ มีความสามารถใน
การแข่งขันสู ง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิ จซึ่ งมีการอานวยความสะดวกทางการค้าและการ
ลงทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี การเคลื่ อนย้ายอย่างเสรี ของสิ นค้า บริ การ และการลงทุ น การ
เคลื่อนย้ายที่ได้รับความสะดวกของนักธุ รกิจ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูม้ ีความสามารถพิเศษและแรงงาน
และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ยงิ่ ขึ้นของเงินทุน
ดังนั้น หากประเทศไทยยังคงปิ ดกั้นในบางอาชี พที่ห้ามไม่ให้นกั ลงทุนต่างด้าวเข้ามา
ประกอบธุ รกิจในประเทศไทยโดยที่ยงั ไม่นาอาชีพบางอาชี พออกจากบัญชี สามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แล้วนั้น ประเทศไทย อาจจะประสบปั ญหาในเรื่ อง
ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจก็เป็ นได้
3) ปั ญหาธุ รกิ จบัญชี ส าม ตามบัญชี ท ้า ยพระราชบัญญัติดังกล่ าวที่ ควรสงวนไว้ตาม
ข้อตกลงในการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ในปี 2558 นี้ 10 ประเทศในอาเซี ยน อันประกอบด้วย บรู ไน พม่า กัมพูชา อินโดนี เซี ย
ลาว มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ ง คโปร์ ไทย และเวีย ดนาม จะจับ มื อกันก้าวเข้า สู่ การเป็ นประชาคม
อาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อร่ วมมื อกันทางเศรษฐกิ จ ความร่ วมมื อที่ จะ
เกิ ดขึ้ นต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อปฏิ บตั ิ ที่สมาชิ กเห็ นชอบร่ วมกัน ซึ่ งเรี ยกว่า "กฎบัตรสมาคมแห่ ง
ประชาชาติเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้" หรื อ "กฎบัตรอาเซี ยน"โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจจะมุ่งเน้น
เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มัง่ คัง่ และมีความสามารถในการแข่งขันสู ง มี
การรวมตัวทางเศรษฐกิ จที่มีการเคลื่อนย้ายเสรี ของสิ นค้า การบริ การ การลงทุน และแรงงาน การ
เคลื่อนย้าย ทุนเสรี ยงิ่ ขึ้น
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เปิ ดเสรี ให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชี พในไทยได้อย่างอิสระ
บางอาชี พที่ ยงั คงเป็ นอาชี พ หลักของคนไทย เช่ น อาชี พเกษตรกรรม การทาประมง หรื อแม้แต่
อาชี พการปลูกป่ า หากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายออกมาควบคุมการประกอบธุ รกิจหรื ออาชี พต่าง ๆ
ของคนต่างด้าวในประเทศไทยก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่วา่
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ด้วยการควบคุมการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยยังคงมีช่องว่างของกฎหมายที่ยงั
ไม่ได้มีการควบคุ มการประกอบธุ รกิ จบางอาชี พที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนในไทยและอาจจะทาให้
ไทยประสบปั ญหาการขาดทุนทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการว่างงานของคนไทยด้วย
ประเทศไทยไม่ใช่ ประเทศเดี ยวหรื อประเทศแรกในภูมิภาคนี้ ที่พยายามผลักดันเป็ น
ศูนย์กลางทางการเกษตร แต่หากยังไม่มีการควบคุ มให้อาชี พเหล่านี้ ยงั คงเป็ นอาชี พที่ควรสงวนไว้
สาหรับคนไทยเท่านั้น ประเทศไทยอาจจะประสบปั ญหาขาดทุน ขาดความมัน่ คงในอาชีพ และยังมี
ปั ญหาเกี่ยวกับแรงงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
หากประเทศไทยยังคงไม่สงวนอาชีพที่ตอ้ งห้ามคนต่างด้าวประกอบธุ รกิจแข่งกับไทย
นั้นยังเป็ นการขัดต่อกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ข้อ 1 ที่วา่
(9) เพื่ อ สนับ สนุ น การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยื น เพื่ อ ท าให้ แ น่ ใ จว่ า ในภู มิ ภ าคมี ก าร
คุม้ ครองสภาพแวดล้อม ความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน
ดังนั้นอาชี พที่อยูต่ ามบัญชี สามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 หากประเทศไทยยังคงเปิ ดโอกาศให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุ รกิ จได้อย่างเสรี ในทุก
อาชี พของคนไทย ผลกระทบที่จะตามมาก็คือปั ญหาเรื่ องการขาดทุนทางเศรษฐกิ จและปั ญหาการ
ว่างงานของคนไทย ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
จึงยังคงต้องสงวนอาชี พที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การทาประมง และอาชี พที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยเอาไว้

5.2 ข้ อเสนอแนะ
ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอในการใช้และตีความกฎหมายรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายเพื่อเป็ นแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ ยวกับการกาหนดทุนขั้นต่ าและบัญชี
สามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในเรื่ องธุ รกิจที่คนไทยยังไม่มี
ความพร้ อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิ จการกับคนต่างด้าวพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มากยิง่ ขึ้น ดังนี้
1) ปั ญ หาการกาหนดทุ น ขั้น ต่ า ของคนต่ า งด้า วที่ ใ ช้ใ นการเลื อ กประกอบธุ ร กิ จ
ในประเทศไทยที่มีจานวนไม่น้อยกว่า 2 ล้า นบาทเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการประกอบธุ รกิจของ
คนต่างด้าวซึ่ งขัดหรื อแย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อไม่
จากการศึ ก ษา การจดทะเบี ย นบริ ษ ัท จ ากัด ของประเทศไทยซึ่ งมี บ ทบัญ ญัติ ต าม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังนี้
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มาตรา 1097 บัญญัติวา่ บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่ มก่อการและตั้งเป็ นบริ ษทั
จากัดก็ ไ ด้ โดยเข้า ชื่ อกันท าหนัง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ และกระท าการอย่า งอื่ นตามบทบัญญัติ แ ห่ ง
ประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 1100 บัญญัติวา่ ผูเ้ ริ่ มก่อการทุกคนต้องลงชื่อซื้ อหุ น้ ๆ หนึ่งเป็ นอย่างน้อย
มาตรา 1117 บัญญัติวา่ อันมูลค่าของ หุ น้ ๆ หนึ่งนั้น มิให้ต่ากวาห้าบาท
พิจารณาจากบทบัญญัติดงั กล่าวแล้วจะพบว่าทุนจดทะเบียนของประเทศไทยนั้นไม่ได้
มี ก ฎหมายเฉพาะที่ ไ ด้ก าหนดทุ น ขั้น ต่ า ไว้เ พี ย งแต่ ต้อ งด าเนิ น การตามบทบัญ ญัติ ใ นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั กล่าวเท่านั้น
การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ. ศ. 2542 ให้สอดรับกับการ
ที่ จะต้องให้นักลงทุ นอาเซี ยนถื อหุ ้นได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ในทุกสาขา บริ การภายในปี 2558
เพื่อให้เกิ ดความเท่าเทียม ไม่เป็ นการแบ่งแยกทางด้านเชื้ อชาติ โดยต้องมีการแก้ไขมาตรา 14 ใน
เรื่ อ งของทุ น จดทะเบี ย นหุ ้ น ของคนต่ า งด้า วในนิ ติ บุ ค คลที่ ใ ห้ทุ น ขั้น ต่ า ของคนต่ า งด้า วเข้า มา
ประกอบกิ จการธุ รกิ จในประเทศไทยโดยแก้ไขพระราชบัญญัติ ประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 จากเดิมโดยแก้ไขเพิม่ เติม ดังนี้
มาตรา 14 ทุนขั้นต่าที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจในประเทศไทย ต้อง
มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสองล้านบาท
ในกรณี การประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวในวรรคแรกเป็ นธุ รกิ จที่ตอ้ งได้รับอนุ ญาต
บัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี ทุนขั้นต่าที่กาหนดในกฎกระทรวงสาหรับแต่ละธุ รกิ จต้องไม่น้อยกว่า
สามล้านบาท กฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรานี้ อาจกาหนดระยะเวลาทุนขั้นต่าที่ตอ้ งนา
หรื อส่ งเข้ามาในประเทศไทยไว้ดว้ ยก็ได้
ความในมาตรานี้ ไม่ใช้บงั คับกับกรณี ที่คนต่างด้าวนาเงิ นหรื อทรั พย์สินอันเกิ ดจาก
รายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุ รกิจเดิมที่เริ่ มดาเนิ นการมาก่อนแล้วในประเทศไทยไปเริ่ มประกอบ
ธุ รกิจรายอื่น หรื อนาไปลงหุ น้ หรื อลงทุนในกิจการหรื อในนิ ติบุคคลอื่น
จึงเห็นควร โดยให้ ยกเลิกทุนขั้นต่ำของพระรำชบัญญัติ ประกอบธุรกิจของคนต่ ำงด้ ำว
พ. ศ. 2542 มำตรำ 14 ในกำรเริ่มต้ นประกอบธุรกิจของคนต่ ำงด้ ำวในประเทศไทย
เหตุ ที่ ต้องมี ก ารยกเลิ ก พระราชบัญ ญัติ ประกอบธุ รกิ จของคนต่ า งด้า ว พ.ศ. 2542
มาตรา 14 เนื่องจากการจดทะเบียนบริ ษทั ของนักลงทุนไทยนั้นไม่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่า เพื่อไม่ให้
เกิ ดการเลื่ อมล้ า และจากัดสิ ทธิ ของนักลงทุ นต่า งด้า ว ให้เหมาะสมและมี ความเท่ าเที ย มกับการ
ประกอบธุ รกิ จของคนไทย เพื่ อความเป็ นธรรม (Justice) ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ต่ า งด้า ว
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(Foreign Business Entrepreneur) เนื่องจากประเทศไทย ต้องเปิ ดเขตเสรี ทางการค้าด้านการประกอบ
ธุ รกิจกบสมาชิกในกลุ่มการค้าเสรี เช่นเดียวกันกับนักลงทุนไทย
2) ปั ญหาประเภทธุ รกิ จที่ควรออกจากท้ายบัญชี 3 ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขัดหรื อแย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อไม่
ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดลักษณะของธุ รกิจบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในเรื่ องธุ รกิ จที่คนไทยยังไม่มีความ
พร้ อมที่ จะแข่ง ขันในการประกอบกิ จการกับ คนต่ างด้า วให้นาบางอาชี พ ออกจากบัญชี สามท้า ย
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบ
อาชีพดังกล่าวได้อย่างเสรี ดังนี้
(10) การก่อสร้าง
ทั้งนี้ ในส่ วนของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ น้ นั มี การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ สู งมี
การเปิ ดเสรี ในธุ รกิจก่อสร้างเนื่ องจากสาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ นประเทศเล็ก ๆ และมีประชากรน้อย
จึงทาให้จานวนแรงงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการทาให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะ
ในด้านการก่อสร้างเพื่อสร้างแหล่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งธุ รกิจด้านการก่อสร้างยัง
เป็ นธุ รกิจที่นกั ลงทุนต่างชาตินิยมเข้ามาลงทุนอีกด้วย1
สหพันธรัฐมาเลเซี ยได้จูงใจให้ต่างชาติมาลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มาเลเซี ยโดย
ในประเทศมาเลเซี ยอนุญาตให้ต่างชาติทาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ได้ สหพันธรัฐมาเลเซี ยเชื่อว่า
จะช่วยให้เกิดการขยายตัวของชุ มชนเมือง การพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็ นที่พกั อาศัย ตลอดจนช่วย
เพิ่ม กิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริ เวณโดยรอบ ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป2
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในธุ รกิจก่อสร้างเนื่องจากต้องการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
(14) การค้าปลีกสิ นค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ารวมทั้งสิ้ นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
หรื อที่มีทุนขั้นต่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่ายีส่ ิ บล้านบาท
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ดึงดูดการลงทุนจากนานาประเทศท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิ จ
โลกและภาวะการแข่งขันโดยการให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนได้ลงทุนที่เสรี และโปร่ งใสมากขึ้น
สานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งสิ งคโปร์ กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ. (2559). สินค้ า
วัสดุก่อสร้ างในตลาดสิงคโปร. กรุ งเทพฯ: กระทรวงพาณิ ชย์. หน้า 3.
2
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2557). รอบรู้ เรื่ องการลงทุนในอาเซี ยน สหพันธรั ฐมาเลเซีย. กรุ งเทพฯ:
กระทรวงพาณิ ชย์. หน้า 62.
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เพื่อเอื้อประโยชน์และสร้างความเชื่ อมัน่ ในการลงทุนจากต่างประเทศความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA)3 เป็ นความตกลงระหว่าง 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน
สหพันธรัฐมาเลเซี ย ได้ส นับ สนุ นให้ล งทุนในภาคธุ รกิ จค้า ปลีก เพื่อสนับ สนุ น
การลงทุนธุ รกิจขนาดย่อยนับเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามได้ให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุ รกิจค้าปลี ก
โดยได้สิ ทธิ์ ของภาครัฐต่อการสนับ สนุ นการลงทุนต่า งชาติ (Foreign Direct Investment: FDI)4
ทาให้เ วีย ดนามกลายเป็ นตลาดที่น่ า จับ ตามอง รั ฐ บาลเวีย ดนามได้แ ก้ไ ขกฎระเบี ย บให้ง่ า ยต่อ
การทาธุ ร กิ จ โดยอนุ ญาตให้นกั ลงทุนต่างชาติเป็ นเจ้าของธุ รกิจได้ 100% และเพิ่มมาตรการพิเศษ
เพื่อดึ งดู ดนักลงทุนในสาขาธุ รกิ จที่ ตลาดค้าปลี กสมัยใหม่ (Modern Trade)5 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคภายในประเทศที่เติบโตขึ้น
(15) การค้าส่ งสิ นค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ได้มีนโยบายการค้าเสรี โดยมีกฎหมายและนโยบายส่ งเสริ ม
การลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุ นใน
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ได้ 100 %

ACIA หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการลงทุนทุกรู ปแบบของอาเซี ยน โดยครอบคลุมเรื่ องการเปิ ดเสรี ดา้ นการ
ลงทุนในภาคการผลิต การเกษตร ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่ และการบริ การที่เกี่ยวเนื่อง โดยประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องให้การปฏิบตั ิกบั นักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนภายในประเทศของตน รวมถึงให้การคุม้ ครองการ
ลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กบั
นักลงทุนอย่างเสมอภาค.
4
FDI หมายถึง การที่บริ ษทั ที่ต้ งั อยู่ ในต่างประเทศหรื อประเทศที่จะมาลงทุน (Source Countries) ต้องการมาลงทุน
ทาธุ รกิ จในประเทศไทยหรื อประเทศที่รับการลงทุน (Host Countries) เพื่อสร้างผลกาไรส่ งกลับไปยังบริ ษทั ใน
ประเทศของตน
1) การลงทุนด้วยการถือหุน้ ที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริ หารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
2) การกูย้ มื ตราสารหนี้ และสิ นเชื่อการค้าที่เป็ นธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน
3) กาไรคงค้างที่นากลับมาลงทุน
5
Modern Trade หมายถึง การตลาดในการค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ เป็ นระบบการค้าที่มีประสิ ทธิภาพสูง ช่วยให้
เกิดความสะดวกสบาย และปั จจุบนั ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ต่างเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจะทาให้
เราสามารถเปิ ดตลาดให้กบั กลุ่มคนที่เข้าร้านค้าปลีกได้ทวั่ ประเทศ ทั้งนี้ การขายสิ นค้าและบริ การที่มีการจัดการ
อย่างเป็ นระบบ.
3
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สหพันธรัฐมาเลเซี ย ผูกพันการเปิ ดตลาดบริ การค้าส่ งค้าปลี กในระดับปานกลาง
โดยให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้าไปถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 51 แต่ยงั อาจมีการเลื อกปฏิ บตั ิระหว่างการให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แก่ ค นมาเลเซี ย มากกว่า นัก ลงทุ น ต่ า งชาติ แต่ ใ นปั จจุ บ นั มี ก ารร่ วมทุ น ระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการต่างชาติกบั ชาวมาเลเซี ยเพื่อดาเนินธุ รกิจค้าส่ งและค้าปลีกมากขึ้นเป็ นลาดับ6
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีนโยบายเปิ ดตลาดการค้าส่ งและค้าปลีกโดยให้
ต่างชาติถือหุ น้ ได้ท้ งั หมด ทาให้การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสู งแต่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังมี
ข้อจากัดในการขยายสาขาของธุ รกิจ และการถือครองที่ดิน การเปิ ดตลาด แต่ผปู ้ ระกอบการต่างชาติ
จะได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานระดับปฏิบตั ิการที่มีอยูม่ ากภายในประเทศ
(16) การทากิจการโฆษณา
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ เ ป็ นประเทศที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ในการเป็ นผูน้ าทางด้าน
เทคโนโลยีข้ นั สู งที่มีศกั ยภาพและยังได้รับการสนับสนุ นของรัฐบาลทั้งในด้านเงินทุนและการศึกษา
โดยเฉพาะในธุ รกิจ Startup7 สาธารณรัฐสิ งคโปร์
สหพันธรัฐมาเลเซี ย สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ได้เปิ ดการค้าเสรี ในการทา
ธุ รกิจด้านโฆษณาโดยใช้เทคโนโลยีระดับสู งและมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม8
(17) การทากิจการโรงแรม เว้นแต่บริ การจัดการโรมแรม
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซี ย ได้เปิ ด
เสรี ทางการค้าโดยให้นกั ลงทุนอาเซี ยนถือครองหุ น้ ในธุ รกิจทากิจการโรงแรมได้ถึง 100%9
(19) การขายอาหารหรื อเครื่ องดื่ม

กรมส่งเสริ มการส่งออก. (2555). การค้ าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุ งเทพฯ: สานักข่าวพาณิ ชย์ กรม
ส่งเสริ มการส่งออก. หน้า 29.
7
ธุรกิจ Startup หมายถึง ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ เปิ ดบริ ษทั ขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที และรวมถึงการทา
ธุ รกิ จให้เติ บโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้ างรายได้จานวนมาก เป็ นธุ รกิ จที่ เกิ ดขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาใน
ชีวติ ประจาวัน ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นธุรกิจด้านไอที เช่น แอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ โดยธุรกิจประเภท Startup
ซึ่ งเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยเรี ยกว่า Silicon Valley ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมตัวของบริ ษทั ด้านไอทีช้ นั
นาต่าง ๆ มากมายทัว่ โลก รวมถึงผูท้ ี่ตอ้ งการเปิ ดบริ ษทั และนักลงทุนด้วยซึ่ งเกิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริ กาโดย
เรี ยกว่า Silicon Valley ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมตัวของบริ ษทั ด้านไอที ช้ นั นาต่าง ๆ มากมายทัว่ โลก รวมถึงผูท้ ี่ตอ้ งการ
เปิ ดบริ ษทั และนักลงทุนด้วย.
8
ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์. (2560). สิ่งที่คุณต้ องรู้ ก่อนมาลงทุนในเวียดนามตอนใต้ . เวียดนาม: สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์. หน้า 2.
9
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2557). รอบรู้เรื่องการลงทุน: มาเลเซีย. กรุ งเทพฯ: กระทรวงพาณิ ชย์. หน้า 73.
6
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สาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ นประเทศมีวตั ถุดิบภายในประเทศน้อยเนื่ องจากไม่มีพ้นื ที่
ในการเกษตรกรรมและการประมงทาให้มีวตั ถุดิบน้อย จึงต้องนาเข้าสิ นค้าอาหารและเครื่ องดื่มจาก
ต่างประเทศเพื่อการบริ โภคในประเทศ
สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวียดนาม เป็ นประเทศที่ นักลงทุ นต่างชาติ น้ นั สนใจที่ จะ
ลงทุนในธุ รกิจเนื่ องจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ดี มีแรงงานที่มีฝีมือ ขณะที่ค่าแรงขั้นต่านั้น
ยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซี ยนที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า
สหพันธรั ฐมาเลเซี ย ได้เปิ ดเสรี ใ นส่ วนของการขายอาหารหรื อเครื่ องดื่ ม ทั้ง นี้
ประชากรส่ วนมากนั้นนับ ถื อศาสนาอิ ส ลาม อาหารที่ มี เครื่ องหมายฮาลาลจึ ง มี ค วามจาเป็ นต่ อ
ประเทศนี้มาก อาหารที่มุสลิมหรื อไม่ใช่มุสลิมสามารถรับประทานได้น้ นั ทั้งนี้ จะต้องเป็ นอาหารที่
ฮาลาลและมีเครื่ องหมายฮาลาลแสดงไว้ ซึ่ งในอนาคตทางสหพันธรัฐมาเลเซี ยจะทาการสงวนในส่ วน
ของธุ รกิจโดยเริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2562
ทั้งนี้ เนื่ องจากในธุ รกิ จดังกล่ าวที่ กล่ าวมาข้างต้นนี้ เป็ นธุ รกิ จที่ ปัจจุ บนั ได้มีการ
ประกอบธุ รกิ จกัน อย่า งแพร่ หลายในทั้ง สาธารณรั ฐสิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐสังคมนิ ย มเวีย ดนาม
สหพันธรัฐมาเลเซีย ทั้งนี้ หากประเทศไทยได้เปิ ดการค้าเสรี ในกลุ่มธุ รกิจดังกล่าวนี้ จะเป็ นการเพิม่
การแข่งขันของตลาดในประเทศขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ โภคก็จะได้มีทางเลื อกมากขึ้นในการเลื อกซื้ อ
สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นโอกาสที่ประเทศไทยจะ
ได้รับความรู ้ความเชี่ยวชาญใน เทคโนโลยีการผลิตสิ นค้า
3) ปั ญหาธุ รกิ จบัญชี ส าม ตามบัญชี ท ้า ยพระราชบัญญัติดังกล่ าวที่ ควรสงวนไว้ตาม
ข้อตกลงในการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ควรแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดลั ก ษณะของธุ รกิ จ บั ญ ชี ส ามท้ า ย
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในเรื่ องธุ รกิ จที่คนไทยยังไม่มีความ
พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวและยังคงต้องสงวนไว้ไม่ให้ออกจากบัญชี
สาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนี้
ธุ รกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
(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
(12) การขายทอดตลาด ยกเว้น
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(ก) การขายทอดตลาดที่มีลกั ษณะเป็ นการประมูลซื้ อขายระหว่างประเทศที่มิใช่
การประมู ล ซื้ อ ขายของเก่ า วัต ถุ โ บราณ หรื อ ศิ ล ปวัต ถุ ซ่ ึ งเป็ นงานศิ ล ปกรรม หัต ถกรรม หรื อ
โบราณวัตถุของไทย หรื อที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของประเทศ
(ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยงั ไม่มี
กฎหมายห้ามไว้
(20) การทากิจการเพาะขยายหรื อปรับปรุ งพันธุ์พืช
ทั้งนี้ เนื่ องจากในธุ รกิ จดังกล่าวนี้ เป็ นธุ รกิ จที่เกี่ ยวเนื่ องกับความมัน่ คงของประเทศ
และเป็ นอาชีพหลักของคนไทย หากนาธุ รกิจเปิ ดอย่างเสรี จะทาให้ประเทศไทยขาดสภาพคล่ อง
ทางเศรฐกิจและทาให้เกิดความไม่มนั่ คงในประเทศได้
อย่า งไรก็ตาม จากการที่ผูเ้ ขียนได้เสนอถึ งปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ในเรื่ องปั ญหาการเริ่ มต้นการประกอบธุ รกิจคนต่างด้าวในประเทศไทยศึกษากรณี ทุนขั้นต่ าของ
คนต่างด้าว ประเภทธุ รกิจที่สมควรออกจากท้ายบัญชี 3 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และธุ รกิ จบัญชี สาม ตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติดังกล่ าวที่ ควรสงวนไว้
สาหรับคนไทย ผูเ้ ขียนมีความหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าประเด็นปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่
ผูเ้ ขียนได้เสนอไว้น้ นั จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับปั ญหาดังที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น เพื่อให้ ธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบอันสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้เจริ ญก้าวไปข้างหน้านั้น ได้รับความคุ ม้ ครองและได้รับความเป็ นธรรมภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ. ศ. 2542 มากขึ้นกว่าที่อยู่ ณ ปั จจุบนั

