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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีบทบาทส าคัญทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันในการประกอบธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย
และผู้ประกอบการต่างชาติ โดยมีกฎหมายหลักที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คือ 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการบังคับใช้มานานเกือบ 20 ปีแล้ว 
ประกอบกับมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอีกหลายฉบับ รวมทั้งมีข้อตกลง
ทางการค้าหรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่งที่ผ่านมามีประเด็นพิจารณาว่า
การบังคับใช้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ และประเภทธุรกิจที่
กฎหมายก ากับมีความสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือส่งเสริมให้มีการแข่งขันใน
การประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือไม่ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับโดยจ าแนกได้
เป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ 1) กฎหมายแม่บท ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 และ 2) กฎหมายซึ่งบัญญัติไว้เฉพาะส าหรับธุรกิจบริการบางสาขา อาทิ กฎหมายการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมายการเดินอากาศ และกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน และ  
3) กฎหมายอื่นๆ ที่ก าหนดข้อยกเว้นและการส่งเสริมการลงทุนส าหรับนักลงทุนต่างด้าว เช่น กฎหมายการ
ส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายการท างานของคนต่างด้ าว 
กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด และประมวลกฎหมายที่ดิน 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวที่ตราขึ้นมาบังคับใช้แทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 เพื่อที่จะให้มาตรการใน
การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีการแบ่งกลุ่มประเภทของธุรกิจที่
ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนเป็น 3 บัญชี พร้อมทั้งก าหนดนิยามของคนต่างด้าว และประเภทของธุรกิจที่คน 
ต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจในไทยได้ ซึ่งกฎหมายนี้ก าหนดให้พิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติจากเกณฑ์
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด หากบริษัท/นิติบุคคลใดมี
บุคคลหรือบริษัทต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด ถือได้ว่า มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ต่างชาติ  

การพิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวเหมาะส าหรับธุรกิจที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามา
ด าเนินธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับหุ้นส่วนต่างชาติ แต่ในกรณีที่ธุรกิจใดๆ ที่ไทยยังไม่เปิดเสรีให้
ต่างชาติเข้ามาด าเนินการได้เต็มรูปแบบโดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเพดานการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
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สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติอาจเป็นหนทางให้ต่างชาติหลีกเลี่ยงกฎหมายในลักษณะการถือหุ้นทางอ้อม 
(indirect holding) หรือมีอ านาจการควบคุมการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษัทในฐานะ
กรรมการ (Board) ของบริษัท หรือเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการออกเสียง (Voting Share) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม 

นอกจากนี้ การก าหนดรายการประเภทธุรกิจที่ได้รับความคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” ในบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติ ท าให้ทุนต่างชาติจ านวนมากอ าพรางตนเข้ามาประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้ง
อย่างถูกกฎหมายด้วยการถือหุ้นทางอ้อม และอย่างผิดกฎหมายด้วยการถือหุ้นผ่านนอมินีไทย เพื่อลดภาระ
ต้นทุนจากความยุ่งยากในการขออนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ปัญหาที่
ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบัญญัติกฎหมายไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง ในทางหนึ่ง หน่วยงานในภาครัฐของไทยต้องการสงวนอ านาจในการกลั่นกรองการลงทุนของ
ต่างชาติผ่านการก าหนดรายการประเภทธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐไทยมีมาตรการปกป้องคุ้มครอง
ผู้ประกอบการภายในประเทศ แต่ในอีกทางหนึ่ง เศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาทุนต่างชาติ จึงมีการผ่อนปรน
นิยามให้คนต่างชาติสามารถถือหุ้นทางอ้อมได้ วิธีการดังกล่าวท าให้นโยบายการลงทุนของคนต่างชาติของ
ไทยขาดความชัดเจนและขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

ความตกลงระหว่างประเทศของไทยที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ในประเทศไทย 

นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในประเทศไทยได้หลายช่องทาง โดยช่องทาง
หนึ่งที่สามารถท าได้คือการใช้สิทธิภายใต้ความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยผูกพันไว้กับประเทศ  
คู่ภาคี โดยการขอให้สิทธิดังกล่าวจะด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ภายใต้มาตรา 11 แห่ง พ .ร.บ.  
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเจรจาการค้าบริการทั้งในระดับ
พหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั้งประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลัง
พัฒนา โดยมีทั้งความตกลงภาคการค้าบริการที่มีผลบังคับใช้แล้วกับประเทศคู่ค้าต่างๆ จ านวน 14  
ความตกลง ความตกลงภาคการค้าบริการที่อยู่ระหว่างการเจรจา จ านวน 6 ความตกลง และความตกลงที่
ก าลังเตรียมการเจรจาหรือที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี จ านวน 2 ความตกลง โดยนักลงทุนต่างชาติที่ยื่นขอ
อนุญาตและได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11 มีเพียง 3 ประเทศ ภายใต้ความตกลง 3 
ฉบับ ได้แก่ สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา จ านวนกว่า 
1,500 ราย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) จ านวน 2 ราย และความตกลงทางการค้าเสรี 
ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) จ านวน 1 ราย 

ข้อผูกพันการค้าบริการของประเทศไทยเพิ่มเติมจาก GATS ในหลายสาขาบริการ แต่ระดับของข้อ
ผูกพันส่วนมากใกล้เคียงกับบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ  โดยนิยามของผู้ใช้สิทธิภายใต้ความ 
ตกลงฯ ต่างๆ ส่วนมากยังจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้น
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ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกับบทบัญญัติในกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของไทย และสาขา
บริการที่เปิดตลาดให้ประเทศคู่ค้าส่วนมากเป็นสาขาบริการที่ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้กับ
ผู้ประกอบการต่างชาติ ซึ่งมักจะเป็นสาขาธุรกิจบริการที่ไม่อยู่ในบัญชีสามแนบท้ายกฎหมาย  ยกเว้น 
ความตกลงฯ ที่มีความคืบหน้าในการเจรจาหลายรอบ อาทิ AFAS ที่มีการเปิดเสรีในสาขาบริการย่อย
เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเพิ่มขึ้นตามล าดับในรายสาขาบริการที่ผูกพันไว้ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

จากการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า โดยทั่วไปแล้ ว
ประเทศท ี่พ ัฒนาแล ้วจะไม ่ม ีกฎหมายแม ่บทที่จ าก ัดหุ ้นส ่วนต ่างชาติ แต ่จะม ีกฎหมายเฉพาะในรายสาขา
บร ิการไม ่กี่สาขาท่ีเกี่ยวข้องก ับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือ
เศรษฐกิจของชาติ ที่ม ักมีบทบ ัญญ ัต ิเกี่ยวก ับค าน ิยาม และข ้อจ าก ัดการถ ือหุ ้นของคนต ่างชาติ เช ่น ใน
สหร ัฐอเมร ิกาจะจ าก ัดหุ ้นส ่วนต ่างชาต ิเฉพาะส าหร ับก ิจการโทรคมนาคม การเด ินเร ือ และการบ ิน 
อย ่างไรก ็ดี ประเทศเหล่านี้ล ้วนม ีกฎหมายที่ใช้ควบค ุมการเข ้ามาควบรวมก ิจการภายในประเทศของบร ิษ ัท
ต ่างชาติ ในกรณ ีของออสเตรเล ีย ค ือ กฎหมาย Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975 
(FATA) และ  Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations and Ministerial Statements 
ส าหร ับแคนาดาจะเป ็นกฎหมาย Investment Canada Act 1985 และสหรัฐอเมริกาม ีกฎหมาย Exon-
Florio ซึ่งให ้อ านาจแก ่ประธานาธิบด ีสหร ัฐอเมร ิกาหร ือหน ่วยงานที่ได ้ร ับมอบอ านาจในการยับยั้งการซื้อ
หร ือควบรวมธุรก ิจภายในประเทศโดยบร ิษ ัทต ่างชาต ิ หากการกระท าด ังกล ่าวม ีผลต ่อความมั่นคงของ
ประเทศ นอกจากนี้แล ้ว ประเทศเหล ่านี้ย ังมีกฎหมายว ่าด ้วยการประกอบก ิจการโทรคมนาคมท ี่จ ากัดสิทธิ
ของคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจน้ีอ ีกด้วย 

การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของประเทศญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร และสิงคโปร์  พบว่า ประเทศเหล่านี้ไม่มีการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นจากต่างชาติ  ยกเว้นเพียง
บางอุตสาหกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นได้มี
การสงวนในกิจการประเภทเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ น้ ามันด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก
เนื่องจากเป็นการเข้ามาใช้ทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งยังมีการจ ากัดสิทธิการลงทุนในบางอุตสาหกรรม 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระเบิด อุตสาหกรรมอวกาศ กิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมด้วย
เหตุผลของความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้แต่จ าเป็นต้องมีการแจ้งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจนั้นๆ พิจารณาและกลั่นกรองทั้งสัดส่วนการลงทุนและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อประเทศ 

ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดเสรีด้านลงทุนด้วยนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนโดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติ จึงถือว่าเป็นประเทศที่อ านวยความสะดวกด้าน
การลงทุนให้กับต่างชาติอย่างมาก หากแต่ยกเว้นเพียง 4 สาขาธุรกิจเท่านั้น ซึ่งได้แก่ สื่อสารมวลชน 
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โทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร และบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศ ด้วย
เหตุผลที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ส่วนประเทศสหราชอาณาจักรกลับมิได้มีการสงวนหรือ
จ ากัดการลงทุนจากต่างชาติในกิจการใดเลย ยกเว้นเพียงแต่การเข้ามาควบรวมกิจการของนักลงทุนต่างชาติ
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผูกขาดภายในประเทศ ซึ่งจะมีกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นราย
กรณีไป 

การก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับดูแล 

โดยทั่วไปแล้ว ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีกฎระเบียบที่ใช้ในการจ ากัด
การประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติไม่มากก็น้อย ประเทศพัฒนาแล้วส่วนมากจะไม่มีการก าหนดสาขาธุรกิจที่
จ ากัดการลงทุนของคนต่างด้าวเพราะเห็นว่า การลงทุนจากต่างประเทศเป็นสิ่ งที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจจึงไม่ควรปิดกั้นไม่ว่าจะในธุรกิจใด  แต่จะมีกระบวนการในการกลั่นกรองการลงทุนที่อาจ “ขัดกับ
ผลประโยชน์” ของประเทศ ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนานั้น จะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวมากกว่าเนื่องจากต้องการรักษาให้ธุรกิจในประเทศไม่ตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนต่างชาติ แต่ก็มี
แนวทางในการสงวนธุรกิจเหล่านั้นที่แตกต่างกัน อาทิ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากจะก าหนดประเภท
ธุรกิจแบบ negative list คือ ก าหนดประเภทธุรกิจที่สงวนไว้หรือก าหนดเงื่อนไขไว้ในบางสาขาเท่านั้น 
ขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนามักจะก าหนดให้มีการเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเพียง
ไม่กี่สาขาที่คิดว่าประเทศมีความพร้อมในการแข่งขันซึ่งเป็นวิธีการก าหนดประเภทธุรกิจแบบ positive list 

ประเทศไทยมีกลไกส าคัญในการกลั่นกรองการลงทุนในชวง pre-establishment คือ พ.ร.บ.  
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุประเภทกิจการที่หามไมใหคนตางชาติด าเนินการหรือ
ด าเนินการไดแตตองไดรับการอนุญาตกอนไว้ในบัญชีแนบท้ายกฎหมายตามหลักของ negative list  
แต่กลับมีการระบุบัญชีสงวนในหมวด 3 เป็น บัญชี 3(21) บริการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมบริการทั้ งหมดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในบัญชี 3 ของอื่นๆ ท าให้บัญชีแนบท้ายกฎหมายนี้มีลักษณะผสมระหว่าง positive list และ 
negative list 

ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น ใช้ระบบ
การเปิดเสรีการค้าแบบ negative list และได้มีการปรับกฎระเบียบโดยเฉพาะประเภทธุรกิจ negative list 
บ่อยครั้งเพื่อเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ได้มีการปฏิวัติกฎระเบียบ
การเปิดเสรี และได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเปิดเสรีจาก positive list เป็น negative list เพื่อกระตุ้นการ
เติบโตของเศรษฐกจิภายในประเทศด้วยการเปิดกว้างต่อการลงทุนของต่างชาต ิ

ในขณะที่ประเทศมาเลเซียเองก็ได้มีการยกเลิกเพดานสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติ แต่ยังมีธุรกิจ
เพียงไม่กี่สาขาที่ยังมีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนอินโดนีเซียมีการปรับปรุงกฎระเบียบเงื่อนไขการลงทุนของต่างชาติ พร้อมทั้งปรับปรุงประเภทธุรกิจ
บริการใน negative list ในปี 2559 ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์มีการจ าแนกบัญชีแนบท้ายกฎหมายการ
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ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติเป็น 2 ประเภท ได้แก่ List A ซึ่งจ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติตามกฎหมาย
เฉพาะ และ List B เป็นกิจการที่จ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ 
รวมถึงสุขภาพอนามัยและวัฒนธรรมของคนในประเทศหรือเพื่อปกป้องผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

การศึกษาธุรกิจบริการเป้าหมาย 

ธุรกิจบริการเป้าหมายซึ่งเป็นธุรกิจในบัญชีท้ายกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ด าเนิน
การศึกษาในครั้งนี้มีจ านวน 10 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม  ธุรกิจบริการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน  ธุรกิจการเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม  ธุรกิจการให้บริการทางการเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการทางบัญชี ธุรกิจบริการทางกฎหมาย ธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์และบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง  ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีพบว่า การให้บริการแก่บริษัทในเครือเป็นบริการที่รัฐควรเปิด
เสรีมากที่สุด เพราะเป็นบริการที่ท าให้บริษัทต่างชาติสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จากการปันส่วนต้นทุน
ด้านธุรการและการบริหารจัดการร่วมกัน นอกจากนี้แล้ว บริการที่จัดให้เฉพาะแก่บริษัทในเครือย่อมมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการแข่งขันในตลาดน้อย เนื่องจากมิได้เป็นบริการที่ให้แก่บุคคลหรือบริษัทเป็นการ
ทั่วไป เช่น บริการบัญชี บริการกฎหมาย บริการจัดการเอกสาร ตลอดจนบริการให้กู้เงินและค้ าประกันเงินกู้ 
เป็นต้น อนึ่ง ในการเปิดเสรีบริการเหล่านี้อาจมีการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้มีการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการกู้เงินและค้ าประกันเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือไว้แล้วเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการถ่ายโอนเงินหรือก าไรออกนอกประเทศในรูปแบบของเงินกู้ได ้

บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นอีกบริการหนึ่งที่ควรมีการเปิดเสรีเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้
เทคโนโลยีเข้มข้นจากต่างประเทศ และเป็นธุรกิจที่รัฐต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย  การเปิดให้
บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจซ่อมบ ารุงท่าอากาศยานในประเทศไทยจะช่วยส่งผลให้บริษัท
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ที่เป็น
ศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งจ าเป็นส าหรับธุรกิจนี้ และมี
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่สามารถยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้ นอกจากนี้แล้ว การ
มีศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานส าหรับเครื่องบินที่หลากหลายรุ่นและหลายประเภทในประเทศจะช่วยประหยัด
ต้นทุนให้แก่สายการบินในประเทศที่ต้องใช้บริการในต่างประเทศในปัจจุบัน 

การเปิดเสรีธุรกิจเจ้าของโรงแรมไม่มีผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศมากนัก เนื่องจากเกิดสภาวะ
อุปทานส่วนเกินในตลาดโรงแรมในประเทศไทย รัฐอาจพิจารณาในการผ่อนปรนกฎกติกาที่เกี่ยวกับการเข้า
มาท างานชั่วคราวของผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมต่างชาติและอ านวยความสะดวกในกระบวนการท าวีซ่า
และออกใบอนุญาตการท างานเพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการโรงแรมระดับบนในประเทศ  
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การเปิดเสรีธุรกิจบริการที่ปรึกษากฎหมาย บัญชี และวิศวกรรมอาจไม่มีผลท าให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจดังกล่าวเท่าใดนัก เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องสัญชาติของกรรมการที่ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือบัญชี และกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มี
อ านาจบริหารแต่ผู้เดียวของบริษัทต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ถือ
ใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นเนื่องจากต้องผ่านการท าข้อสอบที่เป็นภาษาไทย   

นอกจากนี้แล้วในกรณีของบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมนั้น ในส่วนของตลาดภาครัฐ บริษัทต่างชาติ
น่าจะแข่งขันได้ยาก เนื่องจากมาตรา 51 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างก าหนดให้ผู้ที่จะรับงาน
ก่อสร้างของภาครัฐต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ
ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ว่า ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนจะต้องมีกรรมการและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันที่มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งอีกด้วย  

บริการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่เกิดใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งใหญ่และเล็กที่
ให้บริการที่หลากหลายในตลาด  ธุรกิจนี้ยังไม่เสถียรและการก ากับดูแลของภาครัฐก็ยังไม่นิ่ง คณะที่ปรึกษา
จึงเห็นควรว่ายังไม่ควรพิจารณาเรื่องการเปิดเสรี ณ จุดนี้ เนื่องจากไม่สามารถประเมินผลกระทบที่ชัดเจนได้  
สิ่งที่ส าคัญกว่าคือการพัฒนากฎ กติกาการก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวที่เหมาะสม คือ ไม่เข้มงวดเกินไป
จนกระทั่งธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถเกิดได้ และไม่หย่อนยานเกินไปจนท าให้ผู้รับบริการมีความเสี่ยง 

บริการโลจิสติกส์เป็นบริการที่เกี่ยวโยงกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการสื่อสารซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ในอาเซียนเนื่องจากมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์และได้ให้ข้อผูกพันในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
(AFAS) ในการเปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ในธุรกิจบริการเก็บสินค้าและ
คลังสินค้าส าหรับการขนส่งทางทะเล บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 
เป็นต้น  

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการพิจารณาเปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาถือหุ้นได้โดยไม่จ ากัดหุ้นส่วน
ในธุรกิจบางประเภท เช่น การขนส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ด่วน (express delivery) ซึ่งจะรวมถึงธุรกิจ
คลังสินค้า และ ธุรกิจการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด้วย เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการซื้อสินค้าออนไลน์ 
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ 
รวมถึงข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดภายในประเทศ และพื้นที่  หากมีการเปิดให้บริษัทต่างชาติ
สามารถถือหุ้นได้โดยไม่จ ากัดแล้ว จะจูงใจให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ใน
ประเทศ เช่น คลังสินค้า และศูนย์ขนถ่ายสินค้าที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น  แต่การเปิดเสรีดังกล่าว อาจ
พิจารณาเป็นรายโครงการ โดยสามารถก าหนดเงื่อนไขเพื่อให้การเข้ามาของบริษัท express delivery 
ต่างชาตินั้นช่วยหนุนเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของประเทศไทยด้วย มิใช่เพียงเป็นการส่งเสริมการค้า
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สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น อนึ่ง แม้การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะ  
จูงใจให้มีการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์มากขึ้น แต่ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดอื่นๆ อีกที่จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงโดยเฉพาะพิธีการทางศุลกากร เพื่อให้การขนถ่ายและกระจายสินค้ามีความรวดเร็วมากขึ้น  

กิจการโทรคมนาคมป็นกิจการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงทั้งในการประมูลคลื่นความถี่และในการติดตั้ง
โครงข่ายการสื่อสาร รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นธุรกิจที่ต้อง
พึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ 3 ราย
ล้วนมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทโทรคมนาคมต่างชาติ และ 2 ใน 3 ราย พันธมิตรต่างชาติเป็นผู้มี
อ านาจในการบริหารจัดการจากการถือหุ้นเชิงซ้อน  การยกเลิกข้อจ ากัดการถือหุ้นในกิจการโทรคมนาคม
สามารถจูงใจให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดซึ่งจะมีผลดีเนื่องจากการแข่งขันในตลาด
โทรคมนาคมในปัจจุบันยังมีจ ากัดเนื่องจากมีจ านวนผู้ประกอบการน้อยราย  อย่างไรก็ดี การเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องเผชิญอุปสรรคหลากหลายจากกฎ ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขัน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบในการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมไปพร้อมกับการเปิดเสรีการลงทุน
ด้วย เช่น การออกกฎให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเช่าใช้โครงข่ายของผู้ประกอบการรายเดิม 
(infrastructure sharing) การออกกฎเรื่องสิทธิแห่งทาง (right of way) ที่อ านวยความสะดวกในการ 
วางเสา พาดสาย ตลอดจน การมีแผนผังและตารางเวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจน เป็นต้น  

สุดท้าย บริการอุดมศึกษาเป็นบริการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเกิดขึ้น
ของอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่รัฐส่งเสริมและการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม ในปัจจุบัน รัฐมีนโยบายที่
จะเปิดเสรีธุรกิจนี้ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการในการดึงดูด 
การลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากคุณภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศมีแนวโน้มที่ถดถอย
อย่างต่อเนื่อง  การเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศสามารถเข้ามาเปิดให้บริการได้จะช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมีโอกาสในการศึกษาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น และโอกาสในการได้รับการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น  อย่างไรก็ดี การเปิดเสรีดังกล่าวอาจจ ากัดขอบเขตตามความ
จ าเป็นและความต้องการของประเทศ เช่น รัฐอาจพิจารณาที่จะเปิดเสรีบริการอุดมศึกษาเฉพาะบางสาขา 
ดังนี ้

 สาขาวิชาที่การเรียนการสอนในประเทศไทยไม่ติด 100 อันดับแรกของโลก 

 สาขาวิชาที่เราต้องการ เช่น สาขาวิชาที่สนับสนุน 10 อุตสาหกรรท S curve ที่รัฐบาล
ก าหนด 

 ส าหรับสถาบันการศึกษาที่ให้บริการการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการที่มีคุณภาพ เช่น ที่
ได้รับการจัดอันดับโดย Time Higher Education ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 50 ของโลกเท่านั้น 
เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

คณะผู้วิจัยเห็นว่าการปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นั้นควร
ด าเนินการปรับปรุงเป็นแบบ “package” กล่าวคือ ควรปรับปรุงใน 2 ส่วนไปพร้อมกัน ได้แก่ การปรับปรุง
นิยามของคนต่างด้าวให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และการปรับปรุงสาขาธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบ
กิจการโดยปรับลดสาขาธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 ให้น้อยลง พร้อมทั้งปรับบัญชี 3 ให้เป็นรูปแบบ “negative 
list” โดยมีแนวทางการด าเนินการทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. เปลี่ยนแปลงบัญชี 3 ซึ่งจะไม่มี “บริการอื่นๆ” อีกต่อไป แต่จะเป็น negative list ที่ระบุ
ชื่อสาขาบริการที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน 

2. ประกาศให้ธุรกิจบริการที่เคยได้รับการคุ้มครองที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
แข่งขันจากต่างประเทศเข้ามายื่นเหตุผลและความจ าเป็นที่ยังต้องการความคุ้มครองต่อไป
แก่คณะกรรมการประกอบกิจการของคนต่างด้าว การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ธุรกิจ
บริการไทยมีโอกาสปรับตัว และสามารถปลดรายชื่อบริการที่ไม่มีการให้บริการในประเทศ
ไทยออกไปจากบัญชีสาม การด าเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีเพื่อแปลง
บัญช ี3 จาก positive list มาเป็น negative list 

3. ยกเลิกการคุ้มครองธุรกิจบริการที่มีลักษณะ 2 ประการ คือ 1) ธุรกิจบริการที่มีการผูกขาด 
มีแข่งขันน้อยรายในตลาด หรือตลาดกระจุกตัว เช่น พลังงาน โทรคมนาคม เป็นต้น 2) 
ธุรกิจที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น การเงิน โทรคมนาคม การวิจัยและพัฒนาทุก
รูปแบบ การศึกษาระดับวิชาชีพและการศึกษาระดับสูง บริการกฎหมาย บริการบัญชี 
ขนส่ง โลจิสติกส์ ฯลฯ 

4. ปรับเปลี่ยนบทบาทคณะกรรมการฯ (ซึ่งก าหนดไว้แล้วในมาตรา 26) จากการ “ถอน” 
สาขาบริการออกจาก positive list เป็นการ “เพิ่ม” สาขาบริการใน negative list 

5. ควรมีข้อก าหนดให้กรรมการจะต้องจัดให้มีรายงานการศึกษาในทางวิชาการเกี่ยวกับผลได้
เสียจากการจ ากัด/ไม่จ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติและเปิดให้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง คือจากทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า ปลายน้ าและ
ผู้บริโภคในรายสาขาบริการด้วย และน าเสนอข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นเป็น
เอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อรัฐมนตร ี

6. ปรับปรุงนิยามของบริษัทต่างด้าวให้รัดกุมยิ่งขึ้นดังเช่นในต่างประเทศ  ในกรณีที่มีการ
ด าเนินการดังกล่าวควรให้การคุ้มครองแก่บริษัทต่างด้าวที่มีการประกอบกิจการเดิมอยู่
แล้วส าหรับกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย แต่ในกรณีของกิจการที่ไม่เป็น
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ประโยชน์ เช่น สถานบันเทิง ควรด าเนินการอย่างจริงจังในการยุบเลิกธุรกิจเหล่านี้ที่เป็น
บริษัทต่างด้าว 

ส าหรับการปรับปรุงนิยามของคนต่างด้าวให้มีความรัดกุมขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนดให้
นิยามคนต่างด้าวต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านประกอบกันได้แก่  

 มีการพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของหุ้นที่เป็นทุนและใช้วิธีการค านวณแบบตัวคูณ 

 พิจารณาการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่มากกว่าร้อยละ 50 

 พิจารณาสัญชาติของกรรมการข้างมาก โดยค านึงถึงสัดส่วนของจ านวนกรรมการสัญชาติ
ไทยต่อกรรมการต่างชาต ิ

 พิจารณาสัญชาติของผู้มีอ านาจในการลงลายมือชื่อ ซึ่งสะท้อนถึงอ านาจในการบริหาร
จัดการบริษัท 

การก ากับดูแลการลงทุนของคนต่างด้าวภายใต้ระบบใหม่มีกระบวนการและขั้นตอนหลักที่ ต้อง
ด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) ก าหนดลักษณะของโครงการที่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง โดยมีการก าหนดมูลค่าการ
ลงทุนขั้นต่ า โดยอาจจ าแนกระหว่างธุรกิจที่อ่อนไหว เช่น โทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์ 
การเงิน พลังงาน ขนส่ง อาจมีเกณฑ์รายได้ขั้นต่ าที่ต่ ากว่าสาขาอ่ืนๆ เป็นต้น และเกณฑ์รายได้
ส าหรับผู้ลงทุนจากประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรีด้วย เช่น อาเซียน อาจต่ ากว่าเกณฑ์ที่ใช้
ส าหรับผู้ลงทุนจากประเทศที่ไม่ได้มีความตกลงการค้าเสรีด้วย 

(ข) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา “ผลประโยชน์” ของประเทศว่าพิจารณาจากตัวแปรใดบ้าง 
เช่น ผลกระทบต่อความมั่นคง ต่อการแข่งขันในตลาด ต่อรายได้ของภาครัฐที่สามารถจัดเก็บ
ได้จากภาษี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ฯลฯ ในกรณีของการควบรวม
กิจการ 

(ค) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตามลักษณะของผู้ลงทุน เช่น ผู้ลงทุนที่อาจต้องมีการพิจารณา
เป็นพิเศษ เช่น ผู้ลงทุนที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์เจตนารมณ์ของการเข้ามา
ครอบครองธุรกิจว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อผลในเชิงการเมือง เป็นต้น 
หรือผู้ลงทุนที่เป็นธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล ที่เคยมีคดีความเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัป
ชันอาจมีการตรวจสอบความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในธุรกิจนั้นๆ เป็นต้น 

(ง) ก าหนดกระบวนการในการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการแก่ผู้ลงทุนต่างด้าว 
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(จ) ก าหนดกระบวนการในการพิจารณา โดยระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน เช่น การ
ประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันอาจต้องก าหนดให้ส านักแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ด าเนินการ
ในการจัดท ารายงานผลการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคน 
ต่างด้าวร้องขอ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน หาก
เป็นโครงการที่ไม่มีปัญหา แต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ในธุรกิจที่มีความอ่อนไหวสูงอาจต่อ
ระยะเวลาในการพิจารณาได้อีก 90 วัน หากต้องชี้แจงเหตุผลให้แก่ผู้ขออนุญาตและมีการ
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานผลการพิจารณา 

(ฉ) ก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุลการพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น 

 การเปิดเผยข้อมูล: การออกกฎเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน การ
เปิดเผยผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้แก่ผู้ร้องขอ รวมทั้งสรุป
สถิติผลการพิจารณาในเวบไซต์เพื่อให้สาธารณะรับทราบอีกด้วย โดยอาจพิจารณา
ตัวอย่างของรายงานประจ าปีของ Foreign Investment Review Board ของ
ออสเตรเลียที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://cdn.tspace.gov.au/ 
uploads/sites/79/2017/04/1516-FIRB-Annual-Report.pdf   

 การรับฟังความคิดเห็น: การพิจารณาผลกระทบของการลงทุนต่อเศรษฐกิจหรือ
สังคมจ าเป็นต้องมีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ออกระเบียบที่ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความเห็นของผู้ทีมีส่วน
ได้เสียในกระบวนการพิจารณาค าขออนุญาลงทุนของคนต่างด้าวด้วย 

(ช) การอนุญาตการลงทุนมีระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น ประมาณ 1 ปี ผู้ขออนุญาตต้องลงทุน
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

(ซ) ออกแบบกระบวนการติดตามและตรวจสอบการลงทุนที่ได้รับอนุญาตว่ามีการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการให้อนุญาตหรือไม ่

การปรับปรุงกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เปิดให้คนต่างด้าวที่ต้องการประกอบธุรกิจที่
ต้องห้ามในบัญชี 2 และบัญชี 3 สามารถขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี หรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจทาง
การค้าได้ตามล าดับ  ซึ่งท าให้มีความยืดหยุ่นในการเปิดให้ธุรกิจต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบกิจการ
บริการและกิจการอื่นๆ ที่ต้องห้ามได้หากเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี  หากแต่กระบวนการใน
การอนุญาตยังคงล่าช้าและมีต้นทุนสูง  แม้ระเบียบจะก าหนดให้มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 90 วัน 

https://cdn.tspace.gov.au/uploads/sites/79/2017/04/1516-FIRB-Annual-Report.pdf
https://cdn.tspace.gov.au/uploads/sites/79/2017/04/1516-FIRB-Annual-Report.pdf
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หากแต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  ดังนั้น 
จึงควรมีการพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 

 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากการลงทุนของคนต่างด้าว 
เช่น ทุน เทคโนโลยี การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมสู่ตลาดโลก ความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ หรือ การจ้างงาน และ ประเด็นที่เป็นกังวลคืออะไรบ้าง เช่น การผูกขาด การโอนก าไร
ออกนอกประเทศ ฯลฯ เป็นต้น โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินในรายละเอียดเพื่อผู้ประ
กอบการสามารถรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ลดเง่ือนไขในการแปลเอกสาร โดยอนุญาตให้มีการยื่นค าขอใบอนุญาตและเอกสารที่สนับสนุน
เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยลดภาระเวลาและค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารจ านวนมาก 
บางครั้งเป็นเอกสารเชิงเทคนิคซึ่งหาผู้แปลยาก และการแปลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
ทนายความที่ต้องให้การรับรองความถูกต้องของเอกสารอีกด้วย  (notary public) 

 ทบทวนหรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะเป็นเงื่อนไขที่บริษัทท าไป
เพียงเพื่อเป็นพิธีการเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้มีความรู้ในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ
สาระส าคัญในการฝึกอบรมและไม่มีบุคลากรที่จะติดตามตรวจสอบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
น้ันเป็นไปตามข้อก าหนดในใบอนุญาตหรือไม่ และมีผลประโยชน์อย่างไร 

 พิจารณาทบทวนข้อก าหนดให้ต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาก่อนที่จะขออนุญาต เพราะใน
กรณีที่ค าขอถูกปฏิเสธก็ต้องปิดกิจการซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก 

การปรับปรุงกฎหมายในระยะสั้นอาจด าเนินการได้โดยการปลดสาขาธุรกิจบางสาขาออกจาก 
บัญชี 3 ดังที่ได้มีการด าเนินการมาแล้ว 3 ครั้งในอดีต  ซึ่งต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในรายสาขา 
งานวิจัยชิ้นนี้มีความเห็นว่า ควรพิจารณาด าเนินการปลดธุรกิจ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน โลจิสติกส์ในส่วน
ของการส่งพัสดุและไปรษณีย์ด่วน บริการโทรคมนาคม บริการอุดมศึกษา และบริการส าหรับบริษัทในเครือ
ในกลุ่ม ออกจากบัญชีแนบท้าย 

หลังจากการปรับบัญชี 3 ให้เป็น negative list แล้ว จะส่งผลให้การลงทุนในประเทศไทยจะเปิด
กว้างมากขึ้น ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะการกลั่นกรองการลงทุนของคนต่างด้าวใน
ระยะยาวโดย  

(1) มีข้อก าหนดให้บริษัทต่างชาติทุกรายที่ เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่เข้ามาลงทุน วงเงินที่เข้ามาลงทุน การจ้างงาน โครงสร้างการถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม รายช่ือและสัญชาติผู้ถือหุ้น มูลค่าทรัพย์สิน ฯลฯ ทุกปเีพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการก าหนดนโยบายการลงทุนของประเทศ  
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(2) มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่กลั่นกรองการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ภายในประเทศอย่างมีนัยส าคัญ โดยก าหนดให้การลงทุน (สะสม) ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด
จะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนเพื่อพิจารณาว่าการ
ลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยหรือไม่ รวมทั้งการกลั่นกรองการเข้ามาซื้อกิจการ
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยเหตุผลของความมั่นคงหรือการแข่งขัน 
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บทที่ 1  

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

สืบเนื่องจากในปัจจุบันการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีบทบาทส าคัญ ทั้งในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ โดยมีกฎหมายหลักที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว คือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการบังคับใช้มานาน
เกือบ 20 ปี ประกอบกับมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมีข้อตกลงทางการค้าหรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วม
เป็นภาคี ซึ่งที่ผ่านมามีประเด็นพิจารณาว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวหรือไม่ และประเภทธุรกิจที่กฎหมายก ากับมีความสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือไม่ 

ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางในการก าหนดนโยบายทั้งในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า การ
ส่งเสริมและการก ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง จึงควรมีการศึกษาข้อมูลของกฎระเบียบ และประเภทของ
ธุรกิจที่ก ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเทียบกับในต่างประเทศ ในประเด็นข้อ
กฎหมาย ข้อตกลงทางการค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี และกฏเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้มี
ข้อมูลทางวิชาการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางส าหรับการพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และการพิจารณาก าหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายควรก ากับรวมทั้งวิธีการ
ในทิศทางที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ โดยศึกษาในประเด็น อาทิ บทบัญญัติกฎหมาย ค านิยามคนต่างด้าว กระบวนการ
และวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ หลักเกณฑ์การค้า
ระหว่างประเทศ และข้อตกลงทางการค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี 



2 

1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจเป้าหมายซึ่งเป็นประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายและวิธีการ
ก ากับประเภทธุรกิจภายใต้กฎหมาย และธุรกิจกฎหมายไม่ได้ก ากับที่มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์การค้าการลงทุนของประเทศ อันจะมีผลในการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยศึกษาใน
ประเด็น อาทิ โครงสร้างและสภาพการประกอบธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจ ศักยภาพและ
ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งผลดีผลเสีย และผลกระทบของ
การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาต ิ

1.2.3 เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมาย นิยามคนต่างด้าว และการ
ก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับและควรสงวนไว้ รวมทั้งกระบวนการและวิธีการในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทุน พันธกรณีระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศในทิศทางที่เป็น
มาตรฐานสากล 

1.3 ลักษณะงานที่ต้องการ 

1.3.1 กิจกรรมที่ 1 การศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

1.3.1.1 ข้อมูลที่เป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ซึ่งครอบคลุมเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย นิยามคนต่างด้าว ประเภทธุรกิจที่ก ากับดูแล กระบวนการและ
วิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมาย
แต่ละฉบับของไทย และข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ หลักเกณฑ์การค้า
ระหว่างประเทศ และข้อตกลงทางการค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย 
นิยามคนต่างด้าว ประเภทธุรกิจที่ก ากับดูแล รวมทั้งกระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวในประเทศ ในทิศทางที่เป็นมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนใน
ตลาดของประเทศไทย และมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าที่
ประเทศไทยมีพันธกรณ ี
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1.3.2 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542 

1.3.2.1 ข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจเป้าหมาย ที่ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างและ
สภาพการประกอบธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ ศักยภาพและขีดความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และ
ผลดีผลเสียและผลกระทบของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
ระบบการก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับหรือธุรกิจที่ควรสงวนไว้และวิธีการก ากับของไทยกับต่างประเทศที่
เหมาะสมกับสภาวะการค้าการลงทุน และนโยบายของประเทศ โดยผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละสาขาธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือตามวิธีการอื่นที่คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาให้
ความเห็นชอบ 

1.3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงประเภทธุรกิจที่ก ากับให้คน
ต่างด้าวประกอบการในประเทศ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
และธุรกิจที่ควรสงวนไว้ รวมทั้งวิธีการก ากับส าหรับประเภทธุรกิจภายใต้กฎหมาย และธุรกิจที่กฎหมาย
ไม่ได้ก ากับซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนของประเทศ 

1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.4.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plans) โดยละเอียด อันประกอบด้วยกิจกรรม วิธีการด าเนินงาน

และก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

โดยที่ปรึกษาต้องด าเนินงานใน 2 กิจกรรม คือ 

1.4.2 กิจกรรมที่ 1 การศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

1.4.2.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมาย นิยามคนต่างด้าว และประเภทธุรกิจที่ก ากับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ทั้งในด้านการก ากับดูแลและด้านการส่งเสริมการลงทุน 
ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 

1.4.2.2 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย ทั้งในวิธีปฏิบัติ และวิธีการทางกฎหมาย พร้อมสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัต ิ

1.4.2.3 ศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ โดยมีประเด็นศึกษา ดังนี ้
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(1) ศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยกับต่างประเทศ (เป้ าหมาย) เกี่ยวกับระบบ
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บทบัญญัติกฎหมาย การก าหนด “นิยาม 
คนต่างด้าว” 

(2) ศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยกับต่างประเทศ (เป้าหมาย) เกี่ยวกับ
กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศของคนต่างด้าว ทั้งในวิธี
ปฏิบัติและวิธีการทางกฎหมาย 

1.4.2.4 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมและ
ที่อาจจะเข้าร่วมเป็นภาคีทุกระดับ ได้แก่ ระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาค รวมทั้ง 
UN Model Law เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และผลกระทบของความตกลง
หรือพันธกรณีดังกล่าว ต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

1.4.2.5 จัดท าร่างข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้นในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย การ
ก าหนด “ค านิยามคนต่างด้าว” รวมทั้งกระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสมกับประเทศไทย และไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้า
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณี ตลอดจนผลดี-ผลเสียของข้อเสนอแนะทางเลือกดังกล่าว และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีน าไปปฏิบัติ เพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
ในระดับนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.4.2.6 จัดประชุมกลุ่ มย่อยเพื่ อรับฟั งความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะจากผู้ เกี่ ยวข้อง 
(Stakeholder) ในระดับนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว อย่างน้อย 1 
ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม รวมไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
และร่างข้อเสนอแนะตาม 1.4.2.5 พร้อมจัดท าผลวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น 

1.4.2.7 สรุปผลการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการส่งเสริมและการก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสม ดังนี้ 

(1) ข้อเสนอพิจารณาส าหรับการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวที่สอดคล้องกับกฎหมายภายในฉบับอื่น ๆ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และพันธกรณีระหว่างประเทศ อันเป็นมาตรฐานสากล 

(2) ข้อเสนอแนะทางเลือกในการ “ก าหนดค านิยามคนต่างด้าว” ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
(3) ข้อเสนอแนะทางเลือกในการก าหนดกระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ทั้งในวธิีปฏิบัติ และวิธีการทางกฎหมายที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
(4) ผลดี ผลเสีย ของข้อเสนอแนะทางเลือกตามข้อ 1.4.2.7 (1) – (3) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ในกรณีน าไปปฏิบัติ 



5 

1.4.3 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542  

1.4.3.1 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบการก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับ หรือธุรกิจที่ควร
สงวนไว้ของไทยกับต่างประเทศ 

1.4.3.2 ศึกษาธุรกิจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยจ านวนไม่น้อยกว่า 10 รายการธุรกิจ ต้องประกอบด้วย 4 กลุ่มประเภทธุรกิจ 
ดังนี ้

(1) ธุรกิจที่จ ากัดการให้บริการและไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย เช่น ธุรกิจบริการให้แก่
บริษัทในเครือในกลุ่ม (ธุรกิจกู้ยืมเงิน) 

(2) ธุรกิจที่เปิดเสรีภายใต้ความตกลงอาเซียน หรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก ากับแต่ยังไม่มีความ
ชัดเจนเรื่องความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโฆษณา 
ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจท าเหมืองรวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน ธุรกิจสีข้าว และธุรกิจผลิตแป้ง
จากข้าวและพืชไร่ ธุรกิจประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ธุรกิจเพาะขยายหรือปรับปรุง
พันธ์ุพืช 

(3) ธุรกิจที่ต่างชาติสนใจมาลงทุน และเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวและส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น ธุรกิจบริการทางบัญชี ธุรกิจบริการทางกฎหมาย ธุรกิจบริการทาง
สถาปัตยกรรม ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทน ธุรกิจขายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

(4) ธุรกิจภายใต้แผนเปิดเสรีการค้าบริการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เช่น นโยบาย Trading 
Nation (ธุรกิจโทรคมนาคม และการศึกษาระดับอุดมศึกษา) นโยบาย Digital Economy 
และนโยบาย Thailand 4.0 เป็นต้น 

โดยท าการส ารวจ และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายการธุรกิจเกี่ยวกับ 

(1) รายละเอียดของธุรกิจเป้าหมาย อย่างน้อยประกอบด้วย โครงสร้างธุรกิจ (เช่น จ านวน
ผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจทั้งไทยและต่างด้าว เงินทุน ส่วนแบ่งตลาด ฯลฯ) รูปแบบหรือ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จุดแข็งและจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจ 

(2) สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย อย่างน้อยประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้าน
เงินทุน ความรู้ความช านาญ เทคโนโลยี ความสามารถในการบริหารจัดการการตลาด รวมทั้ง
ความได้เปรียบเสียเปรียบ และความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเมื่อเทียบกับ
ผู้ประกอบการต่างด้าว 

(3) รูปแบบและแนวโน้มการเข้ามาประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ ทิศทางการขยายตัว 
รวมทั้งผลดีผลเสียจากการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ 
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อย่างน้อยประกอบด้วย การน าเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้าง
งาน และผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ 

1.4.3.3 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในแต่ละสาขาธุรกิจ ตาม 1.4.3.2 จากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย การก ากับดูแล และการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย
ธุรกิจละ 3 ราย รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย หรือตามวิธีการอืน่ที่คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาให้ความ
เห็นชอบ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก ากับดูแล ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
รวมทั้งมาตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างด้าวได้ พร้อม
สรุปข้อคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ หรือตามวิธีการอื่นที่คณะกรรมการจัดจ้างที่
ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 

1.4.3.4 สรุปผลการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่ก ากับให้คน
ต่างชาติประกอบการโดยกฎหมาย หรือประเภทธุรกิจที่ควรสงวนไว้ รวมทั้งประเภทธุรกิจที่ควรส่งเสริม
ส าหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี ้

(1) ข้อเสนอพิจารณาก าหนดประเภทธุรกิจที่ควรสงวนไว้ส าหรับผู้ประกอบการไทยในลักษณะ 
Negative List พร้อมเหตุผลสนับสนุน และประเภทธุรกิจที่ควรเปิดเสรีให้คนต่างด้าวสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประเภทธุรกิจบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้อย่างมีความสอดคล้องกับ
สภาพการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

(2) ข้อเสนอพิจารณาก าหนดวิธีการก ากับธุรกิจทั้งในกรณีที่ต้องขออนุญาต และกรณีที่ไม่ต้องขอ
อนุญาต เพื่อการก ากับเชิงนโยบายและการบริหารส าหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติใน
ประเทศไทย 

(3) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการส่งเสริม หรือวิธีการส าหรับการพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย
ของไทย ให้สามารถปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างด้าว
ได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

1.4.4 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมพร้อมบทสรุปผู้บริหาร 

1.5 แนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ 

1.5.1 แนวทางการด าเนินงาน 

การศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวทางการศึกษาโดยจ าแนกการด าเนินงานตาม
ขอบเขตการด าเนินงานไดด้ังนี ้
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1.5.1.1 กิจกรรมที่ 1 การศึกษากฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

การศึกษาในส่วนนี้จ าแนกได้เป็น 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) การศึกษากฎหมายของไทยที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 2) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความตกลงหรือ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 3) 
การศึกษาวิเคราะห์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และ 4) ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในด้านการส่งเสริมและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสม 

1. การศึกษากฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) บทบัญญัติกฎหมาย นิยามคนต่างด้าว และ
ประเภทธุรกิจที่ก ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
และ 2) กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

 บทบัญญัติกฎหมาย นิยามคนต่างด้าว และประเภทธุรกิจที่ก ากับการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวในประเทศไทย  

การศึกษาในหัวข้อนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก ได้แก ่

 กฎหมายแม่บทที่ก าหนดเงื่อนไขในการลงทุนของคนต่างด้าวในการเข้ามาประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ซึ่งได้แก่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 โดยศึกษาวิวัฒนาการในการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าว การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ และค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ รวมทั้งภาพรวมของ
ประเภทธุรกิจ และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดส าหรับบัญชีท้าย พ.ร.บ. นี ้ 

 กฎหมายเฉพาะส าหรับธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวในสาขาธุรกิจนั้นๆ โดยศึกษากฎหมายส าหรับธุรกิจบริการดังกล่าว อาทิ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. การ
เ ดิ น อ า ก า ศ  ( ฉ บั บ ที่  1 1 )  พ . ศ .  2 5 5 1  พ . ร . บ .  ธุ ร กิ จ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น  พ . ศ .  2 5 5 1  
เป็นต้น 

 กฎหมายอื่นๆ ที่ก าหนดข้อยกเว้นหรือสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของคนต่างด้าวในการเข้า
มาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยวิเคราะห์สาระส าคัญของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. การท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น รวมทั้ง 
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อาทิ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ 
เป็นต้น 
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 กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

การศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจ าแนกเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการและวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทั้ง
ข้อบททางกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการสัมภาษณ์บริษัทที่ปรึกษาทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาการลงทุนของคนต่างชาติและจด
ทะเบียนบริษัทในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 

 การศึกษาวิธีการที่ผู ้ลงทุนต่างชาติใช้ในการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติซึ ่งในทาง
ปฏิบัติมีหลากหลายวิธี เช่น การถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัทโฮลดิ้ง การถือหุ้นโดยผ่าน 
นอมินีไทย การก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ การซื้อหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น และวิธีอื่นๆ (ถ้ามี) 

 การศึกษากรณีศึกษาของการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา อาทิ กรณี
บริษัท กุหลาบแก้ว จ ากัด กรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
เป็นต้น 

2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ความตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งที่ไทยเข้าร่วมและอาจเข้าร่วมเป็นภาคีในทุกระดับ เช่น สนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity) ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
อาเซียน (AFAS) ความตกลงทางการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงว่าด้วยความลงทุนอาเซียน (ACIA) ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี  (ASEAN-KOREA Free Trade 
Agreement) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership: AJCEP) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์(Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia- New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) เ ขตการค้ า เ ส รี
อาเซียน – จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement) ความตกลงหนุสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความตกลงหุ้นส่ วนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)  เป็นต้น รวมทั้ง UN Model Law เพื่อศึกษา
ผลกระทบของความตกลงต่างๆ ต่อการบังคับใช้กฎหมายนี้ 
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3. การศึกษาวิเคราะห์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  

คณะผู้วิจัยจะศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เป็น
มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ รวมทั้งจะท าการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อ
เปรียบเทียบกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีประเด็นที่จะศึกษา ดังนี้ 

 ระบบกฎหมาย บทบัญญัติกฎหมาย และการก าหนด “นิยามคนต่างด้าว” 
 กระบวนการและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในประเทศของคนต่างด้าว เช่น 

การขึ้นทะเบียนธุรกิจต่างด้าว การกลั่นกรองการลงทุนของคนต่างด้าวหลากหลายรูปแบบ เช่น 
สหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงานที่กลั่นกรองการลงทุนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงโดยมี
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ดังกล่าวที่เรียกว่า CFIUS (Committee on Foreign Investment 
in the United States) หรือในกรณีของออสเตรเลียที่มีหน่วยงานกลั่นกรองการลงทุนใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันที่เรียกว่า Foreign Investment Review Board (FIRB)  

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในรายสาขาที่เกี่ยวกับการก ากับ
ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการส่งเสริมและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวที่เหมาะสม 

ในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการส่งเสริมและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวที่เหมาะสมในประเทศไทยนั้น คณะผู้วิจัยจะจัดท าร่างข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

 การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย  
 การก าหนด “ค านิยามคนต่างด้าว”  
 กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสมกับประเทศไทย และไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าที่
ประเทศไทยมีพันธกรณี  

 ผลดี-ผลเสียของข้อเสนอแนะทางเลือกดังกล่าว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีน าไปปฏิบัต ิ 
เมื่อได้ข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้นตามประเด็นดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยจะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อน า

ข้อเสนอทางเลือกที่ ได้ เบื้องต้นแล้วนั้นไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ เกี่ยวข้อง 
(Stakeholder) ในระดับนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และน ามาจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในด้านการส่งเสริมและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสมในประเทศไทยต่อไป 

 

การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
ในระดับนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั้น คณะผู้วิจัยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งคนไทย
และคนต่างชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

 การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย  
 การก าหนด “ค านิยามคนต่างด้าว”  
 กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสมกับประเทศไทย และไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าที่
ประเทศไทยมีพันธกรณี  

 ผลดี-ผลเสียของข้อเสนอแนะทางเลือกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีน าไปปฏิบัต ิ

1.5.1.2 กิจกรรมที่ 2 การศกึษาธุรกิจบญัชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 

การศึกษาในส่วนน้ีจ าแนกได้เป็น 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
ระบบการก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับ หรือธุรกิจที่ควรสงวนไว้ของไทยกับต่างประเทศ 2) การศึกษาธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ 
3) สรุปผลการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบการก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับ หรือธุรกิจที่ ควร
สงวนไว้ของไทยกับต่างประเทศ 

โดยทั่วไปแล้ว ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีกฎระเบียบที่ใช้ในการจ ากัด
การประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติ ไม่มากก็น้อย ประเทศพัฒนาแล้วส่วนมากจะไม่มีการก าหนดสาขาธุรกิจ
ที่จ ากัดการลงทุนของคนต่างด้าวเพราะเห็นว่า การลงทุนจากต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจจึงไม่ควรปิดกั้นไม่ว่าจะในธุรกิจใด  แต่จะมีกระบวนการในการกลั่นกรองการลงทุนที่อาจ “ขัดกับ
ผลประโยชน์” ของประเทศ เช่น ในประเทศออสเตรเลีย เปิดให้ต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ 
หากแต่ข้อจ ากัดเพียงก าหนดเงื่อนไขของการเข้ามาซื้อกิจการภายในประเทศที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1,300 ล้านบาท ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อน ซึ่งจะพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก เป็นต้น ในกรณีนี้จะวิเคราะห์ว่า 

 ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการปฏิเสธการลงทุนของคนต่างด้าวในกรณีไหนบ้างและด้วยเหตุผล
อย่างไร 

 กระบวนการและขั้นตอนในการกลั่นกรองเป็นอย่างไร 
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ส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวมากกว่าเนื่องจากต้องการรักษาให้ธุรกิจในประเทศไม่ตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนต่างชาติ  แต่ก็มี
แนวทางในการสงวนธุรกิจเหล่านั้นที่แตกต่างกัน เช่น บางประเทศมีการก าหนดประเภทของธุรกิจจ ากัดการ
ลงทุนของคนต่างด้าวในลักษณะที่เป็น positive list เช่นประเทศไทย ในขณะที่ส่วนมากจะมีข้อจ ากัดที่เป็น 
negative list เช่น อินโดนีเซีย  การศึกษาในส่วนนี้จะพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 

 จ านวนและสาขาธุรกิจที่สงวนจากการศึกษากฎหมายแม่บทว่าด้วยการลงทุนของคนต่างด้าว
และกฎหมายเฉพาะในรายสาขา 

 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงรายชื่อธุรกิจที่สงวนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เช่น 
ประเทศอินโดนีเซียได้มีการปรับปรุง “Negative List”1 เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 
ที่ผ่านมา ด้วยการยกเลิกธุรกิจถึง 45 สาขาออกจากรายการ Negative List เป็นต้น  

 การให้ข้อยกเว้นหรือการผ่อนปรนข้อจ ากัด เช่น การมีคณะกรรมการที่พิจารณาค าขอยกเว้น 
เป็นต้น 

2. การศึกษาธุรกิจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

คณะผู้วิจัยจะศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 รายการ 
โดยเลือกศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจเป้าหมายที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ดังต่อไปนี ้ 

1) ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม 
2) ธุรกิจบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
3) ธุรกิจการเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม 
4) ธุรกิจการให้บริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5) ธุรกิจบริการทางบัญช ี
6) ธุรกิจบริการทางกฎหมาย 
7) ธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑแ์ละบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
8) ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง 
9) ธุรกิจโทรคมนาคม 
10) ธุรกิจการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะท าการส ารวจและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายการธุรกิจเกี่ยวกับ 

                                           
1 Indonesia Foreign Investment - The 2016 Negative List ดาวโหลดข้อมูลได้ที่
http://www.gbgindonesia.com/en/main/legal_updates/indonesia_foreign_investment_the_2016_negative_list.php   
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(1) รายละเอียดของธุรกิจเป้าหมาย อย่างน้อยประกอบด้วย โครงสร้างธุรกิจ (เช่น จ านวน
ผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจทั้งไทยและต่างด้าว เงินทุน ส่วนแบ่งตลาด ฯลฯ) รูปแบบหรือ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จุดแข็งและจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจ 

(2) สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย อย่างน้อยประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้าน
เงินทุน ความรู้ความช านาญ เทคโนโลยี ความสามารถในการบริหารจัดการการตลาด รวมทั้ง
ความได้เปรียบเสียเปรียบ และความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเมื่อเทียบกับ
ผู้ประกอบการต่างด้าว 

(3) รูปแบบและแนวโน้มการเข้ามาประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ ทิศทางการขยายตัว 
รวมทั้งผลดีผลเสียจากการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ 
อย่างน้อยประกอบด้วย การน าเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้าง
งาน และผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย การก ากับดูแล และการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการก ากับดูแล ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งมาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างด้าวได้ พร้อมสรุปข้อคิดเห็น และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในแต่ละสาขาธุรกิจอย่างน้อยธุรกิจละ 3 ราย จ านวน 10 สาขาธุรกิจ  

3. สรุปผลการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
คณะผู้วิจัยจะสรุปผลการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่ก ากับ

ให้คนต่างชาติประกอบการโดยกฎหมาย หรือประเภทธุรกิจที่ควรสงวนไว้ รวมทั้งประเภทธุรกิจที่ควร
ส่งเสริมส าหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี ้

(1) ข้อเสนอพิจารณาก าหนดประเภทธุรกิจที่ควรสงวนไว้ส าหรับผู้ประกอบการไทยในลักษณะ 
Negative List พร้อมเหตุผลสนับสนุน และประเภทธุรกิจที่ควรเปิดเสรีให้คนต่างด้าวสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประเภทธุรกิจบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้อย่างมีความสอดคล้องกับ
สภาพการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(2) ข้อเสนอพิจารณาก าหนดวิธีการก ากับธุรกิจทั้งในกรณีที่ต้องขออนุญาต และกรณีที่ไม่ต้องขอ
อนุญาต เพื่อการก ากับเชิงนโยบายและการบริหารส าหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
ในประเทศไทย 

(3) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการส่งเสริม หรือวิธีการส าหรับการพัฒนาธุรกิจ
เป้าหมายของไทย ให้สามารถปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการต่างด้าวได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
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1.5.2 แผนปฏิบัติการ 

คณะผู้วิจัยน าแนวทางการด าเนินงานข้างต้นมาจัดท าแผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ 
(Action Plans) ซึ่ งประกอบด้วย กิจกรรม วิ ธีการด า เนินงาน ระยะเวลาการด า เนินงานของ 
แต่ละกิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดรายกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามตารางแผนปฏิบัติการดังนี้ 

 

 



14 

ตารางที่ 1.1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

1. การศึกษากฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

1.1 การศึกษากฎหมายของ
ไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวในประเทศไทย  

1.1.1 ศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 
นิยามคนต่างด้าว และประเภท
ธุรกิจที่ก ากับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวในประเทศไทย
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ผลกระทบในการบังคับใช้
กฎหมายแต่ละฉบับเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 

เดือนที่ 1 - 2  รายงานผลการศึกษา
กฎหมายของไทยที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวใน
ประเทศไทย 
 

 ศึกษากฎหมายแม่บทที่ก าหนดเงื่อนไขในการลงทุนของคนต่างด้าวในการ
เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย อาทิ 
o วิวัฒนาการในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าว 

และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 
 พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

o แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
o ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 

 ศึกษากฎหมายเฉพาะส าหรับธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสาขาธุรกิจนั้นๆ อาทิ 
o พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549  
o พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
o พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
o พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

 ศึกษากฎหมายอ่ืนๆ ที่ก าหนดข้อยกเว้นหรือสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของ
คนต่างด้าวในการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย อาทิ 
o พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

o พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560  

o ร่าง พ.ร.บ. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
o พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
o พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
o พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
o ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 1.1.2 ศึกษากระบวนการและ
วิธีการในการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศ
ไทย 

เดือนที่ 1 - 2  รายงานผล
การศึกษา
กระบวนการและ
วิธีการในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวใน
ประเทศไทย 

 

 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการและวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวทั้งข้อบททางกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง โดย
จ าแนกเป็นหัวข้อต่างๆ อาทิ 
o ขั้นตอนและสถิติการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว 
o การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในประเทศไทย 
o ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขออนุญาตประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว 

 สัมภาษณ์บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ในการ
ให้ค าปรึกษาการลงทุนของคนต่างชาติและจดทะเบียนบริษัทในประเทศ
ไทย  
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

 ศึกษาวิธ ีการที ่ผู ้ลงทุนต่างชาติใช้ในการหลีกเลี ่ยงข้อจ ากัดหุ ้นส่วน
ต่างชาติ ซึ่งมีหลากหลายวิธ ีเช่น 
o การถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัทโฮลดิ้ง  
o การถือหุ้นโดยผ่านนอมินีไทย  
o การก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ  
o การซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนัก

ลงทุนต่างชาติผ่านบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นต้น  

 ศึกษากรณีศึกษาของการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติในช่วงที่ผ่าน
มา อาทิ 
o กรณีบริษัท กุหลาบแก้ว จ ากัด  
o กรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1.2 การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลความตกลงหรือ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวในประเทศไทย 

1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ภายใต้ความตกลงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ทั้งที่ไทยเข้าร่วม
และอาจเข้าร่วมเป็นภาคีในทุก
ระดับ 

เดือนที่ 1 - 2  รายงานผล
การศึกษาความ
ตกลงหรือ
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทยที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ

 วิเคราะห์สาระส าคัญของบทบัญญัติภายใต้ความตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น นิยามของคนต่างด้าว สาขาบริการที่
เปิดเสรี การเข้าสู่ตลาด เป็นต้น โดยศึกษาความตกลงทั้งที่ไทยเข้าร่วมและ
อาจเข้าร่วมเป็นภาคีในทุกระดับ ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาค ระดับทวิ
ภาคี อาทิ 

o สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-
สหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity)  
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

ของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย 

o ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (AFAS)  
o ความตกลงทางการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)  
o ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)  
o ความตกลงว่าด้วยความลงทุนอาเซียน (ACIA)  
o ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและความตกลงว่าด้วยการค้า

บริการระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-KOREA Free 
Trade Agreement)  

o ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan 
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP)  

o ความตกลงเพื่อจัดตั้ ง เขตการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลีย-
นิ วซี แลนด์  (Agreement Establishing the ASEAN-Australia- 
New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)  

o เขตการค้า เสรีอาเซียน – จีน  (ASEAN - China Free Trade 
Agreement)  

o ความตกลงหุ นส วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP)  

o ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 
(Trans-Pacific Partnership: TPP) 

 วิ เ ค ร า ะ ห์ ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง บ ท บั ญ ญั ติ ภ า ย ใ ต้  UN Model Law  
เพื่อศึกษาผลกระทบของความตกลงต่างๆ ต่อการบังคับใช้กฎหมายนี้ 



18 

ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

1.3 การศึกษาวิเคราะห์การ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวเชิงเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 

1 . 3 . 1  ศึ ก ษ า แ ล ะ ท บ ท ว น
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่
เป็นมาตรฐานสากลและได้รับ
การยอมรับจากต่างประเทศ  
1.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ในเชิง
ลึกเพื่อเปรียบเทียบกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวของประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
อังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ 

เดือนที่ 2 - 5  รายงานผล
การศึกษาการ
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
เชิงเปรียบเทียบ
กับต่างประเทศ 

ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ 

 ระบบกฎหมาย บทบัญญัติกฎหมาย และการก าหนด “นิยามคนต่างด้าว” 
 กระบวนการและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในประเทศของ

คนต่างด้าว เช่น การขึ้นทะเบียนธุรกิจต่างด้าว การกลั่นกรองการลงทุนของ
คนต่างด้าวหลากหลายรูปแบบ  

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในรายสาขาที่
เกี่ยวกับการก ากับควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

1 . 4  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง
นโยบายในด้านการส่งเสริม
และการก ากั บดู แลการ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวที่เหมาะสม 

 

1 . 4 . 1  จั ด ท า ร่ า ง ข้ อ เ ส น อ
ทางเลือกเบื้องต้น 

 

เดือนที่ 2 - 5  ร่างข้อเสนอ
ทางเลือกเบื้องต้น 

 

จัดท าร่างข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้นโดยพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ 

 การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย  

 การก าหนด “ค านิยามคนต่างด้าว”  

 กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
และไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี  

 ผลดี-ผลเสียของข้อเสนอแนะทางเลือกดังกล่าว และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีน าไปปฏิบัติ 
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

 การก ากับดูแลและวิธีการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การจัดท าฐานข้อมูลบริษัท
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยอย่างเป็นระบบ 

 1.4.2 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากผู้ เกี่ยวข้อง 
(Stakeholder) ใ น ร ะ ดั บ
นโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

เดือนที่ 5  สรุปประเด็นที่ได้
จากการรับฟัง
ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 

 จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งคนไทยและคน
ต่างชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจ านวนไม่น้อยกว่า 30 
ราย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ
ร่างข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วย 
o ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ 
o หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน กระทรวงแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
ต้น 

o หน่วยงานก ากับดูแลภายใต้กฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสาขาธุรกิจนั้นๆ อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  

o หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 
เป็นต้น 
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

 1.4.3 จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในด้านการส่งเสริมและ
การก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสม
ในประเทศไทย 

 

เดือนที่ 6  ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น และน ามาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงร่างข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้น เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อไป 

2. การศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2.1 การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบ
การก าหนดประเภทธุรกิจที่
ก ากับ หรือธุรกิจที่ควรสงวน
ไว้ของไทยกับต่างประเทศ  

2.1.1 ศึกษากฎระเบียบที่ใช้ใน
การจ ากัดการประกอบธุรกิจของ
ทุนต่างชาติ และกระบวนการใน
การกลั่นกรองการลงทุนที่อาจ 
“ขัดกับผลประโยชน์” ของ
ประเทศ 

เดือนที่ 3 - 6  รายงานผลการศึกษา
กฎระเบียบที่ใช้ในการ
จ ากัดการประกอบ
ธุรกิจของทุนต่างชาติ 
และกระบวนการใน
การกลั่นกรองการ
ลงทุนที่อาจ “ขัดกับ
ผลประโยชน์” ของ
ประเทศ 

 ศึกษาข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาว่ามีการปฏิเสธการลงทุนของคนต่างด้าวใน
กรณีไหนบ้างและด้วยเหตุผลอย่างไร 

 ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการกลั่นกรองการลงทุนว่าเป็นอย่างไร 

 ศึกษาวิธีการในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ และแนวทาง
ในการกลั่นกรองการลงทุนของประเทศที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจใกล้เคียง
กับไทย เช่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ เป็นต้น  
 

 2.1.2 ศึกษาข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง

เดือนที่ 3 - 6  รายงานผลการศึกษา
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ

การศึกษาในส่วนนี้จะพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

ด้าว และแนวทางในการสงวน
ธุรกิจส าหรับคนต่างด้าว 

ประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว และแนวทาง
ในการสงวนธุรกิจ
ส าหรับคนต่างด้าว 

 จ านวนและสาขาธุรกิจที่สงวนจากการศึกษากฎหมายแม่ว่าด้วยการ
ลงทุนของคนต่างด้าวและกฎหมายเฉพาะในรายสาขา 

 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงรายชื่อธุรกิจที่สงวนให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ  

 การให้ข้อยกเว้นหรือการผ่อนปรนข้อจ ากัด  

2.2 การศึกษาธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นธุรกิจ
ตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542  

2 . 2 . 1  ศึ ก ษ า  ส า ร ว จ แ ล ะ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของ
ธุรกิจกลุ่มเป้าหมายจ านวน 
10 รายการ ดังต่อไปนี้  

1) ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทใน
เครือในกลุ่ม 

2) ธุรกิจบริการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน 

3) ธุรกิจการเป็นเจ้าของกิจการ
โรงแรม 

4) ธุ ร กิ จ ก า ร ให้ บ ริ ก า รทา ง
การเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5) ธุรกิจบริการทางบัญชี 
6) ธุรกิจบริการทางกฎหมาย 

เดือนที่ 3 - 6  รายงานผล
การศึกษาธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

 ส ารวจและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายการธุรกิจเกี่ยวกับ 

o รายละเอียดของธุรกิจเป้าหมาย อย่างน้อยประกอบด้วย โครงสร้าง
ธุรกิจ (เช่น จ านวนผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจทั้งไทยและต่างด้าว 
เงินทุน ส่วนแบ่งตลาด ฯลฯ) รูปแบบหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 
จุดแข็งและจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจ 

o สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย อย่างน้อย
ประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านเงินทุน ความรู้ความช านาญ 
เทคโนโลยี ความสามารถในการบริหารจัดการการตลาด รวมทั้ง
ความได้เปรียบเสียเปรียบ และความพร้อมในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการต่างด้าว 

o รูปแบบและแนวโน้มการเข้ามาประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
ต่างชาติ ทิศทางการขยายตัว รวมทั้งผลดีผลเสียจากการเข้ามา
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อย่าง
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

7) ธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์และ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ 

8) ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม
และการก่อสร้าง 

9) ธุรกิจโทรคมนาคม 
10) ธุรกิจการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

น้อยประกอบด้วย การน าเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การจ้างงาน และผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ 

 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย การก ากับดูแล และการส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจ อาทิ 
o ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ 
o ผู้รับบริการในธุรกิจบริการนั้นๆ 
o หน่วยงานก ากับดูแล 
o สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง 

2.3 สรุปผลการศึกษา และ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

2.3.1 สรุปผลการศึกษา และ
จั ดท า ข้ อ เ สนอแนะ เ ชิ ง
นโยบายเกี่ยวกับประเภท
ธุรกิจที่ก ากับให้คนต่างชาติ
ประกอบการโดยกฎหมาย 
หรือประเภทธุรกิจที่ควร
สงวนไว้  รวมทั้งประเภท
ธุรกิจที่ควรส่งเสริมส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย  

เดือนที่ 5 - 6  ข้อเสนอพิจารณา
ก าหนดประเภท
ธุรกิจที่ควรสงวนไว้
ส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย
ในลักษณะ 
Negative List 

 ข้อเสนอพิจารณา
ก าหนดวิธีการ
ก ากับธุรกิจทั้งใน

 จัดท าข้อเสนอพิจารณาก าหนดประเภทธุรกิจที่ควรสงวนไว้ส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยในลักษณะ Negative List พร้อมเหตุผลสนับสนุน 
และประเภทธุรกิจที่ควรเปิดเสรีให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้  

 ข้อเสนอพิจารณาก าหนดวิธีการก ากับธุรกิจทั้งในกรณีที่ต้องขออนุญาต 
และกรณีที่ไม่ต้องขออนุญาต  

 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการส่งเสริม หรือวิธีการส าหรับการ
พัฒนาธุรกิจ เป้าหมายของไทย ให้สามารถปรับตัว และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างด้าวได้ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว 
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

กรณีที่ต้องขอ
อนุญาต และกรณี
ที่ไม่ต้องขออนุญาต 

 ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

3. การส่งมอบงาน 

3.1 รายงานแผนแนว
ทางการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) 

3.1.1 ส่งมอบรายงานแผนแนว
ทางการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และ CD จ านวน 3 ชุด  

30 วัน  รายงานแผนแนว
ทางการ
ด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 

 จัดท ารายงานแผนแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) และ CD จ านวน 3 ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย แนว
ทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3.2 รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 1 

3.2.1 ส่งมอบรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และ CD 
จ านวน 3 ชุด 

75 วัน  รายงาน
ความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 1 

 จัดท ารายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และ CD จ านวน 3 ชุด โดยมี
รายละเอียดตามหัวข้อ 1.1 และ 1.2 ภายใน 75 วัน นับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา 

3.3 รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งที่ 2 

3.3.1 ส่งมอบรายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และ CD 
จ านวน 3 ชุด 

180 วัน  รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง
ที่ 2 

 จัดท ารายงานความกา้วหน้าครั้งที่ 2 และ CD จ านวน 3 ชุด โดยมี
รายละเอียดตามหัวข้อ 1.3 -1.4 และ 2.1-2.3 ภายใน 180 วัน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา 
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ประเด็นการศึกษา กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม วิธีการศึกษา/ การด าเนินการ 

3.4 รายงานฉบับสมบูรณ์ 3.4.1 ส่งมอบรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และ CD จ านวน 3 ชุด 

210 วัน  รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

 จัดท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ CD จ านวน 3 
ชุด ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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บทที่ 2 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งก าหนด
ทั้งนิยามของคนต่างด้าว ประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจในไทยได้ รวมทั้ง
กระบวนการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ส่งผล
กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และยังเป็นช่องโหว่ให้เกิดการหลีกเลี่ยง
ข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติในหลายรูปแบบ  

การศึกษาในส่วนน้ี จ าแนกได้เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) กฎหมายการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2) กระบวนการและวิธีการในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 3) การหลีกเลี ่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติ และ 4) 
กรณีศึกษาการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติ 

2.1 กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยจ าแนกได้เป็น 3 
ประเภทหลักได้แก่ กฎหมายแม่บท กฎหมายซึ่งบัญญัติไว้เฉพาะส าหรับธุรกิจบริการบางสาขา และ
กฎหมายอื่นๆ ที่ก าหนดข้อยกเว้นและการส่งเสริมการลงทุนส าหรับนักลงทุนต่างด้าว ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

2.1.1 กฎหมายแม่บท 

2.1.1.1 วิวัฒนาการในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าว 

ก่อนปี พ.ศ. 2515 ไทยไม่มีมาตรการกีดกันการลงทุนของต่างชาติ แต่เนื่องจากคนต่างชาติ
เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศจ านวนมากขึ้นเป็นล าดับ ในปี 2515 จึงได้มีกฎหมายควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวขึ้นมาบังคับใช้เป็นครั้งแรก คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 (ปว. 281) เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย และเพื่อรักษาดุลอ านาจทางการค้าและทางเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาได้มีการออก
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่
แทนประกาศของคณะปฏิวัติ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้มากขึ้น  
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 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบบัที่ 281   

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515  เป็นกฎหมาย
ควบคุมการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไทยประกาศใช้เพื่อจ ากัดสิทธิการลงทุนของต่างชาติฉบับ
แรก โดยคณะปฏิวัติในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า มีคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร
จ านวนมากและทวีขึ้นเป็นล าดับ จึงควรมีหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อรักษา
ดุลอ านาจทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ  ประกอบกับประชาชนชาวไทยมีความสามารถทั้งใน
ด้านวิทยาการและก าลังเงินที่จะประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ มากขึ้น และเพื่อให้การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวเปน็ประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม 

ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวได้จ ากัดสัดส่วนหุ้นส่วนคนต่างด้าวในธุรกิจในบัญชี
แนบท้ายกฎหมายไว้ไม่เกินร้อยละ 49  ส าหรับธุรกิจที่ปรากฏในบัญชีแนบท้าย (ก)–(ค) ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่บังคับใช้ ในปัจจุบันและได้ระบุ
ความหมายของคนต่างด้าวในข้อ 3 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ไว้ดังนี้  

“คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและให้รวมตลอดถึง  

(1)  นิติบุคคล ซึ่งทนุตั้งแต่กึ่งหนึ่งของบุคคลนั้นเป็นของคนต่างด้าว  

(2)  นิติบุคคลซึ่งมคีนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น ผู้
เป็นหุ้นส่วน หรือผู้เป็นสมาชิก ไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใด  

ค านิยามดังกล่าวก าหนดให้มีการพิจารณาหุ้นส่วนของคนต่างด้าวจากทั้งสัดส่วนการถือหุ้นและ
สัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทจริง ทั้งนี้ได้มีการตีความค านิยามของ “คนต่างด้าว” โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในกรณีของ บริษัท เอบีบี  ดิสทรีบิวชั่น จ ากัด ในปี 2534 ว่า การพิจารณาทุนของคนต่างด้าว
ต้องพิจารณาทุนทั้งหมดตามความเป็นจริง โดยต้องพิจารณาทุนของคนต่างด้าวในนิติบุคคลอื่นที่เข้า
มาร่วมลงทุนในบริษัทนั้นๆ ด้วย จึงท าให้การพิจารณาคนต่างด้าวตาม ปว. 281 จะต้องนับหุ้นสะสม
ตั้งแต่ชั้นล่างสุดขึ้นไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

สืบเนื่องจากผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีของบริษัท เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น 
จ ากัด กรมทะเบียนการค้าได้ด าเนินการเพื่อตรวจสอบการถือหุ้นของคนต่างด้าวในนิติบุคคลไทยใน
หลายล าดับชั้นของการถือหุ้นและพบว่า มีบริษัทจดทะเบียนจ านวนมากที่มีสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหาก
นับรวมการถือหุ้นทางอ้อมด้วย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนต่างด้าวมีบทบาทอย่างมากในเศรษฐกิจไทย 
รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ในสมัยนั้นมีความเห็นว่าหากมีการตีความค าจ ากัดความของค าว่า 
“ทุน” ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
จึงมีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
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พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 โดยให้ยกเลิกบทนิยามของค าว่า `คนต่างด้าว' ใน
ข้อ 3(1)  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฯ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวนั้นจะพิจารณาจาก
การถือหุ้นและทุนในนิติบุคคลนั้นๆ ชั้นเดียวโดยไม่พิจารณาถึงทุนของคนต่างด้าวในนิติบุคคลอื่นๆ ที่
เข้ามาร่วมลงทุนในนิติบุคคลนั้น จึงเข้าหลักเกณฑ์สัดส่วนการถือหุ้นคนไทยกับต่างชาติที่ร้อยละ 49:51 
ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 เป็นกฎหมายควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ตราขึ้นมาบังคับใช้แทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  281 
เพื่อที่จะให้มาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีการ
แบ่งกลุ่มประเภทของธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนเป็น 3 บัญชี (ดูรายละเอียดบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในภาคผนวกที่ 2.1)  ส าหรับธุรกิจใน
บัญชี 2 และบัญชี 3 แม้จะห้ามต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ก็ขออนุญาตได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีส าหรับธุรกิจในบัญชี 2 และจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวโดยอนุมัติของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในกรณีของธุรกิจในบัญชี 3 นอกจากนี้แล้ว  
มาตรา 10 ของกฎหมายระบุว่ามิให้บังคับใช้กับคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจภายใต้สนธิสัญญาที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีอีกด้วย แต่ต้องขอหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ระบุค าจ ากัดความของชาวต่างชาติ ไว้
ดังนี้  

(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

(2) นิติบุคคลซึง่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
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(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุน2ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) 
หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของ
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(ข) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
ผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1) 

(4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุน
มีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

ความหมายของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ คล้ายคลึงกับใน 
ปว. 281 ซึ่งหมายความว่าสัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติจะพิจารณาจากการถือหุ้นและการลงทุนโดยตรง
เท่านั้นเช่นกัน แต่จะต่างกันเพียงเล็กน้อยที่ (1) กฎหมายฉบับใหม่ไม่มีเงื่อนไขว่านิติบุคคลที่มีสัญชาติ
ไทยต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เนื่องจากในทางปฏิบัติจ านวนผู้ถือหุ้นไม่มีผล
อย่างใดต่อการเป็นเจ้าของหรือการมีอ านาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลหากผู้ถือหุ้นไทยถือหุ้น
จ านวนน้อยมาก เช่นคนละ 1 หุ้นเท่านั้น (2) กฎหมายฉบับใหม่ไม่มีเงื่อนไขว่าจ านวนกรรมการคนไทย
ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนเงินทุนของคนไทยซึ่งเป็นการผ่อนปรนให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามาบริหาร
จัดการธุรกิจได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกรรมการคนไทยที่เป็นนอมิน ี

แม้กฎหมายฉบับนี้มิได้เข้มงวดเรื่องการถือหุ้นทางอ้อมหรือการเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจไทย
ของคนต่างด้าว แต่การถือหุ้นแทนมีความผิดทางอาญาส าหรับทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นไทยที่เป็น
นอมินี  มาตรา 36 ก าหนดว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่ให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวในการฝ่า
ฝืนกฎหมายมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับระหว่างหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 37 ก าหนดบทลงโทษส าหรับคนต่างด้าวเช่นเดียวกับในมาตรา 36  แต่ในทางปฏิบัติ  ก็ยังมีการ
ถือหุ้นแบบนอมินีกันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งในกรณีของการขายหุ้นชินคอร์ปให้กับเทมาเส็ก ที่มีการ
เรียกร้องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นไทยในบริษัทกุหลาบแก้วดังที่จะกล่าวถึงในส่วน
ต่อไปเป็นนอมินีให้แก่เทมาเส็กหรือไม่  ผลการพิจารณานี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของ
สัญชาติของบริษัทในเครือชินคอร์ปอีกหลายบริษัท รวมถึงบริษัทไทยแอร์ เอเชีย เอไอเอส ชินแซทเทล
ไลต ์และไอทีวี ด้วย 

เมือ่วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกค าสั่งให้ผู้ถือหุ้นไทยทุกคน
แสดงหลักฐานและที่มาของเงินลงทุนประกอบค าขอจดทะเบียนโดยต้องแสดงจ านวนเงินที่สอดคล้อง

                                           
2 ตามมาตรา 4 วรรคสาม “ทุน” หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ากัด หรือทุนช าระแล้วของบริษัทมหาชนจ ากัดหรือเงินที่ผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกน ามาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น 
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กับจ านวนเงินที่ลงทุน ส าหรับบริษัทจ ากัดที่มีหุ้นส่วนต่างชาติต้ังแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 40 แต่เป็นผู้มีอ านาจในการกระท า
การแทนบริษัท เอกสารที่ใช้ได้แก่ (1) ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (2) เอกสารที่
ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงิน และ (3) ส าเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่
น ามาลงทุน3  

ผู้วิจัยคิดว่ามาตรการดังกล่าวอาจไม่ได้ผลในทางปฏิบัติมากนัก เนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างด้าวจะลด
การถือหุ้นให้ต่ ากว่าร้อยละ 40 เพื่อที่จะมิให้เป็นเป้าในการตรวจสอบ (ดังที่เกิดขึ้นในกรณีของการถือ
ครองที่ดินซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อไป) และเพิ่มการถือหุ้นผ่านนอมินีคนไทยที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียง
พอที่จะสามารถเป็นนอมินีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากนัก ยกเว้นในกรณีของการซื้อกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
เงินหลักพันล้านหรือหมื่นล้านบาท หากเป็นเช่นนั้น  ค าสั่งดังกล่าวจะไม่มีผลใดๆ นอกจากจะเป็นการ
ตัดนอมินีที่มีรายได้น้อยออกไปจากวงจรเท่านั้น 

จากการนิยามคนต่างด้าวโดยนับทุนเพียงชั้นเดียวซึ่งไม่สะท้อนความเป็นเจ้าของที่แท้จริง 
เนื่องจากมิได้พิจารณาลึกลงไปถึงที่มาของทุน หรืออ านาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้นๆ ท าให้มี
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี 2550 โดยคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
เสนอร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาในสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เพื่อก าหนดนิยามของคนต่างด้าวให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยการให้พิจารณารวมถึง
อ านาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้นๆ จากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (voting right) โดย
แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม “คนต่างด้าว” ดังกล่าวให้หมายรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่คน
ต่างด้าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจ านวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไประหว่างอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นวาระลงในช่วงปลายปี 25504  

2.1.1.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การพิจารณาความหมายของคนต่างด้าวตามบทบัญญัติของกฎหมายอาจมีหลายนัยขึ้นอยู่กับ
การตีความ ซึ่งบางกรณีผู้ตีความอาจมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ท าให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหาข้อยุติ ซึ่งที่ผ่านมามีกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา อาทิ กรณี บริษัท ไทย คิวพี จ ากัด และบริษัท เอบีบี ดิสทรีบิวช่ัน 
จ ากัด โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี ้

                                           
3 ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 102/2549 เรื่อง ก าหนดเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
4 อิสร์กุล อุณหเกตุ 2556 โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย: บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 สถาบันพระปกเกล้า 
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บริษัท ไทย คิวพี จ ากัด  

ในปี พ.ศ. 2534  บริษัท ไทย คิวพี จ ากัด ต้องการรับโอนที่ดินเพื่อสร้างที่พักพนักงาน  บริษัท
ดังกล่าวมีหุ้นส่วนต่างชาติร้อยละ 49 และหุ้นส่วนไทยร้อยละ 51  นอกจากนี้แล้ว ยังมีหุ้นส่วนต่างชาติ
ในผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทยอีก 3 ราย จึงเกิดการถกเถียงในกรมที่ดินว่า บริษัทดังกล่าวมีทุนต่างด้าว
เกินร้อยละ 49 ของทุนทั้งหมดหรือไม่ เพราะถ้าหากเกินร้อยละ 49 จะไม่สามารถซื้อหรือรับโอนที่ดิน
ในประเทศไทย โดยมีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ 1 เห็นว่า บริษัท ไทย คิวพี มีทุนต่างชาติไม่เกิน
ร้อยละ 49 หากพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ขณะที่ฝ่ายที่ 2 เห็นว่า บริษัท ไทย คิวพี มีทุน
ต่างชาติเกินร้อยละ 49 หากพิจารณาจากนิติบุคคลต่างด้าวที่ร่วมถือหุ้นในบริษัท 3 บริษัทด้วย  กรม
ที่ดินจึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหาข้อยุติ  

แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ พิจารณาผู้
ถือหุ้นและพิจารณาจากทุน ในแง่ของผู้ถือหุ้นนั้นหากมีบริษัทอื่นเข้ามาถือหุ้นด้วย ให้ถือเป็นผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งนับจ านวนผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทผู้ถือหุ้นโดยตรงเป็น 1 หน่วย ส่วนการพิจารณาในแง่ทุนนั้น อาจ
พิจารณาทุนของต่างด้าวที่น ามาลงในบริษัทนั้นโดยตรงหรือพิจารณาจากทุนที่น ามาลงทุนในบริษัทตาม
ความเป็นจริง ซึ่งจะต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นส าคัญ ในกรณีนี้ ประมวลกฎหมายที่ดินมี
เจตนารมณ์ที่จะก าหนดมาตรการในการคุ้มครองที่ดินในประเทศไทยมิให้ตกอยู่ในอ านาจจัดการของคน
ต่างด้าวได้โดยง่าย คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาทุนของต่างด้าวที่น ามาลงทุนในบริษัทตามความเป็น
จริง โดยพิจารณาไปถึงสัดส่วนของทุนต่างด้าวในนิติบุคคลอื่นที่เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนั้นด้วย 
เพราะหากพิจารณาเฉพาะทุนที่น ามาลงโดยตรง อาจท าให้ต่างด้าวมีสิทธิในที่ดินในประเทศไทยตามที่
กฎหมายก าหนดได้  ดังนั้น บริษัท ไทยคิวพี จึงมีทุนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนต่างดา้ว5 (ดูรูปที่ 2.1)  
  

                                           
5 คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จ 332/2535 บันทึกเรื่อง ความหมายของค าว่า “คนต่างด้าว” ตามมาตรา 97 (1) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (กรณีบริษัท ไทยคิวพี จ ากัด) 
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รูปที่  2.1  แนวทางการพิจารณาฐานะ “คนต่างด้าว” กรณีบริษัท ไทยคิวพี จ ากัด  
ตามมาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ที่มา : ประมวลจากบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เลขเสร็จ 332/2535) เรื่อง ความหมายของคนต่างด้าว ตามมาตรา 97 แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีบริษัท ไทยคิวพี จ ากัด) 

บริษัท เอบีบี ดิสทรีบิวช่ัน จ ากัด 

บริษัทเอบีบี ดิสทรีบิวชั่น จ ากัด (บริษัท เอบีบีฯ) ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ด้วยทุน
จดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ านวน 6 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในจ านวนนี้เป็น
หุ้นสามัญ 294,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดได้แก่ บริษัท 
เอบีบี เอเซีย อาบราวน์ โบเวอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์  
ส่วนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งหมายถึงหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดมี 8 
รายประกอบด้วยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยจ านวน 7 คน ถือคนละ 1 หุ้น และบริษัท เอเซีย อาบราวน์ 
โฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นส่วนที่เหลือ6 (ดูรูปที่ 2.2 ประกอบ) 

รูปที่ 2.2 แนวทางการพิจารณาฐานะ “คนต่างดา้ว” ตามข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบั
ที่ 281 กรณีบริษัท เอบีบี ดสิทรีบิวชั่น จ ากัด โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา  

                                           
6 คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จ 332/2535 บันทึกเรื่อง ความหมายของค าว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (กรณีบริษัท เอบีบี ดีสทรีบิวชั่น จ ากัด) 
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ที่มา: ประมวลจากบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เลขเสร็จ 332/2535) เรื่อง ความหมายของคนต่างด้าว ตามข้อ 3 แห่งประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2515 (กรณีบริษัท เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น จ ากัด) 

เจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้าได้พิจารณาค าขอจดทะเบียนของบริษัท เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น 
จ ากัด แล้วมีความเห็นแตกต่างกัน 2 ฝ่าย  ฝ่ายที่ 1 เห็นว่าบริษัท เอบีบีฯ ไม่มีฐานะเป็น “คนต่างด้าว” 
เพราะบริษัทเอเซีย อาบราวน์ โบเวอรี่ โฮลดิ้ง จ ากัด นั้นมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยทุนเป็นของคนไทย 
ร้อยละ 51 และคนต่างด้าวร้อยละ 49 และจ านวนผู้ถือหุ้นของคนไทยก็มากกว่า จึงถือเป็นนิติบุคคล
ไทย การเข้าถือหุ้นในบริษัท เอบีบีฯ จึงมีสภาพเหมือนคนไทยเข้าถือหุ้น  และท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท เอบีบีฯ ประกอบด้วยคนไทยร้อยละ 51 คนต่างด้าวร้อยละ 49 จึงไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคล
ต่างด้าว 

ฝ่ายที่ 2 เห็นว่าบริษัท เอบีบีฯ มีฐานะเป็นคนต่างด้าวเนื่องจากการถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วน
ร้อยละ 49 แล้ว  ผู้ลงทุนต่างชาติยังมีหุ้นส่วนในนิติบุคคลไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 49 ท า
ให้จ านวนหุ้นต่างด้าวที่ถือในบริษัท เอบีบีฯ หากรวมถึงการถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทโฮลดิ้งจะมากกว่า
ร้อยละ 50 จึงถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ตามนัยข้อ 3 (1) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281  

ในการพิจารณาคดีนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา แยกพิจารณาเป็น 2 มิติ  ในมิติของการถือหุ้น
กับในมิติของทุน  ในมิติของการถือหุ้นนั้น  การที่บริษัทอื่นเข้ามาถือหุ้นในบริษัทใดนั้นย่อมเป็นการถือ
หุ้นของนิติบุคคลซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา การนับจ านวนผู้ถือหุ้นจึงนับ
เฉพาะตัวบริษัทผู้ถือหุ้นโดยตรงเป็น 1 หน่วย 

ส่วนการพิจารณาสัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติในมิติของทุนนั้นอาจพิจารณาทุนต่างด้าวที่น ามาลง
ในบริษัทโดยตรงหรือพิจารณาทุนที่น ามาลงในบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการกฤษฎีกามี
ความเห็นว่าในการวินิจฉัยจ าเป็นต้องศึกษาถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติประกอบ โดยบทบัญญัติมี
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เจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้นิติบุคคลต่างด้าวประกอบกิจการประเภทที่ก าหนดแข่งขันกับคนไทย ใน
กรณีนี้คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาทุนต่างด้าวที่น ามาลงทุนในบริษัทตามความเป็นจริง โดยพิจารณา
ลงไปถึงสัดส่วนของทุนต่างด้าวในบุคคลอื่นที่เข้ามาร่วมทุนในบริษัทนั้นด้วย แล้วน ามาคิดในอัตราที่เป็น
สัดส่วนกัน กรณีนี้พิจารณาสัดส่วนทุนต่างด้าว 1 คน ในบริษัท เอเซีย อาบราวน์ โบเวอรี่ โฮลดิ้ง จ ากัด 
บริษัทเอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง พีทีอี ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ พิจารณาร่วมกับทุนต่างด้าวร้อยละ 49 ใน
บริษัท เอบีบี เอเซีย อาบราวน์ โบเวอรี่ จ ากัด ที่จดทะเบียนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มาคิดรวมใน
อัตราที่เป็นสัดส่วนกันแล้ว ท าให้ทุนต่างด้าวที่มีอยู่ในบริษัทเอบีบี ดิสทรีบิวชั่น มีอยู่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึง
มีฐานะเป็น “คนต่างด้าว” ตามนัยข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 

2.1.1.3 ปญัหาในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัต ิ

เกณฑ์การพิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติของประเทศไทย โดยทั่วไปแล้วไทยพิจารณาค าว่า 
“ชาวต่างชาติ” ภายใต้เงื่อนไขตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น
กฎหมายด้านเศรษฐกิจที่ก าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองการลงทุนของคนไทยจากการแข่งขันของต่างชาติ โดย
ได้ให้ค าจ ากัดความของชาวต่างชาติ ตามมาตรา 4 ข้อ (3) ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลต่างด้าว (บริษัท
ต่างชาติ)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าไทยพิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติจากเกณฑ์สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้น
ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  หากบริษัท/นิติบุคคลใดมีบุคคลหรือบริษัทต่าง
ด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ถือได้ว่า มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติ  

การพิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว เหมาะส าหรับธุรกิจที่เปิดให้ต่างชาติ
เข้ามาด าเนินธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับหุ้นส่วนต่างชาติ เช่น บริการทางการเงินที่ไทยเปิดตลาด
ให้ต่างชาติเข้ามาแข่งขันโดยถือหุ้นข้างมากได้แล้ว ท าให้ บริษัท GE Capital (Thailand) Limited ซึ่ง
มีบุคคลสัญชาติอเมริกันถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 99 จึงกล่าวได้ว่า บริษัท GE Capital (Thailand) Limited 
เป็นบริษัทต่างชาติสัญชาติอเมริกัน 

แต่ในกรณีที่ธุรกิจใดๆ ที่ไทยยังไม่เปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาด าเนินการได้เต็มรูปแบบโดยมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเพดานการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนมากจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติอาจเป็นหนทางให้
ต่างชาติหลีกเลี่ยงกฎหมายในลักษณะการถือหุ้นทางอ้อม (indirect holding) หรือมีอ านาจการควบคุม
การก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษัทในฐานะกรรมการ (Board) ของบริษัท หรือเป็น
บุคคลผู้มีสิทธิในการออกเสียง (Voting Share) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม  

ยกตัวอย่างเช่น กิจการการบิน ซึ่งห้ามคนต่างชาติประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ ตามบัญชีหนึ่งท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่าง
ด้าว เมื่อพิจารณาโครงสร้างผู้ถือหุ้นสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสายการบินภายในประเทศที่มี
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ต่างชาติถือหุ้นเต็มเพดานที่กฎหมายก าหนดคือร้อยละ 497 จากสัญชาติผู้ถือหุ้น (Ownership) เฉพาะ
การถือหุ้นทางตรง (Direct Holding) จะเห็นได้ว่า ไทยแอร์เอเชียมีทุนไทยร้อยละ 51 และทุนต่างด้าว 
ร้อยละ 49 จึงอาจกล่าวได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินของคนไทย  แต่หากพิจารณา
การถือหุ้นทางอ้อม (Indirect Holding)  ในล าดับถัดมา (ยังไม่รวมถึงการถือหุ้นใน holding 
company) พบว่า มีนิติบุคคลต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 49 และบุคคลธรรมดาต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 1 
คิดรวมเป็นร้อยละ 50 ในกรณีนี้ หากพิจารณาการถือหุ้นทางอ้อมร่วมด้วย อาจกล่าวได้ว่า ไทยแอร์
เอเชีย มีต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 49  ซึ่งขัดกับกฎหมายของไทยที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจการ
บิน (ดูรูปที่ 2.3 ) 
รูปที่ 2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia Co.,Ltd

Direct Holding

Ownership

    50%

         49%

         

Indirect Holding

AA International 
limited 49%

                 1%

SHIN  50%

                 51.98%

                  44.14%

UBS AG Singapore 1.27%

                 0.70%

                  
           49

               
           49

               ??  
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

จากข้อจ ากัดข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้สัดส่วนสัญชาติผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์ไม่สามารถบ่งชี้
สถานะบริษัทต่างชาติได้ชัดเจน นอกจากนี้สัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจาก
การซื้อขายหุ้น โดยเฉพาะในกรณีของบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งทั่วโลก  
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ใช้เกณฑ์อ านาจการควบคุมบริษัทพิจารณาร่วมด้วยว่าผู้มีอ านาจ
ในการควบคุมนโยบายการด าเนินงานของบริษัทนั้นมีต่างชาติควบคุมหรือไม ่

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาตินิติบุคคลไว้ชัดเจน ท า
ให้การพิจารณาความหมายของ “ชาวต่างชาต”ิ และการควบคุมการถือหุ้นของต่างชาติในการประกอบ

                                           
7 สายการบินอื่นๆ ที่มีต่างชาติถือหุ้นร่วมด้วย ได้แก่ การบินไทย (ร้อยละ 18.50)  พีบีแอร์ (ร้อยละ 16) โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ (ร้อยละ 
2.02)  
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ธุรกิจในประเทศไทยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นส าคัญ เว้น
แต่ธุรกิจนั้นๆ จะมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการควบคุมการถือหุ้นของชาวต่างชาติเป็นการเฉพาะก็ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ควบคุมเป็นหลัก เช่น ที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินใน
ประเทศตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีบทบัญญัติมีบทบัญญัติความหมายของคนต่างชาติด้วย ซึ่งมีข้อ
ห้ามมิให้คนต่างด้าวซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยโดยถือหุ้นข้างมากได้  

โดยสรุปแล้ว แนวทางการพิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติของไทยในปัจจุบันโดยใช้เกณฑ์
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติยังมีช่องโหว่ อาจท าให้ต่างชาติใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการ
ถือหุ้นทางอ้อมหรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท มีการอ าพรางสถานะที่แท้จริง เพื่อเข้ามาด าเนินธุรกิจ
ที่กฎหมายไทยห้ามมิให้ต่างชาติประกอบธุรกิจ หรือเข้ามามีสิทธิในที่ดินเกินเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
โดยอาศัยสิทธิในนามของนิติบุคคลไทยได้   นอกจากนี้ กฎหมายไทยที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างด้าว 
อาจพิจารณาได้หลายนัย ท าให้มีหลายความหมาย ซึ่งในการพิจารณาจะต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติความหมายของคนต่างด้าวประกอบด้วย ท าให้การพิจารณาสถานะบริษัทโดยเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติในบางกรณีไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ซึ่งอาจต้องยื่นเรื่องไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความเป็นกรณีไปตามตัวอย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

2.1.2 กฎหมายเฉพาะ 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 ไม่บังคับใช้กับธุรกิจที่มีกฎหมาย
เฉพาะที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสาขาธุรกิจนั้นๆ เช่น ธุรกิจการ
ธนาคาร ประกันภัย การขนส่งทางอากาศ หรือโทรคมนาคม เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณาสัญชาติของ
นิติบุคคลในกฎหมายแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันออกไปและอาจไม่เหมือนกับแนวทางที่ใช้ตาม พ .ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในส่วนนี้จะศึกษากฎหมายเฉพาะที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมายการเดินอากาศ และกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมของนักลงทุนต่างด้าวในประเทศไทย โดยเดิมทีนั้น มาตรา 8 ของกฎหมายมี
ข้อก าหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สาม จะต้องมี
สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างชาติไม่เกินร้อยละ 25 และมีกรรมการที่เป็นคนไทยไม่น้อยกว่าสามใน
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สี่8  ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้ คือ กิจการโทรคมนาคมบางประเภทต้องใช้ทุนเป็นจ านวนมากและใช้
เทคโนโลยีสูง จึงต้องพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาตินั้นเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการระดมทุนจากผู้ลงทุนต่างประเทศ จึงมีการแก้ไขเพิ่มสัดส่วน
การถือครองหุ้นของคนต่างด้าวจากเดิมก าหนดไว้ที่ร้อยละ 25 เป็นไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 49 โดยมี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2549 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สามใหม่เหลือเพียงหลักเกณฑ์ 2 ประการ 
กล่าวคือ (1) ต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ (2) 
ให้อ านาจคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) ในการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส าหรับ 
การประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทที่เป็นนิติบุคคลจะต้องก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวได ้

มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ระบุไว้ว่า “ผู้
ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในการนี้คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส าหรับ
การประกอบกิจการบางลักษณะหรือบางประเภทที่เป็นนิติบุคคลจะต้องก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวด้วยก็ได้” คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในปี 2555 เพื่อก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวในรูปแบบต่างๆ โดยก าหนดนิยามค าว่าการครอบง า
กิจการไว้ดังนี ้

“การครอบง ากิจการ” หมายความว่า การมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การด าเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ 
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของ ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ

                                           
8 มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ แบบที่ 
1 ส าหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เช่น  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เป็นต้น  แบบที่ 2 ส าหรับ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีหรือไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโทรคมนาคมเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น 
เช่น บริษัทที่ต้องการจะติดตั้งโครงข่ายและระบบการสื่อสารส าหรับสาขาของบริษัทในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น  และแบบที่ 3 ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและให้บริการแก่บุคคลในวงกว้าง เช่น ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์บ้านใน
ปัจจุบัน 
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จ านวน สิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการ
แต่งต้ังหรือ การถอดถอนกรรมการต้ังแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

ประกาศฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดบัญชีข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคน
ต่างด้าวในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้

(1) การครอบง ากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี ้ 

(2) การครอบง ากิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของ
คนต่างด้าวโดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน 
จ านวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุน้ที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสญัชาติไทย  

(3) การครอบง ากิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ การด าเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสงู  

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ 
หัวหนา้ผูบ้รหิารดา้นจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดที่มีอ านาจควบคมุหรืออิทธิพล 
ต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับ
ใบอนุญาต  

(4) การครอบง ากิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่าง
ด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าราคาตลาด 
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ  

(5) การครอบง ากิจการผ่านการท าสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์ 
(Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญา
ดังกลา่วมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว  

(6) การครอบง ากิจการผ่านการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว 
หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญา
ดังกลา่วมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว  

(7) การครอบง ากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนตา่งดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมี
การจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ 
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว  
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(8) การครอบง ากิจการผ่านการท าธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ 
สมยอมดา้นราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ 

พ.ร.บ. ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

กฎหมายประกันวินาศภัยก าหนดรายละเอียดในมาตรา 9 ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยต้องมีจ านวนหุ้นที่มีคนสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
และจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็นคนสัญชาติไทยไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
อาจอนุญาตให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 และให้มีกรรมการต่างชาติได้เกินร้อยละ 25 แต่ไม่ถึง
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหากมีเหตุสมควร หรือหากบริษัทมีผลการด าเนินการที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทใดหรือเพื่อ
ความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีอ านาจผ่อนผันให้บริษัทมีจ านวนหุ้น
หรือกรรมการแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นได ้

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2543 ได้ก าหนดให้
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีสามท้ายกฎหมาย ต่อมาในปี 2559 มีการออกกฎกระทรวง
ก าหนดให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นธุรกิจบริการที่คนไทยมีความพร้อมในการประกอบกิจการและสามารถแข่งขันกับ
คนต่างด้าวได9้ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับยกเว้นให้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หลังจากนั้นมีการออกประกาศ
กระทรวงการคลังในเดือนมีนาคม ปีเดียวกัน10 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ส าหรับการยื่นขอ
ผ่อนผันของบริษัทต่อรัฐมนตรีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 9 ภายใต้ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 โดยก าหนดให้บริษัทที่จะยื่นขอผ่อนผันต่อรัฐมนตรีให้มีคนต่างชาติถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 49 
หรือมีกรรมการต่างชาติได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่ 

1. มีฐานะหรือการด าเนินการอยู่ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือประชาชน ในกรณีที่ 

                                           
9 กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
10 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการขอผ่อนผันและการผ่อนผันให้มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีฐานะหรือการด าเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน พ.ศ. 2559  
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- มีค าสั่งให้บริษัทแก้ไขฐานะหรือการด าเนินการ สั่งให้เพิ่มทุน ลดทุน หรือสั่งให้หยุด
รับประกันวินาศภัยเป็นการช่ัวคราว 

- เกิดภัยร้ายแรงกระทบต่อธุรกิจจนท าให้บริษัทมีภาระหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากและส่งผลกระทบต่อ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทต้องด ารงตามกฎหมายอยา่งมีนัยส าคัญ 

2. ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถเพิ่มทุนได้ 

3. ไม่สามารถหาผู้ลงทุนสัญชาติไทยที่สามารถน าเงินเข้ามาเพิ่มทุนได้จนท าให้บริษัทสามารถ
ประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ คนต่างชาติที่บริษัทจะขอผ่อนผันให้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทตามเงื่อนไขข้างต้นจะต้องเป็น
บริษัทประกันภัย หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย หรือธุรกิจการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยซึ่งมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่า A จากสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ มีแผนการด าเนินการ และแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งต้องมีเงินที่น ามา
เพิ่มทุนไม่ต่ ากว่า 500 ล้านบาท และท าให้บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 250 และเมื่อได้รับการผ่อนผันจากรัฐมนตรีแล้ว ห้ามคนต่างชาติดังกล่าวขายหรือโอนหุ้นที่ตน
ถืออยู่ในบริษัทให้แก่คนต่างชาติอื่น 

พ.ร.บ. การเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 

กฎหมายการเดินอากาศมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนอากาศยานในมาตรา 31 โดย
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนอากาศยานว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้องมี
สัญชาติไทย หากเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทย มีส านักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งอยู่ในราชอาณาจักร และ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย  

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดซึ่งต้องรับผิดร่วมกันโดยไม่จ ากัด
จ านวนต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของบุคคลธรรมดา
ซึ่งมีสัญชาติไทย  

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทนั้นต้องไม่มีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้
ถือ กรรมการส่วนมากต้องมีสัญชาติไทย และหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ต้องเป็นของ
บุคคลในประเภทต่อไปนี้แต่ละประเภทโดยล าพังหรือหลายประเภทรวมกัน 

(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย  

(ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล 
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(ค) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลถือหุ้นอยู่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ของทั้งหมด 

(ง) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทั้งหมด 

(จ) นิติบุคคลอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ถ้าเป็นสมาคม ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ใน
ราชอาณาจักร และข้อบังคับของสมาคมนั้นได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยแล้ว 

นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยต้อง
มีทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นของคนสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนทั้งหมด และอ านาจในการ
บริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสัญชาติไทย 
กล่าวคือ ต้องมีกรรมการสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งขึ้นไป ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจจัดการเป็นคนสัญชาติ
ไทย และการบริหารต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของคนต่างชาติ 

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 

กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งการจัดตั้งธุรกิจจะต้องอยู่ในรูปแบบนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัด 
โดยได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย 

การจัดตั้งสถาบันการเงินดังกล่าวต้องมีจ านวนหุ้นที่คนสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็นคนสัญชาติไทยไม่
ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ธปท. อาจอนุญาตให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ถึง
ร้อยละ 49 และให้มีกรรมการต่างชาติได้เกินกว่าหนึ่งในสี่แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ได้หากเห็นสมควร 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีมีอ านาจผ่อนผันให้มีจ านวนหุ้นหรือกรรมการแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้
ข้างต้นได้หากมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขฐานะการด าเนินการหรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
การเงินใด หรือเพื่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน 

2.1.3 กฎหมายอื่นๆ  

นอกจากกฎหมายแม่บทและกฎหมายเฉพาะส าหรับบางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว ประเทศไทยยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่ก าหนดข้อยกเว้นหรือสิทธิประโยชน์ในการ
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ลงทุนของคนต่างด้าวในการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย  ได้แก่ กฎหมายการส่งเสริมการ
ลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว กฎหมาย
บริษัทมหาชนจ ากัด และประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุนซึ่งถือเป็นนโยบายการลงทุนของประเทศไทย 
คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment: BOI) โดย
ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการลงทุน
คือ เพื่อมุ่งให้สิทธิประโยชน์แก่โครงการที่มีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเพ่ือแข่งขันในตลาดโลก  

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายส่งเสริมการลงทุนถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน
การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับองค์ประกอบภายใต้นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน อาทิ ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน การแบ่งเขตการลงทุน กิจการที่ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับประกอบด้วยสิทธิ
ประโยชน์ทั่วไป สิทธิประโยชน์ทางภาษี สิทธิประโยชน์ในการส่งออก สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมการ
ลงทุน และหลักประกันและความคุ้มครองต่างๆ เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 2.1  

ตารางที่ 2.1 สิทธปิระโยชนภ์ายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร 

- ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
- ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ

จ าเป็น 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล 
- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
- ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาเป็นสอง

เท่า 
- ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก

เพิ่มข้ึนร้อยละ 25 
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นส าหรับ

การผลิตเพื่อการส่งออก 

- อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการ
ลงทุน 

- อนุญาตให้น าช่างฝีมือและผู้ช านาญการเข้ามา
ท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

- อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ 

ที่มา: คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2560 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีนาคม 2560 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์จ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

1. สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ โดยก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดับความส าคัญของ
ประเภทกิจการ และ 
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2. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ โดยก าหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจ
และกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวม
มากขึ้น  

ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ก าหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของคนต่างชาติส าหรับ
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยโครงการลงทุนในกิจการตามบัญชีหนึ่ง ท้ายกฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน ส่วนโครงการลงทุนในกิจการตามบัญชีสอง และสาม ท้ายกฎหมายการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ แต่หากมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการฯ อาจก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการ
เฉพาะส าหรับกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท11 

การอนุมัติโครงการจะใช้เวลาด าเนินการพิจารณาตามขั้นตอนภายในระยะเวลา 60 วันท าการ
ส าหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท และภายในระยะเวลา 
90 วันท าการส าหรับโครงการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 500 ล้านบาท โดยก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมทุกรายที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้อง
ด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่
เทียบเท่าภายใน 2 ปี   

ส าหรับการเป็นเจ้าของและการใช้ที่ดินในประเทศไทย กฎหมายที่ดินของไทยไม่อนุญาตให้คน
ต่างด้าวหรือบริษัทในประเทศที่เป็นของต่างชาติซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย ยกเว้นการ
ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ พ .ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ที่เปิด
โอกาสให้ต่างชาติสามารถถือครองที่ดินเพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่
ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  

การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ BOI เป็นการ
ส่งเสริมโดยพิจารณาจากโครงการการลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการลงทุน  โดยกิจการที่ BOI 
เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนแบ่งเป็น 7 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) เกษตรและผลผลิตจากการเกษตร 
2) เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 3) อุตสาหกรรมเบา (เครื่องประดับ เครื่องกีฬา 
เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งทอ เป็นต้น) 4) ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5) อิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 6) เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก และ 7) การบริการและสาธารณูปโภค  

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งสิ้นในปี 2559 มีมูลค่า 584,350 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ถึง

                                           
11 คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2560 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีนาคม 2560 
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กว่า 301,013 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดย
ประเทศที่มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน ตามล าดับ 
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ประกอบด้วยโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 
613 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด (หรือ
ประมาณ 175,370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด) รองลงมาคือโครงการที่เป็นหุ้น
ต่างชาติทั้งสิ้นร้อยละ 39 และโครงการที่เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติร้อยละ 21 ตามล าดับ 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามล าดับในปี 2534 และปี 2544 
จนกระทั่งปี 2558 BOI ได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้อีกรอบเพื่อให้มีการสร้าง
เครื่องมือใหม่ๆ มาเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ร่าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมกราคม 2560 โดยเครื่องมือใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใน 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก1่2 

1. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชั้นสูง การวิจัยและพัฒนา (เดิมก าหนดไว้ 8 ปี) 

2. การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ป ี

3. การให้สิทธิแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ให้สามารถหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากก าไรสุทธิได้ 
(Investment Tax Allowance: ITA) โดยหักได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินที่ลงทุนแล้วในกิจการนั้น ผู้
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ภายในเวลา 10 ปี 

4. การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนน าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัย
และพัฒนา รวมถงึการทดสอบที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน แล้ว ในปัจจุบันประเทศไทยมี
การเสนอกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ อาทิ พ.ร.บ. 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 และ 
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

                                           
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. 2560 

กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของคณะท างานส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนที่จัดตั้งโดย
กระทรวงการคลัง โดยในปี 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซึ่งภายใต้ข้อเสนอนี้ได้ก าหนดให้มี พ.ร.บ. กองทุนพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อท าหน้าที่ผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบ
ต่างๆ แก่นักลงทุนที่จะลงทุนในกิจการที่ประเทศมีความต้องการอย่างสูงและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นไปเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยใช้วิธีการเจรจาต่อรองในการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์และเง่ือนไขเฉพาะโครงการ เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญ 

มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. นี้ ก าหนดนิยามค าว่า “อุตสาหกรรมเป้าหมาย” ไว้ว่า 

“อุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ 
สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม่ที่ไม่เคยมี
การผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้
ความรู้ ใ นการผลิ ตขั้ นสู ง เพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ดการพัฒนาและส่ ง เสริ มนวั ตกรรม  ทั้ งนี้  ตามที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับภายใต้กฎหมายนี้สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 23 ประกอบดว้ย 

1. สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เช่น การได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าส าหรับเครื่องจักรที่น าเข้าจากต่างประเทศ การอนุญาตให้น าผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือต่างชาติเข้ามา
ท างานในประเทศพร้อมการให้บริการขอวีซ่า และ work permit เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการและอ านวยความสะดวกให้นักลงทุน แต่ไม่รวมถึงสิทธิและประโยชน์ในการ
ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  

2. สิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี แต่จะไม่มีการให้
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้กฎหมายนี้ อีกทั้งโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
กฎหมายนี้แล้วจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนอีก 

3. สิทธิและประโยชน์ในการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรม หรือพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการใน
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความจ าเป็น 
ความคุ้มค่า และประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ร่าง พ.ร.บ. พืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 

จากการที่รัฐบาลเห็นชอบให้มีการด าเนินการโครงการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อส่งเสริมให้ 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในอาเซียน และได้ก าหนด 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาหรือต่อยอดการ
ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นได้ ซึ่งขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างด้าวที่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายนี้มีหลายด้าน โดยผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังน้ี 

1. สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าวโดยไม่ต้องได้รับ
อนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 50 ปี และต่อสัญญาได้ไม่เกิน 49 ปีนับจากวันต่อสัญญา 

2. สิทธิในการน าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร ได้แก่ ช่างฝีมือ ผู้บริหารหรือ
ผู้ช านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของคนต่างด้าวเหล่านี้ ภายใต้จ านวนและระยะเวลาที่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

3. สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน 

4. สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น การได้รับยกเว้นไม่ต้องขายหรือฝากเงินตรา
ต่างประเทศ สามารถซื้อ โอน หรือถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการระหว่างผู้
ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 

พ.ร.บ. การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
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นอกจากสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว ประเทศไทยยังมีการให้สิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2522 โดยก าหนดให้
ผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม13 ไดร้ับสิทธิประโยชน์หลายด้าน ได้แก่14 

สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  

1) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

2) ได้รับอนุญาตน าผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศพร้อมการให้บริการ
ขอวีซ่าและ Work Permit 

3) ได้รับอนุญาตน าคู่สมรส บุตรและผู้อยู่ในอุปการะเข้าพักอาศัยในประเทศ พร้อมการ
ให้บริการขอวีซ่า 

4) สามารถน าส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกราชอาณาจักรได ้

5) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI ในกรณีขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในเขตประกอบการเสรี 

1) ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี (Non-Tax Privileges) เช่นเดียวกับเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป 

2) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Privileges) 

o ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ 
เครื่องมือและเครื่องใช้ในการผลิต 

o ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ส าหรับของที่น าเข้า
เพื่อการผลิตสินค้า หรือเพ่ือพาณิชยกรรม 

o ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ส าหรับวัตถุดิบรวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้และสิ่งอ่ืนที่ได้จากการผลิต 

                                           
13 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 มาตรา 3 นิคมอุตสาหกรรม หมายความว่า 
เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี 1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม การบริการ และกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ และ 2) เขต
ประกอบการเสรี หมายถึงเขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจ าเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
14 สิทธิประโยชน์จาก กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://ieat.go.th/investment/privileges/investment-
privileges-from-i-ea-t  

http://ieat.go.th/investment/privileges/investment-privileges-from-i-ea-t
http://ieat.go.th/investment/privileges/investment-privileges-from-i-ea-t
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ประมวลกฎหมายที่ดิน 

ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายแม่บทที่ก าหนดสิทธิของคนต่างด้าวในการครอบครอง
ที่ดินในประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายที่ดินได้บัญญัติความหมายของ “นิติบุคคล
เสมือนคนต่างด้าว” ไว้ด้วย ดังต่อไปนี ้

มาตรา 97 นิติบุคคลดังต่อไปน้ีให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนคนต่างด้าว  

(1)  บริษัทจ ากัดที่มีทุนของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว
เกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  
 เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ บริษัทจ ากัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ15  ให้ถือว่า
ใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

ความหมายของคนต่างด้าวในมาตรา 97 ข้างต้นท าให้บุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างด้าวและนิติ
บุคคลที่มีทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 หรือมีจ านวนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งไม่สามารถครอบครอง
ที่ดินได้  ค านิยามดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่า “ทุนของคนต่างด้าว” นั้นจะรวมถึงการถือหุ้นทางอ้อม
ของคนต่างด้าวดังเช่นในกรณีของ บริษัท เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น จ ากัด หรือไม่ จนกระทั่งมีการตีความโดย
คณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีบริษัท ไทย คิวพี จ ากัด ในเวลาต่อมา ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีนี้จะคล้ายคลึงกับในกรณีของ
บริษัทเอบีบี ดิสทรีบิวชั่น จ ากัด ภายใต้ ปว. 281 คือ จะแยกพิจารณาเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องของการถือ
หุ้นของคนต่างด้าวและเรื่องของทุนของคนต่างด้าว ในแง่ของผู้ถือหุ้นนั้นหากมีบริษัทอื่นเข้ามาถือหุ้น
ด้วย ให้ถือเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งนับจ านวนผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทผู้ถือหุ้นโดยตรงเป็น 1 หน่วย  ส่วนในแง่
ทุนนั้น อาจพิจารณาทุนของต่างด้าวที่น ามาลงในบริษัทนั้นโดยตรงหรือพิจารณาจากทุนที่น ามาลงทุน
ในบริษัทตามความเป็นจริง ซึ่งจะต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นส าคัญ ในกรณีนี้ประมวลกฎหมาย
ที่ดินมีเจตนารมณ์ที่จะก าหนดมาตรการในการคุ้มครองที่ดินในประเทศไทยมิให้ตกอยู่ในอ านาจจัดการ
ของคนต่างด้าวได้โดยง่าย คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาทุนของต่างด้าวที่น ามาลงทุนในบริษัทตามความ
เป็นจริง โดยพิจารณาไปถึงสัดส่วนของทุนต่างด้าวในนิติบุคคลอื่นที่เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนั้นด้วย 
เพราะหากพิจารณาเฉพาะทุนที่น ามาลงโดยตรง อาจท าให้คนต่างด้าวมีสิทธิในที่ดินในประเทศไทยเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนดได้  ดังนั้น บริษัท ไทย คิวพี จึงมีทุนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 มีสถานะเป็นนิติ
บุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนต่างด้าว 

เนื่องจากการถือครองที่ดินเกี่ยวโยงโดยตรงกับการประกอบธุรกิจดังเช่นในกรณีของ บริษัท 
ไทย คิวพี จ ากัด ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ที่ดินเพื่อสร้างโรงพักพนักงานในการด าเนินกิจการ การตีความ

                                           
15 หมายถึงใบหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่ระบุชื่อ  ซึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการอนุญาตไว้ในข้อบังคับของบริษัทเท่านั้น  ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นบ่อยครั้ง  บริษัทอาจเลือกที่จะออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือเพื่อความสะดวก 
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ค าจ ากัดความของค าว่า “คนต่างด้าว” ที่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ าเป็นที่จะต้อง
สอดคล้องกับค าจ ากัดความตาม ปว. 281 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยเปลี่ยนแปลงค านิยาม
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 97 ของประมวลกฎหมายที่ดินจาก “บริษัทจ ากัดที่มีทุนของคนต่างด้าวเกิน
กว่าร้อยละ 49” เป็น  “บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนถือโดยคน
ต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน” เพื่อให้มีความชัดเจนว่าในการค านวณหุ้นส่วนต่างด้าว
นั้น ค านวณเฉพาะการถือหุ้นทางตรงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายที่ดินห้ามมิให้คนไทยเป็นนอ
มินีให้ชาวต่างชาติ  โดยมาตรา 113 ระบุไว้ว่า ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะตัวแทนของคนต่างด้าว จะมี
โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ และมาตรา 94 ก าหนดว่า บรรดา
ที่ดินที่คนต่างด้าวได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้คนต่างด้าวจัดจ าหน่ายภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด 

จะเห็นได้ว่า ประวัติความเป็นมาของการตีความของค าว่าคนต่างด้าวภายใต้ประมวลกฎหมาย
ที่ดินคล้ายคลึงกับในกรณีของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างมาก โดยมีข้อสรุป
ที่ค านิยามที่ไม่รวมการถือหุ้นทางอ้อมเช่นกัน  

ประมวลกฎหมายที่ดินห้ามมิให้บุคคลต่างด้าวครอบครองที่ดินในประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่
น าเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาท ไม่ต่ ากว่า 3 ปี สามารถขออนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ส าคัญคือ ต้องด ารงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทที่
ก าหนด เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนซื้อหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้ว ที่ดินที่จะซื้อจะต้องอยู่ภายในเขตที่ก าหนด อันได้แก่ เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมือง
พัทยา เขตเทศบาล และเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายผังเมือง16 อีกทั้ง นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่า
ที่ดินหรือเป็นเจ้าของอาคารได้ และอนุญาตให้คนต่างด้าวเป็นเจ้าของห้องชุดในคอนโดมิเนียมได้ แต่
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม 

ช่องทางการครอบครองที่ดินของคนต่างด้าวดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมนักเนื่องจากที่ดินที่สามารถ
ซื้อได้อยู่ในเขตตัวเมืองเท่านั้นและไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนต่างด้าวบางส่วนที่ต้องการมา
ซื้อบ้านพักผ่อนริมทะเล ช่องทางหนึ่งที่ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาครอบครองที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจ
ได้คือการขออนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) แต่ในปัจจุบัน มีคนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และถือครองที่ดินเพื่อ

                                           
16 พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดให้ท้องที่ใดหรือจังหวัดใดที่เห็นสมควรที่จะต้องวางแผนและจัดท าผังเมือง จะออกกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส าหรับท้องที่หรือจังหวัดนั้นๆ (เช่น กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2549) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยจ าแนกตามประเภท เช่น ที่ดินบริเวณที่อยู่ อาศัย ที่ดินบริเวณอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า ที่ดินบริเวณอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น 
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อยู่อาศัยในไทยจ านวนมากที่มิได้ขออนุญาตจากรัฐมนตรีหรือ BOI โดยเฉพาะในแถบที่ดินชายทะเล
และที่ดินที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามในจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย หัวหิน และพัทยา 
เป็นต้น  

การครอบครองที่ดินของต่างชาติเพ่ือด าเนินการทางธุรกิจและเพื่ออยู่อาศัย มี 2 วิธีการคือ 

1. การเช่าที่ดิน: ในกรณีนี้ผู้ลงทุนต่างด้าวไม่ต้องอ าพรางตัวเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ไทยเนื่องจากมิได้ครอบครองที่ดิน การเช่าซื้อที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะ
เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2542 ซึ่งอนุญาตให้คนต่างด้าวท าสัญญาเช่าได้ไม่เกิน 50 ปี ซึ่งผู้เช่าอาจตกลงต่อระยะเวลาการเช่า
ออกไปอีกได้มีก าหนดไม่เกิน 50 ปีนับแต่วันที่ตกลงกัน17 รวมระยะเวลาการเช่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ปี 
โดยผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น18 ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่ด าเนินการต้องเป็นธุรกิจที่
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุญาตให้ต่างด้าวท าได้ และกรณีเช่าที่ดินเนื้อ
ที่เกินกว่าหนึ่งร้อยไร่ คนต่างด้าวจะต้องมีการลงทุนในที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ส าหรับการเช่า
ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยจะต้องเป็นไปตามมาตรา 540 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งก าหนดให้
คนต่างด้าวท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกิน 30 ปี 

แม้ทางเลือกในการเช่าจะง่ายเพราะถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้ไม่ต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อน
และชาวต่างชาติมีสิทธิในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างบนที่ดินดังกล่าว และมีสิทธิในการ
หาประโยชน์จากที่ดินตลอดช่วงเวลาของสัญญาเช่าเสมือนเป็นเจ้าของ แต่ทางเลือกนี้กลับไม่เป็นที่นิยม
ของคนต่างด้าวเท่าใดนักเน่ืองจากการต่อสัญญาเช่ามีความไม่แน่นอน  

2. การครอบครองโดยการเป็นเจ้าของ : ในกรณีนี้ผู้ลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้รับสิทธิในการ
ครอบครองที่ดินต้องอ าพรางตนว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

ก.) ถือหุ้นโดยตรงในนิติบุคคลไทยในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นทางอ้อมในผู้ถือหุ้นที่
เป็นนิติบุคคลไทยอีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาอ านาจในการบริหารจัดการในลักษณะเดียวกับ
ในกรณีของการประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างชาติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่ได้กล่าวมาแล้ว   

                                           
17 มาตรา 3 และมาตรา 4 ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542  
18 มาตรา 6 สิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัตินี้ให้สามารถน าไปใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้โดยการจ านองได้และให้น าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจ านองอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา 7 สิทธิและหน้าที่ตามการเช่าให้ตกทอดแก่ทายาทได้ และผู้เช่าจะให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า  
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ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะตรวจสอบนิติบุคคล
ที่มีหุ้นส่วนต่างชาติตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปว่าเป็นนิติบุคคลไทยจริงหรือไม่19 โดย
พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวในหลายล าดับชั้นของโครงสร้าง
การถือหุ้นเนื่องจากมาตรา 97 ก าหนดนิยามของคนต่างด้าวไว้ว่าเป็นบริษัทที่มีคนต่าง
ด้าวถือหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดหรือ
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ ได้มีการ
ก าหนดวิธีการในการค านวณสัดส่วนจ านวนผู้ถือหุ้นจากโครงสร้างการถือหุ้นในหลาย
ล าดับชั้น แต่สุดท้ายแล้ว มาตรการดังกล่าวไม่มีผลเท่าใดนักเนื่องจากจ านวนผู้ถือหุ้น
ไทยสามารถเพิ่มได้จากการให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นคนละ 1 หุ้น อย่างไร
ก็ดี  มาตรการดังกล่าวส่งผลให้คนต่างด้าวลดการถือหุ้นในนิติบุคคลไทยจากร้อยละ 49 
เหลือร้อยละ 39 เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ โดยให้นอมินีไทยถือหุ้นเพิ่มมาก
ขึ้นเป็นร้อยละ 61 

แม้การถือหุ้นผ่านนิติบุคคลไทยจะสะดวกส าหรับชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ แต่การครอบครองที่ดินในลักษณะ
ดังกล่าวเพื่ออยู่อาศัยอาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจากผู้ครอบครองที่ดินมีสถานภาพเป็นนิติ
บุคคลจึงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายและรายได้20 รวมทั้ง
จัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อส่งข้อมูลบริษัทและข้อมูลการเสียภาษีให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าและกรมสรรพากรทุกปี  อย่างไรก็ดี  แม้ทางเลือกในการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์นี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ผู้ลงทุนต่างชาติส่วนมากมีความพร้อมที่จะจ่าย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียงน้อยนิดของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ
ซึ่งมักมีมูลค่ามากกว่า 40 ล้านบาทขึ้นไป 

ข.) ซื้อหรือรับโอนที่ดินในขณะที่เป็นนิติบุคคลไทย แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือ
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ โดยอาจเพิ่มทุนจนเกินกว่าร้อยละ 49 หรือมีจ านวนผู้ถือ
หุ้นเป็นต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่ง  วิธีการนี้ถือว่าผิดกฎหมายหากมีการตรวจสอบสัดส่วน
หุ้นส่วนต่างชาติในภายหลัง  เนื่องจากมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินระบุ
ชัดเจนว่า ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินขณะที่มีสัญชาติไทยแต่ต่อมาภายหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นคน
ต่างด้าวสามารถคงสิทธิในที่ดินเท่าที่คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่าน้ัน 

                                           
19 ระเบียบ เรื่องการขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท. 0515/ ว13725)  
20 บัญชีรายได้จะต้องแสดงรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันมิให้สรรพากรตรวจสอบว่าค่าเช่า
ดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่  การก าหนดค่าเช่าเพื่อที่จะรายงานต่อสรรพากรจะอิงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์  
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ค.) จ้างบุคคลธรรมดาคนไทยให้ถือหุ้นแทน (นอมินี) โดยคนต่างชาติอาจไม่ถือหุ้นเลยหรือมี
หุ้นส่วนน้อยมากเพื่อมิให้เป็นเป้าในการตรวจสอบของกรมที่ดิน นอมินีคนไทยอาจท า
สัญญากู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์จากชาวต่างชาติหรือเซ็นโอนลอยใบหุ้นให้แก่ผู้
ลงทุนต่างชาติ เนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดินมีบทลงโทษทางอาญาส าหรับคนไทยที่
เป็นนอมินีให้แก่ต่างชาติ นอมินีคนไทยจึงมักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่กับคนต่างด้าว  
พฤติกรรมของการครอบครองที่ดินโดยนอมินีในลักษณะดังกล่าวมีอยู่อย่างแพร่หลาย 
โดยมีกลุ่มคนไทยที่รับจ้างเป็นนอมินีให้แก่คนต่างด้าวที่ เข้ามาประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ21   

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่าการครอบครองที่ดินของ
ชาวต่างชาติโดยจ้างคนไทยถือหุ้นแทนมีมากขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจสืบ
เนื่องมาจากมาตรการในการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีสัดส่วนต่างชาติสูงที่เข้มงวดมากขึ้น
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ก) กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบถึงรายละเอียดของนิติบุคคลที่มีเหตุผลควรเชื่อได้ว่านิติบุคคลนั้นด าเนินการ
แทนคนต่างด้าวตามมาตรา 74 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยตรวจสอบรายได้
และอาชีพของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคน รวมถึงหลักฐานการกู้ยืมเงินประกอบด้วย
หากมีการกู้ยืมเงินในการซื้ออสังหาริมทรัพย ์

โดยสรุปแล้ว การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนและการครอบครองที่ดินของต่างชาติที่
ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการตรวจสอบนอมินีอย่างจ ากัดซึ่งอาจสืบเนื่องจากข้อจ ากัด
ของบุคลากรของกรมที่ดินหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ความพยายามที่จะอุดช่องโหว่ในกรณีของการ
ครอบครองที่ดินในปี พ.ศ. 2548 ไม่ได้รับความส าเร็จเท่าที่ควร ส าหรับกฎกติกาใหม่ในการควบคุม 
นอมินีซึ่งบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2549 นั้น  มีผลท าให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคน 
ต่างด้าวหยุดชะงักลง หรือเลี่ยงไปด าเนินการในลักษณะเช่าซื้อแทนเนื่องจากมีการตรวจสอบอย่าง
จริงจัง มาตรการนี้จะประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่ามีการตรวจสอบ
อย่างจริงจังและต่อเนื่องแค่ไหน และคนต่างด้าวจะมีวิธีการใหม่ที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้หรือไม่ 

พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการ
ท างานของคนต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานในประเทศไทย ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. การ

                                           
21 รายงานข่าววันที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเปิดเผยว่า ในเกาะสมุยมีกลุ่มต่างชาติที่มีบทบาทใน
การค้าอสังหาริมทรัพย์อยู่ 5 รายใหญ่ มีบริษัทในเครือต้ังอยู่บนเกาะสมุยประมาณ 75 บริษัท ซึ่งมีกลุ่มคนไทยเพียงไม่กี่คนที่มีชื่อสลับกัน
เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริษัท 
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ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2544 โดยกฎหมายดังกล่าวมีข้อบังคับเกี่ยวกับการขอมี
ใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าว ดังนี้  

 ก าหนดให้งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย  และความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (มาตรา 7) ซึ่งเป็นการก าหนดอาชีพที่อนุญาต
ให้ท าแตกต่างไปจากกฎหมายเดิมที่ก าหนดอาชีพต้องห้ามที่ไม่ให้คนต่างด้าวท า เปลี่ยนเป็นก าหนด
อาชีพที่คนต่างด้าวสามารถท าได้  

 ก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ไม่ใช่เป็นช่างฝีมือหรือ
ผู้ช านาญการได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และก าหนดบทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามโดยเสียเงินเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเท่าของค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ ด้วยเหตุผลที่ต้องการจ ากัดจ านวนคน
ต่างด้าวที่ไม่ใช่ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ 

 ก าหนดห้ามคนต่างด้าวท างานใดๆ นอกจากงานตามมาตรา 7 และได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อ
ท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกิน 15 วัน แต่คนต่างด้าวจะท างานนั้นได้เมื่อ
ได้รับหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

 อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
หรือกฎหมายอื่น โดยให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้นต่อนายทะเบียน
พร้อมด้วยรายละเอียดที่อธิบดีก าหนด 

 อนุญาตให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยสามารถขอ
อนุญาตท างานในลักษณะไป-กลับ หรืองานตามฤดูกาล โดยใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทาง และขอรับ
ใบอนุญาตท างาน โดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้
ท างานติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนเป็นคราวๆ ไป 

นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนต่างๆ  ท า
ให้การประกอบธุรกิจจัดหาคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่
สามารถควบคุมหรือป้องกันการลักลอบน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศได้อย่าง
ทันท่วงที จึงมีการบัญญัติพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 
2559 ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว อันน าไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ รวมทั้ง
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มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงาน หรือการแสวงหา  
ประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว  

สาระส าคัญของพระราชก าหนดฉบับนี้คือ การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศมี 
2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ (2) กรณีที่
นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ โดยผู้ขออนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง
ในประเทศต้องเป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และมีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนทุนทั้งหมด รวมทั้งจะต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด เว้นแต่ในกรณีที่มีสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตาม
พันธกรณีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญา
หรือความผูกพันตามพันธกรณีนั้น อีกทั้งต้องมีผู้จัดการสัญชาติไทยซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันอันสมควรไว้กับอธิบดีเพื่อประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดจากการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ และเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ก่อนที่อธิบดีจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขออนุญาตเป็นจ านวนเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราช
ก าหนดการน าคนตา่งด้าวมาท างานกับนางจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระส าคัญดังน้ี22  

1. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว” มี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดนี้ไป
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก าหนดนี้ 

2. ก าหนดให้การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยมี 2 กรณี ได้แก่ 

2.1 กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

                                           
22 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560 http://www.thaigov.go.th  

http://www.thaigov.go.th/
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2.2 กรณีที่นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีและ
ต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่นายจ้างได้น าคนต่างด้าว
มาท างานในประเทศ 

2.3 ก าหนดให้มี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว” ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว โดยให้รับโอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ และหนี้สินจาก
กองทุนเดิม 

2.4 ก าหนดการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ขึ้นใหม่ ให้นายจ้างผู้รับอนุญาตและลูกจ้างผู้รับ
ใบอนุญาตท างานซึ่งมีการจ้างงานตามพระราชก าหนดนี้ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 

2.5 แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจนายทะเบียนในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและเพิ่มบทบัญญัติเรื่อง 
การประกาศรายชื่อนายจ้างที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องการให้คนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาต
ท างาน หรือ ไม่จ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากการท างาน 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

บริษัทมหาชนจ ากัด เป็นบริษัทซึ่งตั้งขึ้นดวยความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชนโดยผู
ถือหุนมีความรับผิดจ ากัดไมเกินจ านวนเงินคาหุนที่ตองช าระและบริษัทดังกลาวไดระบุความประสงค
เช่นนั้นไวในหนังสือบริคณหสนธิ การเริ่มจัดตั้งบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึ้น
ไป โดยผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้เริ่มจัดตั้งทั้งหมด และต้องจองหุ้น โดยหุ้นที่จองทั้งหมดนั้นต้องเป็นหุ้นที่ช าระค่าหุ้นเป็นตัวเงินรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะโอนหุ้นที่ซื้อนี้ก่อนครบก าหนด 2 ปีนับ
จากวันจดทะเบียนเป็นบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะ
ก าหนดข้อจ ากัดใดๆ ในการโอนหุ้นมิได้ เว้นแต่ข้อจ ากัดนั้นจะเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่
บริษัทจะพึงได้รบัตามกฎหมายหรือเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว 

กฎหมายนี้ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งหมายความว่า สิทธิใน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคนในบริษัทมหาชนมีความเท่าเทียมกันตามหลักกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
มาตรา 102 วรรค 2 ก าหนดว่า ในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท
มหาชนได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ซึ่งการที่
กฎหมายก าหนดข้อยกเว้นหลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงในบริษัทมหาชนโดยการอนุญาตให้ออกหุ้นที่จ ากัด
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สิทธิออกเสียง อาจเป็นเหตุให้เกิดการครอบง าอ านาจการบริหารจัดการบริษัทผ่านช่องทางการจ ากัด
การออกเสียงได้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติ) 

2.1.4 บทสรุป 

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยการให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีในภาคการผลิต และให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุน
ต่างชาติ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม การอนุญาตให้ส่งเงิน
ออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ และการอนุมัติโครงการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น  

ส าหรับในสาขาบริการนั้น กฎหมายยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการ
ได้เสรีอย่างเต็มที่ โดยมีการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไม่เกินร้อยละ 49 แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้ 
BOI คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว สามารถให้การยกเว้นแก่ธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในบัญชี 2 และ 3 แต่จาก
การศึกษาพบว่า ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นส่วนใหญ่จะจ ากัดเฉพาะในสาขาบริการที่ผู้ประกอบการไทยยังขาด
ประสบการณ์ หรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเป็นการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการผลิต
ของบริษัทในเครือเท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองการลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการในประเทศไทย จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทยตามที่ก าหนดไว้ในประมวล
รัษฎากรในลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้และกิจการที่บริษัทด าเนินการ โดยจะต้อง
พิจารณาควบคู่ไปกับกฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น 

2.2 กระบวนการและวิธีการในการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

2.2.1 ขั้นตอนและสถิติการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   

2.2.1.1 ขัน้ตอนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

การเข้ามาจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Legal entity) เพื่อให้บริการในประเทศไทยจะต้องจดทะเบียน
เป็นบริษัทจ ากัดในไทยและต้องร่วมหุ้นคนไทย โดยต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 และจ านวนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยกเว้นบางกิจกรรมที่สัดส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ 
ส่วนการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยสามารถเข้ามาได้เป็นการชั่วคราว อาทิ การ
โอนย้ายพนักงานภายในบริษัท (Intra-corporate transferee) ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และ
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ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ยกเว้นวิชาชีพสงวน 39 วิชาชีพ ส่วนธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการภายใต้ 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 จ าแนกได้เป็น 3 บัญชี ได้แก่ 1) ธุรกิจที่ไม่
อนุญาตให้คนต่างด้าวท า 2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย และวัฒนธรรม 3) ธุรกิจที่คน
ไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน 

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  ได้อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ประกอบกิจการในภาคการผลิตได้อย่างเต็มที่คือร้อยละ 100 ส่วนภาคบริการยังมีข้อจ ากัดส าหรับการ
เข้ามาประกอบกิจการโดยนักลงทุนต่างชาติอยู่โดย 

 ส าหรับธุรกิจในบัญชี 1 ได้แก่ งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง 
เป็นต้น  นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50   

 ส าหรับธุรกิจในบัญชี 2 ได้แก่ การขับขี่เครื่องบินในประเทศ งานทอผ้าด้วยมือ เป็นต้น 
นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นจะได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีโดยความยินยอมของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสามารถอนุญาตให้ถือหุ้นได้ถึง
ร้อยละ 60 หรือสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 75 ส าหรับการพิจารณาโดยเฉพาะเป็น
กรณีๆ ไป (case by case basis) และอย่างน้อย 2 ใน 5 ของคณะกรรมการบริษัทต้อง
มีสัญชาติไทย   

 ส าหรับธุรกิจในบัญชี 3 ที่เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขันกับกิจการของคนต่าง
ด้าว ได้แก่ งานขายทอดตลาด งานการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ เป็นต้น  นักลงทุน
ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้ามาประกอบกิจการในไทย 

ทั้งนี้ ทุนขั้นต่ าที่นักลงทุนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องไม่น้อย
กว่า 2 ล้านบาทส าหรับธุรกิจที่ไม่อยู่ในรายการบัญชีท้ายพระราชบัญญัติทั้ง 3 บัญชี และส าหรับธุรกิจที่
อยู่ในรายการบัญชีท้ายพระราชบัญญัติจะต้องมีทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าเฉลี่ยต่อปีของ
ประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
ส าหรับแต่ละธุรกิจ  

กฎหมายดังกล่าวเปิดช่องให้มีการให้การ “ยกเว้น” ข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติแก่บริษัทต่างชาติ
ที่ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 ดังต่อไปน้ี 

 มาตรา  8  บัญญัติว่า  บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจที่ปรากฏในบัญชี 
2 และ 3 ได้หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีในกรณีของธุรกิจบัญชี 2 และจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวโดยอนุมัติของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในกรณีของธุรกิจในบัญชีที่ 3 
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โดยในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจนั้น ให้พิจารณาถึงผลดี
ผลเสียต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ (มาตรา 5) 

 มาตรา 10 ระบุว่ามิให้บังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจภายใต้
สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีอีกด้วย  แต่ต้องขอ
หนังสือรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ทั้งนี้ ประเทศไทยลงนามใน
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic 
Relations) กับสหรัฐอเมริกาเมื่อ 29 พฤษภาคม 2509 สนธิสัญญานี้ระบุให้นักลงทุน
สหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจทุกประเภทในประเทศไทยโดยไม่มีการ
จ ากัดสัดส่วนหุ้นส่วน ยกเว้นในประเภทธุรกิจที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา ได้แก่ การสื่อสาร 
(Communication) การขนส่ง (Transport) การดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น (Fiduciary functions) การธนาคารที่ เกี่ยวกับการรับฝากเงิน (Banking 
involving depository functions) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร
พื้ น เ มื อ ง  (Domestic trade in indigenous agricultural products) แ ล ะก า ร
แสวงหาประโยชน์จากที่ดินและจากทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ (Exploitation of land 
and exploitation of other natural resources) เท่านั้น  ประเทศไทยยังไม่มี
ความตกลงอื่นๆ ที่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นโดยไม่จ ากัดสัดส่วนหุ้นส่วนใน
ธุรกิจในภาคบริการ 

 มาตรา 12 บัญญัติให้คนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนหรือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการค้าเพื่อ
การส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมสามารถประกอบธุรกิจที่ปรากฏ
อยู่ในบัญชี 2 และ 3  ได้  

ทั้งนี้ หากกิจการใดประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งเข้าข่ายมาตราต่างๆ ข้างต้นหลายมาตรา 
กิจการนั้นจะต้องแยกด าเนินการขอรับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ านาจเป็นกรณีไป อาทิ หากบริษัท A 
เป็นบริษัทต่างชาติสหรัฐฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจประเภท 
ก. ที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ และธุรกิจประเภท ข . ที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัท A จะต้องด าเนินการ
ขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมทั้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา 12 
ส าหรับธุรกิจประเภท ก. จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้
มาตรา 17 ส าหรับธุรกิจประเภท ข. จากรัฐมนตรีหรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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จากการที่รายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญยัติเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี
ความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว กฎหมายจึงได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายกฎหมายและท า
ความเห็นเสนอรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่รายการตามบัญชีท้ายกฎหมายดังกล่าวแทบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้ จนกระทั่งปี 2556 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายกฎหมาย และในปี 2556 และ ปี 2559 ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจ
บริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างด้าว  

การออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายกฎหมาย เป็นการแก้ไขบัญชีสาม 
(13) “การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้” โดย
เพิ่มเติมเป็น “การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้
ยกเว้นการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่ง
มอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ”  

ส่วนการออกกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจต่าง
ด้าว เป็นการก าหนดยกเว้นประเภทธุรกิจบริการไม่ต้องอยู่ใน (21) ของบัญชีสามท้ายกฎหมาย โดย
ฉบับแรกในปี 2556 ก าหนดยกเว้นประเภทธุรกิจบริการ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3) การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน และฉบับที่ 2 ในปี 2559 ก าหนดยกเว้นประเภทธุรกิจบริการอีก 3 ประเภทหลัก 
ได้แก่ 1) ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2) ธุรกิจประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 3) ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายกฎหมายซึ่ง
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างด้าวในกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 เพิ่มเติมอีกได้แก่23  

 ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  

 ธุรกิจบริการเป็นส านักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540  

 ธุรกิจบริการเป็นส านักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 

                                           
23 ที่มา: กฎหระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
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 ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 

 ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 

2.2.1.2 สถิติการขอใบอนญุาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

นับจาก พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2543 เป็นต้นมาจนถึงเดือนธันวาคม 2559 พบว่า มีการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองส าหรับ
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวทั้งสิ้น 9,704 ราย จ าแนกเป็นการออกใบอนุญาตตามมาตรา 17 ร้อยละ 50 
การออกหนังสือรับรองส าหรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 12 ร้อยละ 34 และการออกหนังสือ
รับรองภายใต้สนธิสัญญาฯ ตามมาตรา 11 ร้อยละ 16 ตามล าดับ ส าหรับการออกใบอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวประกอบธุรกิจนั้น พบว่า ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากเป็นอันดับแรกคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 40 รองลงมา 
ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ (ดูรูปที่ 2.4)  
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รูปที่ 2.4 การออกใบอนุญาตให้คนต่างดา้วประกอบธุรกิจ แยกตามประเทศที่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2543 – เดือนธันวาคม 2559 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หากจ าแนกการออกใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจในบัญชีสาม (21) บริการอื่นๆ มี
สัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 44 ในขณะที่ธุรกิจส านักงานตัวแทนเป็นธุรกิจที่หลายประเทศให้ความสนใจ
มากถึงร้อยละ 30 ตามมาด้วยธุรกิจก่อสร้าง/บริการทางวิศวกรรม/เป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่ภาครัฐ 
ร้อยละ 12 และธุรกิจนายหน้าตัวแทน ค้าปลีก ค้าส่ง ร้อยละ 9 ตามล าดับ (ดูรูปที่ 2.5) 

รูปที่ 2.5 การออกใบอนุญาตให้คนต่างดา้วประกอบธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2543 – เดือนธันวาคม 2559 

 
หมายเหตุ: 1) บริการอื่น ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ บริการให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซื่ง ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน  
                  บริการซ่อมแซมสินค้าเฉพาะยี่ห้อ เป็นต้น 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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ในปี 2559 ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 มากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจ
บริการเป็นส านักงานผู้แทน/ภูมิภาค ร้อยละ 27 รองลงมาคือ บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม 
ร้อยละ 22 การท ากิจการนายหน้า การค้าปลีกค้าส่ง ร้อยละ 16 ตามล าดับ ในขณะที่ธุรกิจที่คนต่าง
ด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 มากที่สุด ได้แก่ การค้าปลีก ค้าส่ง ร้อยละ 
40 รองลงมา ได้แก่ การรับจ้างผลิต การบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และบริการทางวิศวกรรม 
ตามล าดับ 

ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11 มากที่สุด ในปี 2559 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 
ถึงร้อยละ 98 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น จ านวน 2 ราย ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย จ านวน 1 ราย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย การออกหนังสือรับรอง
ส าหรับประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนั้น นักลงทุนจากสหรัฐฯ ซึ่งได้รับสิทธิในการเข้ามาประกอบกิจการใน
เกือบทุกสาขาบริการภายใต้สนธิสัญญาฯ ส่วนใหญ่จะขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจด้านกิจการ
นายหน้าหรือตัวแทน การค้าปลีก ค้าส่ง การให้ค าปรึกษา แนะน า/บริหารจัดการ การก่อสร้าง และ
ธุรกิจบริการอื่น เช่น การท าบริการโฆษณา โรงแรม ขายอาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น  

2.2.2 การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในประเทศไทย 

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะท างานในประเทศไทยจะต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 

(1) คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ควบคุมการเดินทางเข้าออก
ราชอาณาจักรของคนต่างด้าว  โดยคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยจะต้องมี ถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-
Immigrant Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ย่ืนขอรับใบอนุญาตท างานได้  

การเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (single entry) มีอายุ 3 เดือน แต่ส าหรับการเดิน
ทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ ง  (multiple entries) มีอายุ  1 ปี  โดยระยะเวลาพ านักใน
ราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน การขยายระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักรคนต่างด้าวที่มี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะได้รับการพิจารณา
ขยายระยะเวลาพ านักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่เกิน  1 ปี การพิจารณา
อนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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คนต่างด้าวได้รับวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa รหัส “B”) จากสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องยื่นค าร้องขอรับ
ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) จึงจะสามารถท างานได้และในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้า
มาท างานและพ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส 
B-A ซึ่งพ านักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป 

(2) ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop Service) เพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดขั้นตอนในการขอวีซ่าและขอใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานจะให้บรกิารเฉพาะคนต่างด้าว 5 ประเภท เท่านั้น ซึ่งได้แก่  

(1) คนต่างด้าวที่เป็นนักลงทุน (ที่ต้องน าเงินเข้ามาลงทุนหรือร่วมทุนระหว่าง 2 -10  
ล้านบาท) ผู้บริหารหรือผู้ช านาญการ (ที่เข้ามาท างานกับบริษัทที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 30  
ล้านบาท) 

(2) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจ าส านักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศหรือส านักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ 

(3) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  

(4) คนต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน และ  

(5) คนต่างด้าวตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ส าหรับคนต่างด้าวที่ไม่อยู่ใน 5 ประเภทดังกล่าวจะไม่สามารถรับบริการจากศูนย์บริการนี้ได้ 
โดยจะต้องด าเนินเรื่องขอใบอนุญาตท างานตามขั้นตอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านหลาย
ขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในข้อกฎหมาย 

2.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

การก าหนดรายการประเภทธุรกิจที่ได้รับความคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ ท าให้ทุนตา่งชาติจ านวนมากอ าพรางตนเข้ามาประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้ง
อย่างถูกกฎหมายด้วยการถือหุ้นทางอ้อม และอย่างผิดกฎหมายด้วยการถือหุ้นผ่านนอมินีไทย เพื่อลด
ภาระต้นทุนจากความยุ่งยากในการขออนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัญหาที่ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบัญญัติ
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กฎหมายไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในทางหนึ่ง หน่วยงานในภาครัฐของไทยต้องการ
สงวนอ านาจในการกลั่นกรองการลงทุนของต่างชาติผ่านการก าหนดรายการประเภทธุรกิจดังที่ได้กล่าว
มาข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐไทยมีมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการภายในประเทศ แต่ใน
อีกทางหนึ่ง เศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาทุนต่างชาติ จึงมีการผ่อนปรนนิยามให้คนต่างชาติสามารถถือ
หุ้นทางอ้อมได้ นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศของไทยจึงมีลักษณะ “ปากว่าตาขยิบ” 
นอกจากนี้ ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการไทยเพื่อ “ไล่บี้” ให้หน่วยงานภาครัฐใช้ดุลยพินิจ
ด าเนินการเอาผิดผู้ประกอบการต่างชาติ 

ประเด็นข้างต้นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่ง ซึ่ง จากการ
สัมภาษณ์ที่ปรึกษาบริษัทกฎหมาย24 พบว่า แม้การไม่บังคับใช้กฎหมายอาจมองว่าเป็นการผ่อนปรน
การเข้ามาประกอบกิจการของคนต่างด้าวในธุรกิจบริการ แต่การเข้ามามีความเสี่ยงในการด าเนินคดี 
หากบริษัทต่างชาติมีข้อพิพาทกับบริษัทไทย  บริษัทไทยสามารถใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือใน
การก าจัดคู่แข่งที่เป็นชาวต่างชาติได้ ดังนั้น บริษัทชั้นน าระดับโลกที่ไม่ต้องการประกอบธุรกิจแบบไม่
ตรงไปตรงมาจะไม่เข้ามาในประเทศไทย ท าให้ผู้บริโภคไทยเสียโอกาสที่จะได้รับบริการที่คุณภาพระดับ
สากลและแรงงานไทยเสียโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่
ทันสมัย 

นอกจากนี้ การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ BOI ที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีไม่มีผลเท่าใดนักใน
การจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เนื่องจากบริการเหล่านี้ต้องการ (1) 
สิทธิในการเป็นเจ้าของกิจการและไม่ต้องการที่จะถูก “บังคับ” ต้องหาผู้ร่วมทุน และ (2)  สิทธิในการ
น าเข้าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจมากกว่าการได้รับสิทธิประโยชน์ในการน าเข้า
วัตถุดิบดังเช่นภาคการผลิต เนื่องจากภาคบริการใช้วัตถุดิบที่เป็นความรู้ความเชี่ยวชาญมิใช่สินค้า  จึง
จ าเป็นต้องมีการออกแบบมาตรการส่งเสริมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนในภาคบริการ
โดยเฉพาะ  

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยควรมีการพิจารณาทบทวนการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจ
บริการโดยการเปิดเสรีการลงทุนของคนต่างด้าว โดยการยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่ระบุให้สาขา
ธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการทั้งสามบัญชีและก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีอ านาจในการ
ทบทวนการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันในตลาด เช่น การผูกขาด หรือ
ความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบการขนส่ง สื่อสาร เป็นต้น ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบ
สหรัฐอเมริกาที่มี CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) หรือออสเต
รีเลียที่มี FIRB (Foreign Investment Review Board) เป็นต้น  

                                           
24 จากการสัมภาษณ์ Mr. John Hancock ที่ปรึกษา บริษัท Baker & McKenzie วันที่ 20 เมษายน 2560 
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อย่างไรก็ตาม หากไม่ต้องการแก้ไขกฎหมาย ควรปรับปรุงให้อ านาจ BOI ในการให้การยกเว้น
การลงทุนในกิจการภาคบริการทั้งหมด โดยไม่ก าหนดสาขา โดยอาจก าหนดเงื่อนไขว่า บริการที่จะ
ได้รับการส่งเสริมนั้นจะต้องเป็นบริการที่มีมูลค่าสูง ที่ใช้แรงงานที่มีทักษะ หรือเทคโนโลยีระดับสูง
เท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแต่อย่างใด เพียงแต่ยกเว้นข้อจ ากัดด้านความเป็น
เจ้าของและการน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งประเด็นหลังนี้จะต้องได้รับการยอมรับจาก
กระทรวงแรงงาน 

2.3 การหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติ 

หัวข้อน้ีจะศึกษาถึงกลยุทธ์และวิธีการของนักลงทุนต่างชาติในการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่จ ากัด
สิทธิในการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินในประเทศไทยที่มีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย โดย
จ าแนกได้เป็น 4 วิธี ดังนี ้

2.3.1 การถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัทโฮลดิ้ง 

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเนื่องจาก พ .ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 พิจารณาหุ้นส่วนต่างชาติเฉพาะการถือหุ้นทางตรง ท าให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นทางอ้อม
ผ่านบริษัทโฮลดิ้งที่มีสัญชาติไทยได้เพื่อเพิ่มสัดส่วนของทุนและอ านาจในการบริหารจัดการบริษัท
ในทางปฏิบัติ  การกระท าดังกล่าวมีอยู่อย่างแพร่หลายในธุรกิจบริการที่มีข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 49 ดังเช่นกรณีที่มีข้อสงสัยค่อนข้างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือกรณีของบริษัท ไทย 
แอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือชินคอร์ป 

ธุรกิจขนส่งทางอากาศเป็นธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวท า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ ตามบัญชีแนบท้ายที่หนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่าง
ด้าวฯ นอกจากพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศในประเทศยังต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 
31 ที่ระบุให้ผู้ซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องมีสัญชาติไทย  โดยหาก
เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ราชอาณาจักร และไม่มีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ กรรมการส่วนมากต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องมี
บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทั้งหมด 

หากพิจารณาโครงสร้างผู้ถือหุ้นของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ซึ่ ง เป็นสายการบิน
ภายในประเทศที่มีต่างชาติถือหุ้นเต็มเพดานที่กฎหมายก าหนดคือร้อยละ 4925 จากโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

                                           
25  สายการบินอื่นๆ ที่มีต่างชาติถือหุ้นร่วมด้วย ได้แก่ การบินไทย (ร้อยละ 18.50)  พีบีแอร์ (ร้อยละ 16) และ 

โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ (ร้อยละ 2.02)  
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จะเห็นได้ว่ามีทุนไทยร้อยละ 51 ทุนต่างด้าวร้อยละ 49 จึงอาจกล่าวได้ว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียมี
ทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายไทยก าหนด แต่หากพิจารณาการถือหุ้นทางอ้อม (Indirect 
holding)  ในล าดับถัดมา โดยพิจารณารวมถึงสัดส่วนของทุนต่างชาติที่น ามาลงในบริษัทไทยแอร์เอเชีย 
จ ากัด พบว่า มีทุนต่างด้าวรวมกันมากกว่าร้อยละ 49 (ตามรูปที่ 2.6)  

รูปที่ 2.6 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 
(ข้อมูลผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2549)  

AA 
International 

limited 

49%

Level I

   

Thai Air Asia 
Co.,Ltd

51
%

1%

SHIN 

50
%

         
           

Level V

                       
                        

99.99%

Temasek Holdings  
             

                   

49%
30.96%20%

Temasek Holdings  99.99%

Level IV

1. Credit suisse first international - 0.16
2. Merrill Lynch,London - 0.14
3. UBS AG Singapore branch - 0.10
4. The master trust bank of Japan - 0.04
5. Citibank nominees Singapore - 0.04 
6. ABN Amro bank, London - 0.03 
7. HSBC (Singapore) nominees - 0.03 
8. Somers (U.K.) limited - 0.02 
9. The bank of New York (nominees) - 0.01 
11. Goldman Sachs international - 0.01
12. RBC DEXIA Investor Service Trust - 0.01 
13. Littledown nominees - 0.01 
14. Mr.Henri Igor - 0.01 
15. CIMB-GK Securities PTE.LTD. - 0.01 
16. Phillip Securities - 0.01 
17. Morgan Stanley&Co international Limited -0.01 
18. UOB KAY HIAN Private limited - 0.01
19. CLSA Singapore PTE LTD - 0.00 
20. OCBC Securities private limited - 0.00 

Anderton Investment 

Cypress Holdings  

                 

                 
48.

99%

41.1%

9.9%

Level III

Aspen 
Holdings  

UBS AG 
Singapore 

   
              

Cedar 
Holdings  

51
.98

%

44.14%

1.27%0.70%

 
ที่มา:  รวบรวมโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ คือ (1) ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ (2) ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด และ (3) ข้อมูลบริษัทออกหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.3.2 การถือหุ้นโดยผ่านนอมินีไทย 

นอกจากการถือหุ้นผ่านบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นนิติบุคคลไทยแล้ว บริษัทต่างชาติอาจใช้วิธีให้บุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นแทนให้ โดยผู้ถือหุ้นแทนดังกล่าวจะเป็นผู้ถือหุ้นทางนิตินัยเท่านั้น  
หากแต่มิได้มีอ านาจในการบริหารจัดการหรือได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนของการถือหุ้นทาง
นิตินัยแต่อย่างใด  

การด าเนินการให้คนไทยถือหุ้นแทนนั้นอาจอาศัยการโอนลอยหุ้น ซึ่ง ใช้ได้ทั้งกรณีซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยนและให้ วิธีปฏิบัติคือ นอมินีคนไทยซึ่งมีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหุ้นจะลงลายมือชื่อสลัก
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หลังใบหุ้นโดยระบุว่าเป็นผู้โอนแต่ไม่ระบุชื่อผู้รับโอนแล้วมอบใบหุ้นให้กับหุ้นส่วนต่างชาติ  ซึ่งสามารถ
ที่จะระบุช่ือของผู้รับโอนได้เองในภายหลังท าให้หุน้ดังกล่าวเสมือนเป็นทรัพย์สินของผู้ลงทุน 

การตรวจสอบการถือหุ้นผ่านนอมินีกระท าได้ไม่ยากนัก โดยอาจพิจารณาได้จากโครงสร้าง
อ านาจในการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ คณะวิจัยได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ  ที่จะช่วยบ่งชี้ถึงอ านาจในการควบคุมบริษัทที่แท้จริง ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 
2.2   

ตารางที่ 2.2  ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการพจิารณาสัญชาติของผู้ที่มีอ านาจในการ "ควบคุม" บริษัท
ในทางปฏิบัต ิ

ล าดับที่ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงอ านาจการควบคุมบริษัท แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบการจดทะเบียน 

1 สัญชาติของกรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท 

 หนังสือรับรอง 

 ข้อบังคับของบริษัท 

 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 แบบ บมจ.005 (กรณีบริษัทมหาชน จ ากัด) 

2 สัญชาติของผู้ถือหุ้นสามัญ (Voting share) ที่มีหุ้น
ข้างมาก 

 หนังสือบริคณห์สนธิ 

 ข้อบังคับของบริษัท 

 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

3 สัญชาติของผู้ด าเนินการก่อตั้งบริษัท  หนังสือบริคณห์สนธิ 
4 สัญชาติผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ของบริษัท (เงินปัน

ผล)  
 ข้อบังคับของบริษัท 

5 อาชีพของผู้ถือหุ้นไทยรายใหญ่ (ว่าเป็นทนายความ
หรือโบรกเกอร์หรือไม่) 

 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด จาก 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

2.3.3 การก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

หุ้นบุริมสิทธิเป็นตราสารประเภทหุ้นทุนซึ่งมีการจดบุริมสิทธิก าหนดสิทธิการเรียกร้องใน
สินทรัพย์ และเงินปันผล รวมถึงสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นพิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยทั่วไป ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แต่สิทธิในการออกเสียงอยู่ที่การก าหนดสัดส่วนของหุ้นต่อสิทธิ
ออกเสียง  

กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 102 วรรค 2 ก าหนดว่า ในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่ง
เสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมหาชนได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ และมาตรา 115 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น 
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หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาลงทุนในบริษัทมหาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่น าเงินมาลงทุนโดยหวั งเงินปันผล
หรือบุริมสิทธิพิเศษเป็นเหตุผลหลัก โดยอาจไม่สนใจที่จะใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
บริษัท ดังนั้น การออกหุ้นบุริมสิทธิที่จ ากัดสิทธิออกเสียงจึงอาจเอื้อประโยชน์แก่บริษัทในการระดมทุน
โดยการจูงใจด้วยบุริมสิทธิที่ให้เพื่อน าเงินที่ลงทุนมาใช้ในกิจการของบริษัท ในขณะที่ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่ง
หรือฝ่ายถือหุ้นข้างมากยังคงมีสิทธิในการครอบง าการจัดการบริษัทได้เช่นเดิม การออกหุ้นบุริมสิทธิที่
จ ากัดสิทธิออกเสียงดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้เกิดการหลีกเลี่ยงกฎหมายการถือหุ้นของคนต่างชาติ 
โดยเจตนาที่ไม่สุจริตนี้อาจพิจารณาได้จากการจ ากัดสิทธิในการออกเสียงและส่วนแบ่งเงินปันผลหุ้น
บุริมสิทธิที่ผิดปกติ กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น คือ กรณีการจ ากัดสิทธิออกเสียงและส่วนแบ่งการจ่ายเงินปัน
ผลหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สมเหตุสมผล 

บริษัท กุหลาบแก้ว จ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2549 จากการประชุมจัดตั้งบริษัทได้มีมติให้หุ้น
บุริมสิทธิ 10 หุ้น มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1 เสียง และจ ากัดส่วนแบ่งเงินปันผลของหุ้น
บุริมสิทธิเพียงร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ากว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น 
พันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีอัตราตอบแทนมากกว่าร้อยละ 4 โดยมีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย  

1) คนไทย ถือหุ้น 5,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.09  

2) บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จ ากัด เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ถือหุ้น 4,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49  

3) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จ านวน 6 คน คนละ 1 หุ้น  

จะเห็นได้ว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมดร้อยละ 51 โดยหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ทั้งหมดเป็นหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นหุ้นสามัญ ท าให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมีสิทธิ
ออกเสียง 510 เสียง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติมีสิทธิออกเสียง 4,900 เสียง กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นคนไทยที่
ถือหุ้นข้างมากถึงร้อยละ 51 แต่มีสิทธิออกเสียงได้ไม่ถึงร้อยละ 10 อีกทั้ง สัดส่วนเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
ไทยที่ได้รับเพียงร้อยละ 3 ต่อปี แต่หุ้นส่วนต่างชาติได้รับเงินปันผลส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ผิดปกติวิสัยของนักลงทุนโดยเฉพาะที่ถือหุ้นบุริมสิทธิที่แสวงหาก าไรจากการลงทุนเป็นหลัก 
ข้อก าหนดของบริษัทดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหุ้นส่วนไทยอาจเป็นเพียงตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่างชาติ
เท่านั้น26 เนื่องจากอ านาจในการควบคุมกิจการเป็นของผู้ถือหุ้นต่างชาติจากการจ ากัดสิทธิการออก
เสียงและสิทธิในผลประโยชนข์องบริษัท 

                                           
26 ในปี พ.ศ. 2534 กรมทะเบียนการค้าเคยขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อก าหนดของบริษัท เอบี
บี ดิสทรีบิวชั่น จ ากัด ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งก าหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นคนไทยได้รับผลตอบแทนเพียงหุ้นล ะ 50 
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2.3.4 การซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนต่างชาติ 

การถือหุ้นของต่างชาติโดยผ่านนอมินีที่เป็นคนไทยเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ทั้งยัง
เป็นพฤติกรรมที่มีการส่งเสริมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย โดยมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสามารถลงทุนในกระดานหุ้นไทยซึ่งไม่มีข้อจ ากัดจ านวนหุ้นที่สามารถซื้อได้  โดยให้โบรก
เกอร์เป็นผู้ซื้อแทน27   

นิยามค าว่านอมินีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่“ถือหลักทรัพย์” (มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น) แทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็น “ผู้ถือหุ้นที่
แท้จริง” (ultimate shareholder) คือเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(ultimate beneficiary) จาก
หลักทรัพย์นั้นๆ โดยทั่วไป นักลงทุนที่มีเจตนาอ าพรางการถือหุ้นเพื่อทุจริตมักใช้นอมินีที่ไม่เข้าข่าย 
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 เช่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เนื่องจากถ้าเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามมาตรา
น้ี จะต้องนับหลักทรัพย์ของนอมินีรวมเป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง โดยวัตถุประสงค์หลกัในการ
ใช้นอมินี ของ ตลท. คือเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการซื้อขายและรับผลประโยชน์จาก
หลักทรัพย์จดทะเบียน ด้วยเหตุนี้จึงมีบริษัท 2 แห่งเกิดขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นนอมินีแทนนักลงทุน ได้แก่ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ TSD และบริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จ ากัด หรือ 
Thai NVDR 

TSD ท าหน้าที่เป็นนอมินีให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดยเป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์
ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) และเนื่องจากปัจจุบันผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใน ตลท. ถือหุ้นในระบบไร้
ใบหลักทรัพย์ และบริษัทโบรกเกอร์และผู้รับฝากทรัพย์สินทุกแห่งใช้บริการของ TSD ดังนั้น TSD จึงไม่

                                           
สตางค์ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   โดยกระทรวงพาณิชย์มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวน่าจะมีเจตนาแอบ
แฝง  แต่คณะกรรมการกฤษฎีการมีความเห็นว่า  เนื่องจากมาตรา 1200 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้สามารถมีการ
ท าความตกลงกันในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิระดับบริษัทได้  การก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิได้จึงไม่ขัดกับ
กฎหมาย 
27 ในเว็บไซต์ http://www.set.or.th/en/faq ที่มีหัวข้อถาม-ตอบค าถามที่มีการถามบ่อยครั้ง (FAQs) ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ 
     What is the Foreign Board and what are the benefits it offers?  
 A: The Foreign Board was set up in 1987 to serve as an alternative board for foreign investors who seek ownership 
of the securities they invest in and to register such shares under their own names. Foreigners can either invest in 
Set's Main Board and register under nominee names (usually their brokers) or invest in the Foreign Board and 
register the securities under their own names. Foreigners who register shares under their own names will receive all 
the benefits offered by the company directly e.g. rights offerings, dividend etc. On the other hand, all such benefits 
will be processed through the account of their nominee if they choose to invest on the Main Board. Securities 
traded on the Foreign Board are reserved for foreign ownership according to the foreign ownership limits set forth 
in the Articles of Association of each listed company. In addition, there are no floor or ceiling limits on the Foreign 
Board so share prices are more free to respond to the demand and supply situation. 

http://www.set.or.th/en/faq
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มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยก่อนวันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ TSD ยังท าหน้าที่ใน
การควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งบนกระดาน
หลัก (Main Board) และกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) ให้เป็นไปตามกฎ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์สามัญของนักลงทุนต่างชาติ  รวมทั้งค านวณรายการซื้อขายเพื่อการ
ช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ แล้วแจ้งไปยัง Broker เพื่อให้ยืนยันรายการต่อไปยังนักลงทุน 

Thai NVDR เป็นผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย  (Non-
Voting Depository Receipts หรือ NVDR) ให้แก่ผู้ลงทุน โดยท าหน้าที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จด
ทะเบียนเมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายคืนตราสาร  NVDR วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อ
กระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign 
Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ NVDR ยังช่วยขจัดปัญหาของผู้ลงทุน
สถาบันต่างประเทศบางประเทศที่ไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund: TTF) ได้ ทั้งนี้ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights)  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ NVDR จะมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการลงทุนของชาวต่างชาติ  แต่
เนื่องจาก Thai NVDR อนุญาตให้นักลงทุนชาวไทยลงทุนใน NVDR ได้ ท าให้ปัจจุบันมีนักลงทุนชาว
ไทยให้ความสนใจซื้อขาย NVDR เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเมื่อค านึงว่า Thai NVDR จะรู้ยอดผู้ถือ 
NVDR ทั้งหมดก็ต่อเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในสองกรณีเท่านั้น  คือเมื่อบริษัทจดทะเบียน
ประกาศจ่ายเงินปันผล หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ดังนั้น Thai NVDR จึงไม่มีข้อมูลผู้ถือ 
NVDR ของบริษัทที่ไม่เคยประกาศจ่ายเงินปันผลหรือให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนใดๆ  ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อ 
TSD ค านวณสัดส่วนการถือหุ้นแยกตามสัญชาติผู้ถือ จึงต้องนับจ านวน NVDR ทั้งหมดที่ Thai NVDR 
ถือว่ามีสัญชาติไทย  (เนื่องจาก  Thai NVDR มีสัญชาติไทย ) ทั้งๆ ที่ผู้ถือ NVDR หลายรายเป็น
ชาวต่างชาต ิข้อจ ากัดนี้เท่ากับเป็นการเปิดช่องให้นักปั่นหุ้นสามารถใช ้NVDR ในการปั่นหุ้น28 

                                           
28 รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) เดือนมกราคม 2550 สู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการ

ขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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2.4 กรณีศึกษาของการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติ 

2.4.1 กรณีบริษัท กุหลาบแก้ว จ ากัด  

กรณีตัวอย่างนี้เป็นการถือหุ้นทางอ้อมในธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (AIS) หากพิจารณาโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 
AIS (ดูรูปที่ 2.7 ประกอบ) ในล าดับชั้นเดียว จะเห็นได้ว่ามีต่างด้าวถือหุ้นเพียงร้อยละ 38.01 แต่หาก
พิจารณาการถือหุ้นทางอ้อมของต่างชาติในล าดับถัดมาโดยมีการถือหุ้นใน บมจ. ชินคอร์ปอเรชั่น พบว่า 
บริษัท AIS มีต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 มากกว่าเพดานการถือหุ้นของต่างด้าวที่กฎหมาย
ก าหนด  
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รูปที่ 2.7 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (AIS) (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549)  
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1. Credit suisse first international - 0.16
2. Merrill Lynch,London - 0.14
3. UBS AG Singapore branch - 0.10
4. The master trust bank of Japan - 0.04
5. Citibank nominees Singapore - 0.04 
6. ABN Amro bank, London - 0.03 
7. HSBC (Singapore) nominees - 0.03 
8. Somers (U.K.) limited - 0.02 
9. The bank of New York (nominees) - 0.01 
11. Goldman Sachs international - 0.01
12. RBC DEXIA Investor Service Trust - 0.01 
13. Littledown nominees - 0.01 
14. Mr.Henri Igor - 0.01 
15. CIMB-GK Securities PTE.LTD. - 0.01 
16. Phillip Securities - 0.01 
17. Morgan Stanley&Co international Limited -0.01 
18. UOB KAY HIAN Private limited - 0.01
19. CLSA Singapore PTE LTD - 0.00 
20. OCBC Securities private limited - 0.00 

Anderton Investment 

Cypress Holdings  
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ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ คือ (1) ข้อมูลบริษัท จดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   
                                                                                  (2) ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ บรษิัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด และ  
                                                                                  (3) ข้อมูลบริษัทออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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จากแผนผังข้างต้น ในการเข้าซื้อ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น นั้น  เทมาเส็ก (Temasek Holdings) 
ของรัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นทางอ้อมในหลายระดับชั้นของห่วงโซ่การถือหุ้น (ownership chain)  ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทชินคอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจด้านบริการซึ่งเป็น
ธุรกิจที่สงวนไว้ส าหรับเฉพาะคนไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการของคนต่างด้าว อันได้แก่  
บริษัท เอไอเอส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ไอทีวี จ ากัด 
(มหาชน)  ซึ่งประกอบกิจการโทรทัศน์  บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจดาวเทียม และ
บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการการบินตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  การที่ บมจ. ชิน คอร์
ปอเรชั่นจะขายหุ้นให้แก่เทมาเส็ก โดยตรงนั้น จะท าให้สัดส่วนหุ้นส่วนของบุคคลต่างชาติถือหุ้นอยู่ใน 
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่นถึงร้อยละ 90 ซึ่งจะท าให้บริษัทมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลต่างด้าวทันที ท าให้ไม่
สามารถประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงต้องมีการตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมาหลายบริษัท รวมถึง บริษัท Cedar 
Holdings บริษัท Aspen Holdings และบริษัท Cypress Holdings ในหลายล าดับชั้นของการถือหุ้น
ตามที่ปรากฏในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 ข้างต้น เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ใน บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่นเป็นนิติบุคคล
ต่างด้าว  

วิธีการหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท Cedar Holdings เป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดยให้บริษัท Cypress 
Holdings ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท Temasek Holdings  ถือหุ้นในบริษัท Cedar Holdings เพียง
ร้อยละ 48.99 และจัดตั้งบริษัทสัญชาติไทย คือบริษัทกุหลาบแก้ว ถือหุ้นสูงถึงร้อยละ  41.1 และให้
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นอีกร้อยละ  9.9 รวมแล้วเป็นร้อยละ 51.1  ก็จะท าให้บริษัท Cedar 
Holdings มีสัญชาติเป็นนิติบุคคลไทย แม้บริษัทกุหลาบแก้วจะมีคนไทย 2 คนถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งคือ 
ร้อยละ 51 แต่เป็นการถือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่าหุ้นบุริมสิทธิ 10 หุ้นออกเสียง
ได้เพียง 1 เสียง การถือหุ้นของคนไทย 2 คนจึงมีสิทธิออกเสียงได้ไม่เกินร้อยละ 10 ท าให้หุ้นส่วนไทย
ไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการบริษัท  พฤติกรรมดังกล่าวส่อถึงการถือหุ้นในลักษณะนอมินีซึ่งผิด
กฎหมาย 

ส าหรับเหตุผลในการตั้งบริษัท Aspen Holdings ขึ้นมาถือหุ้นใน บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่นอีก
บริษัทหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียว
คือ บริษัท Anderton Investment ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท Temasek Holdings  การกระท าดังกล่าว
อาจเนื่องมาจากบริษัท Temasek Holdings ต้องการจะใช้สิทธิในการลงทุนของชาวต่างชาติได้อย่าง
เต็มที่ โดยการถือหุ้นส่วนเต็มเพดานการถือหุ้นของชาวต่างชาติคือร้อยละ 4929   

                                           
29 ม้านอก และ เด็กนอกกรอบ [นามปากกา]. 2549. 25 ค าถามเบื้องหลังดีลเทคโอเวอร์ชินคอร์ป. กรุงเทพ: โอเพ่นบุ๊คส.์ 
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โครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า แนวทางการพิจารณาบริษัทต่างชาติใน
ประเทศไทยภายใต้กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาติเฉพาะในล าดับชั้นเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงอ านาจการควบคุม (Control) และอ านาจในการ
บริหารกิจการที่แท้จริงได ้

2.4.2 กรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การด าเนินธุรกิจของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เริ่มจากการจด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงานกับ กสท. 
ต่อมา ในปี 2538 บริษัทน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศสิงคโปร์ และในปี 2543 เทเลนอร์30ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.9 
จากนั้นในเดือนตุลาคม 2548 เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ได้ท าค าเสนอซื้อหุ้นของบริษัท
เป็นการทั่วไปซึ่งเป็นผลมาจากการที่ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ได้เข้าซื้อหุ้นของยูคอม  

ในปี 2550 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระส าคัญของการปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นประกอบด้วยการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของยูคอม โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามัญใหม่ของ
บริษัทให้กับผู้ถือหุ้นของยูคอมเพื่อเป็นค่าตอบแทนหุ้นของยูคอมที่น ามาเสนอขาย (Share Swap) และ
การลดทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Selective Capital Reduction) โดยการลดหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ยูคอมถืออยู่ทั้งหมด หลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของยูคอม และได้ท าการเพิกถอนหุ้นของยูคอมออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกันยายน 2550 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในปี 2554 พบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ เทเลนอร์ ถือหุ้นร้อย
ละ 40 และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นร้อยละ 23.5 (ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2554) โดยเทเลนอร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ในสัดส่วนร้อยละ 
49 ซึ่งหมายความว่า เทเลนอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมจากการถือครองหุ้นของ บจก. ไทย เทลโค 
โฮลดิ้งส์ ในขณะที่กลุ่มเบญจรงคกุลไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในบริษัท
แล้ว แตน่ายบุญชัย เบญจรงคกุล ยังคงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  

ในปี 2554 บริษัททรูมูฟ ได้ยื่นหนังสือต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอให้มีการตรวจสอบการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติว่าเกินกว่าที่กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก าหนดหรือไม่ 

                                           
30 เทเลนอร์เป็นบริษทัย่อยของ Telenor ASA ซึ่งมีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
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เนื่องจาก บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23 นั้น มี
ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติถือหุ้นอยู่ด้วย อีกทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลรายอื่นก็มีผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติด้วย  

บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นได้แก่ เทเลนอร์ ร้อยละ 49 บจก. โบเลโร ร้อยละ 
41.10 และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 9.90 ในขณะที่ บจก. โบเลโร มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นได้แก่  
เทเลนอร์ ร้อยละ 49 โดยเทเลนอร์มีสิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน บจก. 
โบเลโร ส่วน บจก. กี เคาน์ตี้ บจก. อาลิบี้ เคาน์ตี้ บจก. เบย์วิว เคาน์ตี้ และ บจก. ไกอา เคาน์ตี้ ถือหุ้น
ใน บจก. โบเลโร ในสัดส่วนที่เท่ากันคือบริษัทละร้อยละ 12.75 ทั้งนี้ บจก. ตั้ก วู โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นใน  
4 บริษัทนี้ มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51 และมีบริษัท ตั้ก วู โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 49 
โดยบริษัท ตั้ก วู โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด มีสิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน บจก.  
 ตั้ก วู โฮลดิ้ง31 

จะเห็นได้ว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ DTAC มีสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ตามที่กฎหมายก าหนด แต่หากพิจารณาการถือหุ้น
ทางอ้อม หรือการถือหุ้นในล าดับชั้นต่อๆ ไป จะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าร้อยละ 49 ทั้งนี้ หาก
พิจารณาถึงอ านาจในการบริหารจัดการบริษัท จ าเป็นจะต้องสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือ
หุ้นที่เป็นนอมินี รวมทั้งการจ ากัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นด้วย 

  

                                           
31 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
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รูปที่ 2.8 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย  

2.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของไทย
ซึ่งจ ากัดสิทธิของคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของเศรษฐกิจของประเทศที่ยังต้องพึ่งพาทุนต่างชาติในการพัฒนาเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ 
และการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่มีผู้ประกอบการน้อยรายในหลายสาขาบริการอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายอาจตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงดังกล่าวจึง
มิได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเครง่ครัดเท่าที่ควร  

อย่างไรก็ตาม การมีบทบัญญัติที่จ ากัดสิทธิของคนต่างชาติแบบครอบจักรวาลแต่มีการบังคับใช้
อย่างหละหลวม ในขณะที่หน่วยงานรัฐมีความต้องการที่จะสงวนอ านาจในการกลั่นกรองการลงทุนของ
ต่างชาติให้มากที่สุด โดยเมื่อการลงทุนของต่างชาติเริ่มมีปัญหา หน่วยงานของรัฐก็จะใช้มาตรการใน
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นท าให้เกิดความวุ่นวายในระบบเศรษฐกิจเป็นครั้งคราว แต่เมื่อ
ปัญหาสงบลงแล้วก็กลับไปสู่ระบบเดิมเนื่องจากสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่ต้ องการเงินทุน
ต่างชาติและจากข้อจ ากัดของหน่วยราชการในการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในทาง
ปฏิบัติ วิธีการดังกล่าวท าให้นโยบายการลงทุนของคนต่างชาติของไทยขาดความชัดเจนและขาด
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน  

Level III
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49%

26.20%

9.90%

9.90%
2%1.5%
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Level II
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จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้ 

o ควรมีการทบทวนรายช่ือธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในบัญชีแนบท้าย 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในรายละเอียดทุกปี ทั้งนี ้มาตรา 9 ของ
กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทบทวนประเภทของธุรกิจ
ท้าย พ.ร.บ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ แต่ในทางปฏิบัติแม้
จะมีการด าเนินการ แต่ก็ไม่ได้มีการน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงกฎหมายในช่วง 
16 ปีที่ผ่านมา32 คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางการปรับปรุงบัญช ี3 ตามภาคผนวกที ่2.2  

o ควรมีการทบทวนกฎหมายทุกฉบับที่มีการจ ากัดสิทธิของคนต่างด้าวในการประกอบกิจการ 
(รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ว่าควรมีกระบวนการและขั้นตอน
ในการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากการกีดกันคนต่างด้าวอย่างไร  

o ควรมีการทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับที่ให้การคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศ
ให้มีข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
ประเทศได้ในกรณีที่ตลาดภายในประเทศผูกขาดหรือมีผู้ประกอบการน้อยรายส่งผลให้ตลาด
ไม่แข่งขันและบริการไม่มีประสิทธิภาพ  

o เมื่อมีการกลั่นกรองธุรกิจต่างๆ ที่ห้ามต่างชาติประกอบกิจการให้เหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริงของเศรษฐกิจไทยและแนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแล้ว ควรมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการในการก าหนดสัญชาติของนิติบุคคลให้รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะใช้
วิธีการค านวณสัดส่วนหุ้นส่วนโดยใช้หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง การนับรวมหุ้นทางอ้อมหรือการใช้
อ านาจในการบริหารจัดการประกอบในการพิจารณาก็ด ี 

o ในระยะสั้น ควรมีการตรวจสอบการถือหุ้นผ่านนอมินีในธุรกิจบริการที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างชัดเจน  เช่น ธุรกิจบาร์เบียร์ในย่านพัทยา หรือธุรกิจที่ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจ ากัดของประเทศที่อาจผิดกฎหมาย  เช่น  การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น และด าเนินการทางกฎหมายกับคนต่างด้าวและคน
ไทยที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของ มาตรา 36 และ 37 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 และมาตรา 113 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   

                                           
32 การแก้ไขรายชื่อธุรกิจในบัญชี 1 (ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ) และบัญชี 2 หมวด 1 (ธุรกิจที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ) จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัต ิการแก้ไขรายชื่อธุรกิจในบัญชี 2 หมวด 2 และ 3 
(ธุรกิจที่มีผลต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน และธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) และในบัญชี 3 (ธุรกิจที่คน
ไทยไม่พร้อมแข่งขัน) สามารถท าได้โดยการออกพระราชกฤษฎีกา 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 2.1 บัญชีท้ายพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

บัญชีหนึ่ง  

ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ 

(1) การท ากิจการหนังสือพิมพ์ การท ากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน ์
(2) การท านา ท าไร่ หรือท าสวน 
(3) การเลี้ยงสัตว์ 
(4) การท าป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ 
(5) การท าการประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยและในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศ

ไทย 
(6) การสกัดสมุนไพรไทย 
(7) การค้าและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ

ประเทศ 
(8) การท าหรือหล่อพระพุทธรูป และการท าบาตร 
(9) การค้าที่ดิน 

บัญชีสอง  

ธุรกิจที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมวด 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ 

(1) การผลิต การจ าหน่าย และการซ่อมบ ารุง 

(ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด 
(ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถรุะเบิด 
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร 
(ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท 

(2) การขนส่งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ 

หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน 

(1) การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย 
(2) การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก 
(3) การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลาย 
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     ผ้าไหมไทย 
(4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
(5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน 
(6) การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 

หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
(1) การผลิตน้ าตาลจากอ้อย 
(2) การท านาเกลือ รวมทั้งการท าเกลือสินเธาว์ 
(3) การท าเกลือหิน 
(4) การท าเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน 
(5) การแปรรูปไม้เพ่ือท าเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย 

บัญชีสาม  
ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว 

(1) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ 
(2) การท าการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(3) การท าป่าไม้จากป่าปลูก 
(4) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนยีร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด 
(5) การผลิตปูนขาว 
(6) การท ากิจการบริการทางบัญชี 
(7) การท ากิจการบริการทางกฎหมาย 
(8) การท ากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม 
(9) การท ากิจการบริการทางวิศวกรรม 
(10) การก่อสร้าง ยกเว้น 

(ก) การก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นการให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชน ด้านการสาธารณูปโภคหรือ
การคมนาคมทีต่้องใช้เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความช านาญในการก่อสร้าง
เป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าวตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป 

(ข) การก่อสร้างประเภทอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(11) การท ากิจการนายหนา้หรือตัวแทน ยกเว้น 

(ก) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลกัทรัพย์หรือการบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งสินค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์ 

(ข) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นต่อการผลิต
หรือการให้บรกิารของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน 
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(ค) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจ าหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศเพ่ือการจ าหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเข้ามาจาก
ต่างประเทศ อันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีทุนขั้นต่ าของ
คนต่างด้าวตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

(ง) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนประเภทอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (12) การขายทอดตลาด ยกเว้น 

(ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเป็นการประมูลซื้อขายระหว่างประเทศที่มิใช่การ
ประมูลซื้อขายของเก่า วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรม 
หรือโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ 

(ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้

ยกเว้นการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
โดยไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ 

(14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ ารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท       
      หรือที่มทีนุขั้นต่ าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่ายี่สิบล้านบาท 
(15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท 
(16) การท ากิจการโฆษณา 
(17) การท ากิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรงแรม 
(18) การน าเที่ยว 
(19) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
(20) การท ากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช 
(21) การท าธุรกิจบริการอ่ืน ยกเว้นธุรกิจบริการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ที่มา : พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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ภาคผนวกที ่2.2  แนวทางการปรับปรุงบญัช ี3 

1. ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชี 3 ซึ่งจะไม่มี “บริการอื่นๆ” อีกต่อไป แต่จะ
เป็น negative list ที่ระบุช่ือสาขาบริการที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน  

2. นอกจากรายช่ือบริการที่สงวนที่พบเจอในต่างประเทศแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีการจัดท ารายช่ือ
บริการที่ธุรกิจไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน ในการนี้คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการประกาศให้ธุรกิจบริการที่เคย
ได้รับการคุ้มครองที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันจากต่างประเทศเข้ามายื่นเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ยังต้องการความคุ้มครองต่อไปแก่คณะกรรมการประกอบกิจการของคนต่างด้าว การ
ด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ธุรกิจบริการไทยมีโอกาสปรับตัว และสามารถปลดรายชื่อบริการที่ไม่มีการ
ให้บริการในประเทศไทยออกไปจากบัญชีสาม การด าเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีเพื่อ
แปลงบัญช ี3 จาก positive list มาเป็น negative list  

3. ในการพิจารณาธุรกิจบริการที่ได้รับการร้องขอให้มีการคุ้มครองต่อไปนั้น  คณะกรรมการฯ 
ควรก าหนดหลักเกณฑ์ละวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรยกเลิกการคุ้มครอง
ธุรกิจบริการที่มีลักษณะ 2 ประการ คือ 1) ธุรกิจบริการที่มีการผูกขาด มีแข่งขันน้อยรายในตลาด หรือ
ตลาดกระจุกตัว เช่น พลังงาน โทรคมนาคม เป็นต้น 2) ธุรกิจที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น การเงิน 
โทรคมนาคม การวิจัยและพัฒนาทุกรูปแบบ การศึกษาระดับวิชาชีพและการศึกษาระดับสูง บริการ
กฎหมาย บริการบัญช ีขนส่ง โลจิสติกส์ ฯลฯ  

4. อนึ่ง กฎหมายก าหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว “ศึกษา 
รวบรวมและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในราชอาณาจักรรวมถึง
ผลกระทบและความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี (มาตรา 26/2)” และ “เสนอแนะ ให้แก่รัฐมนตรี
ในเรื่องการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. นี้หรือการก าหนดประเภท
ธุรกิจ ฯลฯ” (มาตรา 26/1) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการฯ สามารถด าเนินการได้ต่อไป เพียงแต่
หน้าที่เปลี่ยนจากการ “ถอน” สาขาบริการออกจาก positive list เป็นการ “เพิ่ม” สาขาบริการใน 
negative list  

5. เพื่อให้การพิจารณารายชื่อสาขาบริการในบัญชี 3 ด าเนินการอย่างรอบคอบ และเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ควรมีข้อก าหนดให้กรรมการจะต้องจัดให้มีรายงานการศึกษาในทาง
วิชาการเกี่ยวกับผลได้เสียจากการจ ากัด/ไม่จ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติและเปิดให้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง คือจากทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า ปลายน้ าและผู้บริโภคในรายสาขา
บริการด้วย และน าเสนอข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นเป็นเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อ
รัฐมนตรี  

6. เมื่อมีการปรับบัญชีสามเป็น negative list แล้ว และมีการลดสาขาบริการที่คุ้มครองอย่างมี
นัยสาคัญ รัฐบาลอาจพิจารณาแก้นิยามของบริษัทต่างด้าวให้รัดกุมยิ่งขึ้นดังเช่นในต่างประเทศ ในกรณี
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ที่มีการด าเนินการดังกล่าวควรให้การคุ้มครองแก่บริษัทต่างด้าวที่มีการประกอบกิจการเดิมอยู่แล้ว
ส าหรับกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย แต่ในกรณีของกิจการที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น สถาน
บันเทิง ควรด าเนินการอย่างจริงจังในการยุบเลิกธุรกิจเหล่านี้ที่เป็นบริษัทต่างด้าว  

 

ข้อเสนอบริการบัญช ี3 
(รายชื่อธุรกิจที่สงวนที่พบเจอในกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของคนตา่งด้าวในประเทศอื่นๆ) 

บริการที่เกี่ยวกับธุรกิจบาป (sin services)  

 ธุรกิจสถานบันเทิง  

 ธุรกิจการพนัน  

 ธุรกิจขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล ์ 
บริการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด (ที่ยังไม่อยู่ในปัญช ี2 หรือ 3)  

 สถานพยาบาล (การใช้ทรัพยากรแพทย)์  

 อสังหาริมทรัพย์  
บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

 ธุรกิจไปรษณีย์ธรรมดา  

 ธุรกิจการซื้อขายและส่งน้ าประปา  

 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่งและขายปลีก  
บริการที่อาจมผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมท้องถ่ินที่ขาดศักยภาพในการแข่งขนั (ต้องมีระยะเวลาใน
การปรับตัวทีช่ัดเจน)  

 การท าการประมง (2)  

 การท าป่าไม้จากป่าปลูก (3)  

 ค้าปลีก/ค้าส่ง  

 ก่อสร้าง (ขนาดย่อม)  

 บริษัททัวร ์ 

 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 ฯลฯ 
บริการอื่นๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะซึ่งก าหนดหุ้นส่วนต่างชาต ิ 

 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกนัภัย  
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 กิจการการบิน  

 ฯลฯ  
ข้อสังเกต: ในกรณีที่บัญชี 3 กลายเป็น negative list แล้ว การลงทุนในประเทศไทยจะเปิดกว้างมาก
ขึ้น ดังนั้นอาจจ าเป็นต้อง (1) มีการกลั่นกรองการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ภายในประเทศอย่างมีนัยส าคัญ เช่นในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลีย โดยก าหนดให้การลงทุน (สะสม) 
ที่มีมูลค่าเกิน X บาทต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน
เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยหรือไม่ (10,000 ล้านบาท?) 
(2) มีข้อก าหนดให้บริษัทต่างชาติทุกรายที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่เข้ามาลงทุน วงเงินที่เข้ามาลงทุน การจ้างงาน โครงสร้างการถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม รายชื่อและสัญชาติผู้ถือหุ้น มูลค่าทรัพย์สิน ฯลฯ ทุกปีเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้
ประกอบในการก าหนดนโยบายการลงทุนของประเทศ 
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บทที่ 3  

ความตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในประเทศไทยได้หลายช่องทาง โดย
ช่องทางหนึ่งที่สามารถท าได้คือการใช้สิทธิภายใต้ความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยผูกพันไว้กับ
ประเทศคู่ภาคี โดยการขอให้สิทธิดังกล่าวจะด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ภายใต้มาตรา 11 แห่ง 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้มีการยื่นขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส าหรับธุรกิจที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี 

ประเทศไทยมีการเจรจาการค้าบริการทั้งในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคีกับ
ประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั้งประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า33พบว่า นักลงทุนต่างชาติที่สามารถใช้สิทธิภายใต้ความตกลงฯ เข้ามาประกอบ
ธุรกิจบริการในประเทศไทยภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไม่ให้ความส าคัญใน
ช่องทางนี้เท่าใดนัก โดยนักลงทุนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตและได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 11 มีเพียง 3 ประเทศ ภายใต้ความตกลง 3 ฉบับ ได้แก่ สนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนถึงร้อยละ 98 ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) จ านวน 2 ราย และความตกลงทางการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) 
จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ประโยชน์อย่างมากจากสนธิสัญญาไมตรีฯ 
เนื่องจากมีความก้าวหน้าด้านธุรกิจบริการและการลงทุน จึงมีบุคคลและนิติบุคคลเข้ามาลงทุนในไทย
และใช้สิทธิจากสนธิสัญญาไมตรีฯ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสิทธิที่อนุญาตให้บุคคลและนิติบุคคลของ
สหรัฐฯ ถือหุ้นกิจการในไทยได้ 100% ในขณะที่พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวของไทย
ก าหนดให้บุคคลและนิติบุคคลของต่างประเทศมีสิทธิถือหุ้นกิจการในไทยได้ไม่เกินร้อยละ 49  ซึ่งใน
ปัจจุบันมีบริษัทของสหรัฐฯ กว่า 1,500 แห่ง ใช้สิทธิตามสนธิสัญญาไมตรีฯ เข้ามาลงทุนหรือประกอบ
กิจการในไทย 

การศึกษาในบทนี้จะกล่าวถึงความตกลงระหว่างประเทศของไทยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยจ าแนกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย กรอบการเจรจาการค้าบริการ 
ความตกลงระหว่างประเทศของไทย UN model law และบทสรุป 

                                           
33 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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3.1 กรอบการเจรจาการค้าบริการ 

การเจรจาการค้าบริการภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบว่าด้วยหลักการและกฎซึ่งวางระเบียบ
วินัยเกี่ยวกับการค้าบริการระหว่างประเทศ เพื่อให้การค้าบริการระหว่างประเทศด าเนินไปในลักษณะ
เปิดเผยและเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นล าดับ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิก ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้น GATS จึงถือเป็นความตกลง
ระดับพหุภาคีว่าด้วยการค้าบริการฉบับแรกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นมา 

การเจรจาการค้าบริการโดยทั่วไปทั้งในระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี จะยึดกรอบการเจรจา
ของ GATS เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้  

พันธกรณีผูกพันภายใต้ GATS สามารถจ าแนกเป็นพันธกรณีทั่วไป (general commitments) 
และพันธกรณีเฉพาะ (specific commitments) พันธกรณีทั่วไปเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ “หลักการ” 
ในการเปิดเสรีการค้าบริการที่มีผลผูกพันส าหรับทุกประเทศสมาชิกที่เป็นพันธกรณีของ GATS ต้อง
ปฏิบัติตามทันทีโดยไม่มีเง่ือนไข หลักการส าคัญในส่วนของพันธกรณีทั่วไป ได้แก่ 

 การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation : MFN) ซึ่ง
ก าหนดว่าสมาชิกจะต้องไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสมาชิกอื่นๆ ในการเปิดตลาดบริการ34  

 หลักความโปร่งใส (Transparency) ก าหนดว่ากฎ กติกาที่เกี่ยวกับการค้าบริการระหว่าง
ประเทศและการก ากับดูแลจะต้องโปร่งใส 

 การรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ก าหนดให้สมาชิกตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
สามารถเจรจาเพื่อจัดท าข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีหรือในระดับภูมิภาคได้ เพื่อที่จะเปิดเสรีการค้า
บริการให้แก่กันและกันมากกว่าที่ให้กับสมาชิกองค์การการค้าโลกอื่นได้โดยไม่ขัดกับหลักการ MFN 
โดยมีเงื่อนไขว่า ความตกลงดังกล่าวจะต้อง (1) มีความครอบคลุมเกือบทุกสาขาบริการ (2) ไม่ท าให้ผล
ประโยชน์ด้านข้อผูกพันของสมาชิกองค์การการค้าโลกที่มิได้เป็นภาคีลดน้อยลง (3) ไม่มีลักษณะเป็น
การเลือกประติบัติและ (4) ไม่มีการก าหนดมาตรการที่ เป็นการเลือกปฏิบัติขึ้นมาใหม่หรือ 
มาตรการเลือกปฏิบัติที่มากขึ้นกว่าเดิม 

 หลักการเปิดเสรีแบบก้าวหน้า  (Progressive Liberalization)  ก าหนดว่าสมาชิกจะให้
ข้อผูกพันในการเปิดเสรีสาขาบริการตามความสมัครใจในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป  เมื่อสมาชิกให้ข้อ
ผูกพันในการเปิดเสรีในสาขาบริการใดแล้ว  จะไม่สามารถก าหนดมาตรการที่เป็นการจ ากัดหรือกีดกัน
การค้าบริการได้อีก 

                                           
34 การที่ประเทศไทยให้สิทธิพิเศษแก่สหรัฐอเมริกาภายใต้สนธิสัญญาไมตรีฯ จึงขัดกับหลักการข้อนี้ 
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ส าหรับพันธกรณีเฉพาะเป็นข้อผูกพันในการเปิดตลาดบริการเฉพาะประเทศสมาชิกซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในรายสาขาบริการ โดยประเทศสมาชิกจะต้องแสดงตาราง (schedule) ในการลด
อุปสรรคกีดกันการค้าบริการในรายสาขาบริการตามความสมัครใจ (positive list) ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ประเทศสมาชิกเสนอพันธกรณีตามความพร้อมของตนแทนที่จะบังคับให้ประเทศสมาชิกรับ
เงื่อนไขการค้าบริการเสรีทุกสาขาบริการ ข้อผูกพันเฉพาะมีหลักการที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การเข้าสู่
ตลาด (Market Access – MA ) ของผู้ประกอบการต่างชาติ และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National 
Treatment - NT) โดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการในประเทศ 

กรอบการเจรจาของ GATS ก าหนดรูปแบบการเปิดเสรีภาคบริการไว้ 4 รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบที่ 1 (Mode 1) เป็นรูปแบบการให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-Border Supply) 
โดยที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างอยู่ประเทศของตน แต่สามารถให้บริการข้ามพรมแดนได้  เช่น 
การให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายผ่านทางโทรศัพท์ การส่งข้อมูลรายงานวิจัยตลาดออนไลน์ การ
ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบโทรกลับ (call back service) การฝึกอบรมทางไกล (distance 
learning) เป็นต้น เดิมทีนั้น การให้บริการแบบ mode 1 มักจะเกี่ยวโยงกับการให้บริการทางโทรศัพท์
ระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านการสื่ อสารท าให้ผู้ให้บริการสามารถ
ให้บริการหลายประเภทโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็น  e-banking  e-insurance  e-
auction เป็นต้น ท าให้มีการทบทวนใน GATS ว่าควรที่จะแยกการประกอบธุรกรรมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า e-commerce นั้นออกมาเป็นรูปแบบการค้าบริการแบบที่ 5 (mode 5) 
หรือจะรวมไว้ใน mode 1 

รูปแบบที่ 2 (Mode 2) เป็นรูปแบบที่ผู้ใช้บริการในประเทศเดินทางไปใช้บริการในต่างแดน 
(Consumption Abroad) เช่น การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยว การเดินทางไปศึกษาต่อ หรือ
เดินทางไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ เป็นต้น 

รูปแบบที่ 3 (Mode 3) เป็นรูปแบบที่ผู้ให้บริการต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการในประเทศ 
(Commercial Presence) เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย หรือบริษัท
ไทยไปเปิดสาขาส านักงานในต่างประเทศ เป็นต้น 

รูปแบบที่ 4 (Mode 4) เป็นรูปแบบที่คนงานต่างชาติสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในการ
ให้บริการภายในประเทศ (Presence of Natural Person) ได้ เช่น บริษัทประกันภัยต่างชาติที่
ประกอบการในประเทศไทยสามารถจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากต่างประเทศได้ 

โดยทั่วไปแล้วการค้าบริการข้ามพรมแดนรูปแบบที่ 1 และ 2 มีข้อจ ากัดค่อนข้างน้อยเนื่องจาก
ในทางปฏิบัติการปิดกั้นมิให้มีการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตท าได้ยากหรือการห้ามมิให้บุคคลเดินทางไป
ใช้บริการในต่างประเทศเป็นการขัดกับเสรีภาพส่วนบุคคล 
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ส าหรับรูปแบบการค้าบริการที่มีข้อจ ากัดมากที่สุดในเกือบทุกสาขาบริการ คือ รูปแบบของ
การที่บริษัทต่างชาติเข้าไปประกอบกิจการในประเทศผู้ซื้อ (mode 3) เนื่องจากแต่ละประเทศต่าง
ต้องการคุ้มครองผู้ประกอบการภายในประเทศโดยการจ ากัดรูปแบบของธุรกิจที่สามารถเข้ามาแข่งขัน
กับธุรกิจในประเทศ การจ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติ การจ ากัดขอบเขตในการประกอบธุรกิจ การก าหนด
เงื่อนไขในการร่วมทุนของบริษัทต่างชาติ ตลอดจนการควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

ส่วนรูปแบบการค้าบริการที่ให้บุคลากรต่างชาติเข้ามาให้บริการภายในประเทศ (mode 4) ซึ่ง
เป็นเรื่องของข้อจ ากัดในการให้คนต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศ เช่น การจ ากัดการเข้ามาท างาน
ของคนต่างชาติในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญนั้นสามารถเข้ามาได้ชั่วคราว ส่วนบุคคลธรรมดา
จ ากัดไว้เพียงบุคคลที่เป็นลูกจ้างของบริษัท เป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไปว่า
ด้วยคนเข้าเมือง (Immigration Regulations) และการจ้างงาน (employment regulations) 

ทั้งนี้ กรอบการเจรจาการเปิดตลาดบริการภายใต้ GATS จะต้องครอบคลุมทุกสาขาบริการ
ด้วย โดยประเภทของสาขาบริการที่ใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจานั้นจะยึดถือตามการจ าแนกผลิตภัณฑ์
รวม (Central Product Classification -CPC) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้จ าแนกสาขาบริการ
ออกเป็น 12 สาขาดังนี ้

1. สาขาบริการทางธุรกิจ (Business Services) ครอบคลุมบริการวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ 
โฆษณา การค้นคว้าวิจัยต่างๆ  

2. สาขาบริการสื่อสารโทรคมนาคม (Communication Services) ครอบคลุมบริการ
ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ โทรคมนาคม และโสตทัศน์  

3. สาขาบริการก่อสร้ างและวิศ วกรรมที่ เกี่ ยว เนื่ อง  (Construction and Related 
Engineering Services)  ครอบคลุมทั้งงานก่อสร้างและการติดตั้ง 

4. สาขาบริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) ครอบคลุมบริการค้าปลีกค้าส่ง 
ตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจแฟรนไชส์  

5. สาขาบริการด้านการศึกษา (Education Services) ครอบคลุมตั้งแต่โรงเรียนอนุบาล 
อาชีวะจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

6. สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) ครอบคลุมบริการก าจัด 
มลภาวะต่างๆ รวมทั้งด้านสุขาภิบาล 

7. สาขาบริการด้านการเงิน (Financial Services) ครอบคลุมบริการด้านการประกันภัย 
การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงินอ่ืนๆ  

8. สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและทางสังคม  (Health Related and Social Services)  
ครอบคลุมธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์  
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9. สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel Related 
Services) ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์  

10. สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา (Recreational, Cultural and 
Sporting Services) ครอบคลุมธุรกิจบันเทิง  ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 

11. สาขาบริการด้านการขนส่ง (Transport Services) ครอบคลุมบริการขนส่งทางบก ทาง
เรือ ทางอากาศและทางท่อ  

12. สาขาบริการด้านอื่น ๆ (Other Services not Included Elsewhere) เช่น ธุรกิจเสริม
สวย ธุรกิจการจัดงานศพ เป็นต้น  

ในทางปฏิบัติประเทศสมาชิกที่ยื่นข้อผูกพันการเปิดตลาดในสาขาบริการต่างๆ ข้างต้น จะต้อง
ระบุระดับการผูกพันการเปิดตลาดไว้ด้วยดังนี้  

 เปิดเสรีแบบไม่มีข้อจ ากัด (none)  คือการผูกพันที่สมาชิกให้การรับรองว่าการค้าบริการ
ในรูปแบบนั้นๆ เป็นการค้าเสรีที่ปราศจากข้อจ ากัดใดๆ ที่กีดกันการเข้าสู่ตลาดหรือเลือก
ปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติกับผู้ประกอบการในชาติ ยกเว้น ข้อจ ากัดตามที่ระบุ
ในข้อจ ากัดแนวนอน (Horizontal Limitations) เช่น การถือหุ้นของต่างชาติจะต้องไม่
เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือ
หุ้นทั้งหมด เป็นต้น  

 ผูกพันแบบมีเงื่อนไข (Commitment with limitation) การที่สมาชิกให้ข้อผูกพันที่จะ
เปิดตลาดบริการแล้ว แต่ยังมีข้อจ ากัดบางประการโดยสมาชิกจะระบุรายละเอียดไว้ใน
ตาราง 

 ไม่ผูกพัน (Unbound)  หมายถึงการที่สมาชิกยังไม่พร้อมที่จะเปิดเสรีตลาดบริการ 

ทั้งนี้ประเทศสมาชิกยื่นข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการในระดับใดแล้วประเทศสมาชิกนั้นไม่
สามารถเพิ่มอุปสรรคที่เป็นข้อกีดกันการเปิดตลาดในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขข้อผูกพันใน
ตารางข้อผูกพันสามารถกระท าได้ทุกเวลาหลังจากสิ้นสุดเวลาสามปีจากวันที่ข้อผูกพันนั้นมีผลบังคับใช ้

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการระหว่างพรมแดนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี
โดยทั่วไปอาจแตกต่างจากความตกลงใน GATS ในบางประเด็นดังต่อไปนี ้

- การเปิดเสรีภาคบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี อาจครอบคลุมทุกสาขา
บริการโดยอัตโนมัติ โดยประเทศภาคีจะต้องระบุสาขาที่ต้องการยกเว้นจากการเปิดเสรี (หรือที่เรียกว่า 
negative list) ซึ่งจะต่างกับการเจรจาใน GATS ซึ่งแต่ละประเทศจะยื่นข้อเสนอในการเปิดเสรีเฉพาะ
ส าหรับสาขาที่ตนพร้อมตามความสมัครใจ  (หรือที่เรียกว่า positive list)   
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- การเจรจาไม่ครอบคลุมการเปิดเสรีในส่วนของแรงงาน หรือ mode 4 อย่างไรก็ดี ความ
ตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีบางความตกลงอาจก าหนดโควต้าจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถเข้า
ไปท างานในประเทศคู่ภาคีได้ วิชาชีพที่ได้รับสิทธิดังกล่าว อาทิ นักกฎหมาย วิศวกร นักบัญชี 
นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

- การเจรจาไม่ครอบคลุมการลงทุนใน mode 3 (commercial presence) เนื่องจาก
ข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีจะมีบทว่าด้วยการลงทุน (investment) โดยเฉพาะ  ซึ่งครอบคลุมการลงทุน
ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ  ซึ่งจะต่างจากการเจรจาพหุภาคีเนื่องจากประเด็นเรื่องการลงทุนยัง
ไม่ได้รับการบรรจุในหัวข้อการเจรจาในองค์การการค้าโลก  การเปิดเสรีด้านการลงทุนจึงต้องไปผูกโยง
กับเง่ือนไขในการเปิดเสรีในรายสาขาบริการใน GATS เท่านั้น 

3.2 ความตกลงระหว่างประเทศของไทย 

ประเทศไทยมีข้อผูกพันในภาคการค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับพหุภาคี 
ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี โดยมีทั้งความตกลงภาคการค้าบริการที่มีผลบังคับใช้แล้วกับประเทศ 
คู่ค้าต่างๆ ความตกลงภาคการค้าบริการที่อยู่ระหว่างการเจรจา และความตกลงที่ก าลังเตรียมการ
เจรจาหรือที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี (ดูตารางที่ 3.1)  

ตารางที่ 3.1 ความตกลงการค้าทีเ่กี่ยวข้องกับการเปิดเสรีภาคบริการของประเทศไทย 

ความตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

Treaty of Amity Treaty of Amity and Economic Relations between the Kingdom of Thailand 
and The United States of America  

GATS General Agreement on Trade in Services 

AFAS ASEAN Framework Agreement on Services 

ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement  

TAFTA Thailand Australia Free Trade Agreement 

JTEPA Japan Thailand Economic Partnership Agreement  

AANZFTA ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement 
TNZCEP  Thailand New Zealand Close Economic Partnership Agreement 

AJCEP ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership 

ASEAN-CHINA Framework agreement on comprehensive economic co-operation 
between ASEAN and China 

AKFTA ASEAN Republic of Korea Free Trade Agreement 

THAILAND-CHILE Thailand-Chile Free Trade Agreement 

AIFTA ASEAN – INDIA Free Trade Agreement 
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TPCEP Agreement on Closer Economic Partnership between the Republic of Peru 
and the Kingdom of Thailand 

ความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา 

BIMST-EC Bangladesh India Myanmar Sri Lanka Thailand Economic Cooperation 

TEFTA  Thailand EFTA Free Trade Agreement 

ACFTA ASEAN - China Free. Trade Area 
ASEAN-EU FTA ASEAN-EU Free Trade Agreement 

PATHFTA Pakistan-Thailand Free Trade Agreement 

RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership 

ความตกลงที่ก าลังเตรียมการเจรจา/ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี 

TPP Trans-Pacific Partnership 

 Thailand - Turkey Free-Trade Agreement 
ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

3.2.1 ความตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) 

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ถือเป็นความตกลงระดับพหุภาคีว่าด้วยการค้า
บริการฉบับแรกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์การ
การค้าโลกในปี พ.ศ.2538 ความตกลงดังกล่าวได้ก าหนดกรอบในการเจรจาเพื่อการเปิดเสรีด้านการค้า
บริการและวางระเบียบวินัยเกี่ยวกับการก ากับดูแลภายในประเทศอีกด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
การค้าบริการระหว่างประเทศมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 

ข้อผูกพันของประเทศไทยในการเปิดเสรีการค้าบริการในรายสาขาบริการภายใต้ GATS ตั้งแต่
ปี พ .ศ . 2538 จะปรากฏอยู่ในตารางข้อผูกพันเฉพาะของประเทศไทย (schedule of specific 
commitments) แต่ข้อผูกพันที่ประเทศไทยให้ไว้ใน GATS ไม่ก้าวหน้าเท่าใดนัก เนื่องจากในการให้ข้อ
ผูกพันดังกล่าวได้ใช้กฎหมายภายในประเทศเป็นตัวก าหนด กล่าวคือ  เรามิได้ให้ข้อผูกพันใดๆ ที่เกิน
เลยไปกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนต่างชาติที่ก าหนดไว้ใน พ .ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือในกฎหมายฉบับอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยธนาคาร
พาณิชย์ ประกันภัย โทรคมนาคม ฯลฯ ซึ่งมีบทบัญญัติที่จ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติไว้ 

ประเทศไทยได้ยื่นข้อผูกพันการเปิดตลาดในการเจรจารอบอุรุกวัยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 
2538 โดยผูกพันการเปิดตลาดใน 10 สาขาบริการ ได้แก่ บริการธุรกิจ การจัดจ าหน่าย การก่อสร้าง 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา นันทนาการ-วัฒนธรรม-การกีฬา การเงิน-การธนาคาร การท่องเที่ยว การขนส่ง 
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และสื่อสารโทรคมนาคม สาขาบริการที่ไทยไม่ผูกพันการเปิดตลาด คือ สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ
และทางสังคม และสาขาบริการด้านอ่ืนๆ  

ข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการของไทยอันเป็นผลจากการเจรจารอบอุรุกวัยที่มีผลผูกพันตั้งแต่
ปี 2538 นั้น เป็นข้อผูกพันที่ไม่เกินจากที่กฎหมายไทยในขณะนั้นคือ ปว. 281 ก าหนดไว้ เช่น ก าหนด
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไว้ไม่เกินร้อยละ 49 โดยจ านวนของผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในทุกสาขาบริการ ต่อมาได้มีการบัญญัติ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 2542 ขึ้นมาแทน ปว. 281 โดยได้มีการตัดข้อจ ากัดเกี่ยวกับสัดส่วนจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ออกเพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นแต่ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อผูกพันใน GATS ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ฉบับใหม่  

นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยมีการแก้ไขกฎหมาย 3 ฉบับเพื่อผ่อนปรนเกี่ยวกับสัดส่วนการถือ
หุ้นของคนต่างชาติ ได้แก่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 พ.ร.บ. การประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติจากร้อยละ 25 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ข้อผูกพันใน GATS ใน 3 สาขาบริการนี้จึงต่ ากว่า
กฎหมายในปัจจุบัน (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที่ 3.2 ข้อผูกพันการเปิดตลาดในสาขาบริการภายใต้ GATS และกฎหมายไทย 

รายการ GATS  กฎหมายไทย 

1. การลงทุน  Mode 3 พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 

การถือหุ้นของคนต่างชาติโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองประกอบธุรกิจในไทย 

- บริการโทรคมนาคม 
- การเงินการธนาคาร 
- การประกันภัย 

ไม่เกินร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 49 

สาขาบริการอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 49 น้อยกว่าร้อยละ 50 

จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่มีข้อก าหนด 
2. การเคลื่อนย้ายบุคลากร Mode 4 พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2551 

- ผู้เยี่ยมเยือนธุรกิจ อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี อายุวีซ่าคราวละไม่เกิน 1 ป ี

- ผู้โอนภายในกิจการ อายุวีซ่าคราวละ 1 ปี ต่ออายุได้ 3 ครั้งๆ ละ 1 ปี อายุวีซ่าคราวละไม่เกิน 1 ป ี

- ผู้ให้บริการตามสัญญา อายุวีซ่าเท่ากับสัญญาจ้างงานแต่ไม่เกิน 3 เดือน อายุวีซ่าคราวละไม่เกิน 1 ป ี

3. การครอบครองที่ดิน  พ .ร .บ แก้ ไข เพิ่ ม เติ มประมวล
กฎหมายที่ ดิน (ฉบับที่  8) พ .ศ . 
2542 



91 

รายการ GATS  กฎหมายไทย 

 คนต่างชาติไม่สามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินใน
ประเทศไทยได้ แต่สามารถเช่าที่ดินหรือเป็น
เจ้าของอาคารได้ 

คนต่างด้าวที่น าเงินเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาท
ไม่ต่ า กว่า 3 ปี สามารถซื้อที่ดิน
เพื่อที่อยู่อาศัยภายในเขตกรุงเทพ 
เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลหรือ
ภายในบริเวณที่ก าหนดเป็นเขตที่
อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองได้ไม่เกิน 1 ไร่ 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย  

ประเทศไทยไม่ผูกพันการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดาภายใต้ GATS ยกเว้นใน 3 
กรณี ได้แก่  

1. บุคคลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอวีซ่าได้ไม่เกิน 90 วันเพ่ือติดต่อธุรกิจ  
2. บุคคลที่ ให้บริการตามสัญญาในประเทศไทย สามารถขอวีซ่าได้ เท่ากับสัญญา 

จ้างงานแต่ไม่เกิน 3 เดือน 
3. การโอนย้ายพนักงานขององค์กรในระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ช านาญการ ซึ่งว่าจ้างโดย

องค์กร ดังกล่าว ก่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่มีการขออนุญาตและ
ต้องมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการตามที่ก าหนด โดยกรมการจัดหางาน โดยการเข้า
เมืองชั่วคราวมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และขอขยายเวลาได้ 3 ครั้งๆ ละ 1 ปี 

นอกจากนี้ ข้อผูกพัน GATS ระบุว่า คนต่างชาติไม่สามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศ
ไทยได้ แต่สามารถเช่าที่ดินหรือเป็นเจ้าของอาคารได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกฎหมายไทยเปิดโอกาสให้
ต่างชาติมีสิทธิในที่ดินมากขึ้น เช่น พ.ร.บ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 
ให้สิทธิคนต่างด้าวที่น าเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาทไม่ต่ ากว่า 3 ปี สามารถซื้อ
ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยภายในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลหรือภายในบริเวณที่ก าหนดเป็น
เขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองได้ไม่เกิน 1 ไร่ อีกทั้ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ 
2520 ยังเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถถือครองที่ดินเพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  

ความตกลงว่าด้วยการคา้บริการอาเซียน (AFAS) 

กลุ่มประเทศอาเซียนเจรจาความตกลงร่วมกันในการเปิดเสรีภาคการค้าบริการในระดับ
ภูมิภาคโดยกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน  (ASEAN Framework Agreement on 
Services : AFAS) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2539 วัตถุประสงค์ของความตกลงคือ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้ให้บริการในภูมิภาค โดยเปิดเสรีภาคบริการทั้งในเชิงลึกและกว้าง
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กว่า GATS หรือที่เรียกว่า GATS-Plus อีกทั้งมีเป้าหมายในการขยายการเจรจาให้ครบทุกสาขาบริการ
และทุกรูปแบบการให้บริการภายในปี 2558 โดยประเทศสมาชิกเข้าร่วมเจรจาเป็นรอบๆ ละ 3 ปี ซึ่ง
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรอบละ 2 ปี โดยแต่ละประเทศยังมีสิทธิในการออกกฎระเบียบภายในเพื่อก ากับ
ดูแลธุรกิจบริการของตนให้มีคุณภาพมากขึ้นได ้

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระบุให้เปิดตลาดภาคบริการตามก าหนดภายในปี 2558 
โดยระบุช่วงเวลาในแต่ละสาขาดังนี้ 

- สาขาบริการที่เร่งรัด (Priority Sectors) ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ e-ASEAN (คอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม) สุขภาพ และท่องเที่ยว ต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาถือหุ้นในนิติบุคคลที่
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ในปี 2551 และเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี 2553 

- สาขาโลจิสติกส์ ต้องเปิดให้ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี 2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 51 
ในปี 2553 และเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี 2556 

- สาขาอื่นๆ ต้องเปิดให้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี 2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 51 ในปี 
2553 และเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี 2558 

ประเทศไทยผูกพันการเปิดตลาดภายใต้ AFAS ใน 12 สาขาบริการหลัก โดยการเจรจาครั้งที่ 9 
ภายใต้ AFAS (the 9th package) ในปี 2557 ประเทศไทยได้เสนอที่จะขยายข้อผูกพันเพิ่มเติมในราย
สาขาย่อยภายใต้ AFAS ที่มากกว่าข้อผูกพันที่ให้ไว้กับ GATS และเป็นการเพิ่มจ านวนสาขาบริการจาก
ข้อผูกพันการค้าบริการชุดที่ 8 อีก 25 สาขาย่อย เช่น บริการจัดท าบัญชีส าหรับยื่นแบบภาษีให้กับ
บริษัทในกลุ่มในเครือ บริการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ บริการท าความสะอาดหน้าต่าง 
บริการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล บริการนายหน้าเช่าเรือ บริการท าความสะอาดตู้โดยสารรถไฟ บริการ
รับจอดรถ เป็นต้น (ตารางที่ 3.3) 

ทั้งนี้ ประเทศไทยก าหนดสัดส่วนหุ้นต่างชาติไว้ 3 ระดับ ในรายสาขาบริการที่ผูกพันไว้ ได้แก่ 
ไม่เกินร้อยละ 49 ไม่เกินร้อยละ 51 และไม่เกินร้อยละ 70 โดยระบุให้สาขาบริการที่มีสัดส่วนหุ้น
ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนจากต่างชาติ ส่วนสาขาบริการที่มีสัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 51 และร้อยละ 70 นั้น 
จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสามารถขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับร
องในการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งจะต้องท าเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามข้อตกลง
หรือข้อผูกพันภายใต้มาตรา 10 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังสงวนสิทธิในการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนและสิทธิพิเศษ เงินลงทุนขั้นต่ า 
มาตรการที่เกี่ยวกับภาษี และการคงไว้ซึ่งข้อจ ากัดเรื่องสัญชาต ิ

 



93 

ตารางที่ 3.3 ข้อผูกพันการเปิดตลาดในสาขาบริการของไทยภายใต้ AFAS  

รายการ AFAS GATS 

ข้อผูกพันด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร (Mode 4) 

- ผู้เยี่ยมเยือนธุรกิจ อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 
ป ี

อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุ
ได้ไม่เกิน 1 ปี 

- ผู้โอนภายในกิจการ อายุวีซ่าคราวละ 1 ปี ต่ออายุได้ 3 ครั้งๆ 
ละ 1 ปี 

อายุวีซ่าคราวละ 1 ปี ต่ออายุได้ 
3 ครั้งๆ ละ 1 ปี 

- ผู้ให้บริการตามสัญญา อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 
ป ี

อายุวีซ่าเท่ากับสัญญาจ้างงาน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

ข้อผูกพันด้านการลงทุน (Mode 3) 

ข้อผูกพันทั่วไป 

สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติโดย
ไม่ต้องขอใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองประกอบธุรกิจในไทย 

- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 51  
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ไม่เกินร้อยละ 49 

จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อผูกพันรายสาขา  

บริการจัดจ าหน่าย 
 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการด้านการศึกษา ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการด้านสุขภาพและสังคม ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บ ริ ก า ร ด้ า น นั น ท น า ก า ร 
วัฒนธรรมและการกีฬา 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการการขนส่งทางทะเล 
- Marine freight forwarding  
- Maritime cargo handling 
- Custom clearance 
- Container station and 
depot 
- Marine agency 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป ไม่ผูกพันในสาขาย่อยเหล่านี้ 

บริการการขนส่งทางอากาศ ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป ไม่ผูกพันในสาขาย่อยนี้ 
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รายการ AFAS GATS 

- บริการระบบส ารองที่นั่งทาง
คอมพิวเตอร์ (CRS) 

- การขายตั๋วต้องท าผ่านส านักงานของสาย
การบินและส านักงานบริการตัวแทนการ
ขายทั่วไปหนึ่งแห่ง 

บริการทางการเงิน 
- บริการธนาคารและบริการด้าน
การเงินอื่น (ไม่รวมประกันภัย) 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่
เกินร้อยละ 25 

บริการการท่องเที่ยว 
 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการทางธุรกิจ 
 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการโทรคมนาคม 
 

ผูกพันตามข้อผูกพันทั่วไป 
- ไม่เกินร้อยละ 40 
- ไม่เกินร้อยละ 49 
- ไม่เกินร้อยละ 70 
- ด าเนินงานภายใต้หลัก B.T.O. 
- ต้องใช้เครือข่ายของรัฐวิสาหกิจไทย 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

ที่มา เรียบเรียงโดยคณะผู้วิจัย 

ความตกลงทางการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)   

ประเทศไทยและออสเตรเลียลงนามในความตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีในเดือนกรกฎาคม 
ปี พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ความตกลงดังกล่าวถือเป็น 
ความตกลงการค้าเสรีสองฝ่ายฉบับแรกของประเทศไทยที่ครอบคลุมขอบเขตกว้างขวางในทุกเรื่องที่ทั้ง
สองประเทศมีความสนใจร่วมกัน (Comprehensive) และถือเป็นความตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคี
ฉบับแรกระหว่างประเทศไทยและประเทศพัฒนาแล้ว  

การเปิดเสรีในส่วนของการค้าบริการในความตกลงฉบับนี้ไม่ก้าวหน้าเท่าใดนัก เนื่องจากการ
เจรจาดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ความตกลงที่เกิดขึ้นจะต้องไม่มีผลท าให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ภายในประเทศแต่อย่างใด ขอบเขตในการเจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการจึงค่อนข้างจ ากัด โดยจะมี
การเจรจาเพื่อเปิดเสรีในสาขาบริการที่ประเทศภาคีพร้อมทุกๆ 3 ปี นอกจากนี้ การเปิดเสรีภาคบริการ
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ภายใต้ความตกลง TAFTA เป็นการเจรจาโดยประเทศภาคีสามารถยื่นข้อเสนอในการเปิดเสรีเฉพาะ
สาขาที่ตนพร้อมตามความสมัครใจ (Positive list approach) ซึ่งจะคล้ายกับการเจรจาใน GATS  

กรอบความตกลงด้านการค้าบริการครั้งที่ 1 (the 1st package) ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทย
มีข้อผูกพันในการเปิดตลาดให้คนออสเตรเลียลงทุนใน 8 สาขาบริการหลัก ได้แก่ บริการธุรกิจ บริการ
สื่อสาร บริการก่อสร้าง บริการจัดจ าหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการท่องเที่ยวและเดินทาง บริการ
นันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา และบริการขนส่ง โดยประเทศไทยเสนอข้อผูกพันภายใต้  TAFTA ที่
มากไปกว่าข้อผูกพันที่ให้ไว้กับ GATS ในบางกรณี อาทิ สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติในบางสาขา
บริการที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 หรือร้อยละ 100 อีกทั้งในกรณีของสัดส่วนจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่
มีการก าหนดไว้ใน TAFTA ซึ่งเหมือนกับบทบัญญัติในกฎหมายไทยในปัจจุบัน (ตารางที่ 3.4) 

ตารางที่ 3.4 ข้อผูกพันการเปิดตลาดในสาขาบริการของไทยภายใต้ TAFTA 

รายการ TAFTA กฎหมายไทย* 

ข้อผูกพันด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร (Mode 4) 

- ผู้เยี่ยมเยือนธุรกิจ อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี  อายุวีซ่าคราวละไม่เกิน 1 ปี และธุรกิจต้องมีทุนที่
ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท โดยสัดส่วนคน
ต่างชาติต่อคนไทยเป็น 1: 4 

- ผู้โอนภายในกิจการ อายุวีซ่าคราวละ 1 ปี ต่ออายุได้ 5 ครั้งๆ ละ 1 ปี 
และคู่สมรสได้รับใบอนุญาตท างานในระยะเวลา
เดียวกับผู้โอนภายในกิจการ 
 

- ผู้ให้บริการตามสัญญา อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุได้ 3 ครั้งๆ ละ 1 ปี 
และคู่สมรสได้รับใบอนุญาตท างานในระยะเวลา
เดียวกับผู้ให้บริการตามสญัญา 

- นักธุรกิจที่ถือบัตร APEC อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน หากไม่มีบัตร APEC อยู่ได้
ไม่เกิน 15 วัน 

อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน 

- ผู้ได้รับสิทธิใช้บริการของศูนย์บริการ 
วีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

คนออสเตรเลียที่น าเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ ากว่า 2 
ล้านบาท 

คนต่างชาติที่น าเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ ากว่า 2 ล้าน
บาท และ 10 ล้านบาท อยู่ได้ครั้งละ 1 ปีและ 2 ปี
ตามล าดับ 

ข้อผูกพันด้านการลงทุน (Mode 3) 

ข้อผูกพันทั่วไป 

สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติโดยไม่
ต้องขอใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
ประกอบธุรกิจ 
ในไทย 

ดูรายละเอียดในข้อผูกพันรายสาขา น้อยกว่าร้อยละ 50 

จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ ไม่มีข้อก าหนด  ไม่มีข้อก าหนด 

สัดส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่เกิน 3 ต่อ 1 ไม่มีข้อก าหนด 

ข้อผูกพันรายสาขา  

บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการทั่วไป คนออสเตรเลียสามารถถือหุ้นได้ 
ร้อยละ 100 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการหอประชุมขนาดใหญ่ คนออสเตรเลียสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 
โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร และมี

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 
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รายการ TAFTA กฎหมายไทย* 

พื้นที่ของหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดไม่น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร 

บริการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ คนออสเตรเลียสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 
โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80,000 ตารางเมตร และมี
พื้นที่แสดงสินค้าในอาคารไม่น้อยกว่า 25,000 
ตารางเมตร 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการจัดจ าหน่าย  คนออสเตรเลียสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 
ส าหรับการจัดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนิติบุคคล
ออสเตรเลียที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการโรงแรมและสถานที่พักตาก
อากาศหรูหรา 

คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 และ
ต้องมีทุนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 800 ล้านบาท และ
โรงแรมต้องมีห้องพักไม่ต่ ากว่า 100 ห้อง 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการภัตตาคาร ร้านอาหาร คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 และ
ต้องมีทุนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท และ
ภัตตาคารมีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 450 ตารางเมตร 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการขายอุปกรณ์โทรคมนาคม คนออสเตรเลียถือหุน้ได้น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการการเข้าถึงฐานข้อมูล คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 25 

ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49  

ธุรกิจส่ือสารผ่านดาวเทียม
ภายในประเทศผ่านจานดาวเทียมขนาด
เล็ก 

คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 40 

ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

บริการก่อสร้าง คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ร้อยละ 100 โดยต้องมีทุน
จดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้าน
บาท 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการสวนสนุกและสวนสัตว์ คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 และ
ต้องมีทุนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท และ
มีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 200 ไร่ 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการอุทยานสัตว์น้ า คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 และ
ต้องมีทุนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 200 ล้านบาท และมี
เนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 10 ไร่ 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการที่จอดเรือท่องเที่ยว คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 60 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 60 ส าหรับสถานศึกษาที่เน้นการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

การท าเหมืองแร่ คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม และมี
กรรมการอย่างน้อย 2 ใน 5 เป็นคนไทย 

คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของทุนของ
คนต่างด้าวที่ เป็นนิติบุคคล (บัญชีสอง) และมี
กรรมการอย่างน้อย 2 ใน 5 เป็นคนไทย 

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในที่นี้หมายถึง สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต/หนังสือ 
               รับรองประกอบธุรกิจในไทย 
ที่มา รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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อย่างไรก็ตาม ข้อผูกพันเฉพาะในสาขาบริการโทรคมนาคมภายใต้ TAFTA ซึ่งก าหนดสัดส่วน
การถือหุ้นของบริการการเข้าถึงฐานข้อมูลไม่ เกินร้อยละ 25 ในขณะที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ก าหนดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งมากกว่าข้อผูกพัน
ใน TAFTA  

ประเทศไทยเปิดตลาดให้คนออสเตรเลียลงทุนทางตรงได้ไม่เกินร้อยละ 50 ส าหรับธุรกิจทุก
ประเภทยกเว้นที่ปรากฏในบัญชี 1 และ 2 ของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
นอกจากนี้ ประเทศไทยเปิดตลาดให้ออสเตรเลียโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ไทยและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และต้องใช้เงินลงทุนสูง 
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการต่างๆ อาทิ ธุรกิจการ
สร้างหอประชุมขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ มารีน่า สวนสนุก เป็นต้น  

ส าหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวภายใต้ TAFTA ประเทศไทยไม่ได้ให้ข้อผูกพันส าหรับผู้
ให้บริการวิชาชีพซึ่งหมายถึงประเทศไทยยังคงยึดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ
กฎหมายการท างานของคนต่างด้าวที่ห้ามท าอาชีพ 39 อาชีพสงวน 35 ส่วนคนต่างชาติที่เข้ามาใน
ประเทศไทยในลักษณะผู้เยี่ยมเยือนธุรกิจ ผู้ให้บริการตามสัญญา และผู้โอนภายในกิจการ สามารถเข้า
มาได้คราวละไม่เกิน 1 ปีภายใต้ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในขณะที่คนออสเตรเลียที่เข้ามาใน
ประเทศไทยในลักษณะผู้เยี่ยมเยือนธุรกิจภายใต้ TAFTA สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 
วัน และต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี  

ผู้ให้บริการตามสัญญาภายใต้ TAFTA สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และต่อ
อายุได้ 3 ครั้งๆ ละ 1 ปี โดยธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทต่อลูกจ้างต่างชาติ 1 คนและจ ากัด
ลูกจ้างคนต่างชาติไม่เกิน 10 คน ส่วนผู้โอนภายในกิจการสามารถเข้ามาได้คราวละ 1 ปี ต่ออายุได้ 5 
ครั้งๆ ละ 1 ปี ในกรณีของสาขาหรือธุรกิจในเครือต้องน าเงินเข้าประเทศไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทต่อ
ลูกจ้างต่างชาติ 1 คนและจ ากัดลูกจ้างคนต่างชาติไม่เกิน 10 คน นอกจากนี้ คู่สมรสของผู้ให้บริการตาม
สัญญาและผู้โอนภายในกิจการจะได้รับใบอนุญาตท างานในต าแหน่งผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ช านาญการในระยะเวลาเดียวกับผู้ให้บริการตามสญัญาและผู้โอนภายในกิจการ 

นักธุรกิจออสเตรเลียที่ถือบัตร APEC ที่จะเข้ามาประเทศไทยภายใต้ TAFTA จะได้รับสิทธิ
เท่ากับที่กฎหมายไทยก าหนดคือ สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน แต่หากไม่มีบัตร APEC 
สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 15 วัน ส่วนคนออสเตรเลียที่จะได้รับสิทธิใช้บริการของศูนย์บริการ

                                           
35 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
  บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522  
  พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536  
  และพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
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วีซ่าและใบอนุญาตท างานภายใต้ TAFTA จะต้องน าเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท ส่วนผู้โอน
ภายในกิจการออสเตรเลียต้องน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท และผู้
ให้บริการตามสัญญาออสเตรเลียที่ได้รับการว่าจ้างภายใต้สัญญาจ้างงานตามกฎหมายต้องมีเงินทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ในขณะที่กฎหมายไทยก าหนดให้คนต่างชาติที่น าเงินเข้ามา
ลงทุนไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท สามารถพักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละ 1 ปี และในกรณีที่น าเงินเข้ามา
ลงทุนไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท สามารถพักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละ 2 ปี  

ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)  

ประเทศไทยและญี่ปุ่นลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan Thailand 
Economic Partnership Agreement: JTEPA) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 โดยสาระส าคัญของบทบัญญัติการค้าบริการภายใต้ JTEPA ส่วนมากจะ
คล้ายคลึงกับบทบัญญัติภายใต้ GATS โดยมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของความตกลงในระดับทวิภาคี ซึ่งหมายความว่าข้อผูกพันทั่วไปในประเด็นต่างๆ ภายใต้ 
JTEPA อาทิ การก ากับดูแลในประเทศ ความโปร่งใส มาตรการฉุกเฉิน การโอนรายได้ข้ามพรมแดน 
เป็นต้น ไม่แตกต่างจากข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้ GATS  

ข้อผูกพันการค้าบริการภายใต้ JTEPA ของประเทศไทยเพิ่มเติมจาก GATS ในหลายสาขา
บริการแต่ระดับของข้อผูกพันส่วนมากใกล้เคียงกับบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ อาทิ บริการ
โฆษณา บริการปรึกษาด้านการจัดการทั่วไป บริการปรึกษาด้านโลจิสติกส์ บริการซ่อมบ ารุง บริการจัด
จ าหน่าย และบริการโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศหรูหรา เป็นต้น (ตารางที่ 3.5) 

ตารางที่ 3.5 ข้อผูกพันการเปิดตลาดในสาขาบริการของไทยภายใต้ JTEPA 

รายการ JTEPA กฎหมายไทย* 

ข้อผูกพันด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร (Mode 4) 

- ผู้เยี่ยมเยือนธุรกิจ อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี อายุวีซ่าคราวละไม่เกิน 1 ปี และธุรกิจต้องมีทุนที่
ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท โดยสัดส่วนคน
ต่างชาติต่อคนไทยเป็น 1: 4 

- ผู้โอนภายในกิจการ อายุวีซ่าคราวละ 1 ปี ต่ออายุได้ 4 ครั้งๆ ละ 1 ปี 

- ผู้ให้บริการตามสัญญา อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี 

- นักธุรกิจที่ถือบัตร APEC อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน อายุวีซ่าไม่เกิน 90 วัน 

- ผู้ได้รับสิทธิใช้บริการของศูนย์บริการวี
ซ่าและใบอนุญาตท างาน 

คนญี่ปุ่นที่น าเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท คนต่างชาติที่น าเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ ากว่า 2 ล้าน
บาท และ 10 ล้านบาท อยู่ได้ครั้งละ 1 ปีและ 2 ปี
ตามล าดับ 

ข้อผูกพันด้านการลงทุน (Mode 3) 

ข้อผูกพันทั่วไป 

สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติโดยไม่
ต้องขอใบอนุญาต/หนั งสือรับรอง
ประกอบธุรกิจในไทย 

ไม่เกินร้อยละ 49 น้อยกว่าร้อยละ 50 

จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่มีข้อก าหนด 

สัดส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่เกิน 3 ต่อ 1 ไม่มีข้อก าหนด 
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รายการ JTEPA กฎหมายไทย* 

 

ข้อผูกพันรายสาขา  

บริการโฆษณา คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50  ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50  

บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการทั่วไป คนญี่ปุ่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทยสามารถถือหุ้นได้โดยไม่จ ากัดสัดส่วน  

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (ไม่รวม
บริการด้านการขนส่ง) 

คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51  ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ที่ผลิตในไทยและขายส่งเองโดยบริษัท
ญี่ปุ่นที่ให้บริการซ่อมบ ารุงและขายส่ง
นั้น หรือบริษัทในเครือที่ยี่ห้อเดียวกัน
และที่ผลิตในญี่ปุ่นโดยบริษัทในเครือที่
ยี่ห้อเดียวกัน 

คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 โดย 1. ต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท 2. มี
จ านวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารที่เป็นสัญชาติ
ไทยตามอัตราส่วนผู้ถือหุ้นไทย และที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทยอย่างน้อย 1 คนต้องมีถิ่นพ านักในไทย 3. 
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของช่างอาวุโสต้องมีสัญชาติ
ไทย 4. มีศูนย์ให้บริการได้เพียงหนึ่งแห่งในไทย 5. 
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการจัดจ าหน่ายขายส่งและขายปลีก
สินค้าที่ผลิตในไทยโดยบริษัทญี่ปุ่นที่
ให้บริการขายส่ง/ขายปลีกนั้น หรือ
บริษัทในเครือที่ยี่ห้อเดียวกัน และ
รถยนต์ที่ผลิตในญี่ปุ่นโดยบริษัทในเครือ
ที่ยี่ห้อเดียวกัน  

คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 75 ยกเว้นการจัด
จ าหน่ายสุรา 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการโรงแรมและสถานที่พักตาก
อากาศหรูหรา 

คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 และต้องมีทุน
ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 800 ล้านบาท และโรงแรม
ต้องมีห้องพักไม่ต่ ากว่า 100 ห้อง 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการภัตตาคาร ร้านอาหาร คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 และต้องมีทุน
ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท และภัตตาคารมี
เนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 450 ตารางเมตร 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการขายอุปกรณ์โทรคมนาคม คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

บริการการเข้าถึงฐานข้อมูล บริษัทที่จดทะเบียนในไทยและมีต่างชาติถือหุ้นไม่
เกินร้อยละ 25 และจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน
ร้อยละ 25 

ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

บริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 โดยครึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยต้องมีสัญชาติไทย 
และต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 

ต่างชาติถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในที่นี้หมายถึง สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต/หนังสือ 
               รับรองประกอบธุรกิจในไทย 
ที่มา รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

ประเทศไทยผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าวทั่วไป ภายใต้ JTEPA เท่ากับข้อผูกพันที่
ให้ไว้กับ GATS อาทิ สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติที่ไม่เกินร้อยละ 49 จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่
ต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นต้น ยกเว้นการก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ภายใต้ 
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JTEPA ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้ก าหนดไว้ทั้งในกฎหมายไทย และใน GATS ในขณะเดียวกัน ข้อผูกพัน
บางกรณีเป็นข้อผูกพันที่น้อยกว่าบทบัญญัติในกฎหมายไทย อาทิ ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัดส่วนของ
จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อก าหนดใน JTEPA และเคยปรากฏใน ปว. 281 
แต่ไม่ปรากฏใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  

นอกจากนี้ ข้อผูกพันเฉพาะในสาขาบริการโทรคมนาคมภายใต้ JTEPA ซึ่งก าหนดสัดส่วนการ
ถือหุ้นในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมที่ใช้ใบอนุญาตแบบที่สอง (ผู้ประกอบการที่ให้บริการเฉพาะแก่
กลุ่มบุคคล) และแบบที่สาม (ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายของตนเองและให้บริการทั่วไป) ไม่เกินร้อยละ 
25 ในขณะที่กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแก้ไขข้อบทเรื่องสัดส่วนการถือ
หุ้นของชาวต่างชาติจากร้อยละ 25 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 แล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549  

ส าหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรช่ัวคราวใน Mode 4 ภายใต้ JTEPA ประเทศไทยผูกพันเท่ากับ
ที่ให้ไว้กับ GATS ยกเว้นคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยในลักษณะผู้เยี่ยมเยือนธุรกิจ และผู้ให้บริการ
ตามสัญญา ภายใต้ JTEPA สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน และต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี 
ส่วนผู้โอนภายในกิจการสามารถเข้ามาได้คราวละ 1 ปี และต่ออายุได้ 4 ครั้งๆ ละ 1 ปี 

ส่วนนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ถือบัตร APEC ที่จะเข้ามาในประเทศไทยภายใต้ JTEPA จะได้รับสิทธิ
เท่ากับที่กฎหมายไทยก าหนดคือ สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน ส่วนคนญี่ปุ่นที่จะได้รับ
สิทธิใช้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานภายใต้ JTEPA จะต้องน าเงินเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท ในขณะที่กฎหมายไทยก าหนดให้คนต่างชาติที่น าเงินเข้ามาลงทุนไม่
ต่ ากว่า 2 ล้านบาท สามารถพักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละ 1 ปี และในกรณีที่น าเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ า
กว่า 10 ล้านบาท สามารถพักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละ 2 ปี  

ความตกลงว่าด้วยความลงทุนอาเซียน (ACIA)  

ในปี 2550 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) มอบหมายให้คณะประสานงานด้าน
การลงทุนอาเซียน (CCI) ด าเนินการทบทวนความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (AIA) ที่ว่าด้วยการเปิด
เสรีการลงทุน ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2541 และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ASEAN IGA) ที่
บังคับใช้ตั้ งแต่ ปี  2530 โดยผนวกให้ เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว  เรียกว่า ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement (ACIA) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 

สาระส าคัญของ ACIA ประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ คือ เปิดเสรี ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และ
อ านวยความสะดวกด้านการลงทุน ซึ่งครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา ประกอบด้วย เกษตร 
ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงบริการที่เ ก่ียวเนื่องกับ 5 สาขาข้างต้น 
โดยรวมทั้งการลงทุนทางตรง (FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ (portfolio) ผู้ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว
ได้แก ่นักลงทุนอาเซียนและต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียน  
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บริบทการเปิดเสรีก าหนดให้รัฐผูกพันที่จะลด เลิกข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ลงทุน หรือไม่บัญญัติกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เข้มงวดกว่าระดับที่ผูกพันไว้ตามพันธกรณีว่าด้วยการปฏิบัติ
เยื่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) และการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-
Favored-Nation Treatment: MFN) ทั้งนี้ ขอบเขตการคุ้มครองการลงทุนใน ACIA ประกอบด้วย 
การชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การเคลื่อนย้ายเงินโดยเสรี การ
อนุญาตให้นักลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากท าผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน
นั้นภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  

ส่วนการจัดท าข้อสงวนเปิดตลาดนั้นระบุให้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสงวน
สาขาที่ยังไม่พร้อมเปิดตลาด หรือมาตรการที่เป็นเงื่อนไขในการลงทุนได้ โดยเขียนไว้ในรายการข้อ
สงวน แต่ระดับการเปิดตลาดจะต้องไม่น้อยกว่าที่เคยผูกพันไว้ใน (AIA) โดยรายการข้อสงวน ACIA เป็น
แบบ Negative List (เช่นเดียวกับ AIA) กล่าวคือ ให้เขียนสงวนมาตรการที่เป็นเงื่อนไขในการเข้ามา
ลงทุนของต่างชาติในแต่ละสาขา หากไม่เขียนสงวนหมายถึงเปิดตลาดในสาขานั้นๆ  อย่างไรก็ตาม 
รายการข้อสงวนของไทยยังมีระดับการเปิดเสรีเท่ากับกฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้อยู ่

สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทยร่วมลงนามในสนธิสัญญาด้านการลงทุนกับสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2509 ที่เรียกว่า Treaty of Amity and Economic Relations between the Kingdom of Thailand 
and The United States of America (Treaty of Amity) หรื อ  ส นธิ สั ญ ญ าท า ง ไ มต รี แ ล ะ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ .ศ. 2511 ซึ่งอนุญาตให้คน
สหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามาลงทุนได้ในทุกสาขา ยกเว้นในกิจการที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดท าข้อสงวน
เพื่อยกเว้นการให้สิทธิเหมือนคนชาติ 6 สาขา ซึ่งได้แก ่ 

 การสื่อสาร  

 การคมนาคมและขนส่ง  

 หน้าที่ดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  

 การธนาคารที่เกี่ยวกับหน้าที่การรับฝากเงิน  

 การแสวงหาประโยชน์จากที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือ 

 การค้าภายในที่เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง 
สนธิสัญญาไมตรีฯ ดังกล่าวให้สิทธิแก่นักลงทุนและบริษัทของสหรัฐฯในการลงทุนและด าเนิน

ธุรกิจในประเทศไทยที่เท่าเทียมกับนักลงทุนไทยทุกประการยกเว้นในเรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตการ
ท างาน การครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่ใช้กับชาวต่างชาติ
ทั่วไป การที่ประเทศไทยมีสนธิสัญญาฯ ดังกล่าวกับสหรัฐอเมริกาหมายความว่า ภาคบริการของเราได้
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เปิดกว้างต่อการลงทุนจากสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ยกเว้นเฉพาะใน 6 สาขาที่ระบุไว้
ข้างต้นเท่านั้น 

ความตกลงว่าด้วยการคา้สนิค้าและความตกลงว่าด้วยการค้าบริการระหว่างอาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA)  

อาเซียนและเกาหลีเห็นชอบให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมเพื่อศึกษาการขยายความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างอาเซียนและเกาหลี ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดท าเขตการค้าเสรี โดยการประชุมผู้น าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN-ROK 
Summit) เมื่อปี 2547 ผู้น าอาเซียนและเกาหลีเห็นชอบให้เริ่มการเจรจาจัดท าความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-KOREA Free Trade Agreement) ในช่วงต้นปี 2548 โดยการเจรจาจะ
ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใน
ภูมิภาคอาเซียน-เกาหล ี

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน – เกาหลีใต้ เริ่มเจรจาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 
โดยทุกประเทศภาคียกเว้นประเทศไทยลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550  
ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 และไทยได้ลงนามในพิธีสารการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และความตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับไทย
และประเทศภาคีอื่นที่มีใช่เกาหลีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เฉพาะเกาหลีและไทยจะสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ระหว่างกันภายใต้ความตกลงฯ ในวันที่ 1 มกราคม 2553  

ข อผู กพันภาคบริ การของ ไทยภายใต  AKFTA ในส่ วนของข้ อผู กพัน  Horizontal 
Commitments นั้น ไดก าหนดใหการเขามาจัดตั้งบริษัทในประเทศตามสาขาที่ระบุในขอผูกพันจะได
รับอนุญาตก็ตอเมื่อเปนบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในไทยมีสัดสวนหุนตางชาติไมเกินรอยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมด และจ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่งของบริษัท ขอผูกพันยัง 
ครอบคลุมการอนุญาตเขาเมืองและพ านักอยูในประเทศเปนการชั่วคราวแกบุคคล 3 ประเภท คือ 1) 
นักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น (Business Visitors) จ ากัดไม เกิน 90 วัน 2) ผู โอนยายภายในกิจการ 
(Intracorporate Transferees) จ ากัดไม เกิน 1 ปี และ 3) ผู ใหบริการตามสัญญา (Contractual 
Service Suppliers) จ ากัดไมเกิน 1 ป  

ส าหรับขอผูกพันรายสาขาตามขอเรียกรองของเกาหลีในสวนที่ตองการใหไทยผูกพันการเปิด
ตลาดในระดับที่เทียบเทาขอเสนอเปดตลาดฉบับทบทวนของไทยภายใตองคการการคาโลก (WTO 
revised offer) ในสาขาต างๆ ที่ ไทยเสนอจะเป ดตลาดให สมาชิก WTO 150 ประเทศแล วนั้น 
ประกอบด้วย  
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 การเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยการจัดตั้งนิติบุคคลโดยต่างชาติ
สามารถถือหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในสาขาบริการการออกแบบโปรแกรมและการบ ารุงรักษา
โปรแกรม และการฝกอบรมดานซอฟต์แวร์ การใหค าปรึกษาทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับ
การส ารวจและผลิตน้ ามันและกาซ โรงเรียนสอนภาษา บริการสถานที่พักแรม (Camping 
and caravan site services) บริการรับจัดการสินค าทางทะเล (Maritime cargo 
handling services) บริการตัวแทนพาณิชยนาวี (Maritime agency services) บริการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอากาศยาน และบริการสนับสนุนส าหรับการขนสงทางอากาศใน
กิจกรรม การขายและการตลาดส าหรับบริการขนสงทางอากาศ บริการส ารองที่นั่งดวย
ระบบคอมพิวเตอร ์ 

 การเปิดตลาดให้บุคลากรที่เขามาท างานในลักษณะสัญญาจาง (Contractual Service 
Supplier) สามารถเขามาท างานไดในสาขาบริการดานคอมพิวเตอร บริการดานการศึกษา 
บริการดานสิ่งแวดลอม (ยกเวนวิศวกร) การใหค าปรึกษาดานการจัดการทั่วไป บริการที่
พักโรงแรม บริการรานอาหาร และบริการใหค าปรึกษาทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการ
ส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซ  

นอกจากนี้ ไทยไดเสนอผูกพันเปดตลาดบางกิจกรรมที่ไทยไดผูกพันการเปดตลาดใหสมาชิก 
อาเซียนแลวคือ บริการการกอสรางในกิจกรรมงานประกอบ งานกอสรางและตกแตงขั้นสุดทาย  
งานก่อสรางอื่นๆ โดยการเจรจาล่าสุด อาเซียนและเกาหลีก าลังเจรจาด้านการค้าบริการ และตกลงที่จะ
ชะลอการเจรจาด้านการลงทุนไปก่อน  

ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)  

ความตกลง AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) มีผลใช้
บังคับกับประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2552 โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุ่นหลายครั้ง ซึ่งการด าเนินการส่วนใหญ่มุ่งไปที่การปรับตารางการลดอัตราภาษีส าหรับภาค
สินค้า ส่วนข้อบทด้านการค้าบริการและด้านการลงทุนยังอยู่ระหว่างการเจรจาหารือกันในรายละเอียด 

ความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์(AANZFTA)  

การเจรจาจัดท าความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
(Agreement Establishing the ASEAN -Australia - New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) 
เริ่มต้นในปี 2548 และต่อมาในปี 2552 อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามในความตกลง 
AANZFTA โดยความตกลงฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ส าหรับประเทศไทยความตกลงฯ 
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 มีนาคม 2553  
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ข้อบทด้านการค้าบริการของความตกลง AANZFTA มีพื้นฐานมาจากความตกลง GATS 
ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก เช่น หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ การเข้าสู่ตลาด และการแก้ไข
ตารางข้อผูกพัน รวมถึงแนวทางการผูกพันที่ก าหนดให้ประเทศภาคีแต่ละประเทศสามารถเลือก
กิจกรรมการค้าบริการที่ต้องการจะผูกพันได้ตามความพร้อมของตน โดยการจัดท าเป็นตารางข้อผูกพัน
เฉพาะ (Schedule of Specific Commitments) ซึ่งระบุเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด เช่น 
การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ การจ ากัดจ านวนบุคคลธรรมดาที่อาจจ้างได้ และการจ ากัดการมีส่วนร่วม
ของทุนต่างชาติ ตลอดจนข้อจ ากัดในการให้การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ

ข อผูกพันภาคบริการของไทยภายใต AANZFTA ในส วนของข อผูกพัน Horizontal 
Commitments ไดก าหนดใหการเขามาจัดตั้งบริษัทในประเทศตามสาขาที่ระบุในขอผูกพันจะไดรับ
อนุญาตก็ตอเมื่อเปนบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในไทยมีสัดสวนหุนตางชาติไมเกินรอยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด และจ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่งของบริษัท โดยสาขาบริการที่
ประเทศไทยเสนอผูกพันตามกรอบการเจรจา AANZFTA ครอบคลุม 10 สาขาหลัก (ดูตารางที่ 3.6) 
นอกจากนี้ ขอผูกพันยังครอบคลุมการอนุญาตเขาเมืองและพ านักอยูในประเทศเปนการชั่วคราวแก
บุคคล 2 ประเภท คือ 1) นักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น (Business Visitors) จ ากัดไมเกิน 90 วัน และ 2) ผู
โอนยายภายในกิจการ (Intra-corporate Transferees) จ ากัดไมเกิน 1 ป  

ตารางที่ 3.6 ข้อผูกพันการเปิดตลาดในสาขาบริการของไทยภายใต้ AANZFTA 

สาขาบริการ เงื่อนไขการเปิดตลาด 

บริการธุรกิจ อาทิ บริการปรึกษาเกี่ยวกับการ
ติดตั้งคอมพิวเตอรฮารดแวร บริการฝกอบรมดาน
ซอฟทแวรบริการใหเชาเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
การใหค าปรึกษาทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการ
ส ารวจน้ ามัน เปนตน 

 

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง  
- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท 

บริการสื่อสาร อาทิ บริการโทรศัพท การใหบริการ
เ ข า ถึ ง ฐ า น ข อ มู ล  บ ริ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
ออนไลน์ วิดีโอเท็กซประชุมทางไกล บริการใหเชา
วงจรภายในประเทศ 

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 20-49 ของทุนจดทะเบียน ขึ้นอยู
กับประเภทของกิจกรรม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท 

บริการก อสร างและวิศวกรรม  ได แก  งาน 
กอสรางตึก งานกอสรางส าหรับวิศวกรโยธาและ
งานติดตั้ง  

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง  
- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท และไมผูกพันในกรณีวิศวกรโยธา 
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สาขาบริการ เงื่อนไขการเปิดตลาด 

บริการจัดจ าหนาย ไดแก บริการของตัวแทนที่ได
คานายหนา (Commission Agents’ Service) 

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง  

บริการการศึกษา ไดแก บริการการศึกษาที่ใหโดย
การศึ กษาในระบบ โรง เรี ยน เทคนิค  และ
พาณิชยการ บริการการศึกษาขั้นสูง โรงเรียนสอน
ภาษา 

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง  
- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท ส าหรับกรณีผูเขามาใหบริการการศึกษาจะต
อง 1) ไดรับการเชื้อเชิญจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู และจดทะเบียน
ในไทย 2) มีคุณสมบัติ และประสบการณ ตามเกณฑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริการสิ่งแวดลอม ไดแก บริการใหค าปรึกษาดาน
การก าจั ดของ เสี ย  และระบบจัดการด าน 
สิ่งแวดลอม บริการก าจัดของเสีย บริการท าความ
สะอาด 

 

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง  
- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท 

บริการด้านการเงิน ไดแก บริการประกันภัย 
บริการธนาคาร และบริการทางการเงินอื่นๆ 

- ขอบเขตการด าเนินการและประเภทบริการทางการเงินไม เกิน 
กวาที่กฎหมายที่เกี่ยวของภายในประเทศอนุญาต 

 

บริการทองเที่ยวและเดินทาง ไดแก ที่พัก โรงแรม 
ร านอาหาร บริการจัดเลี้ยง บริการ  น าเที่ยว 
บริการจัดการโรงแรม 

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีการบริการน าเที่ยวคือจ านวนคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทที่ถือสัญชาติไทยตองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท  

บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา  ไดแก
บริการเกี่ยวกับการกีฬา สวนพักผอนหยอนใจและ
ชายหาด 

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง  
- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท 

บริการขนสง อาทิ บริการสนับสนุนการเดินทาง
ทางทะเล บริการจัดส งต อสินค าทางทะเล 
บริการซอมบ ารุงอากาศยาน การขาย การตลาด
และการส ารองที่นั่งดวยระบบคอมพิวเตอรส าหรับ
บริการขนสงทางอากาศ บริการคลังสินคา บริการ

- ตางชาติถือหุ้นได้ไมเกินรอยละ 49  
- จ านวนผูถือหุนชาวตางชาติตองนอยกวากึ่งหนึ่ง เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีบริการขนสงสินคาแชเข็งของเหลวแกส และตูสินคา บริการ
รถเชา คือ จ านวนคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ถือสัญชาติ
ไทยตองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
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ขนสงสินคาแชเข็ง ของเหลวแกส  และตูสินคา 
บริการรถเชา 

- บุคลากรเขาท างานในลักษณะนักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น และผู
โอนยายภายในบริษัท 

ที่มา : สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย 
        จากการท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มิถุนายน 2551  

เขตการคา้เสรีอาเซียน – จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement) 

กรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (ASEAN-China Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) ก าหนดให้ประเทศภาคีเริ่มเจรจา
จัดท าความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน – จีน ตั้งแต่ปี 2546 โดยลงนามร่วมกันเพื่อลดภาษีส าหรับ
สินค้าในปี 2547 

อาเซียนและจีนได้ลงนามความตกลงด้านการค้าบริการ พร้อมจัดท าข้อผูกพันการเปิดตลาดใน
ปี 2550 โดยความตกลงฯ ครอบคลุมธุรกิจบริการทุกสาขา โดยไม่ครอบคลุมการให้บริการและการ
จัดซื้อจัดจ้างบริการโดยรัฐ ส าหรับระดับการเปิดตลาดของแต่ละประเทศ จะระบุอยู่ในตารางข้อผูกพัน
ของแต่ละประเทศ และปรากฎอยู่ในส่วนแนบท้ายความตกลงฯ ทั้งนี้ ไทยเสนอผูกพันเปิดตลาดภายใต้
กรอบที่กฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้ คือ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน
สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 และมีเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายเฉพาะสาขา 
เช่น ในสาขาวิชาชีพต้องเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก าหนด เป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยเสนอผูกพันเปิดตลาดในระดับสูงกว่าที่เปิดตลาด
ภายใต้ WTO แต่ต่ ากว่าที่เปิดตลาดให้กันเองในอาเซียน โดยกิจกรรมที่ไทยเสนอเปิดตลาดเพิ่มขึ้นจาก
ข้อผูกพันภายใต้ WTO ครอบคลุมกิจกรรมบริการบางประเภทในสาขาวิชาชีพ การศึกษา บริการด้าน
สุขภาพ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางเรือ  

ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงขึ้น ไทย – เปร ู

ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย – เปรู มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2554 โดยเริ่มเจรจาเพื่อเปิดเสรีส าหรับภาคสินค้าและการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ตั้งแตช่่วงปี 2548-2552 หลังจากที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ ไทยและเปรู ได้เจรจาเพื่อลดภาษีสินค้า
เป็นศูนย์ส าหรับรายการสินค้าร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมด ความคืบหน้าในการเจรจาใน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท ากรอบการเจรจาส าหรับรายการสินค้าที่เหลืออีกร้อยละ 30 รวมทั้งการ
เจรจาด้านการค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ 



107 

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชลิ ี

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลีถูกลงนามเมื่อปี 2556 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2558  ครอบคลุมการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า และด้านบริการ โดยสินค้าร้อยละ 90 ทั้งไทยและชิลีจะ
ถูกลดภาษีเป็นศูนย์ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้  

ส่วนการค้าบริการนั้น ข้อผูกพันในการเข้าสู่ตลาดก าหนดให้การจัดตั้งธุรกิจในสาขาบริการที่
ผูกพันไว้ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของไทย โดยอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 70 และจะต้องด าเนินการผ่านการร่วมทุนกับนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น นอกจากนี้  
ขอผูกพันยังครอบคลุมการอนุญาตเขาเมืองและพ านักอยู ในประเทศเปนการชั่วคราวแกบุคคล 2 
ประเภท คือ 1) นักธุรกิจที่พ านักระยะสั้น (Business Visitors) จ ากัดไมเกิน 90 วัน และ 2) ผูโอนยาย
ภายในกิจการ (Intra-corporate Transferees) จ ากัดไมเกิน 1 ป 

ประเทศไทยผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการใน 85 สาขาย่อย เช่น บริการให้ค าปรึกษาด้าน
วิศวกรรม บริการด้านการแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะที่ ชิลีเปิดตลาดเกือบทุก
สาขาบริการได้ถึงเกือบร้อยละ 100 เช่น บริการด้านกฎหมาย ค้าส่งค้าปลีก นวดแผนไทย กีฬาและ
นันทนาการ เป็นต้น ส าหรับข้อบทด้านการลงทุนจะด าเนินการเจรจาภายหลังความตกลงมีผลแล้ว 2 ปี 

ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิที่ใกล้ชิดยิ่งขึน้ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)  

ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์(Thailand-New 
Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP) ลงนามเมื่อวันที่  19 เมษายน 
2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นความตกลงฯ ที่ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้า
สินค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ปัจจุบันไทยลดภาษีเป็น 0 ไปแล้ว
จ านวนร้อยละ 99.17 ของจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด ในขณะที่นิวซีแลนด์ลดภาษีสินค้าทั้งหมดเป็น 
0 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

ทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันที่จะเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการภายใน 3 ปี หลังความตกลงฯ มีผลใช้
บังคับ แต่ในปัจจุบันข้อบทด้านการค้าบริการยังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องรูปแบบ และแนวทางการ
เจรจา เพื่อจัดท าข้อบทด้านการค้าบริการและข้อผูกพันการเปิดตลาด โดยในระหว่างการด าเนินการ
เจรจา ทั้งสองฝ่ายจะอ านวยความสะดวกให้คนไทยและนิวซีแลนด์เดินทางไปท างานและติดต่อธุรกิจใน
อีกประเทศหนึ่งได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยนิวซีแลนด์จะอนุญาตให้พ่อครัวไทยที่ได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานเข้าไปท างานได้คราวละ 3 ปี และต่ออายุได้อีก 1 ปี โดยมีสัญญาจ้างงาน ส่วนไทยจะ
อนุญาตให้นักธุรกิจนิวซีแลนด์ที่เข้ามาประชุมและติดต่องานในไทย สามารถยื่นขอ Multiple Entry 
Visa ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศได้ และให้นักธุรกิจเข้ามาประชุมและติดต่องานในไทยได้ไม่เกิน 90 
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วัน รวมทั้งให้นักลงทุนนิวซีแลนด์ใช้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้ โดยไม่จ ากัดว่าต้อง
เป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 30 ล้านบาท36  

ส าหรับข้อตกลงเรื่องการลงทุน นิวซีแลนด์จะให้คนไทยเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ 
100% ยกเว้นประมง และหากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเกิน 50 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ จะต้องขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุนต่างชาติก่อน ส่วนไทยจะเปิดเสรีการลงทุนทางตรงให้คน
นิวซีแลนด์ลงทุนได้ 100% ในธุรกิจผลิตสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุน โดยต้องน าเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท อาทิ ธุรกิจผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซอฟแวร์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์กระดาษ การแปรรูปอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะให้การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกัน
โดยมีสาระส าคัญท านองเดียวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: 
AIFTA ) 

ผู้น าของประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียเห็นชอบให้มีการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย ในปี 2545 และในปี 2546 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ (Framework Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation between ASEAN and India) เพื่อเป็นกรอบแนวทางและแผนงานในการจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน-อินเดียที่จะครอบคลุมถึงการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และ
กลไกระงับข้อพิพาท รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการอ านวยทางการค้า โดยเริ่มเจรจาจัดท า  
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเป็นฉบับแรก และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2553 ส าหรับข้อบท
ด้านการค้าสินค้า ส่วนข้อบทด้านการค้าบริการมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558  

อย่างไรก็ตาม ASEAN มีมติให้ชะลอการเจรจาการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-
อินเดีย จนกว่าการเจรจา RCEP จะแล้วเสร็จ รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ประเทศสมาชิกแจ้งสัตยาบัน
ความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุน 

3.2.2 ความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา 

ความตกลงหนุสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) เ ป น ก า ร พั ฒ น า ม า จ า ก แ น ว คิ ด  ASEAN+3 แ ล ะ  ASEAN+6 ร ว ม ทั้ ง 
เปนยุทธศาสตร AEC Blueprint ที่อาเซียนตองการรักษาบทบาทในการเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อน

                                           
36 Side Letter: Temporary Entry for New Zealand Business People in Thailand และ Side Letter: Temporary Entry for 
Thai chefs in New Zealand 

http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/ind/00002113.doc
http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/ind/00002115.doc
http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/ind/00002115.doc
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การรวมกลุมเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นในภูมิภาค โดยในปี 2555 ผนู าอาเซยีนและประเทศคเูจรจา 6 ประเทศ 
(ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน อินเดีย เกาหลีใต และนิวซีแลนด) ไดออกปฏิญญารวมเพื่อประกาศใหมีการเริ่ม
เจรจาอยางเปนทางการในป 2556 โดยคาดว่าจะสรุปผลการเจรจาได้ภายในปี 2560 

ความตกลง RCEP จะเปนความตกลงแบบองค รวม (Comprehensive Agreement) ที่
ประกอบไปดวยการเปดเสรีทั้งเชิงลึกและเชิงกวางกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยจะครอบคลุม
ประเด็นทางการคาที่กวางขึ้น และตั้งเปาหมายที่จะลดภาษีระหวางกันใหไดมากที่สุด รวมถึงการลด
อุปสรรคทางการคาสินคา บริการ และการลงทุน  

ส าหรับการค้าบริการนั้น ประเทศสมาชิกได้ยื่น revised offer/ revised reservation lists 
และอยู่ระหว่างการเจรจาข้อบทและการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุน รวมทั้งการหารือ
ในประเด็นอื่นๆ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 

ในปี 2554 ฮ่องกงยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงขอเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
(ACFTA) อย่างเป็นทางการต่อส านักเลขาธิการอาเซียน จากนั้นในปี 2556 ในการประชุมผู้น าอาเซียน-
จีน ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียน (AEM-Retreat) มีมติเสนอให้อาเซียนจัดท าเขตการค้าเสรีกับ
ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA) แทนการรับฮ่องกงเข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน ซึ่งที่ประชุมผู้น าอาเซียนได้รับรองมติของ AEM ให้อาเซียนจัดท าเขตการค้าเสรีกับฮ่องกง 
(ASEAN-Hong Kong FTA) ในปี 2556  

ฮ่องกงและอาเซียนได้เริ่มการเจรจาในปี 2557 ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมจ านวน 9 รอบ โดย
ครอบคลุมข้อบทต่างๆ อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กลไกการ
ระงับข้อพิพาท เป็นต้น การด าเนินการล่าสุดในเดือนมีนาคม 2560 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าส าหรับการจัดท าความตกลงฯ ในฝ่ายอาเซียน ซึ่งผลการประชุม
ดังกล่าวได้ข้อสรุปส าหรับร่างบทต่างๆ แล้ว รวมทั้งการค้าบริการและการลงทุนด้วย โดยจะมีการ
ประชุมในรอบถัดไปในเดือนกันยายน 2560  

ความตกลงเขตการคา้เสร ีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) 

ปากีสถานเริ่มผลักดันใหมีการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน (Pakistan-
Thailand Free Trade Agreement :PATHFTA) ตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกลุ่ม
ศึกษาร่วม (Joint Study Group: JSG) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA ไทย-ปากีสถาน 
และเพื่อเปนเวทีหารือโอกาสขยายการคา การลงทุน แกไขปญหาและอุปสรรคดานการคาระหวางทั้ง
สองประเทศ  
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหไทยเริ่มเปดการเจรจา FTA กับปากีสถาน เมื่อเดือนมีนาคม 
2558 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการคาสินคา พิธีการทางศุลกากร กฎวาดวยถิ่นก าเนิด 
สินคา มาตรการปกปองและมาตรการเยียวยาดานการคา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ ความรวมมือและการอ านวยความสะดวก
ทางการคา ความโปรงใส เป็นต้น ทั้งนี้ ไทยและปากีสถานไดเริ่มเปดการเจรจาความตกลงการคาเสรี
ระหวางกันตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 โดยทั้งสองฝายไดตกลงใหความตกลงการคาเสรีระหวางกันเป็น
ความตกลงที่ครอบคลุมทั้งดานการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การคาอื่นๆ เชน ทรัพยสินทางปญญา การแขงขัน เปนตน โดยจะด าเนินการเจรจาด้านการค้าสินค้า
ก่อน ซึ่งคาดว่าจะสรุปผลการเจรจาด้านการค้าสินค้าได้ภายในปี 2560 

ความตกลงการค้าเสรีไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)  

ไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (ประกอบด้วย ลิกเตนสไตน์ สมาพันธรัฐสวิส นอร์เวย์ 
ไอซ์แลนด์) เหน็ชอบให้มีการเจรจาเพื่อจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 
ในปี 2547 โดยมีการประชุมหารืออย่างเป็นทางการแล้ว 2 รอบในปี 2548 และ 2549 โดยได้แบ่งกลุ่ม
เจรจาดังน้ี 

1) การเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้ง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรการ
กีดกันทางการค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า 

2) การค้าบริการและการลงทุน การแข่งขัน การจัดซื้อโดยรัฐ และ Legal Issue 
3) กฎแหล่งก าเนิดสินค้า 
4) ทรัพย์สินทางปัญญา 
5) การค้าสินค้าเกษตร  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในช่วงปี 2549 ท าให้การ

เจรจาหยุดชะงักลง แต่รัฐสภาได้เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปแล้วเมื่อปี 2556  

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สหภาพยุโรป (ASEAN-EU FTA) 

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป (ASEAN-
EU FTA) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 โดยมีการเจรจารวม 7 ครั้ง และในเดือนมีนาคม 2552 ทั้งสอง
ฝ่ายได้ประกาศหยุดพักการเจรจา เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการเจรจาคืบหน้าไปค่อนข้างช้า อีกทั้ง
สมาชิกอาเซียนต่างๆ ยังมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาท าให้มีปัญหาในการเจรจาในการเปิดตลาด
สินค้าและบริการที่อาเซียนไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรป  

http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/FM/5.pdf
http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/FM/6.pdf
http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/FM/7.pdf
http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/FM/8.pdf
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สหภาพยุโรปจึงปรับแนวทางเป็นการเจรจาในระดับทวิภาคีกับสมาชิกอาเซียนที่พร้อมเจรจา 3 
ประเทศแรก ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดยการเจรจาความตกลงฯ กับไทยได้เริ่มในปี 2556 
และเจรจามาแล้ว 4 รอบ ซึ่งขอบเขตการเจรจาครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน 
พิธีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า มาตรการเยียวยา
ทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคเทคนิคทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายการแข่งขัน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ความโปร่งใส และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (สิ่งแวดล้อมและแรงงาน)  

เขตการคา้เสรี BIMSTEC  

เขตการค้าเสรี BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation) หรือ  BIMSTEC FTA ถือ เป็นกลไกส าคัญหนึ่ งที่ จะช่ วย เสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ของไทยสู่เอเชียใต้  โดยในปี 2547 รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและ
การค้าของประเทศสมาชิก BIMSTEC ได้แก่ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา บังกลาเทศ และ
ไทยได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC (Framework Agreement on the 
BIMSTEC Free Trade Area) เพื่อระบุกรอบแนวทางการเจรจาการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาการค้า BIMSTEC (BIMSTEC Trade 
Negotiating Committee: BIMSTEC TNC) เพื่อเจรจาจัดท าความตกลงการค้าสินค้า การค้าบริการ 
และการลงทุน ภายใต้ BIMSTEC FTA 

ส าหรับดานการคาบริการและการลงทุนยังอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งกรอบการเจรจาจะใช้วิธี 
Positive list approach เพื่อแลกเปลี่ยนการเปดตลาด และใหมีการปฏิบัติเปนพิเศษและแตกตาง  
โดยใหมีความยืดหยุนเปนพิเศษ แกเมียนมา เนปาล และภูฏาน รวมทั้งใหมีการเจรจาเพื่อเปดเสรีและ
ร่วมมือซึ่งกันและกันทางดานเศรษฐกิจ ความชวยเหลือดานเทคนิค และการอ านวยความสะดวก
ทางการคาในดานตางๆ ดวย  

3.2.3 ความตกลงที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี/เตรียมเปิดการเจรจา 

ความตกลงหุน้ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)   

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership) 
หรือ TPP มีจุดเริ่มต้นมาจากข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2541 ที่ต้องการให้มีการเปิดเสรีการค้า 
ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) โดยความตกลง TPP 
เปนความตกลงเปดเสรีทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งในดานการเปดตลาดการคาสินคา การคาบริการ 
และการลงทุน ทั้งสิ้น 30 ขอบท 
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ความตกลง TPP มีสมาชิกรวม 12 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด ชิลี เปรู 
เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ซึ่งในจ านวนนี้มี 3 ประเทศที่ไทย
ยังไมมีความตกลงการคาเสรีดวย ไดแก สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ในเดือนกุมภาพันธ 2559 
สมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศ ไดรวมลงนามความตกลง TPP ส่วนประเทศที่ประสงคจะเขาเปนสมาชิก
ความตกลง TPP เพิ่มเติมจะตองแสดงเจตนารมณการเขารวมโดยการยื่นหนังสืออยางเปนลายลักษณ
อักษรตอนิวซีแลนดซึ่งเปนประเทศที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับมอบสัตยาบันสาสนและผูเก็บรักษา
สนธิสัญญา (Depositary) และจะตองไดรับฉันทามติจากประเทศสมาชิกทั้งหมดในการยอมรับการเข้า
เปนสมาชิก อนึ่ง ประเทศไทยประกาศเจตนารมณที่จะเขารวมการเจรจาความตกลง TPP เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2555  

อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาได้ถอนการลงนามและยกเลิกกระบวนการให้สัตยาบันที่จะผูกพัน
สหรัฐในฐานะสมาชิก TPP ในเดือนมกราคม 2560 ส่งผลให้ความตกลง TPP ต้องหยุดชะงักทันที 

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ตรุก ี

ไทยและตุรกีด าเนินการผลักดันเพื่อให้มีการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-
ตุรกี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงรูปแบบของการจัดท าการศึกษาร่วมฯ โดยให้แต่ละฝ่ายศึกษาผลกระทบ
จากการท า FTA และน าผลการศึกษาที่ได้มาหารือเพื่อจัดท าเป็นผลการศึกษาร่วมฯ และให้ศึกษาร่วม
ในประเด็นการค้าสินค้าและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า มาตรการเยียวยา
ทางการค้า กระบวนการศุลกากร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การค้า เป็นต้น 

คณะท างานฯ ส าหรับการจัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี
ไ ท ย - ตุ ร กี  ห รื อ  Joint Working Group (JWG) for a Free Trade Agreement between the 
Republic of Turkey and the Kingdom of Thailand ได้ประชุมร่วมกันมาแล้ว 2 รอบ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าของการศึกษาร่วมในการท า FTA ระหว่างกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกรอบการ
เจรจา FTA นี้แล้ว โดยมีก าหนดการประกาศเปิดการเจรจาเฉพาะการค้าสินค้าก่อนในเดือนกรกฎาคม 
2559 แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในตุรกีในช่วงเวลาดังกล่าว จึงท าให้การเจรจาต้องเลื่อนออกไป
เพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

3.2.4 สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเฉพาะในบทบัญญัติภายใต้ความ

ตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

ประเทศไทยมีการด าเนินการจัดท าความตกลงกับประเทศคู่ภาคีต่างๆ หลายฉบับ โดยความ
ตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้วและมีการจัดท าความตกลงด้านการค้าบริการแล้วมีอยู่หลายฉบับ อาทิ ความ
ตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (AFAS) ความตกลง
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ทางการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) สนธิสัญญา
ทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
และความตกลงว่าด้วยการค้าบริการระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ความตกลงเพื่อ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN - China Free Trade Agreement) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิล ีเป็นต้น  

ข้อบทด้านการค้าบริการส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติรายละเอียดที่เกี่ยวกับค านิยามต่างๆ ไว้
คล้ายคลึงกัน ซึ่งมักจะสอดคล้องกับกรอบการค้าบริการภายใต้ GATS ค านิยามของคนต่างด้าวไม่มีการ
บัญญัติไว้โดยตรง แต่มีการบัญญัติค านิยามที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนต่างด้าวหรือผู้ที่สามารถใช้สิทธิ
ภายใต้ความตกลงฯ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ระบุให้ 

 วิสาหกิจ หมายถึง องคกรตามกฎหมายใดๆ ที่กอตั้งโดยชอบหรือมิฉะน้ันก็จัดตั้งขึ้น
ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับ ไมวาจะเพื่อหาก าไรหรือเพื่อการอื่น และไมวาจะเปน 
เจาของโดยเอกชน หรือรัฐบาล ซึ่งรวมถึงบรรษัท ทรัสต์ หางหุนสวน การรวมทุน การ
เปนเจาของแตเพียงผูเดียว หรือสมาคมใดๆ37 

 วิสาหกิจของภาคีอีกฝาย หมายถึง วิสาหกิจซึ่ง  
(1) กอตั้งหรือจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของภาคีอีกฝายและประกอบธุรกิจอย่าง

มีสาระส าคัญในภาคีอีกฝายนั้น หรือ  
(2) ในกรณีของการใหบริการผานการจัดตั้งทางพาณิชย์โดยเปนเจาของหรือ

ควบคุมโดย  
 บุคคลธรรมดาของภาคีอีกฝาย หรือ  
 วิสาหกิจของภาคีอีกฝายตามที่บงช้ีไวภายใตอนุวรรค (1) ขางตน38 

 
 
 

 วิสาหกิจ  

                                           
37 the term “enterprise” means any legal entity duly constituted or otherwise organised under applicable law, 
whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentallyowned, including any corporation, 
trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association; 
38 the term “enterprise of the other Party” means an enterprise which is either: 

(i) constituted or otherwise organised under the law of the other Party and is engaged in substantive business 
operations in that other Party; or  

(ii) in the case of the supply of a service through commercial presence, owned or controlled by:  
(AA) natural persons of the other Party; or  
(BB) enterprises of the other Party identified under subparagraph (i) above; 
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(1) “เปนเจาของ” โดยบุคคลของภาคีหรือประเทศที่ไมใชคู่ภาคีหากมากกว่า
ร้อยละ 50 ของสวนไดเสียในหุนในวิสาหกิจน้ันเปนเจาของอยางมีสิทธิไดรับ
ประโยชนโดยบุคคลดังกลาว  

(2) “ถูกควบคุม” โดยบุคคลของภาคีหรือประเทศที่ไม ใชคู่ภาคีหากบุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจในการเสนอชื่อกรรมการบริหารในจ านวนที่เปนเสียงข้าง
มากหรือมิฉะนั้นก็เปนผูมีอ านาจโดยถูกตองตามกฎหมายในการก ากับการ
กระท าของวิสาหกิจนั้น  

(3) “อยู ในเครือ”กับบุคคลอื่น เมื่อวิสาหกิจน้ันควบคุม หรือถูกควบคุมโดย
บุคคลอื่นนั้น หรือเมื่อวิสาหกิจและบุคคลอื่นตางถูกควบคุมโดยบุคคล
เดียวกัน39 

 บุคคลธรรมดาของภาคีอีกฝาย หมายถึง บุคคลธรรมดาที่พ านักอาศัยในภาคีอีกฝาย
หรือที่อื่น และผูที่ภายใตกฎหมายของภาคีอีกฝายเปนคนชาติของภาคีอีกฝาย40 

ในขณะที่ ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (AFAS) ก าหนดนิยามของบุคคลสัญชาติ
อาเซียนว่าเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายสมาชิกอาเซียนและมีบุคคลอาเซียนเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุม หรือบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นพ านักถาวรในประเทศนั้น 

ส่วนสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย -สหรัฐอเมริกา 
ก าหนดให้ผู้ที่มีสิทธิแจ้งขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยภายใต้
สนธิสัญญานี้ ได้แก ่

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน 
2. นิติบุคคลอเมริกัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี ้

 นิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา 

 จ านวนทุนข้างมากของนิติบุคคลนั้น เป็นของบุคคลสัญชาติอเมริกัน 

 กรรมการมากกว่าครึ่งหน่ึงต้องเป็นคนอเมริกันและหรือคนไทย 

                                           
39 an enterprise is:  

(i) “owned” by persons of a Party or a non-Party if more than 50 per cent of the equity interest in it is 
beneficially owned by such persons;  

(ii) “controlled” by persons of a Party or a nonParty if such persons have the power to name a majority of its 
directors or otherwise to legally direct its actions; and  

(iii) “affiliated” with another person when it controls, or is controlled by, that other person; or when it and the 
other person are both controlled by the same person; 

40 the term “natural person of the other Party” means a natural person who resides in the other Party or 
elsewhere and who under the law of the other Party is a national of the other Party; 
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 หากกรรมการคนหนึ่งได้รับมอบอ านาจให้ลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้นั้น
จะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม 

 หากกรรมการหลายคนได้รับมอบอ านาจให้ลงนามแทนบริษัทร่วมกัน กรรมการ
เหล่านั้นเกินกึ่งหน่ึงจะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม 

นอกจากนี้ ความตกลงการค้าบริการจะก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องลดหรือยกเลิกข้อจ ากัดที่
เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจและให้บริการของผู้ให้บริการต่างชาติใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
การเข้าสู่ตลาด (Market Access) และการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ (National Treatment) โดย
รูปแบบข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดจ าแนกได้ 6 ข้อ ดังนี ้

1.การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโควตาการผูกขาด หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การทดสอบความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 

2.ข้อจ ากัดเกี่ยวกับมูลค่ารวมของธุรกรรมการค้าบริการหรือสินทรัพย์ในรูปของโควตา หรือ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 

3.ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนทั้งหมดของการประกอบการ หรือปริมาณผลผลิตที่ได้จากบริการ 
หรือเง่ือนไขเก่ียวกับการทดสอบความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  

4.ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนทั้งหมดของบุคคลธรรมดาที่ว่าจ้างในสาขาบริการใดโดยเฉพาะใน
รูปของโควตาหรือเงื่อนไขการทดสอบความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  

5.มาตรการซึ่งจ ากัดหรือก าหนดประเภทเฉพาะของการจัดต้ังธุรกิจ 

6.ข้อจ ากัดในการเข้าร่วมทุนของต่างชาติในรูปของการจ ากัดสัดส่วนถือหุ้นของต่างชาต ิ

ส าหรับข้อจ ากัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ หมายถึง การให้การปฏิบัติต่อบริการหรือ
ผู้ให้บริการต่างชาติทัดเทียมกับของคนชาติตน 

ประเทศไทยได้ยื่นข้อผูกพันในการเปิดเสรีการค้าบริการในรายสาขาบริการภายใต้ GATS 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยผูกพันการเปิดตลาดใน 10 สาขาบริการ ซึ่งมิได้ให้ข้อผูกพันใดๆ ที่เกินเลยไป
กว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนต่างชาติที่ก าหนดไว้ใน พ .ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือในกฎหมายฉบับอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยธนาคาร
พาณิชย์ ประกันภัย โทรคมนาคม ฯลฯ ซึ่งมีบทบัญญัติที่จ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติไว้  

ส าหรับสาขาบริการที่เปิดเสรีในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีนั้น ข้อผูกพันการค้าบริการ
ของประเทศไทยเพิ่มเติมจาก GATS ในหลายสาขาบริการ แต่ระดับของข้อผูกพันส่วนมากใกล้เคียงกับ
บทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ ทั้งนี้ ความตกลงบางฉบับที่มีความคืบหน้าการเจรจาในหลาย
รอบ อาทิ AFAS ที่มีการเปิดเสรีในสาขาบริการย่อยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
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เพิ่มขึ้นตามล าดับ ในรายสาขาบริการที่ผูกพันไว้ ได้แก่ ไม่เกินร้อยละ 49 ไม่เกินร้อยละ 51 และไม่เกิน
ร้อยละ 70 โดยระบุให้สาขาบริการที่มีสัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ ส่วนสาขาบริการที่มีสัดส่วนหุ้น
ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 51 และร้อยละ 70 นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะสามารถขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งจะต้องท าเรื่องเพื่อ
ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามข้อตกลงหรือข้อผูกพันภายใต้มาตรา 10 ของ พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยข้อผูกพันดังกล่าวถูกก าหนดไว้ในตารางข้อผูกพันของ
ไทยในหัวข้อเรื่องข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด และขอ้จ ากัดด้านการปฏิบัติเยีย่งคนชาต ิ 

3.3 UN Model Law  

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  (United Nations 
Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 ด้วยแนวคิดที่ว่า 
กฎหมายการค้าของแต่ละประเทศนั้นสร้างอุปสรรคในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ จึงควรลด
และขจัดอุปสรรคเหล่านั้นโดยสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นเวทีให้
ประเทศสมาชิกร่วมกันหาแนวทางให้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศมีความสอดคล้องและเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดอุปสรรคทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศ 
ปัจจุบัน UNCITRAL มีสมาชิกจ านวน 60 ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก UNCITRAL 
ด้วย 

อนุสัญญากฎหมายแม่แบบ และคู่มือด้านกฎหมายในเรื่องต่างๆ ซึ่งจัดท าขึ้นโดย UNCITRAL 
เป็นที่ยอมรับในการท าธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ และได้รับการน าไปปรับใช้ในประเทศต่างๆ 
อย่างแพร่หลาย อาทิ การยกร่าง "กฎหมายแม่แบบ UNCITRAL ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการพาณิชย์
ระหว่างประเทศ" (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) เมื่อ พ.ศ. 
2528 ส าหรับใช้ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  

อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทของสัญญาทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทเอกชนด้วย อนุญาโตตุลาการถูกน ามาใช้ในหลายประเทศ
เพื่อที่จะให้กระบวนการยุติข้อพิพาทมีความกระชับ และมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  
เนื่องจากระบบอนุญาโตตุลาการไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศซึ่งอาจมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและกระบวนการที่แตกต่างกัน หากแต่ให้คู่สัญญาสามารถเลือกหลัก
กฎหมายและสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการพิจารณาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
จากสัญญาทางธุรกิจเองได้  จึงเป็นทางเลือกที่คู่สัญญาทางธุรกิจได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วกฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศจะถูกน ามาใช้บังคับโดยอัตโนมัติในกรณีที่คู่สัญญาระบุให้ใช้ นอกเสียจากคู่สัญญาทางธุรกิจจะ
ก าหนดร่วมกันที่จะปฏิเสธการใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็ได้หากเห็นว่า
ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากระบบกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การร่างกฎหมาย
ต้นแบบจึงมีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาในการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศด้วยการ
อนุญาโตตุลาการ โดยหลักการของกฎหมายต้นแบบ ประกอบด้วย41 

1. ความเป็นอิสระในการแสดงเจตนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กฎหมาย
ต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในทางการค้าระหว่างประเทศจึงให้อิสระแก่คู่สัญญาในการตัดสินใจว่า
จะระงับข้อพิพาทโดยวิธีการใดที่จะสะดวก เป็นธรรม และเกิดประโยชน์แก่คู่สัญญามากที่สุดเมื่อเกิด
กรณีพิพาทขึ้นตามสัญญาพาณิชย์ระหว่างประเทศ  

2. กรณีไม่มีการตกลงกันในสัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างคู่สัญญา ในการด าเนินการ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศมิได้ห้ามไม่ให้คู่สัญญาที่ไม่ได้ตกลงกันไว้เกี่ยวกับ
กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการน าข้อพิพาทมายังสถาบันอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น
จึงหมายถึงว่าคู่สัญญาสามารถด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการต่อไปได้จน
เสร็จสิ้น ถึงแม้ว่าคู่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการ  

3. การก าหนดขอบเขตและบทบาทของกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้อิสระแก่การ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต้นแบบจึงได้ จ ากัดบทบาทของกฎหมาย
ภายในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่พิพาทว่าหากคู่พิพาทเลือกใช้การระงับข้อพิพาททางการ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศแล้วจะเกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดี อีกทั้ง คู่กรณีจะ
ได้รับความยุติธรรมแก่ข้อพิพาทด้วย  

4. หลักสุจริตและเป็นธรรม กฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในทางการค้าระหว่าง
ประเทศก าหนดบทบัญญัติและหลักการต่างๆ เพื่อใช้บังคับให้เกิดความยุติธรรมและการพิจารณาโดย
ชอบต่อคู่สัญญา  

5. การจ ากัดอ านาจแทรกแซงของศาลภายในประเทศ กฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลา
การในทางการค้าระหว่างประเทศได้พยายามแก้ไขปัญหาการเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการของศาลภายในประเทศ  

                                           
41 หัสยา นุ่นแจ้ง ศึกษาระบบอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ เปรียบเทียบ: ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2552 
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6. การยอมรับและบังคับตามค าชี้ขาด กฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในทางการค้า
ระหว่างประเทศได้พยายามที่จะก าหนดให้ประเทศที่ได้รับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 
ภายใต้กฎเกณฑ์ของอนุสัญญากรุงนิวยอร์ค 1958 โดยไม่ต้องค านึงว่าประเทศที่ท าค าชี้ขาดนั้นจะเป็น
ประเทศเดียวกับประเทศทีท่ าสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่ 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการโดยตรงอยู่ 2 ฉบับ ฉบับแรกคือ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 (มาตรา 210-220 และ มาตรา 222) ซึ่งใชบ้ังคับในปี 2478 
ต่อมาหลายๆ ประเทศทั่วโลกได้มีการแก้ไขกฎหมายอนุญาโตตุลาการ ซึ่งส่วนใหญ่มีรูปแบบคล้ายคลึง
กับกฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ( Model Law on 
International Commercial Arbitration) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
( United Nations Commission on International Trade Law-UNCITRAL) เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ รั บ
แบบอย่างในการร่างจากกฎหมายดังกล่าวและพยายามให้มีลักษณะที่สอดคล้องหรือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  

ในปี 2530 ประเทศไทยได้บัญญัติพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ขึ้นมาและมี
การปรับปรุงแก้ไขในปี 2545 โดยน าเอากฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศ (Model Law on International Commercial Arbitration) ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law-UNCITRAL) 
องค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1958 มาเป็นต้นแบบในการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

3.4 สรุป 

ประเทศไทยมีการจัดท าความตกลงการค้าบริการกับประเทศคู่ค้าแล้วหลายฉบับทั้งในระดับ
พหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี รวมทั้งยังทยอยเจรจาความตกลงการค้าบริการกับประเทศคู่
ค้าอื่นอีกหลายฉบับ โดยมีความตกลงภาคการค้าบริการที่มีผลบังคับใช้แล้วกับประเทศคู่ค้าต่างๆ 
จ านวน 14 ความตกลง ความตกลงภาคการค้าบริการที่อยู่ระหว่างการเจรจา จ านวน 6 ความตกลง 
และความตกลงที่ก าลังเตรียมการเจรจาหรือที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี จ านวน 2 ความตกลง 

ข้อผูกพันการค้าบริการของประเทศไทยเพิ่มเติมจาก GATS ในหลายสาขาบริการ แต่ระดับ
ของข้อผูกพันส่วนมากใกล้เคียงกับบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ โดยนิยามของผู้ใช้สิทธิ
ภายใต้ความตกลงฯ ต่างๆ ส่วนมากยังจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกับบทบัญญัติในกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ของไทย และสาขาบริการที่เปิดตลาดให้ประเทศคู่ค้าส่วนมากเป็นสาขาบริการที่ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการต่างชาติ ซึ่งมักจะเป็นสาขาธุรกิจบริการที่ไม่อยู่ในบัญชีสามแนบ
ท้ายกฎหมาย ยกเว้นความตกลงฯ ที่มีความคืบหน้าในการเจรจาหลายรอบ อาทิ AFAS ที่มีการเปิดเสรี
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ในสาขาบริการย่อยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเพิ่มขึ้นตามล าดับในรายสาขาบริการที่
ผูกพันไว้  

อนึ่ง กฎหมายการค้าของแต่ละประเทศอาจสร้างอุปสรรคในการขับเคลื่อนการค้าระหว่าง
ประเทศ จึงควรลดและขจัดอุปสรรคโดยสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  (United Nations 
Commission on International Trade Law – UNCITRAL) จึงด าเนินการยกร่าง "กฎหมายแม่แบบ 
UNCITRAL ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ร ะหว่างประเทศ" (UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration) ส าหรับใช้ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  ซึ่งถือเป็น
กฎหมายต้นแบบที่หลายประเทศน าไปปรับใช้กับกฎหมายภายในประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทย 
ซึ่งมีการน าเอากฎหมายต้นแบบนี้มาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ในปี 
2545 ด้วย 
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บทที่ 4  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะไม่มีกฎหมายที่จ ากัดหุ้นส่วน
การลงทุนของต่างชาติ แต่จะมีกฎหมายเฉพาะในรายสาขาที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือเศรษฐกิจของชาติ อาทิ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมระเบิด เหมืองแร่ ป่าไม้ เป็นต้น  

ขณะที่ประเทศไทยมี พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ใช้
ควบคุมการประกอบธุรกิขของคนต่างด้าวโดยมีการแบ่งกลุ่มประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามา
ลงทุนเป็น 3 บัญชี ตามที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 รวมทั้งยังมีกฎหมายเฉพาะที่บังคับใช้กับการประกอบ
ธุรกิจในแต่ละสาขาธุรกิจ ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลในกฎหมายแต่ละฉบับอาจแตกต่างกัน
ออกไปและอาจไม่เหมือนกับแนวทางที่ใช้ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ทั้งนี้ การจัดท าข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวที่เหมาะสมของไทย จึงจ าเป็นต้องศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนนี้จึงเป็นการศึกษาการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เป็น
มาตรฐานสากลและที่บังคับใช้ในต่างประเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรก จะเป็น
การศึกษาการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เป็นมาตรฐานสากล ส่วนที่สองเป็น
การศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศอังกฤษ ส่วนที่สี่ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวในประเทศสิงคโปร์ และส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

4.1 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เป็นมาตรฐานสากล 

การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) หรือการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ เป็นนโยบายการค้าการลงทุนของหลายประเทศทั่วโลกที่
ต้องการให้มีการเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยเงินทุนจาก
ต่างประเทศเพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศไม่ได้มาเพียง
แค่เงินลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเจ้าบ้าน (host country) ด้วย  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติจะมีข้อดี แต่ในมุมกลับกันการ
เข้ามาของคนต่างชาติอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
มาใช้ทรัพยากรภายในประเทศ หรือแม้แต่การใช้อ านาจในการครอบง ากิจการของคนในประเทศ ดังนั้น
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศหรือการส่งเสริมให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดภายในประเทศด้วย ซึ่งกรอบการก ากับดูแลการเข้ามา
ประกอบกิจการของคนต่างชาติจึงมักเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” กับนักลงทุนต่างชาติ แม้ว่าในประเทศที่
พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนจะให้ความเท่าเทียมกับนักลงทุน
ต่างชาติก็ตาม แต่ส าหรับการประกอบธุรกิจในบางกิจการที่มีความอ่อนไหวกับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือเป็นกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็อาจจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิหรือห้ามมิให้นัก
ลงทุนเข้ามาประกอบกิจการเช่นกัน  

อนึ่ง การก ากับดูแลการประกอบกิจการของคนต่างชาติอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
ซึ่งในบางประเทศอาจมีกฎหมายการลงทุนเพื่อก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ หรือบางประเทศอาจไม่ได้มี
กฎหมายเฉพาะแต่ใช้กฎหมายอื่น ๆ อาทิ การครอบครองที่ดิน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายแรงงาน ฯลฯ มาใช้ในการก ากับดูแลการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติแทน แต่โดย
หลักการแล้วการก ากับดูแลการประกอบกิจการของคนต่างชาติของเกือบทุกประเทศทั่วโลกมักจะ
ครอบคลุมการด าเนินการใน 3 มิต4ิ2 ได้แก ่

1) การเขา้มาประกอบธุรกิจ (Entry Procedure)  
 การจัดต้ังธุรกิจ (Incorporation) 
 การจดทะเบียนบริษัท (Company registration) 
 การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรายสาขา 
 การจดทะเบียนด้านภาษี (Tax registration) 
 การขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจ (Statistical registration) 
 การประกันสังคม (Social security) 
 การขออนุญาตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ (Incentive approvals) 
 การขอใบอนุญาตการท างาน/ขอพักอาศัย (Visas, work and residence permit) 
 การจดทะเบียนเงินตราต่างประเทศส าหรับนักลงทุน (Foreign exchange 

registration for Foreign investment) 
2) การจัดต้ังธุรกิจ/สถานประกอบการ (Lacating Procedure) 

                                           
42Xiaolun Sun. (2002). How to Promote FDI? The Regulatory and Institutional Environment for Attracting FDI. the 
United Nations. Page 6. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN006349.pdf  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN006349.pdf
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 การท าสัญญาซื้อ/ขาย 
 การจัดการที่ดินและกรรมสิทธิในที่ดิน 
 การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากที่ดิน/ผังเมือง 
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 การขออนุญาตเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ 
 การตรวจสอบสถานประกอบการ 
 การขออนุญาตประกอบอาชีพ 

3) การด าเนินงาน (Operting Procedure) 
 การจัดท ารายงานและการตรวจสอบภาษี 
 การตรวจสอบความปลอดภัย, อัคคีภัย และระบบสุขภาพ 
 กระบวนการของการน าเข้า/ส่งออก 
 การรับรองมาตรฐาน/การรับรองมาตรฐานทางเทคนิค 
 ข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงาน 

โดยบทบัญญัติหลักของกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบกิจการของคนต่างชาติจะให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
ประชาชนภายในประเทศ ซึ่งสาระส าคัญของกฎหมายจะประกอบไปด้วย43  

1) ค าจ ากัดความของการลงทุน รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของการ
ลงทุนที่จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2) ค าจ ากัดความของนักลงทุน ข้อก าหนดของการจัดตั้งกิจการ และเงื่อนไขในการก ากับดูแล
นักลงทุนต่างชาต ิ

3) สาขาของกิจการที่ต้องมีการก ากับดูแล ซึ่งอาจก าหนดให้เป็นรายการแบบ “negative 
list” หรือ “positive list” ก็ได้ โดยที่กิจการที่เป็น “negative list” จะเป็นกิจการที่ห้าม
มิให้นักลงทุนต่างชาติประกอบธุรกิจ หรือเป็นกิจการที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ประกอบธุรกิจได้แต่ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ขณะที่สาขาธุรกิจที่เป็น “positive 
list” จะเป็นการก าหนดสาขาหรือธุรกิจที่อนุญาตให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการได้เลย 

แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้เงื่อนไขของการก ากับดูแลนักลงทุนต่างชาติไม่ได้พิจารณาเพียงสาขาที่จะ
เข้ามาประกอบกิจการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจ ากัดหุ้นส่วนของการลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในสัดส่วนที่
แตกต่างกันไป การก าหนดทุนขั้นต่ าที่ต้องลงทุน ระยะเวลาของการเข้ามาลงทุน หรือแม้แต่เงื่อนไขที่ใช้
ประกอบการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาต เช่น การลงทุนดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้

                                           
43 OECD. (2013). Module 2 Investment Policy : Options for protecting and regulating investment. OECD-ASEAN 
Training on Investment Policy Making. 12-14 June 2013, Da Nang. 
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เป็นสัดส่วนเท่าไร นอกจากนี้แล้วยังมีการก าหนดเงื่อนไขของการด าเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ อาทิ การ
ก าหนดสัดส่วนกรรมการที่ เป็นต่างชาติ ก าหนดสัดส่วนจ านวนแรงงานต่างชาติกับแรงงาน
ภายในประเทศ เป็นต้น 

ทั้งนี้ การศ ึกษาแนวทางการก าก ับการลงท ุนของคนต ่างชาต ิและการก าหนดส ัญชาต ิของ
น ิต ิบ ุคคลจะพ ิจารณาจากประเทศที่พ ัฒนาแล ้ว 3 ประเทศ ได ้แก่ สหร ัฐอเมร ิกา แคนาดา และ
ออสเตรเล ีย ซึ่งเป ็นประเทศท ี่มีข ้อมูลรายละเอ ียดเกี่ยวกับวิธีการพ ิจารณาสัญชาติของนิติบ ุคคลที่
คอ่นข้างสมบูรณ์และเข้าใจง่าย 

โดยทั่วไปแล้วประเทศท ี่พ ัฒนาแล ้วจะไม ่ม ีกฎหมายแม ่บทที่จ าก ัดหุ ้นส ่วนต ่างชาติ แต ่จะม ี
กฎหมายเฉพาะในรายสาขาบร ิการไม ่กี่สาขาท่ีเกี่ยวข้องก ับความมั่นคงของประเทศที่ม ักมีบทบ ัญญ ัต ิ
เกี่ยวก ับค าน ิยาม และข ้อจ าก ัดการถ ือหุ ้นของคนต ่างชาติ เช ่น ในสหร ัฐอเมร ิกาจะจ าก ัดหุ ้นส ่วน
ต ่างชาต ิเฉพาะส าหร ับก ิจการโทรคมนาคม การเด ินเร ือ และการบ ิน อย ่างไรก ็ดี ประเทศเหล่านี้ล ้วน
ม ีกฎหมายที่ใช้ควบค ุมการเข ้ามาควบรวมก ิจการภายในประเทศของบร ิษ ัทต ่างชาติ ในกรณ ีของ
ออส เตร เล  ีย  ค  ือ  กฎหมาย Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975 (FATA) และ 
Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations and Ministerial Statements ส า ห ร  ับ
แคนาดาจะเป ็นกฎหมาย Investment Canada Act 1985 และสหรัฐอเมริกาม ีกฎหมาย Exon-
Florio ซึ่งให ้อ านาจแก ่ประธานาธิบด ีสหร ัฐอเมร ิกาหร ือหน ่วยงานที่ได ้ร ับมอบอ านาจ44 ในการยับยั้ง
การซื้อหร ือควบรวมธุรก ิจภายในประเทศโดยบร ิษ ัทต ่างชาต ิ หากการกระท าด ังกล ่าวม ีผลต ่อความ
มั่นคงของประเทศ นอกจากนี้แล ้ว  ประเทศเหล ่านี้ย ังมีกฎหมายว ่าด ้วยการประกอบก ิจการ
โทรคมนาคมท ี่จ ากัดสิทธิของคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจนี้อ ีกด้วย ซึ่งจะกล่าวในรายละเอ ียด
ดังตอ่ไปนี ้

4.1.1 การพ ิจารณาการถ ือหุ ้นของต ่างชาต ิภายใต ้กฎหมายการควบรวมธ ุรก ิจและกฎหมายการ

ประกอบก ิจการโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกา 

กฎหมาย Exon-Florio ไม ่ได ้ม ีข ้อก าหนดว ่า “การควบรวมก ิจการ (mergers) การซื้อก ิจการ 
(acquisitions) และการครอบครองก ิจการ (takeovers) โดยบร ิษ ัทต ่างชาต ิ” ในล ักษณะใดที่ควรม ี
การตรวจสอบ ท าให ้ม ีการถกเถ ียงระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข ้องก ับการบ ังค ับใช ้ต ่างๆ ของร ัฐบาล 
โดยกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าควรท่ีจะจ ากัดเฉพาะในกรณีที่ต่างชาติเข้ามามีหุ ้นส ่วนเกินครึ่งหนึ่งของ
กิจการภายในประเทศเนื่องจากท าให ้คนต ่างด ้าวม ีอ านาจในการบร ิหารจ ัดการ ในขณะที่ร ัฐสภาไม ่เห ็น

                                           
44 หน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจในการติดตามและตรวจสอบการลงทุนของต่างชาติ คือ คณะกรรมการการลงทุนของต่างชาติใน
สหรัฐอเมริกา (Committee on Foreign Investment in the United States หรือ CFIUS) 
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ด ้วยเนื่องจากต ้องการคงอ านาจในการตรวจสอบการลงท ุนของคนต ่างด ้าวในวงกว ้าง อย ่างไรก ็ดี 
ในทางปฏ ิบ ัติ สหรัฐอเมริกาม ิได้ใช้กฎหมายนี้ในการกีดก ันการซื้อกิจการภายในประเทศโดยนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ ยกเว้นในกรณ ีของธุรกิจค ้าอาวุธ เนื่องจากการควบรวมธุรกิจโดยทั่วไปไม่ม ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ45 

แม ้กฎหมาย Exon-Florio จะไม ่ม ีความช ัดเจนในเรื่องของว ิธ ีการพ ิจารณาอ านาจในการ
บร ิหารจัดการของบริษัทต่างด้าว แต่กฎหมายในรายสาขา เช่น กฎหมายว ่าด้วยกิจการโทรคมนาคม
กลับม ีรายละเอ ียดเกี่ยวกับวิธีการในการพิจารณาสัญชาติของบริษัทท ี่ชัดเจนมากกว่า  

มาตรา 310 ของ The Communications Act of 1934 ได ้ก าหนดข ้อจ าก ัดส าหรับการออก
ใบอนุญาตส าหรับผู้ที่ขอรบัใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและสถานีว ิทยุดงัน้ี 

Section 310(a): ห ้ามร ัฐบาลของต ่างประเทศหร ือผู ้แทนเป ็นผู ้ถ ือใบอน ุญาตฯ แต ่กฎหมาย
ไม ่ได ้ห ้ามการถ ือหุ ้นทางอ ้อมโดยผ ่านบร ิษ ัทโฮลดิ้ง ในกรณ ีหล ังน้ีสงวนส ิทธ ิ์ที่จะ ให ้หร ือไม ่ให ้
ใบอน ุญาตได ้ขึ้นอยู ่ก ับว ่าการครอบครองของรัฐบาลต่างชาติมีผลกระทบต ่อผลประโยชน์สาธารณะ
หร ือไม่ 

Section 310(b)(1): ห้ามบุคคลธรรมดาที่ม ิได้มีสัญชาต ิอเมริกันประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แตไ่ม่ได้ห้ามการถือหุ้นทางอ ้อมด ังเช่นใน Section 310(a) 

Section 310(b)(2): ห้ามน ิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แตไ่ม ่ได้ห้ามการถ ือหุ้นทางอ ้อมดังเช่นใน Section 310(a) 

Section 310(b)(3): ห ้ามบ ุคคลธรรมดาและน ิต ิบ ุคคลต ่างชาต ิถ ือหุ ้นตรงในผู ้ร ับใบอน ุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเก ินกว่าร้อยละ 20 ของหุ ้นท ุนทั้งหมด เพดานการถ ือหุ ้นด ังกล ่าวบ ังค ับใช้
ในกรณ ีที่ผู ้ลงท ุนต่างชาต ิถ ือหุ ้นโดยผ ่านบร ิษ ัทโฮลดิ้งด ้วยในกรณ ีท่ีบร ิษ ัทต ่างชาต ิไม ่ม ีอ านาจในการ
บร ิหารจ ัดการน ิต ิบ ุคคลท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

Section310(b)(4): ห้ามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างชาติถือหุ ้นเกินร้อยละ 25 ของหุ้นทุน
ทั้งหมด ในกรณ ีบริษ ัทดงักล่าวมีอ านาจในการควบค ุมผู้รับใบอน ุญาตทั้งในทางตรงหรือทางอ ้อม ยกเว้น
คณะกรรมการโทรคมนาคมหร ือ Federal Communications Commission (FCC) เห็นว ่าการถ ือหุ้น
ในสัดส่วนที่สูงกว่าไม่ม ีผลกระทบต ่อผลประโยชน์สาธารณะ 

สืบ เนื่ องจากที่ ข  ้อก าหนดเกี่ ยวกับ เพดานการถ ือหุ้ นของคนต  ่างด้ าว  โดยเฉพาะ 
Section310(b)(3) และ Section310(b)(4) ยังไม่ม ีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ส่งผลให้มีปัญหาในการ
บังคับใช้ FCC จึงได้ออกคู่ม ือวิธีการในการค านวณสัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติที่เรียกว่า Guidelines for 
                                           
45 Folsom, Ralph H, Michael Gordon and john Spanogle (2000), International Trade and Investment in a Nutshell, 
West Group, USA.   



126 

FCC Common Carrier and Aeronautical Radio licenses เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
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เอกสารดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางในการค านวณส ัดส ่วนการถ ือห ุ้นของต ่างชาต ิในน ิต ิบ ุคคลที่
ขอร ับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและวิทยุ ซึ่งม ีหล ักการค านวณใน 2 ล ักษณะ ค ือ 
การค านวณการถ ือหุ ้นทางอ ้อมของชาวต ่างชาต ิโดยใช ้ต ัวค ูณจากส ัดส ่วนการถ ือหุ ้นในแต ่ละ
ล าด ับชั้นของการถ ือหุ ้น (Multiplier) และการค านวณโดยไม่ใช้ตัวคูณ (Multiplier not used) ใน
กรณ ีที่การถือหุ ้นของต ่างชาต ิในบางล าดับช ั้นโยงกับอ านาจในการควบคุมและบริหารจัดการของนิติบุคคล
ที่ขอร ับใบอน ุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย (ดูรูปที ่4.1 ประกอบ) 

ก. การค านวณการถ ือหุ้นทางอ ้อมของชาวต่างชาตโิดยใช้ตัวคูณ (Multiplier) จากสัดส่วนการ
ถือหุ้นในแต่ละล าดับช้ัน มี 2 กรณี คือ 

(1) ค านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นทุน (equity holding): หากต่างชาติถ ือหุ้นที่ เป็นทุน 
(Equity interest) ร้อยละ 20 ในบริษัท A โดยบริษัท A ถือหุ้นที่เป็นทุนร้อยละ 40 ใน
บริษัท B และม ีอ านาจควบคุมบริษัท B ในทางปฏิบัติ สัดส ่วนหุ้นของต่างชาติที่ถือในบริษัท 
B ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะเทา่กับรอ้ยละ 8 

(2) ค านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง แต่ไม่ม ีอ านาจในการบริหารจัดการ (non-
controlling voting interests): หากผู้ถือหุ้นต ่างชาติหลายรายซึ่งไม ่มีอ านาจในการ
บริหารจัดการ (Non-controlling voting interest) ถือหุ้นในบริษ ัท A ร้อยละ 30 ของ
หุ้นที่มีสิทธ ิออกเสียงทั้งหมดของบริษ ัท โดยที่บริษ ัท A ถือหุ้นโดยไม่ม ีอ านาจบริหารใน
บริษัท B ร้อยละ 40 สัดส ่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของต่างชาติในบริษัท B ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอน ุญาตประกอบกจิการเทา่กับรอ้ยละ 12 

ข. การค านวณการถ ือหุ้นทางอ ้อมของชาวต่างชาตโิดยไม ่ใช้ตวัคูณ (Multiplier not used) 
จากสัดส่วนการถ ือหุ้นในหลายระด ับ ค ือ 

ค านวณจากสัดส่วนนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และม ีอ านาจในการบริหารจัดการ 
(controlling voting interests): ห า ก ต่ า ง ช า ติ ถ  ือ หุ้ น ที่ ม  ีสิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ใ น บ ริ ษ  ัท  A  
ร้อยละ 25 แต่ไม ่มีอ านาจในการบริหารจัดการบร ิษัท A และบริษัท A ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน
บริษ ัท B ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โทรคมนาคมในสัดส ่วนร้อยละ 40 โดยบริษัท 
A มีอ านาจในการควบค ุมบริษ ัท B ในทางปฏิบัติ จะถือได้ว่าบริษัท B มีหุ้นส่วนต่างชาติที่ม ีสิทธิออก
เสียงร้อยละ 25 ซึ่งเก ินเพดานสัดส่วนการถ ือหุ ้นของบร ิษัทต่างชาต ิตามมาตรา 310(b)(3) ของ 
Communications Act ตามท ี่ได้กล่าวมาแล้ว 

อ านาจการควบคุมซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดสูตรในการค านวณหุ้นส ่วนต่างชาต ินั้น 
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อ านาจการควบค ุมในทางกฎหมาย (De Jure Control) ซึ่งจะพ ิจารณา
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จากสัดส ่วนการถ ือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่ และอ านาจการควบค ุมในทางปฏิบัติ 
(De facto Control) ซึ่งจะพ ิจารณาจากตัวแปรที่สามารถบ่งชี้ว่าผู้ม ีอ านาจควบคุมบริษ ัทในทางปฏิบัติ 
ดังนี ้

 สัญชาติของผู้ที่มีอ านาจควบค ุมการด าเนนิกิจการในแต่ละว ัน 

 สัญชาติของผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย การจัดเตรียมและจัดท า
เอกสารเพื่อยื่นค าขอใบอน ุญาต 

 สัญชาติของผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้าง ค่าการจัดการ และการยกเล ิกการจ้าง
พน ักงาน 

 สัญชาติของผู้จ่ายเงินส าหรับข ้อผูกพ ันทางการเงิน รวมถึงค ่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากค ่า ด าเนินการ 

 สัญชาติของผู้ได้รับเงินและผลก าไรจากการด าเน ินงาน 

 สัญชาติของผู้ที่มีสิทธลิงนามแทนบริษัท 

โดยจะพ ิจารณาผู้มีอ านาจควบคุมในทางปฏิบัติจากปัจจัยต ่างๆ ข้างต้นเป็นรายกรณ ีไป (case 
by case) และจะคิดสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของผู้มีอ านาจควบคุมในทางปฏ ิบัติตาม
หลักเกณฑ ์และวิธีการค านวณหุ้นส่วนต ่างชาติที่กล่าวมาแล้ว 
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รูปที่ 4.1 แนวทางการค านวณการถือห ุ้นของต่างชาต ิของผู้ให้บริการก ิจการโทรคมนาคมตาม 
Communications Act of 1934 ของสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: เร ียบเรียงจาก Foreign Ownership Guidelines for FCC Common Carrier and Aeronautical Radio Licenses, 
International Bureau, Federal Communications Commission. 

โดยสร ุปแล ้ว วิธีการในการพ ิจารณาส ัดส ่วนหุ ้นส ่วนต ่างชาต ิตามกฎหมายว่าด ้วยก ิจการ
โทรคมนาคมของสหร ัฐอเมร ิกาม ีความละเอ ียดอย ่างมาก โดยม ีการน าต ัวแปรของอ านาจในการ
บร ิหารจ ัดการเข ้ามาประกอบในการค านวณส ัดส ่วนหุ ้นส ่วนต ่างชาต ิในเชิงปร ิมาณด ้วย แต ่ที่น ่า
ส ังเกตก ็ค ือ กฎหมายได ้ให ้อ านาจด ุลยพ ิน ิจแก่ FCC ในการอน ุญาตให ้น ิต ิบ ุคคลที่ม ีหุ ้นส ่วนต ่างชาต ิ
เก ินกว่าเกณฑ ์ที่ก าหนดไว้ประกอบก ิจการโทรคมนาคมได ้หากเห ็นว่าเป ็นประโยชน ์ต ่อสาธารณชน 
ต ัวอย ่างด ังกล ่าวแสดงให ้เห ็นว่า แม ้สหร ัฐอเมร ิกามีนโยบายที่จะจ าก ัดส ิทธิของคนต ่างชาต ิในการ
ประกอบธุรก ิจโทรคมนาคม แต ่ก ็ม ีการผ ่อนปรนหากการลงท ุนของต่างชาติเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4.1.2 การพ ิจารณาการถือหุ้นของต่างชาติภายใต ้กฎหมายการควบรวมกิจการและกฎหมาย 

ประกอบก ิจการโทรคมนาคมของแคนาดา 

แคนาดาม ีกฎหมายที่คล ้ายคล ึงก ับกฎหมาย Exon-Florio ของสหร ัฐอเมร ิกาที่ม ีชื่อว่า 
Investment Canada Act 1985 ซึ่งก าหนดให ้การเข ้ามาซื้อก ิจการภายในประเทศของคนต ่างชาต ิที่
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ม ีม ูลค ่าไม ่ต่ ากว่า 223 ล ้านเหร ียญแคนาดา (ประมาณ 6,690 ล ้านบาท)46 ต ้องได ้ร ับการอน ุม ัต ิจาก
กระทรวงอ ุตสาหกรรมในกรณ ีของการควบรวมหร ือซื้อธุรกิจที่มีผลในเชิงเศรษฐกิจหรือกระทรวง
วัฒนธรรมในกรณีของการซื้อกิจการท่ีเกี่ยวก ับวัฒนธรรมท้องถิ่น การพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่ปัจจัยดังต ่อไปน้ี 

(1) การจ้างงาน การแปรรูปว ัตถุดิบภายในประเทศ การส่งออก ฯลฯ 

(2) การม ีส ่วนร ่วมของธ ุรก ิจแคนาดาในธ ุรก ิจท่ีต ่างชาต ิต ้องการเข ้ามาซื้อและบทบาทของ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุตสาหกรรมโดยรวม 

(3) ผลกระทบต ่อประส ิทธ ิภาพ การพ ัฒนาทางเทคโนโลยี นว ัตกรรมและความหลากหลายของ
สินค้า 

(4) ผลกระทบต่อการแข่งข ันในตลาด 

(5) ผลกระทบตอ่ขีดความสามารถในการแข ่งขันของแคนาดาในตลาดโลก และ 

(6) ความสอดคล้องของการลงทุนก ับนโยบายเศรษฐกิจและอ ุตสาหกรรมของประเทศ  

ในทางปฏ ิบ ัติแคนาดาม ิได ้ใช ้กฎหมายน้ีในการก ีดก ันการลงท ุนจากต ่างประเทศแต ่อย ่าง
ใดเนื่องจากในปี 2544 และ 2545 การควบรวมก ิจการโดยชาวต่างชาติทุกรายได้รับการอนุมัติโดย
ทั้งสิน้47 

กฎหมายโทรคมนาคมของแคนาดาจ าก ัดการถ ือหุ ้นของต ่างชาต ิทางตรง (Direct holdings) 
ที่ร ้อยละ 20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเส ียง และการถ ือหุ ้นทางอ ้อมผ ่านบร ิษ ัทโฮลดิ้ง (Indirect holdings) 
ได ้ไม ่เก ินร ้อยละ 33.33 ซึ่งจะท าให ้การถ ือหุ ้นและอ านาจการควบค ุมของต ่างชาต ิทั้งทางตรงและ
ทางอ ้อมได ้ไม ่เก ินร ้อยละ 46.7 (20% + (33.33%x80%)) 

นอกจากเงื่อนไขว่าดว้ยการถือห ุ้นแล ้ว แคนาดาย ังมีเงื่อนไขเพ ิ่มเติมเพ ื่อให ้การบร ิหารจ ัดการบร ิษ ัท 
โทรคมนาคมท ี่ได้รับอนุญาตอยู่ภายใตก้ารควบค ุมของชาวแคนาดาจริงในทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ส านกังานใหญ่ต ้องต้ังอยู่ในแคนาดา 

 การประชุมผู้ถ ือหุ้นจะต้องจดัประชุมในแคนาดา 

 ผู้บริหาร (Director) จ านวนสองในสามจะต ้องเป็นคนแคนาดา 

 หัวหน้าผ ู้บริหารจะตอ้งเป็นผู้ที่มีถ ิ่นพ านักในแคนาคา 

                                           
46 ตัวเลขในปี พ.ศ. 2546 
47 Transport Canada (2003), Restrictions on Foreign Ownership in Canada. 



130 

 เอกสารการประกอบธุรกิจที่ส าคัญ เช่น สิทธิบัตร รายงานการประชุม ผลการประชุมผู้
ถือหุ ้น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าท ั้งหมดจะต้องเก ็บไว้ที่แคนาดา 

 การเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตร (Letter Patent) จะตอ้งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตร ี

4.1.3 การพ ิจารณาการถ ือหุ้นของต่างชาติภายใต้กฎหมายการลงท ุนของคนต่างด้าวและ กฎหมาย

โทรคมนาคมของออสเตรเลีย 

ออสเตรเล ียม ีกฎหมายควบค ุมการควบรวมหร ือซื้อธ ุรก ิจภายในประเทศโดยคนต ่างด ้าว
เช ่นเด ียวก ับ สหร ัฐอเมร ิกาและแคนาดา กฎหมาย Foreign Acquisitions and Takeovers Act 
1975 กำหนดให ้การเข ้ามาซื้อก ิจการภายในประเทศของคนต ่างด ้าวท ี่ม ีม ูลค ่าเก ิน 50 ล ้านเหร ียญ
ออสเตรเล ียหร ือประมาณ 1,300 ล ้านบาทต ้องได ้ร ับการอน ุม ัต ิจากร ัฐบาลออสเตรเล ียก ่อน  
กฎหมายกำหนดคำน ิยามของคนต ่างด ้าวว ่าค ือ บริษัทที่คนต่างด้าวมีอำนาจในการบริหารจัดการ ซึ่ง
หมายถึง 

(1) บริษัทที่บ ุคคลธรรมดาหรือน ิติบุคคลต่างด ้าวถือหุ้นที่มีสิทธ ิออกเสียงหรือหุ้นทุนไม ่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15 

(2) บริษัทที่น ักลงทุนต่างชาติรายย่อยหลายราย ซึ่งรวมก ันแล้วมีหุ้นส่วนไม ่ต่ ากว่าร ้อยละ 40 
ในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหร ือหุ ้นทุน 

การตัดสินว ่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตกิารเข ้าซื้อกิจการภายในประเทศข ึ้นอยู่กับว่า 

(1) มีความสอดคล้องก ับนโยบายและกฎหมายภายในประเทศมากน ้อยเพ ียงใด 

(2) มีผลกระทบตอ่ความมั่นคงหรือไม่ และ 

(3) มีผลกระทบตอ่การพ ัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร 

โดยทั่วไปแล ้ว นโยบายการลงท ุนโดยรวมของออสเตรเล ียจะอยู ่บนข ้อสมมต ิฐานว ่าการ
ลงท ุนจาก ต ่างประเทศสอดคล ้องก ับผลประโยชน ์ของประเทศและควรที่จะได ้ร ับการอน ุม ัต ิ48 จะเห ็น
ได ้ว่า แม ้จะม ีการก าหนดเพดานส ัดส ่วนหุ ้นส ่วนต ่างชาติ แต ่กฎหมายได ้ให ้อ านาจด ุลยพ ิน ิจแก ่
หน ่วยงานที่บ ังค ับใช้กฎหมายในการต ัดส ินใจว ่าจะอน ุม ัต ิการลงท ุนหร ือไม ่ในแต ่ละกรณี โดยพ ิจารณา
ถ ึงผลประโยชน ์ของประเทศเป ็นหล ักเช่นเดียวกับในกรณีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

โดยสรุปแล้วกรอบการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในแต่ละประเทศทั่วโลก
ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบทบัญญัติของการก ากับดูแลของ

                                           
48 Department of Foreign Affairs and Trade (DFTAT), Measures, Including Barriers, Affecting Trade and Investment 
http://www.dfat.gov.au/geo/japan/tef-study/chapter4-1-1.pdf. 

http://www.dfat.gov.au/geo/japan/tef-study/chapter4-1-1.pdf
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ประเทศเจ้าบ้านมักจะเน้นเรื่องการควบคุมและป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบขึ้นภายในประเทศของ
เจ้าบ้านเท่านั้น อนึ่ง การศึกษาในส่วนถัดไปจะเป็นการศึกษาในเชิงลึกเพื่อเปรียบเทียบกฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ 

4.2 ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน รวมทั้งยังเป็นประเทศต้นก าเนิดผลิตภัณฑ์ชั้นน าทางเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  

ในอดีตที่ผ่านมาญี่ปุ่นจะค่อนข้างเข้มงวดและกีดกัดไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบ
ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเพื่อสงวนธุรกิจเหล่านั้นไว้ให้กับนักธุรกิจในประเทศ แต่เมื่อมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นประเทศชั้นน าแล้วรัฐบาลจึงเริ่มผ่อนคลายกฎระเบียบการควบคุมนักลงทุนต่างชาติ
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องเริ่ม
ปรับนโยบายใหม่โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศฟื้นตัว ท าให้หลังจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นจึงไม่ปฏิเสธการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาต ิ

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าการลงทุนในประเทศทั้งหมด 186 แสนล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ จากรูปที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการลงทุน FDI ในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 และปรับตัวลดลงจากปี พ.ศ. 2554 สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากเศรษฐกิจโลกก าลังอยู่ในช่วงระหว่างถดถอยจึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนในญี่ปุ่นด้วย
เช่นกันซึ่ง ซึ่งสัดส่วนการลงทุน FDI ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเงินลงทุนมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ เยอรมัน และไต้หวัน  
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รูปที่ 4.2 มูลค่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น (FDI Inward stock) ปี พ.ศ. 2533-2559 

 
ที่มา : World Investment Report 2017. United Nations Conference on Trade and Development  

การส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economics, Trade and Industry: METI) โดยสาขาที่รัฐบาลญี่ปุ่นมี
นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริการค้าปลีก (เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านจ าหน่ายสินค้าราคาแพง ฯลฯ) การผลิตสินค้าและบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เช่น บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์
คลื่นความถี่ด้วยวิทยุ บริการตลาดออนไลน์ และเกมส์) การผลิตสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตสินค้า
และบริการด้านสุขภาพ (เช่น ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ และบริการทางการแพทย์) 
และการท าธุรกิจผลิตสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม (เช่น การสร้างเมืองสิ่งแวดล้อม) 

การศึกษาในหัวข้อนี้จะจ าแนกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การก าหนดนิยามคนต่างด้าว 
กระบวนการและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในรายสาขาที่เกี่ยวกับการก ากับควบคุมการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว 

4.2.1 การก าหนดนิยามคนต่างด้าว 

การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้กฎหมายหลักได้แก่ Foreign 
Exchange and Foreign Trade Act (Act No. 228 of December 1, 1949) ซึ่งได้ก าหนดนิยามของ 
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“นักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investor)” ว่าหมายถึง49 บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ที่เข้ามาลงทุนใน
ญี่ปุ่น 

1) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นพ านักอาศัยในประเทศ 
2) นิติบุคคลหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ หรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่

มีส านักงานใหญ่ตั้งขึ้นในต่างประเทศ 
3) บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้โดยโดยบุคคลในข้อ (1) หรือ

ข้อ (2) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 
4) นิติบุคคลหรืองค์กรใดที่มีบุคคลในข้อ (1) เป็นกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ทั้งนี้กฎหมาย Foreign Exchange and Foreign Trade Act ดังกล่าวไม่ได้มีการจ ากัดสิทธิ
การลงทุนหรือการประกอบธุรกิจของนักลงทุนจากต่างชาติแต่อย่างใดถ้าหากการลงทุนดังกล่าวเป็น
การลงทุนโดยตรงมิใช่เป็นการเข้ามาควบรวมกิจการภายในประเทศ นอกจากกฎหมายหลักดังกล่าวที่
ได้ก าหนดนิยามของนักลงทุนต่างชาติไว้แล้ว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่ได้มีการนิยามนักลงทุนต่างชาติเป็น
การเฉพาะที่แยกออกไปอีก หากแต่โดยนัยยะแล้วไม่มีความแตกต่างจากกฎหมายหลักมากนัก เช่น  

(1) กฎหมายในการก ากับดูแลการจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น Companies Act (Act 
No. 86 of July 26, 2005) ได้ก าหนดค านิยามส าหรับ “บริษัทต่างชาติ (Foreign 
Company)” ไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ค าจ ากัดความว่าหมายถึง50 นิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือองค์การต่างประเทศอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับบริษัทหรือคล้ายบริษัท  

(2) กฎหมายที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านเงิน เช่น Act on Investment 
Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of June 4, 1951) ซึ่งเป็น

                                           
49 Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act No. 228 of December 1, 1949). Chapter 5 InwardDirect Invest, etc. 
(Definition of Inward Direct Investment, etc.) 
Article 26 (1) The term "foreign investor" shall mean any one of the following persons who makes inward direct 
investment, etc. listed in the items of the next paragraph. 
(i) An individual who is a nonresident 
(ii) A juridical person or other organization established pursuant to foreign laws and regulations, or a juridical person 
or other organization having its principal office in a foreign state 
(iii) A corporation of which the ratio of the sum of the number of voting rights directly held by those listed in item 
1 or 2 (excluding voting rights relating to shares which do not allow exercising voting rights for all the matters which 
may be resolved at a shareholders' meeting, but including voting rights relating 
50 Companies Act (Act No. 86 of July 26, 2005). PART I General Provisions. Article 2 (ii). "Foreign Company" means 
such any juridical person incorporated under the law of a foreign country or such other foreign organization that is 
of the same kind as the Company or is similar to a Company; 
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กฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจกองทุนหรือบริหารจัดการเงินลงทุนประเภททรัสต์ได้ให้ค า
จ ากัดความเกี่ยวกับ “ผู้จัดการหน่วยลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Trust)” 
คือ51 ผู้จัดการกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศ และให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับ “บริษัทจัดการการลงทุนต่างชาติ 
(Foreign Investment Corporation)” คื อ 52  ส ม า ค ม ที่ เ ป็ น 
นิติบุคคลหรือเป็นองค์กรที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมายแต่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ มีหน้าที่ในการออกหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้
ให้กับบริษัทลงทุน 

ขณะที่กฎหมายที่ก ากับดูแลในรายสาขา เช่น พระราชบัญญัติการบินพลเรือน Civil 
Aeronautics Act (Act No. 231 of 1952) ซึ่งเป็นกฎหมายก ากับดูแลในรายสาขาเกี่ยวกับการขนส่ง
และอากาศยานภายในประเทศได้ก าหนดค านิยาม “คนต่างชาติ (Foreign nationals)” แตกต่างจาก
กฎหมายหลักไว้ว่า คนต่างชาติ คือ53  

ก.) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น  
ข.) รัฐของต่างชาติ นิติบุคคลหรือเทียบเท่านิติบุคคลของต่างชาติ  

                                           
51 Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of June 4, 1951). Article 2 (22) The term 
"Foreign Investment Trust" as used in this Act shall mean a trust established in a foreign state under the laws and 
regulations thereof which is similar to an Investment Trust. 
52 Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of June 4, 1951). Article 2 (23) The term 
"Foreign Investment Corporation" as used in this Act shall mean an association that is a juridical person or that 
lacks the legal capacity to hold rights, which has been established in compliance with the laws and regulations of a 
foreign state, and which issues Investment Securities or securities similar to Investment Corporation Bond 
Certificates. 
53 Civil Aeronautics Act (Act No. 231 of 1952). Article 120-2 (Handling of Shares Acquired by Foreign Nationals etc,) 
(1) Any domestic air carrier, which is a corporation issuing shares listed on a stock exchange or their quasi-shares 
specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, and its holding companies 
etc. may, when it is requested by a person who has obtained its shares and falls under any of the categories listed 
in Article 4 paragraph (1) items (i) through (iii) (hereinafter referred to as “foreigner nationals etc.” to enroll or 
register his/her name and address in the shareholders’ list, refuse to enroll or register such name and address if 
the domestic air carrier has come to fall under item (iv) of the same paragraph by accepting such request.  
Article 4. (i) Any person who does not have Japanese nationality. 
(ii) Any foreign state or public entity or its equivalent in any foreign state. 
(iii) Any juridical person or body established in accordance with the laws and ordinances of any foreign state 
(iv) Any juridical person of which the representative is any one of those listed in the preceding three items or of 
which more than one-third of the officers are such persons or more than one-third of voting rights are held by such 
persons 
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ค.) นิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบของต่างชาติ 
และ 

ง.) นิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลในข้อ ก) ถึง ค) ข้างต้นที่มีสิทธิเสียงออก
มากกว่าหนึ่งในสาม  

เช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทโทรเลขและโทรศัพท์แห่งประเทศญี่ปุ่น Act on Nippon 
Telegraph and Telephone Corporation, etc. : NTT (Act No. 85 of December 25, 1984) ก็
ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับ “คนต่างชาติ (Foreign nationals)” แยกออกมาด้วยเช่นกัน โดยนิยาม
ของคนต่างชาติได้แก่54 

(1) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น 

(2) รัฐบาลหรือตัวแทนของต่างประเทศ 

(3) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นจากต่างประเทศ 

(4) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นบุคคลที่ก าหนดไว้ในสามข้อข้างต้นนี้
มีสัดส่วนเกินกว่าอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ( the 
Ministry of Internal Affairs and Communications : MIC) กล่าวคือ สัดส่วนของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมของคนต่างชาติในบริษัท NTT จะต้องมากกว่าหนึ่งในสาม  

โดยสรุปแล้วแม้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับจะก าหนดค านิยามแยกออกไปจากกฎหมายหลักในการ
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติแต่หากวิเคราะห์และเปรียบเทียบแล้ว (ตามตารางที่ 4.1) 
จะเห็นได้ว่าค านิยามเกี่ยวกับนิติบุคคล รัฐ หรือองค์กรของต่างชาติไม่ได้มีความแตกต่างจากกฎหมาย
หลักที่ใช้ก ากับดูแลการลงทุนจากต่างชาติมากนัก นอกจากเพียงนิยามคนต่างชาติในกฎหมายเฉพาะ 
Civil Aeronautics Act (Act No. 231 of 1952) และ Act on Nippon Telegraph and Telephone 

                                           
54 Act on Nippon Telegraph and Telephone Corporation, etc. (Act No. 85 of December 25, 1984) Article 6 (1)  
When the Company has received a request to enter the name and address in its register of shareholders from 
those persons set forth in any of the following items who have acquired its shares, the Company shall not do so 
if the aggregate of the ratios of the voting rights directly held by the persons set forth in items (i) through (iii) and 
the ratio prescribed in the provisions of the applicable Ordinance of MIC as the ratio of voting rights indirectly held 
by such persons through controlling the persons set forth in item (iv) (such an aggregate will be referred to as the 
"ratio of voting rights of foreign nationals, etc.") in this article reaches or exceed one-third upon acceptance of the 
request. 
(i) Any person who does not have Japanese nationality; 
(ii) Any foreign government or its representative; 
(iii) Any foreign juridical person or entity; 
(iv) Any juridical person or entity whose voting rights directly held by the persons set forth under the preceding 
three items exceed the ratio prescribed in the applicable Ordinance of MIC 
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Corporation, etc. (Act No. 85 of December 25, 1984) ที่จ ากัดสัญชาติไว้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การก ากับดูแลการบริหารจัดการและสิทธิในการออกเสียงการบริหารงานในธุรกิจดังกล่าว 

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบค านิยาม “คนต่างชาต”ิ ในกฎหมายแต่ละฉบับที่ใช้ก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติของประเทศญี่ปุ่น 

กฎหมาย ค านิยาม ความหมาย 

Foreign Exchange and 
Foreign Trade Act (Act No. 
228 of December 1, 1949) 

นักลงทุนตา่งชาติ (Foreign 
Investor) 

บุคคลใดบุคคลหนึง่ดังต่อไปนี้ที่เข้ามาลงทุนในญีปุ่่น 
1) บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีถิ่นพ านกัอาศัยในประเทศ 
2) นิติบุคคลหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
ต่างประเทศ หรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่มีส านักงานใหญ่ตั้งขึ้น
ในต่างประเทศ 
3) บริษัทใดบรษิัทหนึ่งที่มีสดัส่วนการถือหุ้นที่มสีิทธิออกเสียง
ได้โดยโดยบุคคลในข้อ (1) หรือข้อ (2) เท่ากับหรอืมากกว่า
ร้อยละ 50 
4) นิติบุคคลหรืองค์กรใดทีม่ีบุคคลในข้อ (1) เป็นกรรมการ
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

Civil Aeronautics Act (Act 
No. 231 of 1952) 

คนต่างชาติ (Foreign 
nationals) 

1) บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติญี่ปุน่  
2) รัฐของต่างชาต ินิติบุคคลหรือเทียบเท่านิติบุคคลของ
ต่างชาติ  
3) นิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ตั้งขึน้ภายใต้กฎหมายหรือ
กฎระเบียบของตา่งชาต ิ
4) นิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลในข้อ 1) ถึง 3) ขา้งต้นที่
มีสิทธิเสียงออกมากกว่าหนึง่ในสาม 

Act on Nippon Telegraph 
and Telephone 
Corporation, etc. (Act No. 
85 of December 25, 1984) 

คนต่างชาต ิ(Foreign 
nationals) 

(1) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาตญิี่ปุ่น 
(2) รัฐบาลหรอืตัวแทนของต่างประเทศ 
(3) นิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นภายใตก้ฎหมายของต่างประเทศหรือนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นจากต่างประเทศ 
(4) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มสีิทธิออกเสียง ซึ่งเป็น
บุคคลที่ก าหนดไวใ้นสามข้อขา้งต้นนี้มีสัดส่วนเกินกว่า
อัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกระทรวงกิจการภายใน
และการสื่อสาร (the Ministry of Internal Affairs and 
Communications : MIC) (มีสัดสว่นเกินหนึ่งในสาม) 

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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4.2.2 กระบวนการและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

นอกจากการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติภายใต้กฎหมายหลัก Foreign 
Exchange and Foreign Trade Act แล้วยังมีกฎกระทรวงที่ออกตามความภายใต้กฎหมายหลัก
ดังกล่าวเพื่อควบคุมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ Cabinet Order on Inward Direct 
Investment, etc. (Cabinet Order No. 261 of October 11 , 1980) โดยได้บัญญัติให้อ านาจ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจนั้น ๆ มีหน้าที่ในการกลั่นกรองหรือพิจารณาให้นักลงทุนปรับโครงสร้างการ
ลงทุนหรือสามารถระงับการลงทุนจากต่างชาติได้ หากพิจารณาเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ รวมถึงกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
คนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งการก ากับดูแลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการก ากับดูแลใน
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ และส่วนที่สองจะเป็นการก ากับดูแลในรายสาขาธุรกิจ 
โดยมีเนื้อหาดังนี ้

4.2.2.1 การก ากับดูแลในภาพรวม 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามรองจากสหรัฐฯ และจีน 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างชาติ ดังนั้นการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของต่างชาติภายใต้กฎหมายแม่บท Foreign 
Exchange and Foreign Trade Act จึงไม่ได้มีการจ ากัดสัดส่วนหุ้นต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ 
ยกเว้นเพียงอุตสาหกรรมที่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง Cabinet Order on 
Inward Direct Investment, etc. (Cabinet Order No. 261 of October 11, 1980)  ด้วยเหตุผล
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วนอากาศยาน 
(Aircraftnand aircraft parts) อุ ตสาหกรรมระ เบิ ดและกระสุ น  (Explosive and Munitions) 
อุตสาหกรรมพลั ง งานอะตอม (Atomic power) อุ ตสาหกรรมการพัฒนาอวกาศ (Space 
development) และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโทรคมนาคมบางประเภท รวมทั้งมีการสงวนกิจการบาง
ประเภทไว้ไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ได้แก่ กิจการประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง เหมืองแร่ น้ ามัน อุตสาหกรรมหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์ และการขนส่งทางทะเล 

ทั้งนี้ภายใต้กฎกระทรวง Cabinet Order on Inward Direct Investment, etc. (Cabinet 
Order No. 261 of October 11, 1980)55 ดังกล่าวได้ให้อ านาจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนั้น ๆ 

                                           
55 Cabinet Order on Inward Direct Investment, etc.(Cabinet Order No. 261 of October 11, 1980) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy5ODyffV
AhXLKo8KHbyrDOoQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.japaneselawtranslation.go.jp%2Flaw%2Fdetail_download
%2F%3Fff%3D09%26id%3D2024&usg=AFQjCNGKJazGccVFgaAu0C58Kn82Mco_mQ 
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ให้มีหน้าที่ในการกลั่นกรองหรือพิจารณาหากเห็นว่าการเข้ามาลงทุนของต่างชาติอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอาจพิจารณาให้นักลงทุนต่างชาติปรับโครงสร้างการลงทุนหรือมีสิทธิ
ที่จะสั่งระงับการลงทุนได้หากเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อประเทศ 

นอกจากกฎหมายแม่บท Foreign Exchange and Foreign Trade Act ที่เป็นกฎหมายใช้
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว ยังมีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัท 
Companies Act ซึ่งเป็นกฎหมายในการก ากับดูแลการจัดตั้งบริษัทในประเทศซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดตั้งบริษัทของคนต่างชาติ กล่าวคือ บริษัทต่างชาติไม่ว่าจะเข้ามาประกอบกิจการในสาขาใดก็
ตามที่ มิ ไ ด้ มี ก ารยก เว้ นหรื อสงวนไว้ ต ามกฎกระทรวง  Cabinet Order on Inward Direct 
Investment, etc. สามารถจัดต้ังธุรกิจในญี่ปุ่นได้ใน 4 รูปแบบ ได้แก่56  

1) ส านักงานตัวแทน (Representative office) โดยที่เป็นตัวแทนของบริษัทต่างชาติท าหน้าที่
เป็นตัวแทนในการท าธุรกรรม การติดต่อประสานงานในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการส ารวจวิจัยตลาด การ
เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ ไม่อนุญาตให้เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการขาย  

ทั้งนี้ การจัดตั้งส านักงานตัวแทนในญี่ปุ่น สามารถจัดตั้งโดยไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย 
Corporate Law และไม่ต้องแจ้งส านักงานภาษีอากรเนื่องจากไม่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลยกเว้น
ส านักงานตัวแทนของธุรกิจบริการด้านการเงินที่ถูกจัดตั้งโดยธนาคารชาติ บริษัทประกันภัย บริษัท
หลักทรัพย์ และสถาบันการเงินที่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานด้านการเงินที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดตั้ง แต่
อย่างไรก็ดี ส านักงานตัวแทนไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารและเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้นอกจาก
ส านักงานใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการเอง 

2) ส านักงานสาขา (branch office) เป็นส านักงานที่ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทแม่ในต่างประเทศเท่านั้นไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินและเครดิตต่าง ๆ แต่
สามารถเปิดบัญชีธนาคารและเช่าส านักงานในนามของส านักงานสาขาได ้

3) บริษัทในเครือ (Subsidiary company) การจัดตั้งบริษัทในเครือของบริษัทต่างชาตินั้น
สามารถเลือกที่จะจัดตั้งได้หลายลักษณะ ได้แก่ 

 การร่วมทุน (joint-stock corporation)  หรือที่เรียกว่า Kabushiki – Kaisha  

 การจัดตั้งบริษัทจ ากัด แบบ limited liability company (Godo-Kaisha :LLC) และ 
unlimited partnership (Gomei- Kaisha) แ ล ะ  limited partnership (Goshi 
Kaisha) โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จ ากัด  

                                           
56 JETRO. (2009). Law & Regulations on Setting Up Business in Japan. Invest Japan Division, Invest Japan 
Department,  Japan External Trade Organization (JETRO). 
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ทั้งนี้บริษัทในเครือของต่างชาติทุกประเภทอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมาย Corporate 
Law และจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับส านักงานนิติการ (the Lagal Affair Bereau) 

4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited liability partnership : LLP) เป็นหน่วยงานที่ไม่มีสถานะเป็น 
บริษัทแต่มีสถานะเป็นเพียงหุ้นส่วนหรือพันธมิตร (partnerships) เท่าน้ัน ทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่ต้อง
เสียภาษีนิติบุคคล เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะมีหน้าที่ในการช าระภาษีโดยตรง  

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทต่างชาติ และห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะต้องมี
การจดทะเบียนพาณิชย์กับ the Lagal Affair Bereau และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมาย 
Corporate Law หรือ Japanese Commercial Code แต่ไม่ได้มีการก าหนดทุนขั้นต่ าของการลงทุน 
รวมทั้งไม่ได้มีการก าหนดจ านวนผู้ลงทุนซึ่งอาจมีจ านวนหนึ่งคนหรือมากกว่าก็ได้ แต่ถ้าในกรณีของการ
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีเงื่อนไขว่าต้องมีหุ้นส่วน 2 รายขึ้นไป และต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายที่ต้องเป็น
บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นพ านักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเกิน 1 ปี 

4.2.2.2 การก ากับดูแลในรายสาขาธุรกิจ 

แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ปฏิเสธการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ แต่หากกิจการใดที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว อาจจะต้องมีการ
พิจารณาและกลั่นกรองในบางอุตสาหกรรมตามที่ได้กล่าวไว้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
เงื่อนไขในการการประกอบธุรกิจดังกล่าวว่าจะสร้างผลกระทบต่อประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ และอนุญาตให้
ด าเนินการได้ตามข้อก าหนดของหน่วยงานนั้น ๆ อนึ่ง จากรายงานของ OECD เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการ
จ ากัดการลงทุนต่างชาติในธุรกิจภาคการค้าบริการ57 พบว่า ประเทศญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีชี้วัดการจ ากัด
การลงทุนต่างชาติในธุรกิจบริการ 22 สาขา ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการจ ากัดการลงทุนจาก
ต่างชาติต่ าที่สุดในจ านวนประเทศสมาชิก OECD ทั้งหมด 44 ประเทศ แม้การเปิดเสรีการลงทุนใน
ธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศก็ตาม เช่น ธุรกิจบริการบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว มีคะแนนการจ ากัดด้านการลงทุนน้อยกว่า 0.1 นั่นหมายถึงการจ ากัดการลงทุนต่างชาติอยู่
ในระดับที่ต่ ามาก ในขณะที่ธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ ธุรกิจบริการทางกฎหมาย ธุรกิจบริการ  
แพร่ภาพกระจายเสียง ธุรกิจบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธุรกิจบริการคลังสินค้า มีคะแนนดัชนีชี้วัด
การจ ากัดการลงทุนต่างชาติในคะแนนที่สูงกว่า 0.2 แต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะจ ากัดสิทธิการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติเลย เพียงแต่มีเงื่อนไขของการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องปฏิบัติตาม (ตาม
รูปที่ 4.3)  

รูปที่ 4.3 คะแนนดัชนีชี้วัดการจ ากัดการลงทุนต่างชาติในธุรกิจบริการ 

                                           
57 OECD. (December 2016). Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Japan. ดาวโหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.oecd.org/tad/services-trade/STRI_JPN.pdf 
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ที่มา : OECD. (December 2016). Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Japan. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.oecd.org/tad/services-trade/STRI_JPN.pdf 

ทั้งนี้หากวิเคราะห์การก ากับดูแลในรายสาขาธุรกิจ พบว่า ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มี
มูลค่าสูงและยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทโทรเลขและ
โทรศัพท์แห่งประเทศญี่ปุ่น Act on Nippon Telegraph and Telephone Corporation,etc. (Act 
No. 85 of December 25, 1984) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้จ ากัดการลงทุนของคนต่างด้าวในบริษัท 
Nippon Telegraph and Telephone (NTT) เนื่ องจากกิจการของบริษัท  NTT เป็นกิจการที่
ด าเนินการโดยรัฐเนื่องจากเป็นกิจการที่ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และมีผลต่อความ
มั่นคงของประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากนักลงทุนต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนในกิจการดังกล่าว
สามารถท าได้แต่มีเงื่อนไขก าหนดเกี่ยวกับสิทธิในการบริหารกิจการบริษัทไว้ โดยที่สิทธิในการออกเสียง
ทั้งหมดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของคนต่างชาติในบริษัท NTTจะต้องไม่เกินหนึ่งในสาม58 

                                           
58 Article 6 (1) When the Company has received a request to enter the name and address in its register of shareholders 
from those persons set forth in any of the following items who have acquired its shares, the Company shall not do 
so if the aggregate of the ratios of the voting rights directly held by the persons 
set forth in items (i) through (iii) and the ratio prescribed in the provisions of the applicable Ordinance of MIC as the 
ratio of voting rights indirectly held by such persons through controlling the persons set forth in item (iv) (such an 
aggregate will be referred to as the "ratio of voting rights of foreign nationals,etc.") in this article reaches or exceed 
one-third upon acceptance of the request.(i) Any person who does not have Japanese nationality; (ii) Any foreign 
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นอกจากนี้แล้วยังได้จ ากัดอ านาจการบริหารงานของคนต่างชาติ ซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ญี่ปุ่นเป็นกรรมการหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

ขณะที่กฎหมายที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ Japan's Radio Law และกฎหมาย
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง ได้จ ากัดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้ที่  
ร้อยละ 20 และร้อยละ 33 ตามล าดับ59 

4.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในรายสาขา 

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลัก Foreign Exchange and Foreign Trade Act ได้มีการ
ก าหนดค านิยามของนักลงทุนต่างชาติ เงินลงทุนจากต่างชาติ และเงื่อนไขการเข้ามาประกอบธุรกิจของ
คนต่างชาติ ซึ่งไม่ได้มีการจ ากัดสัดส่วนการลงทุนหรือจ ากัดสิทธิของนักลงทุนต่างชาติแม้แต่ประการใด 
หากแต่เพียงเปิดช่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีความอ่อนไหวกับความมั่นคงของประเทศ 
หรือเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นได้มีบทบาทเข้ามาช่วยก ากับดูแลธุรกิจนั้น ๆ หากพิจารณาเห็นว่าการ
เข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติอาจจะสร้างผลกระทบบางประการต่อประเทศ และให้อ านาจแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสามารถพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการประกอบธุรกิจในสาขานั้น ๆ ได้ 
แต่โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการปฏิเสธการลงทุนจากต่างชาติ หากเพียงเงื่อนไขบางประการ เช่น ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเข้ามาลงทุน ต้องมีการชี้แจงผลประโยชน์ที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับ หรือต้องมีการยื่น
เอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งในบางสาขาธุรกิจเช่นธุรกิจโทรเลขและ

                                           
government or its representative; (iii) Any foreign juridical person or entity; (iv) Any juridical person or entity whose 
voting rights directly held by the persons set forth under the preceding three items exceed the ratio prescribed 
in the applicable Ordinance of MIC (2) In cases where it makes the "ratio of voting rights of foreign nationals, etc." 
reach or exceed one-third to register or record all shares on the Company's shareholders list pursuant to the 
provisions of Article 152 paragraph (1) or paragraph (8) of the Act on Transfer of Bonds, Shares, etc. (Act No. 75 of 
2001), by those persons listed in any of the items in the preceding paragraph who are the shareholders pertaining to 
the notice as provided for under Article 151 paragraph (1) or paragraph (8) of the same act, the Company shall not 
register on its substantial shareholders list, notwithstanding the provisions of the same paragraph, those shares except 
such shares which may be registered in the manner stipulated in the applicable Ordinance of MIC by which only part 
of such shares are entered on its substantial shareholders list so that the "ratio of voting rights of foreign nationals, 
etc." does not reach or exceed one-third. (3) In the case, other than in those cases provided in the preceding two 
paragraphs, where the total number of the Company's outstanding shares changes, the Company shall take necessary 
measures to ensure that the "ratio of voting rights of foreign nationals, etc." does not reach or exceed one-third. (4) 
The Company shall make public notice on the "ratio of voting rights of foreign nationals, etc." before the number of 
days as specified in the applicable Ordinance of MIC from the standard day specified in Article 124 paragraph (1) of 
the Companies Act in the manner stipulated in the applicable Ordinance of MIC 
59 The State Department's Office of Investment Affairs' Investment Climate Statement. (2017). Japan - Openness to 
and Restriction on Foreign Investment. ด า ว น์ โ ห ลด เ อกส า ร ไ ด้ ที่  https://www.export.gov/apex/article2 ?id=Japan-
openness-to-foreign-investment 
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โทรศัพท์ซึ่งเป็นธุรกิจบริการขั้นพื้นฐานของประเทศได้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการบริหารงาน
หรือสิทธิในการออกเสียงของกรรมการบริษัท  

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในรายสาขาแล้วนั้น 
พบว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งในการก ากับดูแลธุรกิจของต่างชาติ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายเป็นเพียง
กรอบข้อก าหนดในการเข้ามาประกอบธุรกิจเท่านั้น ส่วนการก ากับดูแลในรายธุรกิจเป็นเพียงข้อก าหนด
เพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบ
กิจการ  

4.2.4 สรุป 

ในอดีตที่ผ่านมาญี่ปุ่นจะค่อนข้างเข้มงวดและกีดกัดไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบ
ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเพื่อสงวนธุรกิจเหล่านั้นไว้ให้กับนักธุรกิจในประเทศ แต่เมื่อมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นประเทศชั้นน าแล้วรัฐบาลจึงเริ่มผ่อนคลายกฎระเบียบการควบคุมนักลงทุนต่างชาติ
แต่หลังจากที่เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเริ่มปรับนโยบายใหม่โดย
เน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัว ท าให้
หลังจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นจึงไม่ปฏิเสธการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศญี่ปุ่นได้มีการสงวนในกิจการประเภทเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ 
น้ ามันด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเนื่องจากเป็นการเข้ามาใช้ทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งยังมี
การจ ากัดสิทธิการลงทุนในบางอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระเบิด 
อุตสาหกรรมอวกาศ กิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมด้วยเหตุผลของความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่ง
ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้แต่จ าเป็นต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจนั้นๆ พิจารณา
และกลั่นกรองทั้งสัดส่วนการลงทุนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศ 
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4.3 ประเทศอังกฤษ 

สหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมที่เปิดเสรีต่อการลงทุนจาก
ต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะและมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้า
กับต่างประเทศสูง โดยสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับ FDI มากที่สุดในโลก60 และเป็น
หนึ่งในประเทศที่ถูกจัดว่ามีความสะดวกสบายในการท าธุรกิจมากที่สุด61  

สหราชอาณาจักรไม่ได้มีการก าหนดสาขาธุรกิจที่ต่างชาติสามารถหรือไม่สามารถเข้ามาลงทุน
ได้ในลักษณะ Positive List หรือ Negative List แต่อย่างใด หากแต่จะมีการพิจารณาเฉพาะถ้าการ
ลงทุนมีขนาดใหญ่มากและอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ (เช่นการลงทุนเกี่ยวกับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น) หรืออาจท าให้เกิดการผูกขาดได้เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทยังไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรหรือมีสัญชาติเป็น
ชาวสหราชอาณาจักรอีกด้วย หากแต่เพียงบริษัทต้องมีส านักงานที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น62 63 
64 ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรแล้วมีสิทธิเท่าเทียมกับบริษัทสัญชาติสหราช
อาณาจักรทุกอย่าง โดยบริษัทต่างชาติสามารถซื้อหรือเช่าที่ดินและจ้างแรงงานได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเพิ่ม
พิเศษแต่อย่างใด65  

การที่สหราชอาณาจักรมีนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศที่ค่อนข้างเสรีนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
นโยบายของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ เปิดเสรีต่อการลงทุนจากต่างประเทศ 
ดังนั้น การที่สหราชอาณาจักรจะปลีกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในปี 2562 นั้น อาจท า
ให้กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปได้ในอนาคต นอกจากนี้แล้ว สหราชอาณาจักรยังต้องเผชิญ
กับการขยายตัวการลงทุนอย่างรวดเร็วของบริษัทจากประเทศจีนในสหราชอาณาจักร และหลายฝ่าย 
รวมถึงรัฐบาลเอง ก าลังกังวลว่ากฎหมายสหราชอาณาจักรมีการเปิดเสรีต่อการลงทุนจากต่างประเทศ
มากเกินไปหรือไม่66 ดังนั้นในอนาคต อาจมีโอกาสที่สหราชอาณาจักรจะเปิดเสรีน้อยลงต่อการลงทุน
จากต่างประเทศ 

                                           
60 United States Government Accountability Office, “Laws and Policies Regulating Foreign Investment in 10 
Countries.” February 2008. 
61 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom  
62 The Companies Act 2006 มาตรา 9(2)(b) 
63 https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-secretaries  
64 http://www.ukincorporate.com/faq.aspx#1  
65 Deloitte, “Welcome Ashore, A Guide to Investing in the UK for Foreign Companies,” 2015 
66 https://www.ft.com/content/9cb95e84-6bc2-11e7-b9c7-15af748b60d0  

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom
https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-secretaries
http://www.ukincorporate.com/faq.aspx#1
https://www.ft.com/content/9cb95e84-6bc2-11e7-b9c7-15af748b60d0
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4.3.1 การก าหนดนิยามนิติบุคคลต่างด้าว 

The Companies Act 2006 ซึ่ งเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับการก่อตั้ งบริษัทในสหราช
อาณาจักร ก าหนดนิยามของบริษัทต่างด้าว (Overseas Company) ว่าคือบริษัทที่ก่อตั้ ง ใน
ต่างประเทศ67 โดยไม่ได้มีการให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้แต่อย่างใด 

4.3.2 กระบวนการและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

4.3.2.1 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในภาพรวม  

สหราชอาณาจักรในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลการลงทุนจากต่างประเทศที่ชัดเจน68 โดย
การควบคุมดูแลจะแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี แต่โดยรวมแล้ว กระบวนการเป็นไปดังต่อไปน้ี 

 หากรัฐบาลเห็นว่าการลงทุนจากต่างประเทศอาจขัดกับผลประโยชน์ประเทศชาติ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเรื่องให้แก่หน่วยงานก ากับดูแลของสาขาธุรกิจนั้น ๆ 
อาทิเช่น The Office of Communications ส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน 
Office of Gas and Electricity Markets ส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และ Office 
of Rail and Road ส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้น เพื่อท าการ
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในเบื้องต้น  

 หลังจากที่หน่วยงานก ากับดูแลในรายสาขาธุรกิจได้ท าการประเมินเสร็จแล้ว จะส่ง
ความเห็นไปให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ส่งเรื่องมาให้พิจารณา  

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม The Enterprises Act 2002 ก าหนดให้ทางรัฐมนตรี
สามารถส่งเรื่องต่อให้  Competition and Markets Authority (CMA)  ซึ่ ง เป็น
หน่วยงานหลักในการก ากับดูแลตลาดและการแข่งขันของรัฐบาลเพื่อท าการพิจารณา
อีกชั้นหนึ่ง โดยมีเวลาทั้งหมด 24 สัปดาห์ เพื่อจัดท าข้อสรุปให้แก่รัฐมนตรีต้นเรื่องว่า 
การลงทุนของคนต่างด้าวขัดกับผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่ โดย CMA จะให้
ความส าคัญในมิติของการผูกขาดตลาดเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐมนตรีไม่
จ าเป็นต้องท าตามค าแนะน าของ CMA หรือหน่วยงานก ากับดูแลในรายสาขาและการ
ตัดสินใจของรัฐมนตรีเป็นที่สิ้นสุด69 70  

                                           
67 The Companies Act 2006 มาตรา 1044 
In the Companies Acts an “overseas company” means a company incorporated outside the United Kingdom. 
68 http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Safeguarding-Our-Systems-Report-FINAL-Digital.pdf  
69 https://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/businesses-to-face-powerful-new-competition-and-markets-
authority  
70 http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/rupert-murdoch-sky_uk_5954df73e4b0da2c7321676e  

http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Safeguarding-Our-Systems-Report-FINAL-Digital.pdf
https://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/businesses-to-face-powerful-new-competition-and-markets-authority
https://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/businesses-to-face-powerful-new-competition-and-markets-authority
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/rupert-murdoch-sky_uk_5954df73e4b0da2c7321676e


145 

ตัวอย่างกรณีของการลงทุนของคนต่างด้าวที่อยู่ในกระบวนการในการพิจารณาประเมินความ
เหมาะสม คือ กรณีที่บริษัท 21st Century Fox ของนักธุรกิจชาวอเมริกันต้องการที่จะเข้ามาถือครอง
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ  61 ในบริษัท Sky ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ในสหราชอาณาจักรด้วย
จ านวนเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปัจจุบัน ทาง 21st Century Fox ถือหุ้นใน Sky ใน
สัดส่วนร้อยละ 39และยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ชั้นน าในสหราชอาณาจักรอยู่อีกสามราย จึงมีความ
เป็นห่วงว่าหากบริษัทดังกล่าวสามารถซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ Sky  จะมีอิทธิพลต่อสื่อในสหราช
อาณาจักรมากเกินไป  

รัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการในกรณีนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬา ซึ่งปัจจุบันคือนาง Karen Bradley หลังจากการทบทวนในขั้นแรกแล้ว 
นาง Bradley ได้ส่งเรื่องไปให้แก่ The Office of Communications (Ofcom) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแลของธุรกิจการสื่อสารมวลชน เพื่อท าการสืบสวนต่อไปว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะขัดกับผลประโยชน์
ของประเทศหรือไม่ ทาง OfCom ได้ท าการสืบสวนและสรุปว่าการซื้อกิจการครั้งนี้อาจท าให้ 21st 
Century Fox มีอิทธิพลต่อสื่อในสหราชอาณาจักรมากเกินไป หลักจากนั้น นาง Bradley ตัดสินใจว่า
ต้องการข้อมูลเบื้องลึกเพิ่มเติมจึงส่งเรื่องต่อให้ Competition and Markets Authority ท าการ
สืบสวนอย่างละเอียดเป็นเวลา 6 เดือนก่อนที่นาง Bradley จะตัดสินใจว่าจะอนุมัติการซื้อกิจการ
หรือไม7่1  

  

                                           
71 http://money.cnn.com/2017/07/14/media/sky-fox-deal-rupert-murdoch-cma-review/index.html  

http://money.cnn.com/2017/07/14/media/sky-fox-deal-rupert-murdoch-cma-review/index.html
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รูปที่ 4.4 กระบวนการทบทวนการลงทุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 

 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (2560)  

4.3.2.2 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของบริษัทต่างชาต ิ

The Overseas Companies Regulations 2009 ระบุว่าบริษัทต่างชาติที่ประสงค์ที่จด
ทะเบียนเปิดกิจการในสหราชอาณาจักรต้องท าตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ภายใน 1 เดือนหลังด าเนินกิจการ ทางบริษัทต้องกรอกและส่งแบบ Registration of 

an overseas company opening a UK establishment ใ ห้ แ ก่  Companies 

House ซึ่งคือหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนบริษัท 

2. ช าระค่าจดทะเบียน £20  

หากเป็นการจดทะเบียนกิจการในสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บริษัทต่างชาติจะต้องท าตาม
อีกสองขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เชื่อว่าการลงทุนจากต่างประเทศ

อาจขัดกับผลประโยชน์ของ
ประเทศได้

2. รัฐมนตรีส่งเรื่องต่อให้
หน่วยงานก ากับดูแลรายสาขา

พิจารณา

3. หน่วยงานก ากับดูแลรายสาขา
รายงานผลการพิจารณาต่อ

รัฐมนตรี

4. รัฐมนตรีอาจส่งเรื่องให้
ส านักงานแข่งขันทางการค้า หรือ  

CMA พิจารณาเพิ่มเติม

5. CMA รายงานผลการสืบสวน
ให้รัฐมนตรี

6. รัฐมนตรีตัดสินใจโดยไม่
จ าเป็นต้องท าตามค าแนะน าของ 

CMA
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1. ส าเนาเอกสารก่อตั้งของบริษัทเช่น ใบขออนุญาตจดทะเบียนบริษัท ข้อบังคับบริษัท 

และ ส าเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท เป็นต้น หากเป็นการจดทะเบียนกิจการใน 

สหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก 

2. ส าเนาบัญชีการเงินล่าสุดของบริษัท หากเป็นการจดทะเบียนกิจการในสหราช

อาณาจักรเป็นครั้งแรก 

เอกสารต่าง ๆ นั้น สามารถส่งไปให้สาขาไหนของ Companies House ก็ได้ใน 4 ประเทศ
ของสหราชอาณาจักรไม่ว่าบริษัทจะอยู่ในประเทศไหนก็ตาม72 

โดยรวมแล้ว การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการในสหราชอาณาจักรถือว่าสะดวกและรวดเร็วมาก 
โดยจาก Ease of Doing Business Ranking ของธนาคารโลกในปี 2560 นั้น สหราชอาณาจักรอยู่ถึง
อันดับที่ 16 จาก 190 ประเทศในมิติของความสะดวกสบายในการเริ่มต้นกิจการ (Starting a new 
business)73 

4.3.2.3 การรายงานผลประกอบการของธุรกิจต่างชาติ 

หลังจากจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทต่างชาติต้องส่งเอกสารรายงาน 
Companies House หากทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของบริษัท ธุรกรรม
ของบริษัท บทบัญญัติของบริษัท หรือรายช่ือผู้บริหารบริษัท เป็นต้น74  

หากประเทศต้นทางของบริษัทต่างชาติก าหนดให้มีการเตรียมและส่งรายงานบัญชีของบริษัท
ให้แก่รัฐบาลของประเทศต้นทางนั้น ทางบริษัทต่างชาติต้องส่งรายงานบัญชีของบริษัทให้แก่ 
Companies House เช่นกัน ภายใน 3 เดือนหลังจากที่วันที่ต้องส่งให้รัฐบาลของประเทศต้นทาง หาก
บริษัทต่างชาติไม่ต้องส่งรายงานบัญชีบริษัทให้แก่รัฐบาลประเทศต้นทาง ทางบริษัทต่างชาติยังคงต้อง
ส่งรายงานบัญชีบริษัทให้แก่ Companies House อยู่ดี โดยรายละเอียดของสิ่งที่ต้องส่งถูกบัญญัติไว้ใน 
Overseas Companies Regulations 2009/180175  

  

                                           
72 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1801/introduction/made   
73 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom#starting-a-business  
74 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415663/ 
GP01_Overseas_companies.pdf  
75 อ้างแล้ว 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1801/introduction/made
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom#starting-a-business
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415663/GP01_Overseas_companies.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415663/GP01_Overseas_companies.pdf
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4.3.3 สรุป 

สหราชอาณาจักรไม่ได้มีการก าหนดสาขาธุรกิจที่ต่างชาติสามารถหรือไม่สามารถเข้ามาลงทุน
ได้ในลักษณะ Positive List หรือ Negative List แต่อย่างใด หากแต่จะมีการพิจารณาเฉพาะถ้าการ
ลงทุนมีขนาดใหญ่มากและอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจท าให้เกิดการผูกขาดได้
เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการของบริษัทยังไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหราช
อาณาจักรหรือมีสัญชาติเป็นชาวสหราชอาณาจักรอีกด้วย หากแต่เพียงบริษัทต้องมีส านักงานที่อยู่ใน 
สหราชอาณาจักรเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรแล้วมีสิทธิเท่าเทียมกับ
บริษัทสัญชาติสหราชอาณาจักรทุกอย่าง โดยบริษัทต่างชาติสามารถซื้อหรือเช่าที่ดินและจ้างแรงงานได้
โดยไม่มีข้อจ ากัดเพิ่มพิเศษแตอ่ย่างใด  

4.4 ประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระดับการพึ่งพาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่อนข้างสูง 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ปัจจัยการผลิตหลายอย่าง ดังนั้น กฎหมายการค้าและการลงทุนของสิงคโปร์จึงค่อนข้างเปิดกว้างต่อนัก
ลงทุนต่างชาติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าปัจจัยการผลิต เช่น ทุน แรงงาน รวมถึงสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการที่สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับโดยธนาคารโลก
ให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) มากที่สุดเป็นอันดับต้น
ต่อเนื่องกันหลายป ี

จากการที่สิงคโปร์เปิดเสรีด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติซึ่งสามารถลงทุนได้โดยไม่มี
เพดานในการลงทุนในเกือบทุกสาขา รวมทั้ งยั ง ให้ความเท่ า เทียมกันระหว่ างนักลงทุน  
ในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ โดยไม่มีกฎหมายที่ห้ามหรือจ ากัดการร่วมทุนจากต่างชาติ หรือห้ามมิ
ให้ต่างชาติรับสัมปทานจากรัฐ และทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการลงทุนฉบับเดียวกัน คือ Companies Act (Chapter50) แต่ยังคงมีภาคธุรกิจบริการที่ยังมี
การก ากับควบคุมการลงทุนจากต่างชาติอยู่ 4 สาขา ได้แก่ ภาคบริการสื่อสารมวลชน (การกระจาย
เสียงและสื่อสิ่งพิมพ์) ภาคบริการโทรคมนาคม ภาคบริการการเงินและการธนาคาร และบริการด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประเทศสิงคโปร ์

การศึกษาในหัวข้อนี้จะจ าแนกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การก าหนดนิยามคนต่างด้าว 
กระบวนการและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในรายสาขาที่เกี่ยวกับการก ากับควบคุมการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว 
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4.4.1 การก าหนดนิยามคนต่างด้าว 

กฎหมายภายในประเทศของสิงคโปร์มีบทบัญญัติที่ระบุถึงขอบเขตนิยามคนต่างด้าวในหลาย
ฉบับทั้งรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายระดับสูงสุดที่มีบทบัญญัติเรื่องสัญชาติ กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจแต่ละประเภท เช่น 
Companies Act (Chapter50) Business Registration Act (Chapter32) Limited Liability 
Partnership Act (Chapter 163A) เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายเฉพาะสาขา เช่น บริการการกระจายเสียง
และออกอากาศในสิงคโปร์ภายใต้กฎหมาย Broadcasting Act (Chapter 28) มีการกล่าวถึงขอบเขต
บริการในสาขานี้ที่อนุญาตให้คนต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ได ้

รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ (Constitution of the Republic of Singapore) มีบทบัญญัติใน
หมวดที่ 10 เกี่ยวกับสัญชาติ (Citizenship)76 ว่า สถานะของคนที่จะได้รับสัญชาติสิงคโปร์จ าแนกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่ได้รับสัญชาติโดยก าเนิด (by birth) ผู้ที่ได้รับสัญชาติโดยสายเลือด (by descent) 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์ตามเง่ือนไขที่ก าหนด (by registration) และผู้ที่โอนสัญชาติ (by 
naturalization) รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ให้อ านาจรัฐบาลสิงคโปร์ในการตัดสินใจและออกค าสั่งใน
เรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติทั้งหมด มาตรา 128 ของรัฐธรรมนูญยังห้ามไม่ให้มีการถือสองสัญชาติ โดย
ก าหนดให้บุคคลที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป และมีหรือก าลังจะมีสัญชาติอื่น ต้องสละสัญชาติสิงคโปร์ ดังนั้น 
บุคคลใดก็ตามที่ไม่มีสัญชาติสิงคโปร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสิงคโปร์ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวทั้งหมด 

กฎหมายหลักของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้แก่ Companies 
Act (Chapter50) และ Business Registration Act (Chapter32) มีการก าหนดนิยามคนต่างด้าวไว้ 
โดย Companies Act (Chapter50) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการก ากับดูแลการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ 
ทั้งที่เป็นนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ ได้ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดการเรื่องหุ้นและเงินกู้ การบริหารจัดการและการก ากับดูแลบริษัท การ
ควบรวม การเลิกกิจการ การตรวจสอบบัญชี เป็นต้น มาตรา 4 ภายใต้ Companies Act (Chapter50) 
ระบุนิยามของ “บริษัทต่างชาต”ิ (Foreign Company) ไว้ว่าหมายถึง 

(a) บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือรูปแบบองค์กรอื่นที่จดทะเบียนจัดตั้งนอกประเทศ
สิงคโปร์ หรือ 

(b) ประชาคม สมาคม หรือรูปแบบองค์กรอื่นที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งอาจ
ด าเนินการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายของประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งองค์กร
นั้น หรือถือครองทรัพย์สินในนามของเลขานุการหรือพนักงานอื่นขององค์กรซึ่งได้รับ

                                           
76 Singapore Statutes Online Constitution of the Republic of Singapore Government of Singapore . 
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แต่งตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่มีส านักงานใหญ่หรือสถานประกอบการทาง
ธุรกิจต้ังอยู่ในประเทศสิงคโปร ์

ในขณะที่ Business Registration Act (Chapter32) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการก ากับดูแล
การจดทะเบียนทางธุรกิจในสิงคโปร์ทั้งที่ เป็นนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ ได้นิยาม
ความหมายของ “ธุรกิจต่างชาติ” (Foreign Firm) ไว้ในมาตรา 2 ว่าหมายถึง บริษัท บุคคล หรือ
บรรษัทที่มีสถานประกอบการทางธุรกิจตั้งอยู่นอกประเทศสิงคโปร์ ส่วนบุคคลใดที่มีสถานประกอบการ
ทางธุรกิจตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่ง
หมายรวมถึงนักลงทุนชาวสิงคโปร์และนักลงทุนต่างชาติด้วย 

นอกจากกฎหมายหลักข้างต้นแล้ว กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจบางรูปแบบมีการกล่าวถึงนิยามคน
ต่างด้าวไว้เช่นกัน กฎหมาย Limited Liability Partnership Act (Chapter 163A) และ Limited 
Partnership Act (Chapter 163B) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด และห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด และ Banking Act (Chapter 19) ได้ก าหนดนิยาม “บริษัทต่างชาติ” (Foreign 
Company) ไว้โดยอ้างอิงนิยามเหมือนกับที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ภายใต้ Companies Act (Chapter50)  

ในขณะที่  Limited Partnership Act (Chapter 163B) ก าหนดนิยาม “ธุรกิจต่างชาติ” 
(Foreign firm) ไว้ว่าหมายถึง บริษัท บุคคล หรือบรรษัทที่มีสถานประกอบการทางธุรกิจตั้งอยู่นอก
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเหมือนกับนิยามที่ก าหนดไว้ใน Business Registration Act (Chapter32)  

การกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมาย Broadcasting Act (Chapter 
28) ซึ่งมีการก าหนดขอบเขตนิยามการลงทุนของต่างชาติไว้ว่า บริการกระจายเสียงและออกอากาศของ
ต่างชาติ หมายถึง บริการกระจายเสียงและออกอากาศจากภายนอกสิงคโปร์ที่สามารถรับสัญญาณได้ใน
สิงคโปร์ และยังหมายรวมถึงการรับส่งสัญญาณภายในสิงคโปร์ที่ถูกครอบครอง ควบคุม หรือจัดการ 
โดยหรือกระท าในนาม 1) รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ ไม่ว่าจะพ านักอยู่ในสิงคโปร์
หรือไม่ก็ตาม 2) บริษัท สมาคม หรือองค์กร ที่จัดตั้งโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ภายนอกสิงคโปร์ ไม่ว่า
จะมีส านักงานสาขา หรือสถานประกอบกิจการในสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม หรือ 3) บุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง
สิงคโปร์ ไม่ว่าจะพ านักอยู่ในสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม 

ดังนั้น บริการกระจายเสียงและออกอากาศของต่างชาติ ที่ถูกก ากับควบคุมโดย Broadcasting 
Act (Chapter 28) จึงหมายรวมถึงการกระจายเสียงและออกอากาศจากสถานทูตไทยและประเทศ
อื่นๆ ในสิงคโปร์  บริษัทและนิติบุคคลประเภทต่างๆ ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่ท าธุรกิจอยู่ใน
สิงคโปร์ รวมถึงบุคคลสัญชาติไทยที่ท างาน หรือเรียนอยู่ในสิงคโปร์ด้วย 

ส่วนกฎหมาย Residential Property Act (Chapter274) ได้ก าหนดค านิยามของ “บุคคล
ต่างชาติ (foreign person)” ไว้ว่าหมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และองค์กร 
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(society)77 ที่ไม่มีสัญชาติสิงคโปร์ ดังนั้น ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของสิงคโปร์จึงถือว่าเป็นบุคคลต่างชาติ
เช่นกัน 

จะเห็นได้ว่า นิยามคนต่างด้าวภายใต้ Companies Act (Chapter50) จะให้ความส าคัญกับ
สถานที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทว่าจดทะเบียนภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ Business 
Registration Act (Chapter32) จะให้ความส าคัญกับสถานที่ตั้งของส านักงานหรือสถานประกอบการ
ทางธุรกิจว่าตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศสิงคโปร์ โดยนิยามคนต่างด้าวของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่
ค านึงถึงสัญชาติของนักลงทุนว่าเป็นคนสิงคโปร์ หรือนักลงทุนต่างชาติแต่อย่างใด ส่วนกฎหมายเฉพาะ
รายสาขาอย่างกฎหมาย Broadcasting Act (Chapter 28) นั้นจะไม่ได้ก าหนดนิยามคนต่างด้าวไว้
โดยตรง แต่จะก าหนดเป็นนิยามขอบเขตการลงทุนของต่างชาติส าหรับบริการการกระจายเสียงและ
ออกอากาศในสิงคโปร์ไว้ ในขณะที่ Residential Property Act (Chapter274) ก าหนดนิยามคนต่าง
ด้าวไว้อย่างกว้างครอบคลุมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติสิงคโปร์ทั้งหมด (ดูตารางที่ 4.2) 

ตารางที่ 4.2 นิยามคนต่างด้าวภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ 

กฎหมาย ค านิยาม ความหมาย 

Constitution of the 
Republic of Singapore 

สัญชาติ (Citizenship)  สถานะของคนที่จะได้รับสัญชาติสิงคโปร์จ าแนกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่  
1. ผู้ที่ได้รับสัญชาติโดยก าเนิด (by birth)  
2. ผู้ที่ได้รับสัญชาติโดยสายเลือด (by descent)  
3. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด (by registration) และ 
4. ผู้ที่โอนสัญชาติ (by naturalization) 

 Companies Act 
(Chapter50) 

 Limited Liability 
Partnership Act 
(Chapter 163A)  

 Limited Partnership 
Act (Chapter 163B) 

 Banking Act (Chapter 
19) 

“บ ริ ษั ท ต่ า ง ช า ติ ” 
(Foreign Company) 

หมายถึง  

 บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือรูปแบบองค์กร
อื่นที่จดทะเบียนจัดตั้งนอกประเทศสิงคโปร์ หรือ 

 ประชาคม สมาคม หรือรูปแบบองค์กรอื่นที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งอาจด าเนินการฟ้องร้อง
หรือถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายของประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้งองค์กรนั้น หรือถือครองทรัพย์สินในนาม
ของเลขานุการหรือพนักงานอื่นขององค์กรซึ่งได้รับ
แต่งตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่มีส านักงาน

                                           
77 มาตรา 2 แห่ง Residential Property Act (Chapter 274) ก าหนดนิยามของ society ว่า (ก) องค์กรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ข) สหภาพ สหกรณ์ องค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือองค์กรอื่น ๆ  หรือ (ค) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร  
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กฎหมาย ค านิยาม ความหมาย 

ใหญ่หรือสถานประกอบการทางธุรกิจตั้งอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ 

 Business Registration 
Act (Chapter32)  

 Limited Partnership 
Act (Chapter 163B) 

“ธุรกิจต่างชาติ” 
(Foreign Firm) 

หมายถึง บริษัท บุคคล หรือบรรษัทที่มีสถานประกอบการ
ทางธุรกิจตั้งอยู่นอกประเทศสิงคโปร์ 

Residential Property 
Act (Chapter274)  

 “บุคคลต่างชาติ” 
(foreign person)  

หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และ
องค์กร (society) ทีไ่ม่มีสัญชาติสิงคโปร์ 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

4.4.2 กระบวนการและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสิงคโปร์สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในภาพรวม การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในราย
สาขา และการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.4.2.1 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในภาพรวม 

เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ สิงคโปร์จึงไม่มีมาตรการคัดกรองหรือกระบวนการอนุมัติการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 
การลงทุนจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่มีข้อจ ากัดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนักลงทุน
ต่างชาติสามารถลงทุนประกอบธุรกิจด้วยตนเองทั้งหมด หรือลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นใน
สิงคโปร์ก็ได้ และสามารถถือหุ้นได้ 100% ในเกือบทุกธุรกิจสาขา โดยไม่มีการก าหนดอัตราขั้นต่ าของ
เงินลงทุน และอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ รวมทั้งให้อิสระในการ
โอนเงินตราต่างประเทศ และผลก าไรในการประกอบธุรกิจกลับคืนประเทศผู้ลงทุนได้   อย่างไรก็ตาม 
สิงคโปร์มีข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจแบบคนเดียว และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
โดยต้องเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์ ผู้ที่ถือวีซ่าท างาน หรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้
พ านักที่สิงคโปร์แตม่ีผู้จัดการท้องถิ่นพ านักประจ าอยู่ที่สิงคโปร์เพื่อด าเนนิการทางธุรกิจ  

การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจภายในประเทศสิงคโปร์ในภาพรวมสามารถพิจารณาตั้งแต่
ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยกฎระเบียบภายใต้กฎหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและ
ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ส่วนใหญ่บัญญัติไว้ในกฎหมาย Companies Act (Chapter 50) และ
กฎหมาย Business Registration Act (Chapter 32)  

การจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์สามารถท าได้หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบอยู่ภายใต้กฎหมายที่
ต่างกันออกไป ท าให้ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่ขั้นตอน
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หลักมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน รูปแบบขององค์กรธุรกิจจ าแนกได้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) กิจการ
เจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship) 2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ 3) 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) 4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Liability 
Partnership) และ 5) บริษัท (Company) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.3) 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทุกรูปแบบด าเนินการภายใต้กฎหมาย Business Registration 
Act (Chapter 32) อนึ่ง กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลจึงไม่สามารถด าเนินการฟ้องร้องในนามนิติบุคคลได้ ผู้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของคนเดียว 
ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ และผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะต้อง
รับผิดชอบต่อหนี้สินโดยไม่จ ากัด ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์แต่มีถิ่นพ านักอยู่
นอกสงิคโปร์จะต้องมีผู้จัดการท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ส าหรับการท าธุรกิจในสิงคโปร์ด้วย  

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบองค์กรธุรกิจ 

รายละเอียด ธุรกิจ เจ้ าของ
คนเดียว 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
สามัญ 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากัด 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากั ดความรับ
ผิด 

บริษัทจ ากัด 

จ านวนหุ้นส่วน เจ้าของคนเดียว
หรือคณะบุคคล 

ตั้งแต่ 2-20 คน 
(หากมีจ านวนผู้
เป็นหุ้นส่วนเกิน
กว่า 20 คน 
ต้องจดทะเบียน
เป็นบริษัท) 

หุ้นส่วนประเภท
จ ากัดความรับ
ผิด ตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไป และ
หุ้นส่วนประเภท
ไม่จ ากัดความ
รับผิด ตั้งแต่ 1 
คน ขึ้นไป 
 

หุ้นส่วนตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไป 

- บริษัทจ ากัด ผู้
ถือหุ้นไม่เกิน 50 
คน  
- บริษัทมหาชน 
ผู้ถือหุ้นจะน้อย
หรือมากกว่า 50 
คน ก็ได้ 

ผู้ที่สามารถ
จัดตั้งธุรกิจ 

คนสัญชาติ
สิงคโปร์ ผู้มีถิ่น
ที่อยู่ถาวรใน
สิงคโปร์ ผู้ที่ถือวี
ซ่าท างาน หรือ
ชาวต่างชาติที่มี
ผู้จัดการท้องถิ่น
ส าหรับการท า
ธุรกิจ  

คนสัญชาติ
สิงคโปร์ ผู้มีถิ่นที่
อยู่ถาวรใน
สิงคโปร์ ผู้ที่ถือ 
วีซ่าท างาน หรือ
ชาวต่างชาติที่มี
ผู้จัดการท้องถิ่น
ส าหรับการท า
ธุรกิจ 
 

ชาวต่างชาติ คน
ท้องถิ่น หรือ
บริษัท (กรณีที่
หุ้นส่วนประเภท
ไม่จ ากัดความ
รับผิดอาศัยอยู่
นอกสิงคโปร์
จะต้องมี
ผู้จัดการท้องถิ่น)  

ชาวต่างชาติ คน
ท้องถิ่น หรือ
บริษัท แต่ต้องมี
ผู้จัดการท้องถิ่น
ส าหรับการท า
ธุรกิจ 

ชาวต่างชาติ คน
ท้องถิ่น หรือ
บริษัท แต่ต้องมี
กรรมการ
ท้องถิ่นส าหรับ
การท าธุรกิจ 
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รายละเอียด ธุรกิจ เจ้ าของ
คนเดียว 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
สามัญ 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากัด 

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น
จ ากั ดความรับ
ผิด 

บริษัทจ ากัด 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- Partnership 
Act (Chapter 
391) 

Limited 
Partnership 
Act (Chapter 
163B) 

Limited 
Liability 
Partnership 
Act (Chapter 
163A) 

Companies 
Act (Chapter 
50) 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 

กฎหมาย Business Registration Act (Chapter 32) เป็นกฎหมายที่ก าหนดกระบวนการใน
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในภาพรวม โดยธุรกิจทุกรูปแบบที่จัดตั้งในสิงคโปร์จะต้องจดทะเบียนจัดตั้ง
กับ ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) ภายใต้ Business Registration 
Act (Chapter 32) อนึ่ง การประกอบอาชีพบางประเภทส าหรับบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ต้องจด
ทะเบียนจัดตั้งกับ ACRA ได้แก่ คนหาบเร่ ช่างฝีมือในประเทศ คนขับรถแท๊กซี่ คนขับรถสามล้อรับจ้าง 
คนขับเรือจ้าง เกษตรกร เจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา รวมทั้ง ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น สถาปนิก แพทย์ นัก
กฎหมาย นักบัญชี แต่หากผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้จัดตั้งบริษัท เช่น บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
บริษัทรับท าบัญชีจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ ACRA นอกจากนี้ องค์กรบางประเภท อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สมาคม เป็นต้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนจัดตั้งกับ 
ACRA เช่นกัน 

การจดทะเบียนของบริษัทต่างชาติสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. บริษัทเอกชน 
ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ บริษัทเอกชนจ ากัดโดยหุ้น บริษัทมหาชนจ ากัดโดยหุ้น  เป็นต้น 2. ส านักงาน
สาขา (Foreign Branch Office) บริษัทต่างชาติที่มีส านักงานอยู่ประเทศอื่น สามารถมาจัดตั้งสาขาใน
สิงคโปร์ได้ โดยต้องมีตัวแทนในสิงคโปร์เพื่อด าเนินการแทนบริษัทต่างชาตินั้น ซึ่งตัวแทนจะต้องมีถิ่น
พ านักถาวรในสิงคโปร์ และ 3. ส านักงานตัวแทน (Representative Office) บริษัทต่างชาติสามารถตั้ง
ส านักงานตัวแทนในสิงคโปร์ได้ โดยมีหน้าที่ประสานงานในนามของบริษัทแม่ แต่ไม่มีสิทธิด าเนินธุรกิจ
ได้โดยตรง การจัดตั้งส านักงานตัวแทนจะต้องขออนุญาตจาก International Enterprise Singapore 
(IE Singapore) ยกเว้นการจัดตั้งส านักงานตัวแทนของธุรกิจธนาคารและประกันภัยต้องขออนุญาตจาก 
Monetary Authority of Singapore (MAS) 
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มาตรา 20 ก าหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ท าได้โดยการจดทะเบียนผ่าน
ระบบ online (BizFile)78 เท่านั้น ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ การจดทะเบียน
ด้วยตนเอง และการใช้บริการจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้ช่วยส่งค า
ขอจดทะเบียนออนไลน์ในนามของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ต่างชาติจดทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (BizFile) ต้องว่าจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียน
ด าเนินการจดทะเบียนแทนเท่านั้น (มาตรา 7) ขั้นตอนการจดทะเบียนของธุรกิจต่างชาติจ าแนกเป็น 4 
ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในรูปที ่4.5 

หลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว มาตรา 171 แห่ง Companaies Act (Chapter 50) 
ก าหนดให้บริษัทต่างชาติต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประจ าอยู่ในสิงคโปร์ภายใน 6 
เดือนแรกของการด าเนินกิจการ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 18 เดือน 
หลังจากจัดตั้งกิจการ และจัดในครั้งต่อไปเป็นประจ าทุกปี หลังจากนั้นต้องรายงานผลตอบแทน
ประจ าปีต่อนายทะเบียนภายในเวลา 1 เดือน นับจากการประชุมสามัญประจ าปี 

  

                                           
78 เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลและการจดทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นโดย  ACRA เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ โดยการให้บริการออนไลน์จะมีลักษณะ e-services ที่เชื่อมโยงการให้บริการและข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานรัฐหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
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รูปที่ 4.5 ขั้นตอนการจดทะเบียนธรุกิจของผู้ประกอบการต่างชาติของสิงคโปร์  

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์,” http://www.dbd.go.th/download/pdf/singapore.pdf   

4.4.2.2 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในรายสาขา 

แม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนทั่วไปในสิงคโปร์หรือ Companies Act (Chapter 50) จะ
ไม่มีข้อห้ามไม่ให้ต่างชาติลงทุน ร่วมทุน หรือรับสัมปทานจากรัฐ แต่ภาคบริการซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของประเทศบางส่วนยังคงมีการก ากับควบคุมการลงทุนจากต่างชาติอยู่ ได้แก่ 
สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร และบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

http://www.dbd.go.th/download/pdf/singapore.pdf
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ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจใน 4 สาขานี้มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลภายใต้
กฎหมายเฉพาะสาขาดังนี ้

 สื่อสารมวลชน  

ภาคบริการสื่อสารมวลชนในสิงคโปร์ที่ยังคงมีการก ากับดูแลโดยรัฐบาลประกอบด้วยบริการ
หลัก 2 ประเภท คือ 1) การกระจายเสียงและออกอากาศ และ 2) หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

การกระจายเสียงและออกอากาศ 

การกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมาย Broadcasting Act (Chapter 
28) ซึ่งก าหนดให้การให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศใดๆ ในสิงคโปร์ต้องขอใบอนุญาตจาก 
Media Development Authority (MDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายภายใต้กระทรวง
สื่อสารและสารสนเทศ มีหน้าที่ก ากับดูแลและควบคุมการออกใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง 
รวมทั้งการติดต้ังอุปกรณ์กระจายเสียงด้วย  

ข้อจ ากัดในการลงทุนของคนต่างชาติในการให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์
ถูกบัญญัติไว้ในส่วนที่ 10 ภายใต้กฎหมาย Broadcasting Act (Chapter 28) โดยก าหนดให้ผู้บริหาร
สูงสุด และครึ่งหนึ่งของกรรมการ บริษัทกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์ต้องเป็นพลเมือง
สิงคโปร์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก MDA อีกทั้งบุคคลต่างชาติไม่สามารถถือหุ้นเกินร้อยละ 49 หรืออยู่
ในฐานะที่สามารถควบคุมการลงคะแนนเสียงเกินร้อยละ 49 ในบริษัทที่ให้บริการกระจายเสียงและ
ออกอากาศ หรือบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและ
สารสนเทศ มิฉะนั้น MDA จะท าการยกเลิกใบอนุญาตของบริษัทที่ให้บริการกระจายเสียงและ
ออกอากาศนั้นโดยไม่จ่ายค่าเสียหาย  

จะเห็นได้ว่าแม้การลงทุนของต่างชาติในบริษัทที่ให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศใน
สิงคโปร์ถูกจ ากัดไว้ที่ร้อยละ 49 แต่กฎหมายเองก็เปิดช่องไว้ให้รัฐมนตรี หรือ MDA พิจารณาอนุญาต
ได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติในสิงคโปร์ที่ท าให้รัฐบาลไม่อาจ
ปิดกั้นการลงทุนจากภายนอกได้อย่างสิ้นเชิง และความต้องการให้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการลงทุนมี
ความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง คือ หากบริษัทกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์มีความต้องการเงิน
ลงทุนเร่งด่วนโดยที่ไม่สามารถหาแหล่งทุนในประเทศได้ รัฐมนตรีก็สามารถพิจารณาอนุญาตให้ต่างชาติ
เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย Broadcasting Act โดยที่ไม่ต้องออกกฎหมายหรือ
กฎระเบียบข้อยกเว้นอื่นประกอบ 

นอกจากนี้ MDA มีหน้าที่พิจารณาคุณภาพและเนื้อหาของบริการกระจายเสียงและออกอากาศ
ของต่างชาติ หากพบว่ามีการละเมิดผลประโยชน์ส่วนรวม ความสงบเรียบร้อย ความปรองดอง หรือ
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การกระท าความผิดต่อความพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควร หรือความดีงามในสิงคโปร์ MDA จะแจ้ง
รัฐมนตรีซึ่งมีอ านาจในการสั่งห้ามการกระจายเสียงของต่างชาติ  

หาก MDA พิจารณาแล้วเห็นชอบต่อคุณภาพและเนื้อหาของบริการกระจายเสียงต่างชาติจะ
ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต ให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศของต่างชาติในสิงคโปร์ได้ 
โดยจะเป็นการออกอากาศซ้ า (rebroadcast) ผ่านผู้ให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศในสิงคโปร์
ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ มาตรา 30 ระบุว่า บุคคลที่เสนอการสนับสนุนในรูปแบบใดก็ตาม 
รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ให้บริการกระจายเสียงต่างชาติที่มีความผิดฐานละเมิด
บทบัญญัติภายใตก้ฎหมายน้ี  

โดยสรุป การให้บริการกระจายเสียงและออกอากาศของต่างชาติ เช่น รายการวิทยุและ
โทรทัศน์ สามารถท าได้ทั้งจากภายในและภายนอกสิงคโปร์ ทั้งนี้เนื้อหาและคุณภาพของรายการ
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของ MDA ซึ่งจะท าการคัดกรองก่อนยื่นให้รัฐมนตรีตัดสินว่าจะอนุญาต
ให้เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือไม่ โดยการเผยแพร่ดังกล่าวจะสามารถท าได้โดยผ่านผู้ให้บริการกระจาย
เสียงและออกอากาศในประเทศสองราย ซึ่งเป็นสองบริษัทเคเบิ้ลทีวีที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์และถือหุ้น
โดย Temasek Holdings ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการกระจาย
เสียงและออกอากาศของต่างชาติในสิงคโปร์ถูกรัฐบาลสิงคโปร์ควบคุมตั้งแต่ปลายน้ าจนถึงต้นน้ า 

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

ภาคบริการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ในสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมาย Newspaper and Printing 
Presses Act (Chapter 206) ซึ่งถูกตราขึ้นเพื่อก าหนดเกณฑ์การจดทะเบียนและออกใบอนุญาตบริษัท
หนังสือพิมพ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และ 
MDA เช่นกัน โดยมีสาระส าคัญคือ การก าหนดให้หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ต้องตีพิมพ์โดยบริษัท
หนังสือพิมพ์ เท่านั้น รวมทั้งก าหนดข้อจ ากัดในการลงทุนของต่างชาติไว้โดยการระบุส่วนประกอบ
ส าคัญของบริษัทหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ว่า กรรมการ ทั้งหมดต้องเป็นพลเมืองสัญชาติสิงคโปร์  และ
บริษัทหนังสือพิมพ์ต้องมีหุ้น 2 ประเภท คือ หุ้นทั่วไป และหุ้นบริหารจัดการ ซึ่งผู้ที่ถือหุ้นชนิดนี้จะมี
อ านาจในการลงคะแนนเสียงคัดค้านมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหุ้นบริหารจัดการสามารถถือได้
โดยบุคคลหรือบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและ
สารสนเทศเท่านั้น อนึ่ง บุคคลหน่ึงไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทหนังสือพิมพ์เกินร้อยละ 12 ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม นอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี นอกจากนี้ บริษัทหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ยังไม่
สามารถรับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงรัฐบาล บริษัท และบุคคลต่างชาติ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม นอกจากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีอีกด้วย) 

ภายใต้ Newspaper and Printing Presses Act (Chapter 206) หนังสือพิมพ์ต่างชาติ 
(offshore newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพ์ซึ่งถูกตีพิมพ์นอกประเทศสิงคโปร์ในช่วงเวลาไม่เกิน
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หนึ่งสัปดาห์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าว ข้อมูลข่าวกรอง รายงานสถานการณ์ หรือค าวิจารณ์ ข้อสังเกต 
หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจ าหน่ายทุกฉบับในสิงคโปร์ไม่เกิน 300 ฉบับ ทั้งนี้ 
หนังสือพิมพ์ซึ่งถูกตีพิมพ์นอกประเทศสิงคโปร์ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่เนื้อหาและนโยบายที่เกี่ ยวกับ
บทบรรณาธิการ (editorial policy) ได้รับการก าหนดภายนอกประเทศสิงคโปร์ 

การจ าหน่าย แจกจ่าย น าเข้า หรือครอบครองเพื่อจ าหน่ายหรือแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ต่างชาติ
ในสิงคโปร์ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีฯ ซึ่งอาจก าหนดจ านวนการวางจ าหน่ายหรือแจกจ่าย
หนังสือพิมพ์ต่างชาติดังกล่าวในสิงคโปร์ หรือให้วางเงินประกันเพื่อใช้ในกรณีต้องด าเนินการตาม
กฎหมายกับบริษัทหนังสือพิมพ์ต่างชาตินั้น โดยรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อหนังสือพิมพ์ต่างชาติ 
(declared newspaper) ที่ให้อนุญาตหรือห้าม จ าหน่าย แจกจ่าย หรือน าเข้ามาในสิงคโปร์ ในรัฐ
กิจจานุเบกษา อนึ่ง ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ต้องส าแดงว่าน าหนังสือพิมพ์ต่างชาติที่ประกาศไว้
ในรัฐกิจจานุเบกษาเข้ามาด้วยหรือไม่ หากได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

กล่าวโดยสรุป ภาคบริการสื่อสารมวลชนในสิงคโปร์ยังถูกก ากับควบคุมโดยรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเหตุผลด้านการเมืองและความมั่นคง อย่างไรก็ดี Broadcasting Act และ Newspaper and 
Printing Presses Act ต่างเปิดช่องให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง MDA ใช้ดุลยพินิจใน
การอนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในภาคบริการสื่อสารมวลชนในสิงคโปร์ได้ หากนักลงทุนต่างชาติ
ประสงค์จะลงทุนในภาคบริการดังกล่าวโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงก็มี
แนวโน้มที่อาจจะได้รับอนุญาต 

 ภาคบริการโทรคมนาคม 

กฎหมายแม่บทของกิจการโทรคมนาคมสิงคโปร์ คือ Telecommunications Act (Chapter 
323) ซึ่งให้อ านาจ Info-communications Development Authority หรือ IDA ในการก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการออกและเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม การ
จัดสรรคลื่นความถี่ ตลอดจนการจัดสรรวงโคจรส าหรับดาวเทียมด้วย ธุรกิจโทรคมนาคมของสิงคโปร์
ค่อนข้างเปิดเสรี ไม่มีข้อจ ากัดสัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติไม่ว่าจะส าหรับบริการโทรศั พท์พื้นฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือบริการเสริมอื่นๆ อย่างไรก็ดี การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในสิงคโปร์ทุกประเภทจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก IDA ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ เพราะอ านาจของ IDA เป็นอ านาจที่มอบโดยรัฐมนตรี 

ส าหรับการออกใบอนุญาต (licensing) นั้น มาตรา 5 ให้อ านาจ IDA ในการใช้ดุลยพินิจว่าจะ
ออกหรือไม่ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีอ านาจในการก าหนดหรือไม่ก าหนด
เงื่อนไขในใบอนุญาต เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระในการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย (interconnection) 
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หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐานผลงาน (standard of performance) การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่
หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด (Code of practice) และการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯลฯ  

นอกจากนี้แล้ว กฎหมายยังให้อ านาจ IDA ในการเป็นผู้ ให้บริการโทรคมนาคมแทน 
ผู้ ได้ รับใบอนุญาตในกรณีที่ เห็นว่ าผู้ รับ ใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามค าสั่ ง ได้ 
อย่างเป็นที่พอใจ หรือเพื่อที่จะด าเนินการตามค าสั่งของรัฐมนตรี เช่น ในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ความมั่นคงทางการทหาร หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนการจัดสรรคลื่น
ความถีน้ั่น IDA โดยความยินยอมหรือการมอบอ านาจของรัฐมนตรี มีอ านาจแห่งดุลยพินิจในการจัดสรร
คลื่นความถี่ให้โดยอาจก าหนดเง่ือนไขในการใช้คลื่นความถี่ก็ได้ แม้กฎหมายจะไม่ได้ระบุว่า IDA จะต้อง
ใช้วิธีการประมูลในการจัดสรรคลื่นความถี่ แต่ในทางปฏิบัติ สิงคโปร์จะใช้วิธีการประมูลเนื่องจากเห็น
ว่าเป็นวิธีการที่โปร่งใส ชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม เช่น การก ากับดูแลอัตราค่าบริการ การป้องกันการผูกขาด การเชื่อมต่อโครงข่าย เป็นต้น 
ซึ่งมักจะปรากฏในกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคมทั่วไป แต่มาตรา 26 ได้ให้อ านาจหน้าที่แก่ 
IDA ในการออก “แนวปฏิบัติ  (code of practice)” และ “มาตรฐานของผลงาน (standard 
performance)” หรือรับรองแนวปฏิบัติและมาตรฐานผลงานที่ก าหนดขึ้นมาโดยหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
สมาคมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  อนึ่ง แนวปฏิบัตินี้เป็น
เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม หากละเลยไม่ปฏิบัติก็อาจมีโทษปรับหรือในขั้นรุนแรงอาจ
น าไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการได้  อย่างไรก็ดี IDA มีอ านาจพิจารณายกเว้นให้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายหรือทุกรายไม่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว
ในบางช่วงระยะเวลาก็ได้  

โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า ระบบการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสิงคโปร์นั้นจะมีความ
ยืดหยุ่นสูงมาก เพราะไม่มีการบัญญัติกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการก ากับดูแลกิจการหลักๆ เช่น 
การเชื่อมต่อโครงข่าย การแข่งขันที่เป็นธรรม การประมูลคลื่นความถี่ หรือการก าหนดอัตราค่าบริการ
ไว้ในกฎหมายเลย  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ IDA โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทั้งสิ้น   

 ภาคบริการด้านการเงินและการธนาคาร 

สถาบันการเงินในสิงคโปร์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ The Monetary Authority of 
Singapore (MAS) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการก าหนดนโยบายการเงินของสิงคโปร์ ธุรกิจการเงินการ
ธนาคารในสิงคโปร์มีการพัฒนามากโดยรัฐบาลเปิดให้มีการแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น ธนาคารของรัฐจึง
ต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันการธุรกิจต่างชาติที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สิงคโปร์
มีธนาคารพาณิชย์รวมกว่า 120 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นจ านวน 5 ราย และธนาคารต่างประเทศ
จ านวน 122 ราย  
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การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์จะด าเนินการตามกฎหมาย Banking Act (Chapter 
19) โดยภายใต้กฎหมายนี้ ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งการรับฝาก การ
ถอน การให้บริการกู้ยืม การให้บริการเกี่ยวกับเช็ค รวมทั้งการให้บริการด้านอื่นๆ อาทิ บริการให้
ค าปรึกษาทางการเงิน บริการเกี่ยวกับการประกันภัย เป็นต้น โดยการให้บริการทั้งหมดอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ MAS โดยการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์สามารถด าเนินการทั้งในรูปแบบของ Full Bank 
(เป็นการให้บริการครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเงินที่อนุญาตให้ด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายนี้) 
Wholesale Bank (เป็นการให้บริการครอบคลุมเช่นเดียวกับ Full Bank แต่ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ของลูกค้ารายย่อยโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ได้) และ Offshore Bank (เป็นการให้บริการ
ครอบคลุมเช่นเดียวกับ Full Bank และ Wholesale Bank แต่มีการด าเนินธุรกรรมผ่านทาง Asian 
Currency Units ขณะที่ธุรกรรมของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์จะด าเนินการผ่าน
ทาง Domestic Banking Unit)  

แม้ว่าภาคการเงินการธนาคารในสิงคโปร์จะมีการเปิดเสรีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยการยกเลิกเพดานการถือครองกรรมสิทธิ์ในธนาคารท้องถิ่นโดยต่างชาติ และ
การถือหุ้นในสถาบันการเงินแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังคงมี
อ านาจตาม Banking Act ในการอนุมัติการควบรวมกิจการธนาคาร และการถือหุ้นในสถาบันการเงิน 
โดยให้พิจารณาว่าการควบรวมกิจการธนาคารหรือการถือหุ้นนั้นตั้งอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติ 
(national interest) หรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นฐานการใช้ดุลยพินิจที่ค่อนข้างกว้างและถูกมองว่าอาจไม่เอื้อ
ต่อการลงทุนจากต่างชาติเท่าใดนัก79 

 บริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมายสิงคโปร ์

บริการด้านกฎหมายในสิงคโปร์อยู่ภายใต้ Legal Profession Act (Chapter 161) โดยส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคนต่างด้าว คือ ส่วนที่ 9A ซึ่งกล่าวถึงการร่วมทุนในบริการด้านกฎหมาย 
โดยมีสาระส าคัญระบุให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการด้านกฎหมายที่ไม่มีสัญชาติสิงคโปร์ สามารถ
ให้บริการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิงคโปร์ในบางด้านได้ ในรูปแบบร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น 
คือ แบบ Joint Law Venture (JLV) หรือ Formal Law Alliance (FLA) เท่านั้น โดยทั้งสองแบบต้อง
ขออนุญาตจากอัยการสูงสุด (Attorney-General) 

ข้อแตกต่างระหว่าง JLV และ FLA คือ JLV เป็นการรวมตัวระหว่างบริษัทต่างชาติที่ให้บริการ
ด้านกฎหมายกับบริษัทของสิงคโปร์ที่ให้บริการด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมเป็นบริษัทเดียว
ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ หรือเป็นการควบรวมในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วน (Partnership) ซึ่ง
ทนายความต่างชาติที่ถูกจ้างโดย JLV และกรรมการหรือหุ้นส่วนชาวต่างชาติของบริษัทที่เป็น JLV 

                                           
79 U.S. Department of State, “2014 Investment Climate Statement,” 
http://www.state.gov/documents/organization/227436.pdf 

http://www.state.gov/documents/organization/227436.pdf
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สามารถท างานที่เกี่ยวกับกฎหมายสิงคโปร์ได้ ในขณะที่ FLA เป็นการท าสัญญาลายลักษณ์อักษร
ระหว่างบริษัทต่างชาติที่ให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัทของสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันให้บริการด้าน
กฎหมายในสิงคโปร์ ทนายความต่างชาติที่ถูกจ้างโดย FLA และกรรมการหรือหุ้นส่วนชาวต่างชาติของ
บริษัทที่เป็น FLA สามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายสิงคโปร์ได้ แต่การแสดงความคิดเห็น 
หรือว่าความต้องมอบให้เป็นหน้าที่ของนักกฎหมายชาวสิงคโปร8์0 

อย่างไรก็ดี  ทนายความต่างชาติต้องผ่านการทดสอบผู้ปฏิบัติงานต่างชาติ (Foreign 
Practitioner Examinations) ที่จัดโดย SILE (Singapore Institute of Legal Education) ก่อนที่จะ
สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสิงคโปร์ได้ เมื่อสอบผ่านแล้ว จึงสามารถยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อ
ขอปฏิบัติงานด้านกฎหมายสิงคโปร์ ซึ่งกฎหมายสิงคโปร์ที่ต่างชาติสามารถท าได้ส่วนมากจะเกี่ยวข้อง
กับการค้าและการลงทุน เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับธนาคาร กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ และ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา81  

โดยสรุป บริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสิงคโปร์มีข้อจ ากัดไม่ให้ต่างชาติท า
ได้โดยอิสระ แต่ต้องท าในรูปแบบร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นเท่านั้น และยังมีข้อจ ากัดในการให้บริการได้
เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากอุปสงค์ต่อบริการด้านกฎหมาย
ประเภทดังกล่าวมีมาก เนื่องจากสิงคโปร์มีความต้องการดึงดูดบุคลากรด้านกฎหมายที่มีศักยภาพสูง
และสามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานสากลจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
เพื่อให้มาต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น 

4.4.2.3 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยการผลิตที่ส าคัญอย่างที่ดินและแรงงานมีลักษณะพิเศษ เช่น ในกรณีของที่ดินนั้น กระทรวง
ยุติธรรม (Ministry of Law) เป็นผู้ดูแลที่ดินของรัฐทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
ที่ดินทั้งหมดในสิงคโปร์82  การที่ที่ดินอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรมสะท้อนว่า การ
จัดการที่ดินในสิงคโปร์นั้นเน้นให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในขณะเดียวกัน กฎหมายแรงงานของสิงคโปร์ก็มีการแยกประเภทของแรงงานและมีการ
ก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานแรงงานแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน โดยแรงงานทักษะและผู้เชี่ยวชาญจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าแรงงานประเภทอื่น เนื่องจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากรท าให้สิงคโปร์มีการ

                                           
80 Charles Lim Aeng Cheng, “Legal Systems in ASEAN- Singapore: Chapter 6 The Legal Profession,” 
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp6.pdf  
81 Singapore Institute of Legal Education, “Foreign Practitioner Examinations,” http://www.sile.edu.sg/foreign-
practitioner-examinations  
82 Singapore Land Authority, “Management of State Land and Buildings,” http://www.sla.gov.sg/htm/ser/ser02.htm  

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp6.pdf
http://www.sile.edu.sg/foreign-practitioner-examinations
http://www.sile.edu.sg/foreign-practitioner-examinations
http://www.sla.gov.sg/htm/ser/ser02.htm
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พัฒนาและพึ่งพาเทคโนโลยีในระดับสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของประเทศให้สามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ จึงต้องการแรงงานที่มีทักษะและความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  

 กฎหมายที่ดิน 

การก ากับดูแลที่ดินในสิงคโปร์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Singapore Land Authority 
(SLA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้กระทรวงยุติธรรม การถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่
ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยในสิงคโปร์สามารถท าได้ เช่นเดียวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่การ
ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในสิงคโปร์ มีข้อจ ากัดส าหรับ
ชาวต่างชาติ โดยกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในสิงคโปร์อยู่ภายใต้กฎหมาย Residential Property Act 
(Chapter 274)83 84 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่า ต้องการให้บุคคลสัญชาติสิงคโปร์มีสิทธิใน
การอยู่อาศัยและเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของตนก่อน จึงก าหนดนิยามของ 
“บุคคลต่างชาติ (foreign person)” ภายใต้กฎหมายที่ดินให้ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด และองค์กร (society) ที่ไม่มีสัญชาติสิงคโปร์  

กฎหมายน้ีก าหนดห้ามไม่ให้มีการโอนหรือขายสิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่
อาศัย หรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและกองทุนดังกล่าว  นอกจากนี้ หากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
จ ากัดที่มีสัญชาติสิงคโปร์ที่มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในสิงคโปร์อยู่ในครอบครอง 
กลายสภาพเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดต่างชาติแล้ว หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่
อยู่ในครอบครองเหล่านั้นจะถูกยกเลิกทันที (มาตรา 9)   

รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวยังมีความรัดกุมในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ โดยระบุห้ามไม่ให้พลเมือง
สิงคโปร์ซื้อหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้แทน (nominee) 

                                           
83 ภายใต้ Residential Property Act (Chapter 274) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (residential property) หมายถึง 

(ก) ที่ดินเปล่า ซึ่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดติดอยู่ หรือเป็นที่ดินที่มีอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอื่นที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามกฎหมายฉบับอื่น 
(ข) บ้าน อาคาร หรือสถานที่ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวมา ที่ได้รับอนุญาต ให้สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย  
     Planning Act (Chapter 232) หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการใช้บ้านส าหรับการอยู่อาศัย 
(ค) ที่ดินซึ่งถูกจัดสรรพ้ืนที่ (zone) ส าหรับการอยู่อาศัยตาม Master Plan 
(ง) ที่ดินหรืออาคารอื่นซึ่งถูกจัดสรรพื้นที่ใน Master Plan ซึ่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมประกาศไว้ในรัฐกิจจานุเบกษาให้เป็น 
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 
84 ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ส าหรับอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ Residential 
Property Act  ชาวต่างชาติสามารถท าการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและประกอบธุรกิจได้โดย
การท าสัญญาซื้อขายหรือเช่า 
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ของบุคคลต่างชาติ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ อีกทั้งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกยึดด้วย  

อย่างไรก็ดี มาตรา 25 แห่ง Residential Property Act เปิดช่องให้บุคคลต่างชาติสามารถซื้อ
และถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยได้ โดยการขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม (restricted residential property)85  ส่วนมาตรา 4 อนุญาตให้บุคคลต่างชาติ
สามารถซื้อและถือครองอสังหาริมทรัพย์บางประเภทได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีฯ (non-
restricted residential property) (ดูตารางที่ 4.4)  

ตารางที่ 4.4 ประเภทของทีด่ินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 

ประเภทของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย 

ท่ีต้องขออนุญาตฯ ท่ีไม่ต้องขออนุญาตฯ 

1 ที่ดินเปล่าเพื่อการอยู่อาศัย  
2. ทาวน์เฮาส์ หรือบ้านที่สร้างติดกันเป็นแถว  
3. บ้านแฝด  
4. บังกะโล หรือบ้านเดี่ยว 
5. บ้านจัดสรรเพื่อการแบ่งขาย  
6. ร้านค้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์  
7. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสมาคม  
8. เทวสถาน  
9. หอพักคนงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ

บ้านพักประจ าที่ ไม่ ได้จดทะเบียนเป็น
โรงแรมตามกฎหมาย Hotels Act  

1. ห้องชุดในอาคารชุด  
2. ห้องชุดในห้องอยู่อาศัย  
3. บ้านจัดสรรเพื่อการแบ่งขายที่อยู่ในโครงการอาคารชุดที่ได้รับ

การรับรอง  
4. สิทธิในที่ดินที่เกิดจากสัญญาเช่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่

อาศัย ที่สัญญามีระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี รวมกับระยะเวลาที่ต่อ
อายุแล้ว  

5. ร้านค้าเพื่อการพาณิชย์  
6. อสังหาริมทรัพย์ส าหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
7. โรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

โดยสรุป ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ท าให้กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินในสิงคโปร์มุ่งที่จะท าให้พลเมืองชาว
สิงคโปร์ได้มีที่อยู่อาศัยในประเทศของตนก่อน จึงจ ากัดสิทธิ์ของชาวต่างชาติในการถือครอง
อสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์และบริษัท
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสิงคโปร์สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ  
การอยู่อาศัยในสิงคโปร์ได้ โดยบางประเภทต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ค่อนข้างผ่อนปรนต่อการถือครองที่ดินและ

                                           
85 การพิจารณาให้อนุญาตจะเป็นไปตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรา 25 ซึ่งระบุว่าชาวต่างชาติที่ควรได้รับอนุญาต ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร ์
(2) เป็นผู้ที่รัฐมนตรีเห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ หรือสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 
(3) บุคคลที่มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิงคโปร์ 
(4) บริษัทที่มีคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ที่ประสงค์จะซื้อที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้พ านักในสิงคโปร์เท่านั้น 
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อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลต่างชาติ โดยให้อ านาจรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอ านาจในการ
พิจารณาให้อนุญาตเป็นรายกรณีไป  

 กฎหมายแรงงาน 
ปัจจัยการผลิตส าคัญที่สิงคโปร์ขาดแคลนเช่นกัน คือ แรงงาน ข้อจ ากัดด้านแรงงานท าให้

สิงคโปร์เปิดรับคนต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศเป็นจ านวนมาก เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีระดับการ
พึ่งพาแรงงานต่างชาติสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กฎหมายแรงงานของสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับ
แรงงานต่างชาติ โดยได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่น86  

สิงคโปร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน คือ Employment Act (Chapter 91) ส่วน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานของคนต่างด้าวในประเทศสิงคโปร์ คือ Employment of Foreign 
Manpower Act (Chapter 91A) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก ากับควบคุมการท างานของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติ
สิงคโปร์  การออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการออกกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตท างานของแรงงานต่าง
ด้าวในสิงคโปร์  โดยมาตรา 5 ของรัฐบัญญัติดังกล่าวระบุห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวท างานใน
ประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีใบอนุญาตท างานที่ถูกกฎหมายและห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ขัด
กับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน เช่น ลักษณะของงาน สถานที่ท างาน และชั่วโมงท างาน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ แรงงานทักษะสูงและ
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ  แรงงานทักษะและกึ่งทักษะ และแรงงานชั่วคราว  

โดยสรุป กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวในสิงคโปร์ค่อนข้างยืดหยุ่นและเปิดกว้าง
ต่อคนต่างชาติ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้แรงงานทุกระดับเข้าไปท างานในสิงคโปร์ได้ โดยในหลายกรณี
จะก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้จัดการและรับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใน
สิงคโปร์เพื่อขอใบอนุญาตท างานซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่างชาติอีกด้วย   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสิงคโปร์ไม่มี
กระบวนการหรือมาตรการในการคัดกรองการลงทุนของต่างชาติ ขั้นตอนการก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับกระบวนการในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ส่วนภาคบริการใน 4 สาขาที่
ยังคงมีการควบคุมการลงทุนจากต่างชาติอยู่นั้นมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะส าหรับการ
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในแต่ละสาขาบริการ นอกจากนี้สิงคโปร์มีการจ ากัดสิทธิ์ของชาวต่างชาติ
ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์  แต่ชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์และบริษัท

                                           
86 อนึ่ง แรงงานต่างชาติที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายแรงงานสิงคโปร์นั้น หมายถึง แรงงานต่างชาติในระบบที่เข้า
เมืองและมีการจ้างงานถูกต้องตามกฎหมายสิงคโปร์เท่านั้น  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ เช่น คนเข้าเมือง หรือความมั่นคง 
อาจท าให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติต่างออกไปตามแต่ละกรณี 
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ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสิงคโปร์สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่
อาศัยในสิงคโปร์ได้ โดยบางประเภทต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

4.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในรายสาขาที่เกี่ยวกับการก ากับ

ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

รูปแบบของกฎหมายสิงคโปร์มีล าดับชั้นที่คล้ายคลึงกับกฎหมายไทย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายที่มีล าดับศักดิ์สูงสุดในสิงคโปร์ โดยมีรัฐบัญญัติเป็นกฎหมายซึ่งมีล าดับศักดิ์รองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญ และไม่สามารถขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้ โดยทั่วไปแล้วรัฐบัญญัติมักก าหนดและ
ควบคุมเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติมักถูกระบุไว้ในกฎหมายล าดับ
รอง (Subsidiary legislation) ที่ออกตามมา รัฐบัญญัติจะมีเลขบทหรือที่เรียกว่า Chapter น าหน้า 
ส่วนกฎหมายล าดับรอง คือ กฎหมายซึ่งถูกตราภายใต้รัฐบัญญัติโดยหน่วยงานที่รัฐบัญญัตินั้นระบุให้
เป็นหน่วยงานหรือผู้ที่มีอ านาจบังคับใช้รัฐบัญญัติ เพื่อลงรายละเอียดการบังคับใช้และข้อปฏิบัติเพื่อ
ประกอบรัฐบัญญัติ  

กฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติ ดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อข้างต้น โดยมี Companies 
Act (Chapter 50) เป็นกฎหมายหลักที่ก าหนดข้อบทเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ และ
มีกฎหมาย Business Registration Act (Chapter 32) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎระเบียบในการจด
ทะเบียนทางธุรกิจในสิงคโปร์ โดย ACRA มีหน้าที่รับจดทะเบียนการจัดตั้งธุรกิจในแต่ละรูปแบบภายใต้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องได้แก่ Companies Act (Chapter 50) Limited Liability Partnerships Act 
(Chapter 163A) และ Limited Partnerships Act (Chapter 163B) 

นอกจากนี้ ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.4.1 เรื่องการก าหนดนิยามคนต่างด้าวนั้น จะเห็นได้ว่า 
Companies Act (Chapter 50) ได้ก าหนดนิยามของ บริษัทต่างชาติ ไว้โดยค านึงถึงสถานที่จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทว่าจดทะเบียนภายในหรือภายนอกสิงคโปร์ โดยไม่ค านึงถึงสัญชาติของนักลงทุน 
ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Liability Partnerships Act (Chapter 
163A)) และกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnerships Act (Chapter 163B)) 
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการธนาคาร (Banking Act (Chapter 19)) ได้ระบุอ้างอิง
นิยามของ บริษัทต่างชาติ ไว้ตามนิยามที่ก าหนดไว้ใน Companies Act (Chapter 50) เช่นกัน 

ส่วน Business Registration Act (Chapter 32) ได้ก าหนดนิยามของ ธุรกิจต่างชาติ ไว้โดย
ค านึงถึงสถานที่ตั้งของส านักงานหรือสถานประกอบการทางธุรกิจว่าตั้งอยู่ในหรือนอกสิงคโปร์ โดยไม่
ค านึงถึงสัญชาติของนักลงทุน ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnerships Act 
(Chapter 163B)) ได้ระบุอ้างอิงนิยามของ ธุรกิจต่างชาติ ไว้ตามนิยามที่ก าหนดไว้ใน Business 
Registration Act (Chapter 32) เช่นกัน 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวนั้นจะเชื่อมโยงกันในประเด็นเกี่ยวกับนิยามของบริษัทหรือธุรกิจต่างชาติที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจในแต่ละรูปแบบ โดยกฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจในแต่ละรูปแบบ
จะอ้างอิงไปยังนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักอย่าง Companies Act (Chapter 50) และ 
Business Registration Act (Chapter 32)  

4.4.4 สรุป 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดเสรีด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยไม่มี
กฎหมายที่จ ากัดการลงทุนของต่างชาติ นักลงทุนต่างชาติสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์โดย
ไม่มีเงื่อนไขเรื่องสัดส่วนของต่างชาติ ยกเว้นเพียง 4 สาขาธุรกิจบริการที่ยังมีการก ากับควบคุมการ
ลงทุนจากต่างชาติ  

กฎหมายภายในประเทศของสิงคโปร์มีบทบัญญัติที่ระบุถึงขอบเขตนิยามคนต่างด้าวทั้ง
รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเรื่องสัญชาติซึ่งระบุถึงสถานะและประเภทของคนที่จะได้รับสัญชาติสิงคโปร์ 
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ
แต่ละประเภท เช่น Companies Act (Chapter50) ที่ค านึงถึงสถานที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทว่าจด
ทะเบียนภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์ และ Business Registration Act (Chapter32) ที่
ค านึงถึงสถานที่ตั้งของส านักงานหรือสถานประกอบการทางธุรกิจว่าตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศสิงคโปร์ 
โดยทั้ง 2 ฉบับไม่ค านึงถึงสัญชาติของนักลงทุนว่าเป็นคนสิงคโปร์ หรือนักลงทุนต่างชาติแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ เนื่องจากสิงคโปร์ไม่มีกฎระเบียบที่จ ากัดการลงทุนของคนต่างด้าว ท าให้การก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสิงคโปร์ไม่มีกระบวนการหรือมาตรการในการคัดกรองการลงทุน
ของต่างชาติ ขั้นตอนการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจจึงให้ความส าคัญกับกระบวนการในการจด
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวจึงมีเพียงประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและนิยามของบริษัทหรือธุรกิจต่างชาติที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจในแต่ละรูปแบบ  

4.5 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในหลายประเทศโดยมากแล้วมักไม่มีการจ ากัดสัดส่วนการ
ถือหุ้นจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือแม้แต่สิงคโปร์ก็มิได้มีการจ ากัดหุ้นส่วนการ
ลงทุนของต่างชาติเช่นกัน ยกเว้นเพียงบางอุตสาหกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการสงวนในกิจการประเภทเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมือง
แร่ น้ ามันด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเนื่องจากเป็นการเข้ามาใช้ทรัพยากรของประเทศ รวมทั้ง
ยังมีการจ ากัดสิทธิการลงทุนในบางอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระเบิด 
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อุตสาหกรรมอวกาศ กิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมด้วยเหตุผลของความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่ง
ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้แต่จ าเป็นต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจนั้นๆ พิจารณา
และกลั่นกรองทั้งสัดส่วนการลงทุนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศ 

ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดเสรีด้านลงทุนด้วยนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนโดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติ จึงถือว่าเป็นประเทศที่อ านวยความ
สะดวกด้านการลงทุนให้กับต่างชาติอย่างมาก หากแต่ยกเว้นเพียง 4 สาขาธุรกิจเท่านั้น ซึ่งได้แก่ 
สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร และบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ของประเทศ ด้วยเหตุผลที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

ขณะที่ประเทศสหราชอาณาจักรกลับมิได้มีการสงวนหรือจ ากัดการลงทุนจากต่างชาติใน
กิจการใดเลย ยกเว้นเพียงแต่การเข้ามาควบรวมกิจการของนักลงทุนต่างชาติที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การผูกขาดภายในประเทศ ซึ่งจะมกีระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นรายกรณีไป 

อนึ่ง การจ าก ัดส ิทธ ิในการลงท ุนของคนต ่างชาติในกรณ ีศ ึกษาทั้ง 3 ประเทศนั้นจะม ีเฉพาะ
ส าหร ับกิจการไม่ก ี่สาขาซึ่งเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม การใช้ทร ัพยากรธรรมชาติ  
ความปลอดภัยและมั่นคงของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยก าหนดให้บริการทุกประเภทเป็นธ ุรกิจที่
ห้ามคนต่างชาติประกอบกิจการเนื่องจากคนไทยไม ่มีความพร ้อมในการแข ่งข ันตามบ ัญช ีแนบท ้าย 
พ.ร.บ. การประกอบธ ุรก ิจของคนต ่างด ้าว พ.ศ. 2542 โดยไม ่ได้มีการพิจารณาในรายละเอ ียดของสาขา
ว่าสอดคล ้องกับแนวนโยบายด้านการลงทุนและการพ ัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ ท าให้การ
ประกอบก ิจการของคนต ่างด ้าวในประเทศไทยม ีอ ุปสรรคอย ่างย่ิง 
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และสิงคโปร์ 

หัวข้อ ญี่ปุ่น อังกฤษ สิงคโปร ์

กฎหมายหลัก 
(นิยามคนต่าง
ด้าว) 

- Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act 
No. 228 of December 1, 1949) 

“นักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investor)” หมายถึง 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ที่เข้ามาลงทุนในญี่ปุ่น 
1. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นพ านักอาศัยในประเทศ 
2. นิติบุคคลหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ

ต่างประเทศ หรือนิติบุ คคลหรือองค์กรที่ มี
ส านักงานใหญ่ตั้งขึ้นในต่างประเทศ 

3. บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงได้โดยโดยบุคคลในข้อ (1) หรือข้อ (2) 
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 

4. นิติบุคคลหรืองค์กรใดที่มีบุคคลในข้อ (1) เป็น
กรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

- Companies Act (Act No. 86 of July 26, 2005) 
“บริษัทต่างชาติ (Foreign Company)” หมายถึง นิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือ
องค์การต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
บริษัทหรือคล้ายบริษัท 
 

- The Companies Act 2006 
บริษัทต่างด้าว (Overseas Company) คือบริษัท
ที่ก่อตั้งในต่างประเทศ 
 

- Companies Act (Chapter50)  
“บริษัทต่างชาติ” (Foreign Company) หมายถึง 

(c) บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือรูปแบบองค์กร
อื่นที่จดทะเบียนจัดตั้งนอกประเทศสิงคโปร์ หรือ 

(d) ประชาคม สมาคม หรือรูปแบบองค์กรอื่นที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งอาจด าเนินการฟ้องร้องหรือ
ถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายของประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
องค์กรนั้น หรือถือครองทรัพย์สินในนามของเลขานุการหรือ
พนักงานอื่นขององค์กรซึ่งได้รับแต่งตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวโดยไม่มีส านักงานใหญ่หรือสถานประกอบการทาง
ธุรกิจตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 

- Business Registration Act (Chapter32) 
“ธุรกิจต่างชาติ” (Foreign Firm) หมายถึง บริษัท บุคคล 
หรือบรรษัทที่มีสถานประกอบการทางธุรกิจตั้งอยู่นอก
ประเทศสิงคโปร์ ส่วนบุคคลใดที่มีสถานประกอบการทาง
ธุรกิจตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจใน
สิงคโปร์ตามกฎหมายฉบับนี้  
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หัวข้อ ญี่ปุ่น อังกฤษ สิงคโปร ์

กฎหมายเฉพาะ
รายสาขา 
(นิยามคนต่าง
ด้าว) 

- Civil Aeronautics Act (Act No. 231 of 1952) 
“คนต่างชาติ (Foreign nationals)” คือ  

ก) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น  
ข) รัฐของต่างชาติ นิติบุคคลหรือเทียบเท่านิติ

บุคคลของต่างชาติ  
ค) นิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ตั้ งขึ้นภายใต้

กฎหมายหรือกฎระเบียบของต่างชาติ และ 
ง) นิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลในข้อ ก) ถึง 

ค) ข้างต้นที่มีสิทธิเสียงออกมากกว่าหนึ่งใน
สาม 

- Act on Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation, etc. : NTT (Act No. 85 of December 
25, 1984) 
“คนต่างชาติ (Foreign nationals)” ได้แก่ 

(1) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น 
(2) รัฐบาลหรือตัวแทนของต่างประเทศ 
(3) นิ ติ บุ ค ค ล ที่ ตั้ ง ขึ้ น ภ า ย ใ ต้ ก ฎ หม า ย ข อ ง
ต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นจากต่างประเทศ 
(4) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในข้อ (1) –(3) ที่มี
สิทธิออกเสียง โดยสัดส่วนของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

- - Broadcasting Act (Chapter 28)  
บริการกระจายเสียงและออกอากาศของต่างชาติ หมายถึง 
บริการกระจายเสียงและออกอากาศจากภายนอกสิงคโปร์ที่
สามารถรับสัญญาณได้ในสิงคโปร์ และยังหมายรวมถึงการ
รับส่งสัญญาณภายในสิงคโปร์ที่ถูกครอบครอง ควบคุม หรือ
จัดการ โดยหรือกระท าในนาม 1) รัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ ไม่ว่าจะพ านักอยู่ในสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม 
2) บริษัท สมาคม หรือองค์กร ที่จัดตั้งโดยกฎหมายที่มีผล
บังคับใช้ภายนอกสิงคโปร์ ไม่ว่าจะมีส านักงานสาขา หรือสถาน
ประกอบกิจการในสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม หรือ 3) บุคคลที่ไม่ใช่
พลเมืองสิงคโปร์ ไม่ว่าจะพ านักอยู่ในสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม 
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หัวข้อ ญี่ปุ่น อังกฤษ สิงคโปร ์

ทั้งทางตรงและทางอ้อมของคนต่างชาติในบริษัท
จะต้องเกินกว่าหนึ่งในสาม  

การก ากับดูแล
ทั่วไป 

การจัดตั้งบริษัท และการจดทะเบียนพาณิชย์ ก ากับดูแล
โ ด ย  the Lagal Affair Bereau ภ า ย ใ ต้ ก ฎ ห ม า ย 
Corporate Law หรือ Japanese Commercial Code 

ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลการลงทุนจากต่างประเทศที่

ชัดเจน แต่หากรัฐบาลเห็นว่าการลงทุนจาก

ต่างประเทศอาจขัดกับผลประโยชน์ประเทศชาติ 
รั ฐมนตรีที่ เ กี่ ยวข้ องสามารถส่ ง เ รื่ อ ง ให้ แก่
หน่วยงานก ากับดูแลของสาขาธุรกิจนั้นๆ ประเมิน 
และรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสามารถส่งเรื่องต่อให้ 
Competition and Markets Authority (CMA)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลตลาดและ
การแข่งขันของรัฐบาล ภายใต้กฎหมาย The 
Enterprises Act 2002 เพื่อพิจารณาอีกรอบหนึ่ง 

ไม่มีมาตรการคัดกรองหรือกระบวนการอนุมัติการลงทุนจาก
นักลงทุนต่างชาติ การลงทุนจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่
มีข้อจ ากัดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนักลงทุนต่างชาติ
สามารถลงทุนประกอบธุรกิจด้วยตนเองทั้งหมด หรือลงทุน
ร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในสิงคโปร์ก็ได้ และสามารถถือ
หุ้นได้ 100% ในเกือบทุกธุรกิจสาขา โดยไม่มีการก าหนดอัตรา
ขั้นต่ าของเงินลงทุน และอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ รวมทั้งให้อิสระในการโอนเงินตรา
ต่างประเทศ และผลก าไรในการประกอบธุรกิจกลับคืน
ประเทศผู้ลงทุนได้  

การก ากับดูแล
รายสาขา 

กิจการที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง ความ
ปลอดภัย รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ จะต้องมีการ
พิจารณาและกลั่นกรองการลงทุน โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศ
ญี่ปุ่น 

หน่วยงานก ากับดูแลรายสาขา อาทิ  
- The Office of Communications ส าหรับธุรกิจ
เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน  
- Office of Gas and Electricity Markets 
ส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน  
- Office of Rail and Road ส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน 

- ภาคบริการสื่อสารมวลชนในสิงคโปร์ยังถูกก ากับควบคุมโดย

รัฐบาลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเหตุผลด้านการเมืองและความ
มั่นคง  

- การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสิงคโปร์มีความ

ยืดหยุ่นสูงมาก เพราะไม่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการก ากับดูแลกิจการหลักๆ ไว้ในกฎหมาย ทุก
อย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ IDA โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตร ี
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หัวข้อ ญี่ปุ่น อังกฤษ สิงคโปร ์

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจตาม Banking 

Act ในการอนุมัติการควบรวมกิจการธนาคาร และการถือ
หุ้นในสถาบันการเงิน โดยให้พิจารณาว่าการควบรวมกิจการ
ธนาคารหรือการถือหุ้นนั้นตั้งอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติ
หรือไม่ 

- บริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสิงคโปร์มี

ข้อจ ากัดไม่ให้ต่างชาติท าได้โดยอิสระ ต้องท าในรูปแบบร่วม
ทุนกับบริษัทท้องถิ่นเท่านั้น และยังมีข้อจ ากัดในการ
ให้บริการได้เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการส่งเสริมและการก ากับดูแล 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสม 

5.1 บทน า 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 เป็นกฎหมายควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ตราขึ้นมาบังคับใช้แทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  281 
เพื่อที่จะให้มาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดย
ก าหนดนิยามของคนต่างด้าว และประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจในไทยได้ ซึ่ง
กฎหมายนี้ก าหนดให้พิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติจากเกณฑ์สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้นในบริษัท
ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด หากบริษัท/นิติบุคคลใดมีบุคคลหรือบริษัทต่างด้าวถือหุ้นใน
บริษัทเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด ถือได้ว่า มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติ  

การพิจารณาสถานะบริษัทต่างชาติโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวเหมาะส าหรับธุรกิจที่เปิดให้ต่างชาติ
เข้ามาด าเนินธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับหุ้นส่วนต่างชาติ แต่ในกรณีที่ธุรกิจใดๆ ที่ไทยยังไม่เปิด
เสรีให้ต่างชาติเข้ามาด าเนินการได้เต็มรูปแบบโดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเพดานการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ นั้น ข้อจ ากัด
เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติอาจเป็นหนทางให้ต่างชาติหลีกเลี่ยงกฎหมายในลักษณะการถือ
หุ้นทางอ้อม (indirect holding) หรือมีอ านาจการควบคุมการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของ
บริษัทในฐานะกรรมการ (Board) ของบริษัท หรือเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการออกเสียง (Voting Share) 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม 

การก าหนดรายการประเภทธุรกิจที่ได้รับความคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ ท าให้ทุนต่างชาติจ านวนมากอ าพรางตนเข้ามาประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้ง
อย่ า งถู กกฎหมายด้ วยการถื อหุ้ นทา งอ้ อม  และอย่ า งผิ ดกฎหมายด้ วยการถื อหุ้ นผ่ าน 
นอมินีไทย เพื่อลดภาระต้นทุนจากความยุ่งยากในการขออนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปัญหาที่ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบัญญัติกฎหมายไว้
เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในทางหนึ่ง หน่วยงานในภาครัฐของไทยต้องการสงวนอ านาจใน
การกลั่นกรองการลงทุนของต่างชาติผ่านการก าหนดรายการประเภทธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐไทย
มีมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการภายในประเทศ แต่ในอีกทางหนึ่ง เศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพา
ทุนต่างชาติ จึงมีการผ่อนปรนนิยามให้คนต่างชาติสามารถถือหุ้นทางอ้อมได้  วิธีการดังกล่าวท าให้
นโยบายการลงทุนของคนต่างชาติของไทยขาดความชัดเจนและขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 
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นอกจากนี้ จากการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า 
โดยทั่วไปแล้วประเทศท ี่พ ัฒนาแล ้วจะไม ่ม ีกฎหมายแม ่บทที่จ าก ัดหุ ้นส ่วนต ่างชาติ แต ่จะม ีกฎหมาย
เฉพาะในรายสาขาบร ิการไม ่กี่สาขาท่ีเกี่ยวข้องก ับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความสงบเรียบร้อย หรือเศรษฐกิจของชาติ ที่ม ักมีบทบ ัญญ ัต ิเกี่ยวก ับค าน ิยาม และข ้อจ าก ัดการถ ือหุ ้น
ของคนต ่างชาติ รวมทั้งม ีกฎหมายที่ใช้ควบค ุมการเข ้ามาควบรวมก ิจการภายในประเทศของบร ิษ ัท
ต ่างชาติ และจากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของประเทศ
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์  พบว่า ประเทศเหล่านี้ไม่มีการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นจาก
ต่างชาติ ยกเว้นเพียงบางอุตสาหกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  

จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของไทยซึ่งจ ากัด
สิทธิของคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทน้ันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังต้องพึ่งพาทุนต่างชาติในการพัฒนาเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ และการ
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่มีผู้ประกอบการน้อยรายในหลายสาขาบริการอันจะเป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายอาจตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงดังกล่าวจึงมิได้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่าที่ควร  

การศึกษาในบทนี้จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการส่งเสริมและการก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เหมาะสม โดยคณะผู้วิจัยจัดท าร่างข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้น
เกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย การก าหนดนิยามคนต่างด้าว กระบวนการและ
วิธีการในการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยด าเนินการจัด
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อน าเสนอข้อเสนอทางเลือกเบื้องต้นนี้ โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อน ามาจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการส่งเสริมและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่
เหมาะสม 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าการปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นั้นควรด าเนินการปรับปรุงเป็นแบบ “package” กล่าวคือ ควรปรับปรุงใน 
2 ส่วนไปพร้อมกัน ได้แก่ การปรับปรุงนิยามของคนต่างด้าวให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และการปรับปรุง
สาขาธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการโดยปรับลดสาขาธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 ให้น้อยลง พร้อม
ทั้งปรับบัญชี 3 ให้เป็นรูปแบบ “negative list” โดยมีแนวทางการด าเนินการทั้งหมด 6 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
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1. เปลี่ยนแปลงบัญชี 3 ซึ่งจะไม่มี “บริการอื่นๆ” อีกต่อไป แต่จะเป็น negative list ที่
ระบุช่ือสาขาบริการที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน 

2. ประกาศให้ธุรกิจบริการที่เคยได้รับการคุ้มครองที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
แข่งขันจากต่างประเทศเข้ามายื่นเหตุผลและความจ าเป็นที่ยังต้องการความคุ้มครอง
ต่อไปแก่คณะกรรมการประกอบกิจการของคนต่างด้าว การด าเนินการดังกล่าวจะท า
ให้ธุรกิจบริการไทยมีโอกาสปรับตัว  และสามารถปลดรายชื่อบริการที่ไม่มีการ
ให้บริการในประเทศไทยออกไปจากบัญชีสาม การด าเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ปีเพื่อแปลงบัญช ี3 จาก positive list มาเป็น negative list 

3. ยกเลิกการคุ้มครองธุรกิจบริการที่มีลักษณะ 2 ประการ คือ 1) ธุรกิจบริการที่มีการ
ผูกขาด มีแข่งขันน้อยรายในตลาด หรือตลาดกระจุกตัว เช่น พลังงาน โทรคมนาคม 
เป็นต้น 2) ธุรกิจที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น การเงิน โทรคมนาคม การวิจัย
และพัฒนาทุกรูปแบบ การศึกษาระดับวิชาชีพและการศึกษาระดับสูง  บริการ
กฎหมาย บริการบัญชี ขนส่ง โลจิสติกส์ ฯลฯ 

4. ปรับเปลี่ยนบทบาทคณะกรรมการฯ (ซึ่งก าหนดไว้แล้วในมาตรา 26) จากการ “ถอน” 
สาขาบริการออกจาก positive list เป็นการ “เพิ่ม” สาขาบริการใน negative list 

5. ควรมีข้อก าหนดให้กรรมการจะต้องจัดให้มีรายงานการศึกษาในทางวิชาการเกี่ยวกับ
ผลได้เสียจากการจ ากัด/ไม่จ ากัดหุ้นส่วนต่างชาติและเปิดให้รับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบจากผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง คือจากทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า ปลาย
น้ าและผู้บริโภคในรายสาขาบริการด้วย และน าเสนอข้อสรุปจากการรับฟังความ
คิดเห็นเป็นเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อรัฐมนตรี 

6. ปรับปรุงนิยามของบริษัทต่างด้าวให้รัดกุมยิ่งขึ้นดังเช่นในต่างประเทศ ในกรณีที่มีการ
ด าเนินการดังกล่าวควรให้การคุ้มครองแก่บริษัทต่างด้าวที่มีการประกอบกิจการเดิม
อยู่แล้วส าหรับกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย แต่ในกรณีของกิจการที่ไม่เป็น
ประโยชน์ เช่น สถานบันเทิง ควรด าเนินการอย่างจริงจังในการยุบเลิกธุรกิจเหล่านี้ที่
เป็นบริษัทต่างด้าว 
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5.2.1 การปรับปรุงสาขาธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการ 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท าร่างข้อเสนอเบื้องต้นของ “รายการข้อสงวนในบัญชี 3” ซึ่งจ าแนก
ตามประเภทธุรกิจที่ควรสงวนดังนี ้

ข้อเสนอบริการบัญช ี3 
(รายชื่อธุรกิจที่สงวนที่พบเจอในกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของคนตา่งด้าวในประเทศอื่นๆ) 

บริการที่เกี่ยวกับธุรกิจบาป (sin services)  

 ธุรกิจสถานบันเทิง  

 ธุรกิจการพนัน  

 ธุรกิจขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล ์ 
บริการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด (ที่ยังไม่อยู่ในปัญช ี2 หรือ 3)  

 สถานพยาบาล (การใช้ทรัพยากรแพทย)์  

 อสังหาริมทรัพย์  
บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

 ธุรกิจไปรษณีย์ธรรมดา  

 ธุรกิจการซื้อขายและส่งน้ าประปา  

 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่งและขายปลีก  
บริการที่อาจมผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมท้องถ่ินที่ขาดศักยภาพในการแข่งขนั (ต้องมีระยะเวลาใน
การปรับตัวทีช่ัดเจน)  

 การท าการประมง (2)  

 การท าป่าไม้จากป่าปลูก (3)  

 ค้าปลีก/ค้าส่ง  

 ก่อสร้าง (ขนาดย่อม)  

 บริษัททัวร ์ 

 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 ฯลฯ 
บริการอื่นๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะซึ่งก าหนดหุ้นส่วนต่างชาต ิ 

 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกนัภัย  

 กิจการการบิน  

 ฯลฯ  
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5.2.2 การปรับปรุงนิยามของคนต่างด้าว 

ส าหรับการปรับปรุงนิยามของคนต่างด้าวให้มีความรัดกุมขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควร
ก าหนดให้นิยามคนต่างด้าวต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านประกอบกันได้แก่  

 มีการพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน โดยพิจารณา
จากสัดส่วนของหุ้นที่เป็นทุนและใช้วิธีการค านวณแบบตัวคูณ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) 

 พิจารณาการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่มากกว่าร้อยละ 50 

 พิจารณาสัญชาติของกรรมการข้างมาก โดยค านึงถึงสัดส่วนของจ านวนกรรมการสัญชาติไทย
ต่อกรรมการต่างชาต ิ

 พิจารณาสัญชาติของผู้มีอ านาจในการลงลายมือชื่อ ซึ่งสะท้อนถึงอ านาจในการบริหารจัดการ
บริษัท 

5.2.3 การกลั่นกรองการลงทุนของคนต่างด้าวในระยะยาว 

นอกจากนี้ ในกรณีที่บัญชี 3 กลายเป็น negative list แล้ว การลงทุนในประเทศไทยจะเปิด
กว้างมากขึ้น ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องปรับปรุงการกลั่นกรองการลงทุนของคนต่างด้าวในระยะยาวโดย  

(1) มีข้อก าหนดให้บริษัทต่างชาติทุกรายที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่เข้ามาลงทุน วงเงินที่เข้ามาลงทุน การจ้างงาน โครงสร้างการ
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม รายชื่อและสัญชาติผู้ถือหุ้น มูลค่าทรัพย์สิน ฯลฯ ทุกปีเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่
ใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายการลงทุนของประเทศ  

(2) มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่กลั่นกรองการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ภายในประเทศอย่างมีนัยส าคัญ เช่นในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลีย โดยก าหนดให้การลงทุน (สะสม) 
ที่มีมูลค่าเกิน X บาทต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน
เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยหรือไม่  รวมทั้งการ
กลั่นกรองการเข้ามาซื้อกิจการขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยเหตุผลของความมั่นคงหรือการแข่งขัน 

5.2.4 กระบวนการและขั้นตอนในการก ากับดูแลการลงทุนของคนต่างด้าว 

การก ากับดูแลการลงทุนของคนต่างด้าวภายใต้ระบบใหม่มีกระบวนการและขั้นตอนหลักที่
ต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) ก าหนดลักษณะของโครงการที่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง โดยมีการก าหนดมูลค่า
การลงทุนขั้นต่ า โดยอาจจ าแนกระหว่างธุรกิจที่อ่อนไหว เช่น โทรคมนาคม วิทยุ 
โทรทัศน์ การเงิน พลังงาน ขนส่ง อาจมีเกณฑ์รายได้ขั้นต่ าที่ต่ ากว่าสาขาอื่นๆ เป็นต้น 
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และเกณฑ์รายได้ส าหรับผู้ลงทุนจากประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรีด้วย เช่น อาเซียน 
อาจต่ ากว่าเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับผู้ลงทุนจากประเทศที่ไม่ได้มีความตกลงการค้าเสรีด้วย 

(ข) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา “ผลประโยชน์” ของประเทศว่าพิจารณาจากตัวแปร
ใดบ้าง เช่น ผลกระทบต่อความมั่นคง ต่อการแข่งขันในตลาด ต่อรายได้ของภาครัฐที่
สามารถจัดเก็บได้จากภาษี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ฯลฯ ใน
กรณีของการควบรวมกิจการ 

(ค) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตามลักษณะของผู้ลงทุน เช่น ผู้ลงทุนที่อาจต้องมีการ
พิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ผู้ลงทุนที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์เจตนารมณ์ของ
การเข้ามาครอบครองธุรกิจว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่ อผลในเชิง
การเมือง เป็นต้น หรือผู้ลงทุนที่เป็นธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล ที่เคยมีคดีความ
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอาจมีการตรวจสอบความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในธุรกิจ
นั้นๆ เป็นต้น 

(ง) ก าหนดกระบวนการในการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการแก่ผู้ลงทุนต่างด้าว 

(จ) ก าหนดกระบวนการในการพิจารณา โดยระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน เช่น 
การประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันอาจต้องก าหนดให้ส านักแข่งขันทางการค้าเป็น
ผู้ด าเนินการในการจัดท ารายงานผลการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวร้องขอ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการดังกล่าวจะใช้
เวลาประมาณ 30 วัน หากเป็นโครงการที่ไม่มีปัญหา แต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ใน
ธุรกิจที่มีความอ่อนไหวสูงอาจต่อระยะเวลาในการพิจารณาได้อีก 90 วัน หากต้องชี้แจง
เหตุผลให้แก่ผู้ขออนุญาตและมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานผลการ
พิจารณา 

(ฉ) ก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุลการพิจารณาของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น 

 การเปิดเผยข้อมูล: การออกกฎเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
การเปิดเผยผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้แก่ผู้ร้องขอ 
รวมทั้งสรุปสถิติผลการพิจารณาในเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณะรับทราบอีกด้วย 
โดยอาจพิจารณาตัวอย่างของรายงานประจ าปีของ Foreign Investment 
Review Board ของออสเตรเลียที่ สามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็ บไซต์  
https://cdn.tspace.gov.au/uploads/sites/79/2017/04/1516 -FIRB-
Annual-Report.pdf   

https://cdn.tspace.gov.au/uploads/sites/79/2017/04/1516-FIRB-Annual-Report.pdf
https://cdn.tspace.gov.au/uploads/sites/79/2017/04/1516-FIRB-Annual-Report.pdf
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 การรับฟังความคิดเห็น: การพิจารณาผลกระทบของการลงทุนต่อเศรษฐกิจหรือ
สังคมจ าเป็นต้องมีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การออกระเบียบที่ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความเห็นของผู้
ทีมีส่วนได้เสียในกระบวนการพิจารณาค าขออนุญาลงทุนของคนต่างด้าวด้วย 

(ช) การอนุญาตการลงทุนมีระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น ประมาณ 1 ปี ผู้ขออนุญาตต้อง
ลงทุนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

(ซ) ออกแบบกระบวนการติดตามและตรวจสอบการลงทุนที่ ได้รับอนุญาตว่ามีการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการให้อนุญาตหรือไม่ 

5.2.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมก ากับดูแลการลงทุนของคนต่างด้าว 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมก ากับดูแลการลงทุนของคนต่างด้าวจากการก าหนดรายสาขา
ธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจที่ชัดเจนไปสู่การพิจารณาในรายโครงการมีข้อดีและ
ข้อด้อยดังนี ้

ข้อดขีองการกลั่นกรองการลงทุนของคนต่างด้าวในรายโครงการ คือ การไม่ระบุสาขาที่ห้ามคน
ต่างด้าวเข้ามาลงทุนท าให้ประเทศสามารถเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศได้ทุกธุรกิจ แต่ใน
ขณะเดียวกัน รัฐยังคงสามารถปฏิเสธการลงทุนของคนต่างด้าวในรายโครงการ หากการลงทุนดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ เช่น ในกรณีที่คนต่างด้าวเข้ ามาซื้อกิจการเหมืองแร่ใน
ประเทศไทยเพียงเพื่อที่จะผูกขาดธุรกิจการผลิตแร่ดังกล่าวในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกมากกว่าที่จะ
เข้ามาพัฒนาศักยภาพในการผลิตแร่ในประเทศไทย หรือในกรณีที่รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ เข้ามาซื้อ
กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินหรือการสื่อสารในประเทศอันจะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น ระบบดังกล่าวท าให้การก ากับดูแลการลงทุนจากต่างประเทศมี
ความยืดหยุ่น 

ข้อเสียของการกลั่นกรองการลงทุนของคนต่างด้าวในรายโครงการ คือ หากขาดกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจน และกระบวนการในการพิจารณาผลกระทบของการลงทุนของคนต่างด้าวที่โปร่งใส สอบทานได้
แล้ว จะเป็นการให้อ านาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้พิจารณาโดยปราศจากการ
ถ่วงดุล ท าให้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการวิ่งเต้น หรือคอร์รัปชันได้ ดังนั้น ในการน าระบบใหม่มาใช้นั้น 
จะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนากฎ กติกาในการประเมินผลกระทบของการลงทุนต่อ
เศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคงของประเทศที่ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาที่โปร่งใส 
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บทที่ 6 
ระบบการก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับดูแล 

โดยทั่วไปแล้ว ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีกฎระเบียบที่ใช้ในการ
จ ากัดการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติไม่มากก็น้อย ประเทศพัฒนาแล้วส่วนมากจะไม่มีการก าหนด
สาขาธุรกิจที่จ ากัดการลงทุนของคนต่างด้าวเพราะเห็นว่า การลงทุนจากต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจจึงไม่ควรปิดกั้นไม่ว่าจะในธุรกิจใด  แต่จะมีกระบวนการในการกลั่นกรองการ
ลงทุนที่อาจ “ขัดกับผลประโยชน์” ของประเทศ เช่น ในประเทศออสเตรเลีย เปิดให้ต่างชาติสามารถ
เข้ามาประกอบธุรกิจได้ หากแต่ข้อจ ากัดเพียงก าหนดเงื่อนไขของการเข้ามาซื้อกิจการภายในประเทศที่
มีมูลค่าเกิน 50 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 1,300 ล้านบาท ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
ก่อน ซึ่งจะพิจารณาจากความสอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก เป็นต้น 

ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนานั้น จะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
มากกว่าเนื่องจากต้องการรักษาให้ธุรกิจในประเทศไม่ตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนต่างชาติ แต่ก็มี
แนวทางในการสงวนธุรกิจเหล่านั้นที่แตกต่างกัน เช่น บางประเทศมีการก าหนดประเภทของธุรกิจ
จ ากัดการลงทุนของคนต่างด้าวในลักษณะที่เป็น positive list เช่นประเทศไทย ในขณะที่ส่วนมากจะมี
ข้อจ ากัดที่เป็น negative list เช่น อินโดนีเซีย 

การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการก าหนดประเภทธุรกิจที่ก ากับดูแลที่
จ ากัดมิให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
การก าหนดประเภทธุรกิจที่ประเภทธุรกิจที่ก ากับดูแล ส่วนที่สอง จะเป็นการให้ข้อยกเว้นหรือการผ่อน
ปรนข้อจ ากัด ส่วนที่สาม จะเป็นการศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการกลั่นกรองการอนุมัติหรือการ
ปฏิเสธการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ และส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุปผลการศึกษา 

6.1 การก าหนดประเภทธุรกิจท่ีก ากับดูแล 

 การเปิดเสรีทางการค้าและบริการโดยมากแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะไม่ค่อยมีข้อจ ากัด
ด้านการลงทุนของต่างชาติยกเว้นเพียงบางสาขาที่จะท าให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและ
มีผลกระทบต่อคนในชาติ จึงมักเป็นเพียงการจ ากัดเงื่อนไขบางประการที่นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถ
ท าได้ ขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนามักจะมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการเข้ามาประกอบกิจการของ
ต่างชาติมากกว่า เนื่องจากความไม่พร้อมทั้งในด้านเงินทุนและทรัพยากรภายในประเทศท าให้ประเทศ
ที่ก าลังพัฒนามักจะปิดกั้นการลงทุนจากต่างชาติมากกว่า  

แม้ว่าองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO) จะผลักดันให้ทุกประเทศทั่ว
โลกเปิดเสรีทางการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้ามากขึ้น หากแต่หลายประเทศมักจะมีวิธีการในการ
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จ ากัดหรือหลีกเลี่ยงการเปิดเสรีในธุรกิจหรือบริการที่ประเทศของตนยังไม่มีความพร้อมหรือธุรกิจที่
อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศซึ่งมีวิธีการ 2 รูปแบบได้แก่ 

1. เปิดเสรีทุกสาขาธุรกิจ แต่มีข้อยกเว้นเพียงบางสาขาหรือก าหนดไว้เป็น “รายการห้าม” 
หรือ “negative list” ทั้งนี้ negative list จะเป็นกิจการหรือธุรกิจที่ห้ามหรือสงวนไว้มิให้นักลงทุน
ต่างชาติประกอบธุรกิจเพื่อเหตุผลบางประการ  

2. เปิดเสรีเพียงบางสาขาธุรกิจ หรือก าหนดเป็น “รายการธุรกิจที่เปิดเสรี” หรือ “positive 
list” ซึ่งจะเป็นการก าหนดสาขาหรือธุรกิจที่อนุญาตให้นักลงทุนสามารถเข้ามาประกอบกิจการได้เลย  

6.1.1 การก าหนดประเภทธุรกิจแบบ negative list 

การก าหนดรายการธุรกิจเพื่อเปิดเสรีด้านการลงทุนแบบ “negative list” ส่วนมากมักเป็นที่
นิยมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ในการจัดท า negative list จะต้องจัดท าเหตุผลประกอบรายการ
ดังกล่าวโดยพิจารณาจากมาตรการ กฎระเบียบ ผลกระทบ รวมทั้งการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ 

1) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)  

2) การได้รับการประติบัติมากกว่าคนในชาติ (Most Favoured Nation Treatment)  

3) การเขาสตูลาด (Market Access)  

4) การก าหนดเง่ือนไขการจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Local Presence)  

5) การก าหนดเง่ือนไขการประกอบธุรกิจ (Performance requirements) และ  

6) การก าหนดเงื่อนไขสัญชาติผูบริหารและกรรมการ (Senior Management and Board of 
Directors)  

อนึ่ง การจัดท าเหตุผลประกอบรายการธุรกิจที่ “ห้าม” หรือ “สงวน” ดังกล่าวโดยทั่วไปมักจะ
ประกอบด้วย 2 บัญชีท้าย ได้แก่ บัญชีท้าย 1 (Annex I หรือ List I) จะเป็นกฎหมายกฎระเบียบใน
ปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับการเปิดเสรี และบัญชีท้าย 2 (Annex II หรือ List II) จะเป็นมาตรการหรือ
อุปสรรคที่อาจจะมีผลกระทบภาพรวมของประเทศในอนาคตได้ 

6.1.2 การก าหนดประเภทธุรกิจแบบ positive list 

การเปิดเสรีด้านการค้า การลงทุน และภาคบริการโดยใช้วิธีการก าหนดธุรกิจที่เป็น positive 
list เป็นวิธีการที่ประเทศก าลังพัฒนามักจะใช้กันเป็นส่วนมากรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากความไม่
พร้อมในการแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติ จึงเลือกที่จะเปิดเสรีเพียงบางสาขาเท่านั้น โดยจะระบุสาขาที่
เปิดให้เข้ามาลงทุนและรวมทั้งมีการก าหนดให้ชัดเจน ทั้งการเข้าถึงตลาด การประติบัติเยี่ยงคนในชาติ 
เงื่อนไขและข้อผูกพันต่าง ๆ รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่นักลงทุนต่างชาติสามารถด าเนินงานได้หรือไม่ได้  
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6.1.3 แนวทางการก าหนดประเภทธุรกิจแบบ positive list หรือ negative list 

โดยทั่วไป รูปแบบการเจรจาเปดเสรีการคาบริการสามารถท าไดใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ 
แรก การเปดเสรีเฉพาะสาขาบริการหรือกิจกรรมที่ตองการเปดพรอมก าหนดเงื่อนไข หรือเรียกวา วิธี
การเปดเสรีแบบ positive-list approach ซึ่งใชในการเจรจาการคาเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคี 
ต่างๆ หลายฉบับ เชน ความตกลง MERCOSUR, ตลาดรวมอเมริกากลาง (Central American 
Common Market), ความตกลงเปดเสรีบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services), ความตกลงทวิภาคีระหวางญี่ปุนและสิงคโปร และความตกลงทวิภาคีระหวางสหรัฐกับ 
จอรแดน เปนตน 

รูปแบบการเปดเสรีการคาบริการแบบที่สองคือ การใชวิธีการระบุเฉพาะสาขาบริการหรือ 
กิจกรรมที่ไมตองการเปดหรือมาตรการที่ยกเวน (non-conforming measures) ซึ่งเรียกวาแนวทาง 
การเปดเสรีแบบ negative-list approach โดยการยกเวนสาขาบริการหรือมาตรการ อาจสามารถ 
เจรจายกเวนเปนการชั่วคราวในชวงเวลาเปลี่ยนผาน (phase-out) หรือยกเวนเปนการถาวรจากความ
ตกลงดังกลาว (carve-out) วิธีการเปดเสรีแบบ negative-list approach ใชในการเจรจาการเปดเสรี
การคาบริการในระดับภูมิภาคและทวิภาคีตางๆ จ านวนมาก เชน ความตกลงเขตการคาเสรีแหง ทวีป
อเมริกาเหนือ (NAFTA)  ความตกลงทวิภาคีระหวางแคนาดากับชิลี ความตกลงทวิภาคีระหวางชิลีกับ
เม็กซิโก สหภาพยุโรป (EU) ความตกลงทวิภาคีระหวางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด ความตกลงทวิภาคี
ระหวางสหรัฐกับสิงคโปร และความตกลงทวิภาคีสหรัฐกับออสเตรเลีย เปนตน  

สวนการเจรจาการเปดเสรีการคาบริการ (GATS) ในองคการการคาโลก (WTO) ใชแนวทาง 
positive-list โดยระบุสาขาบริการที่เปดเสรี (sectoral coverage) และใชแนวทาง negative-list 
ระบุขอจ ากัดส าหรับการเขาสูตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาบริการที่เปดเสรี จึงมักเรียกกัน 
วาเปนแนวทางแบบ Hybrid approach87 

ในทางหลักการ การใชวิธีการเปดเสรีแบบระบุสาขาบริการที่จะเปดเสรี (positive-list 
approach) และวิธีการเปดเสรีแบบระบุสาขาบริการที่จะไมเปดเสรี (negative-list approach) จะก่อ
ใหเกิดผลกระทบที่ไมแตกตางกัน โดยสาขาหรือกิจกรรมที่ไมเปดเสรีตาม negative-list ก็คือสาขา
บริการทั้งหมดหักออกดวยสาขาบริการที่เปดเสรีตามแนวทาง positive-list นั่นเอง อยางไรก็ตาม 

                                           
87  Stephenson and Contreras (2001) “An Asymmetric Approach to Services Liberalization: The European 
UnionMERCOSUR Case”, Paper written for the Experts Workshop “An integrated approach to the EU-MERCOSUR 
Association Agreement”, Paris. 
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ในทางเทคนิค วิธีการเปดเสรีแบบ negative-list มีขอแตกตางจากวิธีการเปดเสรีแบบ positive-list 
ใน 3 ประเด็น คือ88 

 ประเด็นแรก การใชแนวทาง negative-list จะชวยสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการ 
เปดเสรีมากกวา เนื่องจากจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงสาขาหรือกิจกรรมที่ไมเปด 
เสรี 

 ประเด็นที่สอง  การใชแนวทาง negative-list จะมีผลใหเกิดการเปดเสรีที่มากกวา 
เนื่องจากผู เจรจาอาจจะมีความล าบากใจที่จะมีรายการที่ไม เปดเสรีมากเกินไป  
อยางไรก็ตาม ประเด็นนี้ก็มีขอโตแยงคือ การใชแนวทาง positive-list โดยมีรายการ 
ที่เปดเสรีนอย ก็ใหผลลัพธที่ไมแตกตางกับการใชแนวทาง negative-list ที่มีรายการ 
ที่ไมเปดเสรีมากเชนกัน 

 ประเด็นที่สาม การใช แนวทาง negative-list จะท าใหสาขาบริการใหมๆ ที่มี 
พัฒนาการตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตางๆ ถูกเปดเสรีบริการ 
ไปโดยอัตโนมัติ  ประเด็นนี้เปนเหตุผลส าคัญที่ท าใหประเทศก าลังพัฒนาสวนใหญ ซึ่ง
ไมตองการเปดเสรีภาคบริการ ไมสนับสนุนแนวทางการเปดเสรีโดยใชวิธีแบบ 
negative-list  

ทั้งนี้ ความวิตกกังวลตอผลกระทบในการเปดเสรีโดยใชวิธีแบบ negative-list สามารถบรรเทา
ลงไป หากมีกลไกดังตอไปน้ี   

1. การใชมาตรการแขงขันทางการคาในการปองกันการผูกขาดในตลาดบริการที่อาจเป็นผล
จากการเปดเสรีใหแกผปูระกอบการจากตางประเทศ   

2. การที่รัฐยังคงสงวนสิทธิในการก ากับดูแลบริการใหมๆ ที่ตองเปดเสรีบนพื้นฐานของการ
รักษาผลประโยชนสาธารณะ  

3. การสงวนสิทธิ์ในการใชมาตรการคุมครอง (safeguard) ตางๆ ในกรณีที่การเปดเสรีสง 
ผลกระทบในดานลบอยางรายแรง  เชน  สามารถระงับใบอนุญาตประกอบกิจการของผูประกอบการ
ต่างชาติ เชนเดียวกับการมีมาตรการคุมครองในการคาสินคา การก าหนดระยะเวลาเปลี่ยนผาน 
(transitional period) ในการเปดเสรีบริการใหมๆ ที่ยังไมมีอยใูนปจจุบัน 

ในท านองเดียวกัน หากเลือกเปดเสรีภาคบริการโดยใชแนวทาง positive-list ก็ควรมีกลไกใน
การทบทวนเพื่อปรับปรุงสาขาบริการที่จะเปดเสรีอยางสม่ าเสมอ เพื่อใหเกิดการเปดเสรีสาขาบริการใน
ระดับที่สอดคลองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

                                           
88 Low, Patrick and Mattoo, Aaditya (2000), “Is There a Better Way? Alternative  Approaches to Liberalization”, 
World Bank. 
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6.1.4 การก าหนดประเภทธุรกิจของต่างประเทศ 

ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากมักไม่ได้มีการจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นแต่จะจ ากัดเพียงไม่กี่สาขาที่
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากจะก าหนดประเภทธุรกิจแบบ 
negative list คือ ก าหนดประเภทธุรกิจที่สงวนไว้หรือก าหนดเงื่อนไขไว้ในบางสาขาเท่านั้น ขณะที่
ประเทศที่ก าลังพัฒนามักจะก าหนดให้มีการเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเพียงไม่กี่
สาขาที่คิดว่าประเทศมีความพร้อมในการแข่งขันซึ่งเป็นวิธีการก าหนดประเภทธุรกิจแบบ positive list 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เช่นที่ประเทศไทยยึดหลักการเปิดเสรีการค้าบริการแบบ Positive List 
กล่าวคือ เลือกเปิดเสรีในเฉพาะสาขา เช่น ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังมีการก าหนด
ประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างชาติมาประกอบกิจการและมีข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ามา
ประกอบกิจการ ซึ่งภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดประเภท
ธุรกิจที่สงวนดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 3 บัญชีประเภทการค้าบริการที่ห้ามคนต่างด้าวมาประกอบกิจการ
หรือมีเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งการก าหนดหรือสงวนธุรกิจตามบัญชี
แนบท้ายนั้นเป็นลักษณะของการก าหนดแบบ negative list ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเปิดเสรีการ
ลงทุนของประเทศไทยเป็นการเปิดเสรีแบบการก าหนดธุรกิจส าหรับการลงทุนแบบผสมระหว่าง 
positive list และ negative list   

ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น ใช้
ระบบการเปิดเสรีการค้าแบบ negative list และได้มีการปรับกฎระเบียบโดยเฉพาะประเภทธุรกิจ 
negative list บ่อยครั้งเพื่อเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ได้มีการ
ปฏิวัติกฎระเบียบการเปิดเสรีครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเปิดเสรีจาก 
positive list เป็น negative list เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการเปิดกว้าง
ต่อการลงทุนของต่างชาต ิ

ในขณะที่ประเทศมาเลเซียเองก็ได้มีการยกเลิกเพดานสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติ โดยในปี 
พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการก าหนดเพดานการลงทุนของต่างชาติจากสัดส่วนเดิมก าหนด
ไว้ที่ร้อยละ 70 เปิดให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ร้อยละ 100 แต่ยังมีธุรกิจเพียงไม่กี่สาขาที่ยังมี
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจ
โทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การประกันภัย และธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) ยังคง
ก าหนดสัดส่วนต่างชาติไว้ไม่เกินร้อยละ 70 ขณะที่ธุรกิจน้ ามันและก๊าชสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนเกิน
ร้อยละ 49 ได้แต่มีเง่ือนไขว่าต้องมีการร่วมทุนกับบริษัทในท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎระเบียบการก ากับดูแลและการก าหนดประเภทธุรกิจส าหรับ
การเปิดเสรีเพื่อการประกอบกิจการของต่างชาติ พบว่า การก าหนดประเภทธุรกิจที่ห้ามหรือสงวนไว้
ส าหรับต่างชาติของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีลักษณะการก าหนดเป็นบัญชีแนบท้ายคล้ายกับ
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ของประเทศไทย กล่าวคือ ในประเทศอินโดนีเซียมีการก าหนดรายการธุรกิจที่สงวนไว้ออกเป็น 3 บัญชี  
ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์มีการก าหนดบัญชีที่สงวนไว้มิให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการ 2 บัญชี  
ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการธุรกิจในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดประเภทธุรกิจที่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ได้มีการก าหนดไว้ว่ามีลักษณะของธุรกิจบริการที่คล้ายกับของไทยหรือไม่ รวมทั้งการพิจารณาปรับแก้
รายการดังกล่าวว่ามีทิศทางอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

6.1.4.1 กรณีศึกษา : ประเทศอินโดนีเซีย 

การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมาย Law No. 25 of 
2007 on Capital Investment ซึ่งที่ผ่านมา นักลงทุนจากต่างชาติมักจะมองว่ากฎหมายในประเทศ
อินโดนีเซียค่อนข้างมีความเข้มงวดอย่างมาก โดยเฉพาะการจ ากัดการลงทุนจากต่างชาติซึ่งมุ่งเน้นการ
ปกป้องธุรกิจภายในประเทศเป็นหลัก หากแต่รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียก็ได้มีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการลงทุนที่ดีให้เอื้ อต่อ
การลงทุนของต่างชาติมากขึ้น  

ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยเงื่อนไขการลงทุนส าหรับ
ชาวต่างชาติฉบับที่ 39/2557 (Negative List stipulated under Presidential Regulation No. 39 
of 2014) ซึ่งภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดประเภทธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่89 

1. ธุรกิจที่ห้ามต่างชาติลงทุน และธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือกระทรวงที่
เกี่ยวข้องก่อนการประกอบกิจการ ซึ่งถูกระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายที่ 1 ของ 2014 
Negative List เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การท าการเกษตรที่มี
พื้นที่มากกว่า 25 เฮกเตอร์ ฯลฯ 

2. ธุรกิจที่มีข้อจ ากัดการลงทุนของต่างชาติ ด้วยเหตุผลเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม สหกรณ์ หรือเป็นธุรกิจที่จ ากัดการถือครองหุ้น หรือเป็นธุรกิจที่ต้องมีการ
ร่วมทุน หรือเป็นธุรกิจที่มีข้อจ ากัดในสถานที่ตั้ง หรือเป็นธุรกิจที่ ต้องได้รับอนุญาต 
(เอกสารแนบท้ายที่ 2 ของ 2014 Negative List) โดยมีการจ ากัดสัดส่วนการลงทุนของ
ต่างชาติ เช่น ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตร จ ากัดการลงทุนจากต่างชาติไว้ที่ไม่เกิน 
ร้อยละ 49 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเพื่อการผลิตน้ ามันและก๊าชธรรมชาติ เช่น 
การก่อสร้างแท่นขุดเจาะ นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 75 เป็นต้น 

                                           
89 กฎระเบียบด้านการลงทุนในอินโดนีเซีย.ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ditp.go.th/contents_attach/92618/92618.pdf. 



187 

3. ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจที่อยู่ในเอกสารแนบท้าย 1 และ 2 ของกฎระเบียบฉบับที่ 
39/2557 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยเงื่อนไขในการ
ลงทุนส าหรับชาวต่างชาติ ฉบับที่ 44/2559 (Negative List under Presidential Regulation No. 
44 of 2016) อีกครั้ง และได้ประกาศให้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง
กฎระเบียบฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมจากการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเปิดโอกาส
และดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยได้เปิดกว้างให้กับนัก
ลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) 

1. ปลดธุรกิจที่ห้ามต่างชาติลงทุน ออกจากรายการบัญชีแนบท้าย 1 อีกจ านวน 45 สาขา 
2. ปลดธุรกิจที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกจากบัญชี จ านวน 83 

ธุรกิจ 
3. จัดหมวดหมู่ธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการลงทุนของต่างชาติมากขึ้น เช่น ธุรกิจบริการ

รับเหมาก่อสร้างมีทั้งหมด 39 สาขาในปี พ.ศ. 2557 ปรับเป็นเพียงหนึ่งสาขาของการ
บริการก่อสร้าง 

4. เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น ดังนี ้
ก. เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 67 ใน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ

การกระจายสินค้าและบริการ และธุรกิจคลังสินค้า 
ข. เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน 23 สาขาธุรกิจจากเดิมก าหนดที่สัดส่วนร้อยละ 49 เป็น 

ร้อยละ 67 เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคม 
ขนส่ง ฯลฯ 

ค. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน 11 สาขาธุรกิจจากสัดส่วนเดิมที่ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 
67 เช่น ธุรกิจบริการห้องประชุมและการจัดอบรม ธุรกิจการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ  

ง. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน 3 สาขาธุรกิจ จากเดิมก าหนดที่ร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 
67 ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคม 

จ. ปลดล็อคธุรกิจหลายสาขาที่ได้มีการจ ากัดการลงทุนให้มีการเปิดเสรี กล่าวคือ เปิด
ให้มีการลงทุนจากต่างชาติในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาง 
(Crumb rubber industry) จากเดิมที่ไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการ 
เปลี่ยนเป็นเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้สัดส่วนร้อยละ 100 แต่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน เป็นต้น  
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6.1.4.5 กรณีศึกษา : ประเทศฟิลิปปินส ์

การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติหรือการลงทุนจากต่างชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กฎหมาย Foreign Investment Act of 1991 ซึ่งอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ในสัดส่วนถึงร้อยละ 100 
ในเกือบทุกสาขาธุรกิจ ยกเว้นที่ระบุใน Foreign Investments Negative List (FINL) ทั้งนี้ กิจการที่มี
เงื่อนไขในการลงทุนส าหรับชาวต่างชาติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่90 ได้แก่ List A ซึ่งจ ากัดการถือหุ้น
ของต่างชาติตามกฎหมายเฉพาะ และ List B เป็นกิจการที่จ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติด้วยเหตุผลด้าน
ความมั่นคงของประเทศ รวมถึงสุขภาพอนามัยและวัฒนธรรมของคนในประเทศหรือเพื่อปกป้อง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) 

ก. บัญชีแนบทา้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติประเภทแรก หรือ List A 

ภายใต้บัญชีแนบท้ายประเภทแรก หรือ List A เป็นการก ากับดูแลในรายสาขาธุรกิจ โดยมี
กฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจคนของต่างชาติ ซึ่งมีการก าหนดเงื่อนการถือ
หุ้นของต่างชาติแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางภาคผนวกที่ 1) 

1. กิจการที่ห้ามมิให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน 11 อุตสาหกรรม อาทิ สื่อมวลชน ยกเว้น การ
บันทึกเสียง กิจการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งหมด เช่น วิศวกรรม แพทยศาสตร์ การบัญชี 
สถาปัตยกรรม เกษตร ประมง เป็นต้น กิจการค้าปลีกที่มีทุนช าระแล้วน้อยกว่า 
2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ กิจการสหกรณ์ ฯลฯ  

2. กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินในสัดส่วนร้อยละ 20 ได้แก่ กิจการที่เกี่ยวกับ
เครือข่ายการสื่อสารทางวิทยุส่วนตัว 

3. กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้แต่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ25 เช่น กิจการเกี่ยวกับ
การรับสมัครงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้แต่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ได้แก่ กิจการเกี่ยวกับ
โฆษณา 

5. กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้แต่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 เช่น กิจการเกี่ยวกับ
การส ารวจและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ กิจการเกี่ยวกับ
การศึกษา ฯลฯ 

6. กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้แต่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ  60 ได้แก่ กิจการด้าน
การเงินและการลงทุนเกี่ยวกับบ้าน 

 

ข. บัญชีแนบทา้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติประเภทที่สอง หรือ List B 

                                           
90 ดาวโหลดได้ที่ http://www.chanrobles.com/default3.htm#.WaNxLyjXbIU 
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บัญชีแนบท้ายประเภทที่สอง หรือ List B เป็นกิจการที่จ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติด้วย
เหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ รวมถึงสุขภาพอนามัยและวัฒนธรรมของคนในประเทศ นอกจากนี้
ยังเป็นกิจการที่สงวนไว้ให้กับ SMEs ภายในประเทศเนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันกับ
ต่างชาติ ซึ่งกิจการภายใต้บัญชีแนบท้ายประเภทนี้มิได้มีการห้ามไม่ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบ
กิจการ หากแต่เป็นการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเท่านั้นโดยก าหนดเงื่อนไขไม่ให้ต่างชาติเข้า
มาลงทุนในกิจการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยกิจการ
ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ 

1. การผลิตการจัดเก็บและ/หรือจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Philippine 
National Police :PNP) 

2. การผลิตการจัดเก็บและ/หรือจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในกระทรวงกลาโหม (Department of 
National Defense)  

3. การผลิตและจ าหน่ายยาอันตราย 

4. กิจการเกี่ยวกับการนวด การสปา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Sauna and steam 
bathhouse, massage clinics) 

5. การพนันทุกรูปแบบ 

6. กิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาดภายในประเทศที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 200 ,000 เหรียญ
สหรัฐฯ 

7. กิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาดภายในประเทศซึ่งเกี่ยวโยงกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือมีการ
จ้างงานที่มากกว่า 50 คน และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ  

ค. สรุป 

จากบัญชีแนบท้ายกฎหมายการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติของฟิลิปปินส์ซึ่ง
มีบัญชีแนบท้าย 2 ประเภทนั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะการก าหนดประเภทธุรกิจคล้ายกับบัญชีแนบท้าย 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ของไทย กล่าวคือ มีการก าหนดประเภทธุรกิจ
แบบ Negative list โดยมีการก าหนดกิจการต้องห้ามไม่ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาด าเนินการ แต่
ในขณะเดียวกับก็สามารถเข้ามาประกอบกิจการได้ในบางกิจการ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเช่นสัดส่วน
การลงทุนต้องไม่เกินร้อยละ 20-60  
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6.2 การให้ข้อยกเว้นหรือการผ่อนปรนข้อจ ากัด  

การก าหนดรายการธุรกิจเพื่อเปิดเสรีด้านการลงทุนนั้นโดยทั่วไปมักจะผ่อนปรนหรือให้
ข้อยกเว้นกับประเทศคู่ค้าหากยังไม่พร้อมที่จะผูกพัน โดยก าหนดในรูปแบบต่างๆ เช่น ในตาราง
ข้อยกเว้น MFN Exemptions เป็นต้น ในกรณีการจัดท ารายการข้อสงวนรูปแบบ negative list จะ
ระบุมาตรการหรือสาขาที่ ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีการเปิดเสรีภายใต้รายการข้อสงวนโดย
ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้  

1) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)  

2) การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment)  

3) การเขาสตูลาด (Market Access)  

4) การก าหนดเง่ือนไขการจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Local Presence)  

5) การก าหนดเง่ือนไขการประกอบธุรกิจ (Performance requirements) และ  

6) การก าหนดเงื่อนไขสัญชาติผูบริหารและกรรมการ (Senior Management and Board of 
Directors)  

ประเทศคู่ค้าจะระบุมาตรการต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ 6 มาตรการข้างต้นโดยจ าแนกรายการ
เป็นรายสาขาหรือรายกิจกรรมที่ตนไม่ต้องการเปิดเสรี ทั้งนี้ รายการข้อสงวนจะประกอบด้วยภาคผนวก
หรือรายการบัญชีแนบท้าย 2 รายการ ได้แก่ 

• บัญชีท้าย 1 (Annex I หรือ List I) เป็นการระบุมาตรการในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้อง
กับการเปิดเสรี ซึ่งเป็นกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ขัดต่อพันธกรณีหรือจ ากัดการเปิดเสรีของภาครัฐ  

• บัญชีท้าย 2 (Annex II หรือ List II) เป็นการระบุมาตรการที่สามารถมีข้อจ ากัดหรือ
อุปสรรคเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต โดยประเทศคู่ค้าสามารถก าหนดข้อสงวนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการ
ออกกฎหมายที่จ ากัดการเปิดเสรีในอนาคตในสาขาต่างๆ ได้ 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งมี พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมาย
หลักในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาว แต่กฎหมายดังกล่าวเปิดช่องให้ต่างชาติ
สามารถประกอบธุรกิจตามที่ระบุในบัญชีสองและสามแนบท้ายกฎหมายได้หากไดรับการอนุญาตจาก
รัฐมนตรีหรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ จากการที่รายการ
ประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการ
ประกอบกิจการกับคนต่างด้าว กฎหมายจึงได้ก าหนดให้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายกฎหมายและท าความเห็นเสนอรัฐมนตรีอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง  
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การออกกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างด้าว 
เป็นการก าหนดยกเว้นประเภทธุรกิจบริการไม่ต้องอยู่ใน (21) ของบัญชีสามท้ายกฎหมาย โดยฉบับแรก
ในปี 2556 ก าหนดยกเว้นประเภทธุรกิจบริการ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3) การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน และฉบับที่ 2 ในปี 2559 ก าหนดยกเว้นประเภทธุรกิจบริการอีก 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) 
ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2) ธุรกิจประกันชีวิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 3) ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายกฎหมายซึ่งไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างด้าวในกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 เพิ่มเติมอีกได้แก่  

 ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน ธุรกิจอื่นของสถาบันการเงิน และธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  

 ธุรกิจบริการเป็นส านักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540  

 ธุรกิจบริการเป็นส านักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 

 ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 

 ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 

6.3 กระบวนการและขั้นตอนในการกลั่นกรองการอนุมัติหรือการปฏิเสธการเข้ามาลงทุน
ของต่างชาติ  

ประเด็นส าคัญในการเปดเสรีดานการลงทุนมีอยู 2 ประการคือ หนึ่ง การใหสิทธิแกนักลงทุน 
จากต างประเทศเข ามาประกอบกิจการในประเทศ ซึ่ ง เป นขั้ นตอนก อนการตั้ งกิ จการ  
(pre-establishment) และการใหความคุมครองการลงทุนเมื่อตั้งกิจการแลว (post-establishment)  
ทั้งนี้ ความตกลงดานการลงทุนที่เกิดขึ้นอาจยังคงอนุญาตใหประเทศเจาบาน (host country) สามารถ
กลั่นกรอง (screening) การลงทุนดังกลาวไดทั้งใน 2 ขั้นตอน เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาตางๆ ที่อาจ
เกิดจากการลงทุนจากตางประเทศ  
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ในสวนประเทศเจาบาน ตัวอยางของปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจากตางประเทศ ไดแก
ความเสี่ยงจากการที่นักลงทุนตางชาติเขามาผูกขาดตลาดแลวน าก าไรสวนเกิน (rent) กลับไป ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในกรณีของธุรกิจที่มีแนวโนมผูกขาด หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจ ากัด 
ความเสี่ยงจากการที่นักลงทุนตางชาติเขามาซื้อกิจการในประเทศโดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
กิจการอยางแทจริง แตเพื่อน าทรัพยสินสวนที่ดีของกิจการออกมาแยกขายท าก าไร (asset stripping) 
ตลอดจนความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคง ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี   

แนวทางในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนดังกลาวสามารถท าไดโดยการกลั่นกรองการลงทุน
ในชวง pre-establishment โดยการระบุสาขาที่เปดใหนักลงทุนตางชาติเขามาประกอบกิจการได้หรือ
ระบุสาขาที่หามนักลงทุนตางชาติประกอบกิจการควบคูไปกับการก าหนดมาตรการที่บังคับใชกับทั้งนัก
ลงทุนในประเทศและนักลงทุนตางชาติ โดยเฉพาะการปรับปรุงและการบังคับใช กฎหมายใหมี
ประสิทธิผลในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน การใชกฎหมายแขงขันทางการคาเพื่อปองกัน
การผูกขาดและคุมครองผูบริโภค และการใชกฎหมายควบคุมมลพิษเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
เป็นต้น 

นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น การลงทุนจากตางประเทศในบางลักษณะโดยเฉพาะการ
ลงทุนระยะสั้น ยังอาจน าความเสี่ยงในรูปแบบอ่ืนๆ มาสูประเทศเจาบาน โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการ
เก็งก าไร ซึ่งท าใหเกิดความผันผวนตอระบบเศรษฐกิจ และความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาทกับนักลงทุน
ในกรณีที่รัฐตองใหการคุมครองการลงทุนในชวงหลังการตั้งกิจการ เชน คุมครองจากการถูกยึดทรัพย
(expropriation) การยึดเปนของรัฐ (nationalization) และการใหสิทธิในการน าผลตอบแทนออกนอก
ประเทศไดอยางเสรี (free transfer) และใหสิทธิในการใชกระบวนการทางกฎหมายที่เปนกลางและ
โปรงใสในการระงับขอพิพาท (dispute settlement) ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในลักษณะดังกลาว 
รัฐบาลของบางประเทศจึงสงวนสิทธิ ในการกลั่ นกรองการลงทุนที่ จะได รับการคุ มครอง  
โดยกระบวนการกลั่นกรองดังกลาวเปนกระบวนการกลั่นกรองในชวงหลังการตั้งกิจการ (post-
establishment)  

นับตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 1980 เปนตนมา ปริมาณการลงทุนระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างตอเนื่อง อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังไมมีหลักเกณฑในการคุมครองการลงทุนในระดับพหุภาคี  
ประเทศตางๆ จึงหันมาท าความตกลงทวิภาคีที่เรียกวา สนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครอง
การลงทุน (Bilateral Investment Treaty หรือ BIT)  เพื่อใหความคุมครองแกนักลงทุนตางชาติ และ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

การท าความตกลง BIT ที่ผานมามี 2 แนวทางหลักคือ แนวทางยุโรป (European model) 
และแนวทางอเมริกาเหนือ (North American model) โดยทั้งสองแนวทางใหการคุมครองการลงทุน
ในลักษณะที่คลายกัน สวนที่ตางกันก็คือ แนวทางยุโรปจะใหความคุมครองการลงทุนหลังตั้งกิจการ
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เท่านั้น (post-establishment) ในขณะที่แนวทางอเมริกาเหนือจะรวมถึงการเปดเสรีเพื่อเขาสูตลาด 
(market access) ในชวงกอนต้ังกิจการ (pre-establishment) ดวย   

ความตกลง BIT สวนใหญ จะใหความคุมครองการลงทุนจากนักลงทุนของประเทศภาคีโดย
อัตโนมัติหลังความตกลงมีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม ในความตกลง BIT บางฉบับ ซึ่งรวมถึงความตกลง 
BIT ระหวางไทยกับประเทศตางๆ จะมีการพิจารณากลั่นกรองการลงทุนที่จะไดรับความคุมครองจาก
เจ้าหนาที่ผูมีอ านาจกอน 

การคุมครองการลงทุนตาม BIT โดยทั่วไปมักรวมถึงเงื่อนไขและขอจ ากัดในการยึดทรัพยหรือ
โอนกิจการเปนของรัฐ คาทดแทนหากมีการยึดทรัพย และคาทดแทนหากมีความสูญเสียจากสงคราม 
สิทธิในการโอนผลตอบแทนไปตางประเทศโดยเสรี การรับชวงสิทธิในการเรียกคาเสียหายจากรัฐโดยผู
รับประกันการลงทุน และการระงับขอพิพาททั้งระหวางประเทศภาคีดวยกัน (รัฐ-รัฐ) และระหวางนัก
ลงทุนกับประเทศภาคี (เอกชน-รัฐ)  และมักก าหนดใหใชกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ 
เชน  กระบวนการของ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 
ซึ่งประเทศไทยเขาเปนสมาชิกต้ังแตป 1985 

6.3.1 ประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกลไกส าคัญในการกลั่นกรองการลงทุนในชวง pre-establishment คือ พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุประเภทกิจการที่หามไมใหคนตางชาติด าเนินการ
หรือด าเนินการไดแตตองไดรับการอนุญาตกอนไว้ในบัญชีแนบท้ายกฎหมาย โดยมีการจ ากัดสัดส่วน
การถือหุ้นไว้ไม่เกินร้อยละ 49 แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้ BOI คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สามารถให้การยกเว้นแก่ธุรกิจ
ต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในบัญชี 2 และ 3 แต่ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นส่วนใหญ่จะจ ากัดเฉพาะใน
สาขาบริการที่ผู้ประกอบการไทยยังขาดประสบการณ์ หรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเป็นการ
ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการผลิตของบริษัทในเครือเท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองการลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการในประเทศไทย จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทยตามที่ก าหนดไว้ในประมวล
รัษฎากรในลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้และกิจการที่บริษัทด าเนินการ โดยจะต้อง
พิจารณาควบคู่ไปกับกฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ 2) 
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จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า จ านวนบริษัทต่างด้าวที่ถูกปฏิเสธการขอ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ยื่นค าขอภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 มีจ านวนกว่า 300 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจในบัญชีสามแนบท้ายกฎหมาย อาทิ บริการค้า
ปลีก ค้าส่ง ธุรกิจบริการซ่อมแซม ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษา แนะน า และบริหารจัดการ ธุรกิจ
ส านักงานผู้แทน ธุรกิจบริการให้เช่า ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน กิจการนายหน้าตัวแทน เป็นต้น โดยการ
ถูกปฏิเสธการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีเหตุผลหลักๆ หลายด้านประกอบกัน อาทิ 

 เป็นบริการที่ใช้ทักษะความรู้ ความช านาญทั่วไป หรือไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
หรือเทคโนโลยีเฉพาะ จึงไม่เกิดผลดีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย 

 เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขันกับคนต่างด้าวในด้านเงินทุน การตลาด และ
ด้านการบริหารจัดการ 

 เป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการน าเข้าเพื่อค้าส่งภายในประเทศอยู่
แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อขายสินค้าอีก 

 เป็นธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกันและมีลักษณะเป็นธุรกิจน าเที่ยวซึ่ งต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติน าเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ. 2535 

 เป็นการให้เช่าสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่บริษัทในเครือในกลุ่มเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี และผู้ขออนุญาตและผู้รับบริการไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นบริษัทใน
เครือในกลุ่มหรือความสัมพันธ์ทางการค้าใดๆ ที่ผู้ขออนุญาตจ าเป็นจะต้องอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจระหว่างกัน 

 เป็นเพียงการให้บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณสินค้าแก่บริษัทใน
เครือที่เป็นผู้จ้างผลิตในประเทศไทยเท่านั้น โดยที่ไม่ได้เป็นการให้บริการตรวจสอบ
สินค้าแก่ส านักงานใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการด าเนินงานในลักษณะของส านักงาน
ผู้แทนตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 

6.3.2 ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียมีการบัญญัติกฎหมายรวมถึงแนวปฏิบัติและระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญขึ้น
เพื่อใช้ในการก ากับและควบคุมเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว เช่น Foreign Acquisitions and 
Takeovers Act 1975 หรือ FATA ทั้งนี้ การเข้ามาลงทุนของคนต่างด้าวนี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง (Australian Treasurer) โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของคนต่างด้าว 
(Foreign Investment Review Board หรือ FIRB) ของออสเตรเลีย ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังตามกฎหมาย FATA คอยให้ค าปรึกษา91 

                                           
91 ปิยะนุช โปตะวณิช (2554) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตัวแทนอ าพราง ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 ก าหนดว่า รัฐบาลสามารถปฏิเสธค าขอ
ลงทุนของคนต่างด้าวได้ หากการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจนั้นขัดต่อผลประโยชน์ของชาติ (National 
Interest) อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลตรวจสอบค าขอลงทุนของคนต่างด้าวแล้วเห็นว่าการลงทุนของคน
ต่างด้าวนั้นขัดต่อผลประโยชน์ของชาติ รัฐบาลจะไม่อนุมัติค าขอลงทุนของคนต่างด้าวนั้น ทั้งนี้ รัฐบาล
ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและตรวจสอบการท าธุรกรรมของคนต่างด้าวซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ ก่อนการลงทุนและภายหลังการลงทุน 

รัฐบาลจะพิจารณาและประเมินค าขอลงทุนของคนต่างด้าวก่อนการเริ่มต้นลงทุนโดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) ความมั่นคงของรัฐ (National Security) 2) การแข่งขัน (Competition) 3) 
นโยบายอื่นของรัฐบาลออสเตรเลีย เช่น นโยบายด้านภาษีอากร (Other Australian Government 
Policies Including Tax) 4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชุมชน ( Impact on the Economy and 
the Community) 5) คุณลักษณะของผู้ลงทุน (Character of the Investor) 

ส่วนการก ากับดูแลการลงทุนของคนต่างด้าวภายหลังการลงทุนจะพิจารณาจากอ านาจการ
ควบคุมจ านวนการออกเสียงในบริษัท (Control of voting power) สิทธิการออกเสียงในหุ้น (Control 
of potential voting power) จ านวนการออกเสียงในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  การได้รับ
ผลประโยชน์จากหุ้น เป็นต้น 

คนต่างด้าวสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศออสเตรเลียส าหรับธุรกิจขนาดย่อมซึ่งมีมูลค่าการ
ลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน เว้นแต่กรณีที่คนต่างด้าวผู้เข้า
มาลงทุนนั้นเป็นรัฐบาลต่างประเทศ จะต้องยื่นค าขออนุมัติต่อรัฐบาลออสเตรเลียเสียก่อน ส่วนธุรกิจที่
อยู่ภายใต้เง่ือนไขพิเศษและต้องยื่นค าขออนุญาตต่อรัฐบาลออสเตรเลีย   

 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ (national security)  

 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ (national interest)  เช่น ธุรกิจการ
สื่อสารมวลชน ธุรกิจการโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 ธุรกิจที่มีความส าคัญต่อประเทศออสเตรเลียซึ่งคนต่างด้าวไม่อาจเข้าไปลงทุนได้อย่าง
เสรีโดยต้องยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของ
ออสเตรเลียก่อน หรือไม่อาจถือครองหุ้นเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ได้ ได้แก่  ธุรกิจ
การธนาคาร ธุรกิจสายการบิน เป็นต้น 

6.3.3 ประเทศแคนาดา 

การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศแคนาดาอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงทุนในประเทศแคนาดา ( Investment Canada Act R.S.C., 1985 (1st  
Supp.) หรือ ICA) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติรายละเอียดในการควบคุมและตรวจสอบการ
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ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ อาทิ การก าหนดสัดส่วนของคนต่างด้าวในการลงทุนที่ท าให้มีอ านาจ
ควบคุมในธุรกิจ โดยไม่ระบุว่าเป็นธุรกิจประเภทใดซึ่งเป็นการห้ามคนต่างด้าวเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุก
ประเภทที่มีโอกาสจะแข่งขันได้ดีกว่าพลเมืองของแคนาดา รวมทั้งการก าหนดห้ามหรือจ ากัด 
คนต่างด้าวโดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจบางประเภทที่มีความส าคัญต่อประเทศ เช่น การประมง การ
ขนส่งทางอากาศ บริการด้านการเงิน การแพร่ภาพกระจายเสียง เป็นต้น 

นิยามของ “บุคคลที่ไม่ใช่ชาวแคนาดา” (Non-Canadian) หรือ “คนต่างด้าว” ถูกก าหนดไว้
ภายใต้ ICA ว่าหมายถึง บุคคลธรรมดา รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ชาว
แคนาดา (พลเมืองแคนาดา นิติบุคคลที่ควบคุมโดยแคนาดา รัฐบาลของแคนาดาในทุกระดับ ผู้มีถิ่น
พ านักในแคนาดา) ซึ่งเป็นการก าหนดความหมายของคนต่างด้าวไว้ให้กว้างเพ่ือให้ครอบคลุมคนต่างด้าว
ที่เข้ามาประกอบธุรกิจการลงทุนในแคนาดาในหลายลักษณะ ทั้งนี้ ICA ก าหนดค าว่าการประกอบธุรกิจ
ในแคนาดา (Canadian business) ให้หมายถึง การประกอบธุรกิจในสถานประกอบการในแคนาดา 
โดยมีบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนในแคนาดาซึ่งถูกจ้างหรือท าธุรกิจส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
ประกอบนั้น รวมทั้งต้องมีทรัพย์สินในแคนาดาซึ่งใช้ในการประกอบกิจการ 

นอกจากนี้ แคนาดาได้ก าหนดลักษณะและประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวจะเข้ามาลงทุน
ประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปต้องด าเนินการแจ้ง (Notifiable) แต่หากเข้าประเภทและลักษณะที่ก าหนด
ไว้จะต้องด าเนินการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางก่อนที่จะประกอบธุรกิจนั้น เช่น การ
ลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของแคนาดา (Non-cultural Canadian Business) การ
ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแคนาดา (Cultural Canadian 
Business) โดยตรง และการลงทุนที่รัฐบาลแคนาดาเห็นว่าอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายกาจต่อความ
มั่นคงของรัฐ 

6.4 สรุปผลการศึกษา 

โดยทั่วไปแล้ว ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีกฎระเบียบที่ใช้ในการ
จ ากัดการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติไม่มากก็น้อย ประเทศพัฒนาแล้วส่วนมากจะไม่มีการก าหนด
สาขาธุรกิจที่จ ากัดการลงทุนของคนต่างด้าวเพราะเห็นว่า การลงทุนจากต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจจึงไม่ควรปิดกั้นไม่ว่าจะในธุรกิจใด  แต่จะมีกระบวนการในการกลั่นกรองการ
ลงทุนที่อาจ “ขัดกับผลประโยชน์” ของประเทศ ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนานั้น จะมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมากกว่าเนื่องจากต้องการรักษาให้ธุรกิจในประเทศไม่ตกไป
อยู่ในมือของนักลงทุนต่างชาติ แต่ก็มีแนวทางในการสงวนธุรกิจเหล่านั้นที่แตกต่างกัน อาทิ ประเทศที่
พัฒนาแล้วส่วนมากจะก าหนดประเภทธุรกิจแบบ negative list คือ ก าหนดประเภทธุรกิจที่สงวนไว้
หรือก าหนดเงื่อนไขไว้ในบางสาขาเท่านั้น ขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนามักจะก าหนดให้มีการเปิดเสรีให้
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นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเพียงไม่กี่สาขาที่คิดว่าประเทศมีความพร้อมในการแข่งขันซึ่งเป็น
วิธีการก าหนดประเภทธุรกิจแบบ positive list 

ประเทศไทยมีกลไกส าคัญในการกลั่นกรองการลงทุนในชวง pre-establishment คือ พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุประเภทกิจการที่หามไมใหคนตางชาติด าเนินการ
หรือด าเนินการไดแตตองไดรับการอนุญาตกอนไว้ในบัญชีแนบท้ายกฎหมายตามหลักของ negative 
list แต่กลับมีการระบุบัญชีสงวนในหมวด 3 เป็น บัญชี 3(21) บริการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมบริการทั้งหมด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชี 3 ของอื่นๆ ท าให้บัญชีแนบท้ายกฎหมายนี้มีลักษณะผสมระหว่าง positive list 
และ negative list  

ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น ใช้
ระบบการเปิดเสรีการค้าแบบ negative list และได้มีการปรับกฎระเบียบโดยเฉพาะประเภทธุรกิจ 
negative list บ่อยครั้งเพื่อเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ได้มีการ
ปฏิวัติกฎระเบียบการเปิดเสร ีและได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเปิดเสรีจาก positive list เป็น negative 
list เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการเปิดกว้างต่อการลงทุนของต่างชาติ 

ในขณะที่ประเทศมาเลเซียเองก็ได้มีการยกเลิกเพดานสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติ แต่ยังมี
ธุรกิจเพียงไม่กี่สาขาที่ยังมีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ส่วนอินโดนีเซียมีการปรับปรุงกฎระเบียบเงื่อนไขการลงทุนของต่างชาติ พร้อมทั้ งปรับปรุง
ประเภทธุรกิจบริการใน negative list ในปี 2559 ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์มีการจ าแนกบัญชีแนบ
ท้ายกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติเป็น 2 ประเภท ได้แก่ List A ซึ่งจ ากัดการถือหุ้นของ
ต่างชาติตามกฎหมายเฉพาะ และ List B เป็นกิจการที่จ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติด้วยเหตุผลด้าน
ความมั่นคงของประเทศ รวมถึงสุขภาพอนามัยและวัฒนธรรมของคนในประเทศหรือเพื่อปกป้อง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บทที่ 7 
ธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษากลุ่มธุรกิจเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่ม (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2) พบว่า ประเด็น
เรื่องการถือหุ้นในธุรกิจบริการเป็นประเด็นส าคัญส าหรับธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น ธุรกิจ 
โลจิสติกส์ที่ต้องลงทุนเรื่องของคลังสินค้า และระบบการขนส่งสินค้า (อากาศยาน รถบรรทุก) ธุรกิจ
โรงแรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจซ่อมบ ารุงอากาศยานซึ่งต้องมีการลงทุนในโรงซ่อม 
อากาศยาน เป็นต้น  ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจบริการที่ใช้เงินลงทุนน้อยเพราะมูลค่าของธุรกิจส่วนมาก
เกิดจากองค์ความรู้ (knowledge-based services) เช่น บริการวิชาชีพ ได้แก่ บริการที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรม กฎหมาย บัญชี การเข้ามามีหุ้นส่วนทั้งหมดในกิจการอาจไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนต่างชาติให้
ความส าคัญ เนื่องจากรายได้จากธุรกิจเหล่านี้ส่วนมากมาจากองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ ระบบ
การบริหารจัดการธุรกิจ ระบบการฝึกอบรมพนักงาน ตลอดจนระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ในรูปแบบของค่าลิขสิทธิ์ได้  เช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรม เครือข่ายแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
เช่น Hyatt Mandarin Oriental ส่วนมากจะไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ หากจะมุ่ง
สร้างธุรกิจจากการรับจ้างบริการจัดการโรงแรมมากกว่า  ดังนั้น การเปิดเสรีในด้านการลงทุนจาก
ต่างประเทศในบางธุรกิจอาจส่งผลกระทบน้อยต่อการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ 

นอกจากนี้แล้ว เรื่องการให้บริการที่เกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น บัญชี กฎหมาย หรือ วิศวกรรมนั้น
จะต้องมีการจดทะเบียนนิติบุคคลกับสภาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งมีข้อก าหนดว่ากรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้อง
เป็นผู้ถือใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากในปัจจุบัน ชาวต่างชาติยังไม่สามารถถือใบประกอบ
วิชาชีพไทยได้ เนื่องจากต้องผ่านข้อสอบที่เป็นภาษาไทย  ดังนั้น กรรมการในบริษัทที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพจะต้องมีสัญชาติไทยไม่ว่าโครงสร้างของผู้ถือหุ้นจะเป็นไทยหรือต่างประเทศก็ดี  ข้อจ ากัด
ดังกล่าวท าให้นักลงทุนต่างชาติไม่ต้องการที่จะเข้ามาถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจเหล่านี้ เพราะไม่สามารถ
แต่งต้ังกรรมการที่เป็นต่างชาติเกินกึ่งหน่ึงได้ 

การศึกษายังพบอีกว่า การเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการหนึ่งใดโดยการยกเลิก
สัดส่วนหุ้นส่วนต่างชาติ อาจไม่มีผลจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเพิ่มทุนในธุรกิจนั้นๆ หากสภาพแวดล้อม
ในการประกอบธุรกิจไม่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎ ระเบียบของภาครัฐ หรือ อุปสรรค
และข้อจ ากัดอื่นๆ เช่น ภาษา ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะ ตลอดจนคุณภาพและต้นทุนของ
บริการสนับสนุน เช่น บริการขนส่ง สื่อสาร การธนาคาร เป็นต้น  ดังนั้น การเปิดเสรีการลงทุนที่มุ่งหวัง
ให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นจะต้องท าในลักษณะของ “แพ็กเกจ” มิใช่การยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการถือ
หุ้นของคนต่างด้าวอย่างเดียวเท่านั้น 
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ในขณะเดียวกัน การอนุญาตให้ทุนต่างด้าวเข้ามาโดยไม่จ ากัดแม้จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่ท าให้
มีบริการที่หลากหลายมากขึ้นและราคาที่ต่ าลงจากการแข่งขันในตลาด แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ไทยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ด้อยกว่า และต่อแรงงานภายในประเทศที่อาจไม่ได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้จากนักลงทุนต่างชาติภายใต้รูปแบบของการลงทุนร่วมกัน (joint venture) ระหว่างนัก
ลงทุนต่างชาติกับธุรกิจไทยภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดของการถือหุ้นของคนต่างด้าวในภาคบริการใน
ปัจจุบัน หรือในบางกรณี เช่น ในธุรกิจโรงแรม การเปิดเสรีอาจไม่ส่งผลดีต่อการแข่งขันในตลาด
เนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะที่มีอุปทานส่วนเกิน (excess supply) อยู่แล้ว  การตัดสินใจที่จะเปิดเสรี
สาขาบริการหนึ่งใดควรมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการจัดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ครบถ้วน และท าการประเมินผลดี ผลเสียอย่างเป็นระบบ   

การศึกษานี้เป็นเพียงการน าเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ของการเปิดเสรีในสาขา
บริการธุรกิจเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่มโดยเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อสรุปในการ
น าไปใช้ก าหนดในเชิงนโยบายได้เนื่องจากมิได้เป็นการศึกษาในเชิงลึกด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ
และระยะเวลา  การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะน าเสนอข้อมูลทุติยภูมิที่ เปิดเผยต่อสาธารณะที่คณะผู้วิจัย
สามารถรวบรวมได้  และหยิบยกประเด็นส าคัญที่ควรได้รับการพิจารณาในการประเมินผลกระทบ
จากการเปิดเสรีในเชิงเศรษฐกิจจากการทบทวนวรรณกรรม และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ธุรกิจเป้าหมาย ในแต่ละสาขาธุรกิจอย่างน้อยธุรกิจละ 3 ราย จ านวน 10 สาขาธุรกิจ 

7.1 โครงสร้างตลาดและบทบาทของบริษัทต่างชาติ 

การศึกษากลุ่มธุรกิจทั้ง 10 กลุ่มพบว่า บริษัทต่างชาติมีบทบาทส าคัญในทุกธุรกิจหากแต่เข้า
มาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ส าหรับบริการที่ต้องลงทุนสูง เช่น ซ่อมบ ารุงอากาศยาน โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคม บริษัทข้ามชาติมีความต้องการที่จะมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมบริษัท  โดยอาจใช้ 
สิทธิพิเศษที่ได้รับจากสนธิสัญญาหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุน หรือใช้วิธีการถือหุ้นเชิงซ้อนซึ่ง
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่จ ากัดการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวที่ร้อยละ 49 เฉพาะส าหรับการถือหุ้นโดยตรงในนิติบุคคล ไม่รวมถึงการถือหุ้นผ่านบริษัท 
โฮลดิ้ง   

ส าหรับบริการที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง หากแต่เป็นบริการด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น 
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บัญชี หรือ วิศวกรรมนั้น แบรนด์ข้ามชาติจะถือหุ้นข้างน้อยตามกฎหมาย
เท่านั้น มิได้มีความพยายามที่จะเข้ามาครอบง าการบริหารจัดการกิจการ เนื่องจากบริการเหล่านี้ต้อง
พึ่งพาผู้ประกอบวิชาชีพในรายสาขาซึ่งมีสัญชาติไทยจากการที่ประเทศไทยยังไม่ได้อ านวยความสะดวก
ให้ชาวต่างชาติสามารถขอใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพได้จากการที่มีข้อก าหนดว่าผู้ที่สมัครต้องท า
ข้อสอบที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น  ในลักษณะเดียวกัน ธุรกิจเจ้าของโรงแรมเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่
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เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดิน ซึ่งต่างชาติมีข้อจ ากัด ดังนั้น เครือโรงแรมข้ามชาติส่วนมากเข้ามาใน
รูปแบบของการให้บริการการบริหารจัดการโรงแรม (hotel management) ซึ่งประเทศไทยเปิดเสรี
แล้ว มากกว่าเข้ามาครอบครองตึก อาคารโรงแรม 

บริการอุดมศึกษาเป็นบริการที่ผู้ประกอบการต่างชาติยังมีบทบาทน้อย เนื่องจากเป็นบริการที่
ภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้แข่งขันยาก เพราะสถาบันการศึกษาของภาครัฐได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐมากกว่า รวมทั้งข้อจ ากัดด้านภาษาในประเทศท าให้ตลาดส าหรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เป็นภาคภาษาอังกฤษแคบกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า เช่น 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์  ในปัจจุบัน การเข้ามาของสถาบันอุดมศึกษาต่างชาติมีบ้าง แต่น้อย
และสถาบันอุดมศึกษาแบรนด์ต่างชาติมักจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ไทย เช่น มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์จากสหรัฐอเมริกา แสตมฟอร์ด จากสิงคโปร์ เป็นต้น (ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 7.1) 

ตารางที่ 7.1 โครงสร้างตลาดและบทบาทของบริษัทต่างชาติในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย 

บริการ โครงสร้างตลาด บทบาทของบริษัทต่างชาติ 

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน กึ่งผูกขาด เนื่องจากการซ่อมบ ารุง
อากาศยานเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุน
สูง และมีความเชี่ยวชาญสูง 

มีบริษัทต่างชาติ 2 ราย มีส่วนแบ่งร้อยละ 98 
ในตลาดการซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องยนต์
และอุปกรณ์การบินในประเทศไทย โดยได้รับ
การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

เจ้าของโรงแรม การแข่งขันสูง   บทบาทของต่างชาติในธุรกิจโรงแรมมีจ ากัด
ด้ ว ยข้ อ จ า กั ดของกา รครอบครองที่ ดิ น 
การศึกษาพบว่ ามีผู้ ประกอบการที่ มีการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ เกี่ยวโยงกับ
กิจการโรงแรมที่เป็นต่างชาติ 3 รายจาก 15 
รายที่มีรายได้สูงสุด 

การเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (fin tech) 

การแข่งขันสูง จากผู้ประกอบการ 38 รายมีบริษัทต่างชาติ 6 
ราย ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น 
บริการการระดมทุนออนไลน์ บริการระบบ
ช าระเงินออนไลน์ บริการที่ปรึกษาการเงิน
ออนไลน์ และบริการสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น 

บริการบัญชี กระจุกตัวที่รายใหญ่ 4 ราย  บริษัทบัญชี Big 4 คือ PWC Earnst & Young 
KPMG แ ล ะ  Deloitte Touche Tomatsu 
Chaiyos มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 35 
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บริการ โครงสร้างตลาด บทบาทของบริษัทต่างชาติ 

แต่ทั้ง 4 บริษัทเป็นบริษัทไทย ส่วนบริษัทบัญชี
ขนาดรองลงมาเป็นบริษัทไทย 

บริการกฎหมาย แข่งขัน/กึ่งผูกขาด ขึ้นอยู่กับสาขา
ของกฎหมาย เนื่องจากบริษัทที่
ปรึกษากฎหมายขนาดใหญ่มักมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พลังงาน  
ภาษี ฯลฯ 

ส่วนมากเป็นบริษัทไทยเกือบทั้งหมด ยกเว้น 1 
รายที่ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติอเมริกัน 100% โดยใช้
สิทธิสนธิสัญญาไมตรีฯ ระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับไทย 

บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์
และโลจิสติกส์ 

แข่งขัน โดยมีรายใหญ่ 3-4 รายใน
แต่ละตลาด (คลังสินค้า ขนส่งพัสดุ
ภัณฑ์ และ ไปรษณีย์ด่วน) 

รายใหญ่ในตลาดมักเป็นบริษัทต่างชาติทาง 
พฤตินัยจากการถือหุ้นเป็นล าดับชั้น 

บริการวิศวกรรม แข่ ง ขั น /กึ่ ง ผู กข าด  ขึ้ นอยู่ กั บ
ลั กษณะโครงการ  เช่ น  รถ ไฟ
ค ว า ม เ ร็ ว สู ง  
ตึกสูง แท่นขุดเจาะน้ ามัน เป็นต้น 

รายใหญ่บางรายในตลาดเป็นบริษัทต่างชาติ
ทางพฤตินัยจากการถือหุ้นเป็นล าดับชั้น  2 
รายและจากการส่งเสริมจาก BOI 3 ราย 

โทรคมนาคม กึ่งผูกขาด รายใหญ่ 2 ใน 3 เป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤติ
นัย 

อุดมศึกษา แข่งขัน จากผู้ประกอบการเอกชน 40 รายที่มีรายได้
สูงสุด พบว่า 3 รายเป็นต่างชาติโดยพฤตินัย 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

7.2 การประเมินผลกระทบของการเปิดเสรี 

การศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีพบว่า การให้บริการแก่บริษัทในเครือเป็นบริการที่รัฐควร
เปิดเสรีมากที่สุด เพราะเป็นบริการที่ท าให้บริษัทต่างชาติสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จากการปันส่วน
ต้นทุนด้านธุรการและการบริหารจัดการร่วมกัน นอกจากนี้แล้ว บริการที่จัดให้เฉพาะแก่บริษัทในเครือ
ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการแข่งขันในตลาดน้อยเนื่องจากมิได้เป็นบริการที่ให้แก่บุคคลหรือบริษัท
เป็นการทั่วไป เช่น บริการบัญชี บริการกฎหมาย บริการจัดการเอกสาร ตลอดจนบริการให้กู้เงินและ  
ค้ าประกันเงินกู้ เป็นต้น  อนึ่ง ในการเปิดเสรีบริการเหล่านี้อาจมีการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ เช่น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการกู้เงินและค้ าประกันเงินกู้ระหว่างบริษัท
ในเครือไว้แล้วเพื่อป้องกันมิให้มีการถ่ายโอนเงินหรือก าไรออกนอกประเทศในรูปแบบของเงินกู้ได ้
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บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นอีกบริการหนึ่งที่ควรมีการเปิดเสรีเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้
เทคโนโลยีเข้มข้นจากต่างประเทศ และเป็นธุรกิจที่รัฐต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย  การ
เปิดให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจซ่อมบ ารุงท่าอากาศยานในประเทศไทยจะช่วยส่งผล
ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ที่
เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งจ าเป็นส าหรับธุรกิจนี้ และ
มีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่สามารถยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้  นอกจากนี้
แล้ว การมีศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานส าหรับเครื่องบินที่หลากหลายรุ่นและหลายประเภทในประเทศจะ
ช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่สายการบินในประเทศที่ต้องใช้บริการในต่างประเทศในปัจจุบัน 

การเปิดเสรีธุรกิจเจ้าของโรงแรมไม่มีผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศมากนัก  เนื่องจากเกิด
สภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาดโรงแรมในประเทศไทย รัฐอาจพิจารณาในการผ่อนปรนกฎกติกาที่
เกี่ยวกับการเข้ามาท างานชั่วคราวของผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมต่างชาติและอ านวยความสะดวกใน
กระบวนการท าวีซ่าและออกใบอนุญาตการท างานเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการโรงแรมระดับบน
ในประเทศ  

การเปิดเสรีธุรกิจบริการที่ปรึกษากฎหมาย บัญชี และวิศวกรรมอาจไม่มีผลท าให้ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจดังกล่าวเท่าใดนัก เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องสัญชาติของกรรมการ
ที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือบัญชี และกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจบริหารแต่ผู้เดียวของบริษัทต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น 
ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ถือใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นเนื่องจากต้องผ่านการท าข้อสอบที่
เป็นภาษาไทย   

นอกจากนี้แล้วในกรณีของบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมนั้น ในส่วนของตลาดภาครัฐ  บริษัท
ต่างชาติน่าจะแข่งขันได้ยาก เนื่องจากมาตรา 51 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างก าหนดให้ผู้ที่จะ
รับงานก่อสร้างของภาครัฐต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ว่า ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนจะต้องมี
กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งอีกด้วย  

บริการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่เกิดใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งใหญ่และเล็กที่
ให้บริการที่หลากหลายในตลาด  ธุรกิจนี้ยังไม่เสถียรและการก ากับดูแลของภาครัฐก็ยังไม่นิ่ง คณะที่
ปรึกษาจึงเห็นควรว่ายังไม่ควรพิจารณาเรื่องการเปิดเสรี ณ จุดนี้  เนื่องจากไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบที่ชัดเจนได้  สิ่งที่ส าคัญกว่าคือการพัฒนากฎ กติกาการก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวที่เหมาะสม 
คือ ไม่เข้มงวดเกินไปจนกระทั่งธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถเกิดได้ และไม่หย่อนยานเกินไปจนท าให้
ผู้รับบริการมีความเสี่ยง 
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บริการโลจิสติกส์เป็นบริการที่เกี่ยวโยงกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการสื่อสารซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็น
ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอาเซียนเนื่องจากมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์  รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์และได้ให้ข้อผูกพันในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
ของอาเซียน (AFAS) ในการเปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ในธุรกิจบริการ
เก็บสินค้าและคลังสินค้าส าหรับการขนส่งทางทะเล บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น  

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการพิจารณาเปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาถือหุ้นได้โดยไม่จ ากัด
หุ้นส่วนในธุรกิจบางประเภท เช่น การขนส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ด่วน (express delivery) ซึ่งจะ
รวมถึงธุรกิจคลังสินค้า และ ธุรกิจการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด้วย เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคใน
การขนส่งพัสดุภัณฑ์ รวมถึงข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดภายในประเทศ และพื้นที่  หากมีการ
เปิดให้บริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นได้โดยไม่จ ากัดแล้ว จะจูงใจให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น คลังสินค้า และ ศูนย์ขนถ่ายสินค้าที่ท่าอกาศยาน เป็ นต้น   
แต่การเปิดเสรีดังกล่าว อาจพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยสามารถก าหนดเงื่อนไขเพื่อให้การเข้ามา
ของบริษัท express delivery ต่างชาตินั้นช่วยหนุนเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของประเทศไทย
ด้วย มิใช่เพียงเป็นการส่งเสริมการค้าสินค้าจากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น 

อนึ่ง แม้การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะจูงใจให้มีการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์มาก
ขึ้น แต่ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดอื่นๆ อีกที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโดยเฉพาะพิธีการทางศุลกากร 
เพื่อให้การขนถ่ายและกระจายสินค้ามีความรวดเร็วมากขึ้น  

กิจการโทรคมนาคมป็นกิจการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงทั้งในการประมูลคลื่นความถี่และในการ
ติดตั้งโครงข่ายการสื่อสาร รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
ธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม
รายใหญ่ 3 รายล้วนมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทโทรคมนาคมต่างชาติ และ 2 ใน 3 ราย พันธมิตร
ต่างชาติเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการจากการถือหุ้นเชิงซ้อน  การยกเลิกข้อจ ากัดการถือหุ้นใน
กิจการโทรคมนาคมสามารถจูงใจให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดซึ่งจะมีผลดีเนื่องจากการ
แข่งขันในตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบันยังมีจ ากัดเนื่องจากมีจ านวนผู้ประกอบการน้อยราย  อย่างไรก็ดี 
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องเผชิญอุปสรรคหลากหลายจากกฎ ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการ
แข่งขัน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบในการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมไปพร้อมกับ
การเปิดเสรีการลงทุนด้วย เช่น การออกกฎให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเช่าใช้โครงข่ายของ
ผู้ประกอบการรายเดิม (infrastructure sharing) การออกกฎเรื่องสิทธิแห่งทาง (right of way) ที่
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อ านวยความสะดวกในการวางเสา พาดสาย ตลอดจน การมีแผนผังและตารางเวลาในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ที่ชัดเจน เป็นต้น  

สุดท้าย บริการอุดมศึกษาเป็นบริการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่รัฐส่งเสริมและการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม ในปัจจุบัน รัฐ
มีนโยบายที่จะเปิดเสรีธุรกิจนี้ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการใน
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากคุณภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศมี
แนวโน้มที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง  การเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศสามารถเข้ามาเปิด
ให้บริการได้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมีโอกาสในการศึกษาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น และโอกาส
ในการได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น  อย่างไรก็ดี การเปิดเสรีดังกล่าวอาจ
จ ากัดขอบเขตตามความจ าเป็นและความต้องการของประเทศ เช่น รัฐอาจพิจารณาที่จะเปิดเสรีบริการ
อุดมศึกษาเฉพาะบางสาขา เช่น 

 สาขาวิชาที่การเรียนการสอนในประเทศไทยไม่ติด 100 อันดับแรกของโลก 

 สาขาวิชาที่เราต้องการ เช่น สาขาวิชาที่สนับสนุน 10 อุตสาหกรรท S curve ที่
รัฐบาลก าหนด 

 ส าหรับสถาบันการศึกษาที่ให้บริการการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการที่มีคุณภาพ เช่น 
ที่ได้รับการจัดอันดับโดย Time Higher Education ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 50 ของโลก
เท่านั้น เป็นต้น 

ตารางที่ 7.2 ผลกระทบและเงื่อนไขการเปิดเสรีในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย 

บริการ ผลกระทบ เงื่อนไขประกอบการเปิดเสรี 

บริการแก่บริษัทในเครือ บริษั ทต่ า งชาติ ในประ เทศไทย
สามารถให้บริการแก่บริษัทในเครือ
ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตในราย
กิจกรรม หรือ ขอการส่งเสริมจาก 
BOI ท า ให้ มี ค วามคล่ อ งตั วและ
ประหยัดต้นทุน 

ในส่วนของการกู้ยืมเงิน และค้ าประกันเงินกู้
ให้แก่บริษัทในเครือต้องด าเนินการตาม
หลักการและแนวทางการพิจารณาการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจการ
กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือในกลุ่ม พ.ศ. 
2559 ที่ก าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน  บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามา
ให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ในประเทศไทย ท าให้สายการบิน
ในประเทศไม่ต้องใช้บริการศูนย์
ซ่อมในต่างประเทศ  

 สถาบันการบินพลเรือนต้องก าหนด
มาตรฐานชิ้ นส่ วนอากาศยาน ซึ่ ง
สามารถอิงกับมาตรฐาน FAA ของ
สหรัฐอเมริกาหรือ IASA ของยุโรป 
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บริการ ผลกระทบ เงื่อนไขประกอบการเปิดเสรี 

 ประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็น
ศูนยกลางธุรกิจการซ่อมบ ารุง
อากาศยานจากข้อได้เปรียบของ
ภูมิประเทศ และพื้นที่ที่เพียงพอ 

 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่
สามารถพัฒนายกระดับขึ้นมา
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

 เตรียมบุคลากร คือ ช่างซ่อมบ ารุง
อ าก าศยาน  ซึ่ ง ต้ อ ง มี ทั กษะด้ า น
ภาษาอังกฤษด้วย 

 

เจ้าของโรงแรม สภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด
โรงแรมในประเทศไทยท าให้การเปิด
เสรีธุรกิจเจ้าของโรงแรมไม่มีผลต่อ
การลงทุนจากต่างประเทศมากนัก 

รัฐอาจพิจารณาในการผ่อนปรนกฎกติกาที่
เกี่ยวกับการเข้ามาท างานชั่ วคราวของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมต่างชาติและ
อ านวยความสะดวกในกระบวนการท าวีซ่า
และออกใบอนุญาตการท างานเพื่อลดต้นทุน
ในการบริหารจัดการโรงแรมระดับบนใน
ประเทศ 

การเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(fin tech) 

ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ทา งก า ร เ งิ น แล ะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจใหม่ และ
การก ากับดูแลธุรกิจนี้ยังไม่นิ่ง จึงยัง
ไม่ควรพิจารณาการเปิดเสรี 

ควรมีการพัฒนากฎกติกาในการก ากับดูแล
ธุรกิจบริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมในการให้บริการ
และในการเติบโตส าหรับผู้ประกอบการใน
ประเทศ 

บริการบัญชี การเปิดเสรีการถือหุ้นไม่น่าจะส่งผล
กระทบต่อการลงทุนมากนัก ดังจะ
เห็นได้ว่าบริษัทบัญชีรายใหญ่ของ
โลกซึ่งเป็นสัญชาติอเมริกัน ยังไม่
เลือกที่จะเข้ามาถือหุ้น 100% แม้จะ
สามารถท าได้ภายใต้สนธิสัญญา
ไมตรี ระหว่ างสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศไทย 

 

บริการกฎหมาย การเปิดเสรีการถือหุ้นไม่น่าจะส่งผล
กระทบต่อการลงทุนมากนัก หากไม่
มีการเปิดเสรีด้านวิชาชีพกฎหมายดัง
จ ะ เห็ น ไ ด้ ว่ า มี บ ริ ษั ทกฎหมาย
สัญชาติอเมริกันรายเดียวที่เลือกที่
จ ะ ถื อ หุ้ น  100% ใ น กิ จ ก า ร ใ น
ประเทศไทย แม้จะสามารถท าได้
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ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับประเทศไทย 

บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และ 
โลจิสติกส์ 

การยกเลิกข้อจ ากัด เรื่ อ งอัตรา
เพดานในการถือหุ้นของคนต่างด้าว
จะท าให้บริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติ 
เ ช่ น  DHL TNT เ ข้ า ม า ล งทุ น ใ น
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ 
โลจิสติกส์มากขึ้น เช่น คลังสินค้า 
ระบบการติดตามพัสดุภัณฑ์ เป็นต้น 
เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ
ด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกฉียงใต้ แต่
ด้วยข้อจ ากัดในส่วนของหุ้นส่วน
ต่างชาติ และกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
พิธีการทางศุลกากร และกฎระเบียบ
ของภาครัฐที่ไม่สะดวก ท าให้การ
ลงทุนส่วนมากจะหันเหไปที่ฮ่องกง 
หรือ สิงคโปร์ แทน 

เพื่อให้ธุรกิจบริการโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รัฐจ าเป็นต้องปรับปรุงพิธีการทาง
ศุลกากรให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น 
การมีบริการในการด า เนินพิธีการทาง
ศุลกากรล่วงหน้าออนไลน์เป็นต้น (pre-
shipment clearance) ห รื อ ก า ร ใ ช้
รหัสสินค้าในการเก็บภาษีศุลกากรที่อิงกับ
ร หั ส ข อ ง  WCO (World Customs 
Organization) เปน็ต้น 

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์จาก
การเข้ามาของบริษัทโลจิสติกส์ต่างประเทศ 
อาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทที่เข้ามาต้อง
ช่วยผู้ประกอบการในประเทศในการพัฒนา 
เช่น ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทยในการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการติดตามสินค้าร่วมกัน 
หรือให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ช่วยพัฒนาช่องทางในการจ าหน่ายและ
ส่งสินค้าของผู้ประกอบการขนาดย่อมใน
ประเทศ 

บริการวิศวกรรม การเปิดเสรีการถือหุ้นไม่น่าจะส่งผล
กระทบต่อการลงทุนมากนัก หากไม่
มีการเปิดเสรีด้านวิชาชีพวิศวกร 

ส่งเสริมให้วิศวกรไทยสามารถเรียนรู้จาก
วิศวกรต่างชาติโดยการอ านวยความสะดวก
ให้แก่การน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
โดยอาจพิจารณาทบทวน (1) กฎเกณฑ์ที่
ก าหนดให้การน าเข้าต่างชาติ 1 คนต้องใช้
ทุน 2 ล้านบาทซึ่งจะเป็นปัญหาแก่บริษัท
ขนาดเล็กที่มี เงินทุนจ ากัด และ (2) ข้อ
ก าหนดให้ส าหรับการจ้างงานต่างชาติ 1 คน
ต้องมีการจ้างคนไทย 4 คน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับลักษะของบริการที่ใช้ความรู้ และ (3) 
ขยายต าแหน่งของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่
สามารถน าเข้ามาได้จากเดิมที่จ ากัดเฉพาะ
ต าแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ” เป็น “รอง
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ผู้จัดการโครงการ” หรือ “หัวหน้าส่วน” 
ด้วย เป็นต้น 

โทรคมนาคม การเปิดเสรีจะท าให้มีการแข่งขันใน
กิ จ ก า ร โทรคมนาคมที่ ม า กขึ้ น
เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
น้อยรายในตลาด รวมทั้งมีการลงทุน
ในการวางโครงข่ายมากขึ้น 

กฎ กติกาการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ต้องเอื้อให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาใน
ตลาด เช่น กฎ กติกาที่ให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่สามารถเช่าโครงข่าย (infrastructure 
sharing)  ของผู้ประกอบการายเดิม กฎ
กติกาเรื่องสิทธิแห่งทางที่อ านวยความ
สะดวกในการวางเสา พาดสาย ตลอดจน 
แผนผังการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจน  
เป็นต้น 

อุดมศึกษา การเปิดเสรีให้สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศสามารถเข้ามาให้บริการ
อุดมศึกษาในประเทศไทยได้จะช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมีโอกาสใน
การศึกษาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น 
ในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดี
มากขึ้น 

การเปิดเสรีบริการอุดมศึกษาอาจมีการ
ก าหนดกรอบดังนี้ 

 เปิดเฉพาะสาขาวิชาที่การเรียนการสอน
ในประเทศไทยไม่ติด 100 อันดับแรก
ของโลก 

 เปิดเฉพาะสาขาวิชาที่เราต้องการ เช่น 
สาขาวิชาที่สนับสนุน 10 อุตสาหกรรม 
S curve ที่รัฐบาลก าหนด 

 ก าหนดเงื่อนไขว่า สถาบันการศึกษาที่
จะมาเปิดในประเทศไทยจะต้องได้รับ
ก า ร จั ด อั น ดั บ โ ด ย  Time Higher 
Education ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 50 ของ
โลกเท่านั้น 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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บทที่ 8 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นสิ่งที่จ าเป็นหากประเทศไทยต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การปรับปรุงดังกล่าวสามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ส่วน คือ การปรับปรุงกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน การปรับปรุง
กฎหมายในระยะสั้น และการปรับปรุงกฎหมายในระยะยาว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

8.1 การปรับปรุงกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เปิดให้คนต่างด้าวที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจที่ต้องห้ามในบัญชี 2 และบัญชี 3 สามารถขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี หรืออธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจทางการค้าได้ตามล าดับ  ซึ่งท าให้มีความยืดหยุ่นในการเปิดให้ธุรกิจต่างชาติสามารถเข้ามา
ประกอบกิจการบริการและกิจการอื่นๆ ที่ต้องห้ามได้หากเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี  
หากแต่กระบวนการในการอนุญาตยังคงล่าช้าและมีต้นทุนสูง  แม้ระเบี ยบจะก าหนดให้มีการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 90 วัน หากแต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ใน
การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนให้
กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 

 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากการลงทุนของคนต่างด้าว 
เช่น ทุน เทคโนโลยี การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมสู่ตลาดโลก ความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ หรือ การจ้างงาน และ ประเด็นที่เป็นกังวลคืออะไรบ้าง เช่น การผูกขาด การโอนก าไร
ออกนอกประเทศ ฯลฯ เป็นต้น โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินในรายละเอียดเพื่อ
ผู้ประกอบการสามารถรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ลดเงื่อนไขในการแปลเอกสาร โดยอนุญาตให้มีการยื่นค าขอใบอนุญาตและเอกสารที่สนับสนุน
เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยลดภาระเวลาและค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารจ านวนมาก บางครั้ง
เป็นเอกสารเชิงเทคนิคซึ่งหาผู้แปลยาก และการแปลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับทนายความที่
ต้องให้การรับรองความถูกต้องของเอกสารอีกด้วย  (notary public) 

 ทบทวนหรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะเป็นเงื่อนไขที่บริษัทท าไป
เพียงเพื่อเป็นพิธีการเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้มีความรู้ในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ
สาระส าคัญในการฝึกอบรมและไม่มีบุคลากรที่จะติดตามตรวจสอบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
น้ันเป็นไปตามข้อก าหนดในใบอนุญาตหรือไม่ และมีผลประโยชน์อย่างไร 
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 พิจารณาทบทวนข้อก าหนดให้ต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาก่อนที่จะขออนุญาต เพราะใน
กรณีที่ค าขอถูกปฏิเสธก็ต้องปิดกิจการซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก 

8.2 การปรับปรุงกฎหมายในระยะสั้น 

การปรับปรุงกฎหมายในระยะสั้นอาจด าเนินการได้โดยการปลดสาขาธุรกิจบางสาขาออกจาก
บัญชี 3 ดังที่ได้มีการด าเนินการมาแล้ว 3 ครั้งในอดีต  ซึ่งต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในรายสาขา 
งานวิจัยชิ้นนี้มีความเห็นว่า ควรพิจารณาด าเนินการปลดธุรกิจ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน โลจิสติกส์ใน
ส่วนของการส่งพัสดุและไปรษณีย์ด่วน บริการโทรคมนาคม บริการอุดมศึกษา และบริการส าหรับ
บริษัทในเครือในกลุ่ม ออกจากบัญชีแนบท้าย 

8.3 การปรับปรุงกฎหมายในระยะยาว 

หลังจากการปรับบัญชี 3 ให้เป็น negative list แล้ว จะส่งผลให้การลงทุนในประเทศไทยจะ
เปิดกว้างมากขึ้น ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะการกลั่นกรองการลงทุนของ 
คนต่างด้าวในระยะยาวโดย  

(1) มีข้อก าหนดให้บริษัทต่างชาติทุกรายที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่เข้ามาลงทุน วงเงินที่เข้ามาลงทุน การจ้างงาน โครงสร้างการ
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม รายชื่อและสัญชาติผู้ถือหุ้น มูลค่าทรัพย์สิน ฯลฯ ทุกปีเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่
ใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายการลงทุนของประเทศ  

(2) มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่กลั่นกรองการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ภายในประเทศอย่างมีนัยส าคัญ โดยก าหนดให้การลงทุน (สะสม) ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด
จะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนเพื่อพิจารณาว่าการ
ลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยหรือไม่  รวมทั้งการกลั่นกรองการเข้ามาซื้อ
กิจการขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยเหตุผลของความมั่นคงหรือการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมก ากับดูแลการลงทุนของคนต่างด้าวจากการก าหนดรายสาขา
ธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจที่ชัดเจนไปสู่การพิจารณาในรายโครงการมีข้อดีและ
ข้อด้อยดังนี ้

ข้อดี คือ การไม่ระบุสาขาที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนท าให้ประเทศสามารถเปิดรับการ
ลงทุนจากต่างประเทศได้ทุกธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน รัฐยังคงสามารถปฏิเสธการลงทุนของคนต่างด้าว
ในรายโครงการ หากการลงทุนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ เช่น ในกรณีที่คน  
ต่างด้าวเข้ามาซื้อกิจการเหมืองแร่ในประเทศไทยเพียงเพื่อที่จะผูกขาดธุรกิจการผลิตแร่ดังกล่าวใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกมากกว่าที่จะเข้ามาพัฒนาศักยภาพในการผลิตแร่ในประเทศไทย หรือใน
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กรณีที่รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ เข้ามาซื้อกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินหรือ
การสื่อสารในประเทศอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น  ระบบดังกล่าวท าให้การ
ก ากับดูแลการลงทุนจากต่างประเทศมีความยืดหยุ่น 

ข้อเสียของการกลั่นกรองการลงทุนของคนต่างด้าวในรายโครงการ หากขาดกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจน และกระบวนการในการพิจารณาผลกระทบของการลงทุนของคนต่างด้าวที่โปร่งใส สอบทานได้
แล้ว จะเป็นการให้อ านาจดุลยพินิจแก่หน่วยงานหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้พิจารณาโดยปราศจากการ
ถ่วงดุล ท าให้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการวิ่งเต้น หรือคอร์รัปชันได้  ดังนั้น ในการน าระบบใหม่มาใช้นั้น 
จะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนากฎ กติกาในการประเมินผลกระทบของการลงทุนต่อ
เศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคงของประเทศที่ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาที่โปร่งใส 

  



213 

 

 



214 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
กฎระเบียบด้านการลงทุนในอินโดนีเซีย.ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.ditp.go.th/contents_attach/92618/92618.pdf. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์,” ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.dbd.go.th/download/pdf/singapore.pdf   

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กุมภาพันธ ์2560 

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2560 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีนาคม 2560 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ข้อเสนอการปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ 2549 นอมินี ส านักพิมพ์ openbooks ตุลาคม 2549 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ 2550 โครงการบทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มิถุนายน 
2550  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ปิยะนุช โปตะวณิช (2554) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตัวแทนอ าพราง  ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

รายงานทีดีอาร์ไอ 2550 สู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขาย
หุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) เดือน
มกราคม 2550 

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

สิทธิประโยชน์จาก กนอ.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
http://ieat.go.th/investment/privileges/investment-privileges-from-i-ea-t 

http://www.ditp.go.th/contents_attach/92618/92618.pdf
http://www.dbd.go.th/download/pdf/singapore.pdf
http://ieat.go.th/investment/privileges/investment-privileges-from-i-ea-t


215 

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ประเทศไทยจากการท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ มิถุนายน 2551  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการข้อมูลกฎหมายเรื่อง กฎหมายของประเทศสิงคโปร์
และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศสิงคโปร์  เสนอต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2559 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการติดตามผลการเจริญเติบโตกลุ่มธุรกิจบริการระหว่าง
ไทย-ออสเตรเลีย ภายหลังการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เสนอต่อ
ส านักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธันวาคม 2551 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการบทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย เสนอต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มิถุนายน 2550 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการวิจัยการค้าบริการและการลงทุนในกรอบความตก
ลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐ เสนอต่อกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการ
ต่างประเทศ เมษายน 2549 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการวิจัยผลกระทบและแนวทางการเจรจาการค้าเสรี
แบบทวิภาคี: การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน และการค้าบริการ 
เสนอต่อมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เมษายน 2548 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการศึกษาการลงทุนและการเปิดเสรีภาคบริการในการ

เจรจา JTEPA  เสนอต่อกรส านักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น พฤษภาคม 2548 

หัสยา นุ่นแจ้ง ศึกษาระบบอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ เปรียบเทียบ : ประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2552 

อิสร์กุล อุณหเกตุ 2556 โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย: บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สถาบันพระปกเกล้า 

 
  



216 

ภาษาอังกฤษ 
Cabinet Order on Inward Direct Investment, etc.(Cabinet Order No. 261 of October 11, 

1980) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj
a&uact=8&ved=0ahUKEwiFy5ODyffVAhXLKo8KHbyrDOoQFggvMAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.japaneselawtranslation.go.jp%2Flaw%2Fdetail_download%2F%
3Fff%3D09%26id%3D2024&usg=AFQjCNGKJazGccVFgaAu0C58Kn82Mco_mQ 

Charles Lim Aeng Cheng, “Legal Systems in ASEAN- Singapore: Chapter 6 The Legal 
Profession,” http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp6.pdf  

Deloitte, “Welcome Ashore, A Guide to Investing in the UK for Foreign 
Companies,” 2015 

Department of Foreign Affairs and Trade (DFTAT), Measures, Including Barriers, 
Affecting Trade and Investment http://www.dfat.gov.au/geo/japan/tef-
study/chapter4-1-1.pdf. 

Folsom, Ralph H, Michael Gordon and john Spanogle (2000), International Trade and 
Investment in a Nutshell, West Group, USA.   

Foreign Ownership Guidelines for FCC Common Carrier and Aeronautical Radio 
Licenses, International Bureau, Federal Communications Commission. 

http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Safeguarding-Our-
Systems-Report-FINAL-Digital.pdf  

http://money.cnn.com/2017/07/14/media/sky-fox-deal-rupert-murdoch-cma-
review/index.html  

https://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/businesses-to-face-powerful-
new-competition-and-markets-authority  

http://www.chanrobles.com/default3.htm#.WaNxLyjXbIU   
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom  
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom#starting-a-

business  
https://www.ft.com/content/9cb95e84-6bc2-11e7-b9c7-15af748b60d0  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/41566

3/GP01_Overseas_companies.pdf  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy5ODyffVAhXLKo8KHbyrDOoQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.japaneselawtranslation.go.jp%2Flaw%2Fdetail_download%2F%3Fff%3D09%26id%3D2024&usg=AFQjCNGKJazGccVFgaAu0C58Kn82Mco_mQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy5ODyffVAhXLKo8KHbyrDOoQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.japaneselawtranslation.go.jp%2Flaw%2Fdetail_download%2F%3Fff%3D09%26id%3D2024&usg=AFQjCNGKJazGccVFgaAu0C58Kn82Mco_mQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy5ODyffVAhXLKo8KHbyrDOoQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.japaneselawtranslation.go.jp%2Flaw%2Fdetail_download%2F%3Fff%3D09%26id%3D2024&usg=AFQjCNGKJazGccVFgaAu0C58Kn82Mco_mQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy5ODyffVAhXLKo8KHbyrDOoQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.japaneselawtranslation.go.jp%2Flaw%2Fdetail_download%2F%3Fff%3D09%26id%3D2024&usg=AFQjCNGKJazGccVFgaAu0C58Kn82Mco_mQ
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp6.pdf
http://www.dfat.gov.au/geo/japan/tef-study/chapter4-1-1.pdf
http://www.dfat.gov.au/geo/japan/tef-study/chapter4-1-1.pdf
http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Safeguarding-Our-Systems-Report-FINAL-Digital.pdf
http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Safeguarding-Our-Systems-Report-FINAL-Digital.pdf
http://money.cnn.com/2017/07/14/media/sky-fox-deal-rupert-murdoch-cma-review/index.html
http://money.cnn.com/2017/07/14/media/sky-fox-deal-rupert-murdoch-cma-review/index.html
https://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/businesses-to-face-powerful-new-competition-and-markets-authority
https://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/businesses-to-face-powerful-new-competition-and-markets-authority
http://www.chanrobles.com/default3.htm#.WaNxLyjXbIU
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-kingdom#starting-a-business
https://www.ft.com/content/9cb95e84-6bc2-11e7-b9c7-15af748b60d0
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415663/GP01_Overseas_companies.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415663/GP01_Overseas_companies.pdf


217 

https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-
secretaries  

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/rupert-murdoch-
sky_uk_5954df73e4b0da2c7321676e  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1801/introduction/made   
http://www.ukincorporate.com/faq.aspx#1  
JETRO. (2009). Law & Regulations on Setting Up Business in Japan. Invest Japan 

Division, Invest Japan Department,  Japan External Trade Organization (JETRO). 
Low, Patrick and Mattoo, Aaditya (2000), “Is There a Better Way? Alternative  

Approaches to Liberalization”, World Bank. 
OECD. (2013). Module 2 Investment Policy : Options for protecting and regulating 

investment. OECD-ASEAN Training on Investment Policy Making. 12-14 June 
2013, Da Nang  

OECD. (December 2016). Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Japan. ดาวน์
โหลดเอกสารได้ที่ https://www.oecd.org/tad/services-trade/STRI_JPN.pdf  

Side Letter: Temporary Entry for New Zealand Business People in Thailand 
Side Letter: Temporary Entry for Thai chefs in New Zealand 
Singapore Institute of Legal Education, “Foreign Practitioner Examinations,” 

http://www.sile.edu.sg/foreign-practitioner-examinations  
Singapore Land Authority, “Management of State Land and Buildings,” 

http://www.sla.gov.sg/htm/ser/ser02.htm  
Singapore Statutes Online Constitution of the Republic of Singapore Government of 

Singapore . 
Stephenson and Contreras (2001) “An Asymmetric Approach to Services 

Liberalization: The European UnionMERCOSUR Case”, Paper written for the 
Experts Workshop “An integrated approach to the EU-MERCOSUR Association 
Agreement”, Paris. 

Transport Canada (2003), Restrictions on Foreign Ownership in Canada. 
United States Government Accountability Office, “Laws and Policies Regulating 

Foreign Investment in 10 Countries.” February 2008. 
U.S. Department of State, “2014 Investment Climate Statement,” 
http://www.state.gov/documents/organization/227436.pdf 

https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-secretaries
https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-secretaries
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/rupert-murdoch-sky_uk_5954df73e4b0da2c7321676e
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/rupert-murdoch-sky_uk_5954df73e4b0da2c7321676e
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1801/introduction/made
http://www.ukincorporate.com/faq.aspx#1
http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/ind/00002113.doc
http://www.dtn.go.th/files/275/FTA/ind/00002115.doc
http://www.sile.edu.sg/foreign-practitioner-examinations
http://www.sla.gov.sg/htm/ser/ser02.htm
http://www.state.gov/documents/organization/227436.pdf


218 

World Investment Report 2017. United Nations Conference on Trade and 
Development. 

Xiaolun Sun. (2002). How to Promote FDI? The Regulatory and Institutional 
Environment for Attracting FDI. the United Nations. Page 6.  
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ 
documents/UN/UNPAN006349.pdf 

 
  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN006349.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN006349.pdf


219 

กฎหมาย  

กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2556 

กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 

กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จ 332/2535 บันทึกเรื่อง ความหมายของค าว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อ 
3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (กรณีบริษัท 
เอบีบี ดีสทรีบิวช่ัน จ ากัด) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จ 332/2535 บันทึกเรื่อง ความหมายของค าว่า “คนต่างด้าว” ตาม
มาตรา 97 (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีบริษัท ไทยคิวพี จ ากัด) 

ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 102/2549 เรื่อง ก าหนดเอกสารประกอบค าขอจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522  

พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536  

พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 

พระราชบญัญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 



220 

พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 
2560 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการขอผ่อนผันและการ
ผ่อนผันให้มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีฐานะหรือการ
ด าเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 
พ.ศ. 2559 

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281   

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560 http://www.thaigov.go.th 

ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 

ระเบียบ เรื่องการขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท. 0515/ ว13725) 
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ภาคผนวก 

 

  



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
 
 
 
 
  



 

 

 
ตารางภาคผนวกที่ 1.1 เปรียบเทียบการปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยเง่ือนไขในการลงทุนส าหรับชาวต่างชาติ (Negative Investment List) ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2559 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

1. 
 

Maritime and 

Fishery 

 

Coral 

breeding/cultivation 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment, but requires a 

recommendation from the Ministry of Environmental 

and Forestry 

 

2. 
 

Energy and 

Mineral 

Resources 

 

Biomass pellet 

producing industry 

for energy 

 

Partnership with Local SMEs 
 

Open 100% foreign investment 

 

3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industry 

 

Salting/drying fish 

and other water 

biota industry 

 

Reserved for Local SMEs 
 

Open 100% foreign investment, but requires a 

partnership with Local SMEs 

 

4. 
 

Sugar Industry 

(white crystal sugar, 

refined crystal sugar 

and raw crystal 

sugar) 

 

Limited to 95% foreign investment, but requires 

a sugarcane plantation before constructing a 

new sugar mill or expanding a sugar mill 

 

Open 100% foreign investment, but requires a 

partnership in the form of 20% plasma core of the total 

land area 

 

5. 
 

Crumb rubber 

industry 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment, but requires a special 

license from the Minister of Industry provided that it is 

integrated with the development of crumb rubber 

plantation: 
 

a. fulfilment of raw material at least 20% of 

production capacity derives from its own crumb 

rubber plantation; and 
 

b. fulfillment of raw material in the maximum 

amount of 80% with partnership, with at least 

20% of the plantation area is plasma plantation 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

6. 
 
 
 

Public Work 

 

Toll road business 
 

Limited to 95% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

7. 
 

Non-hazardous 

waste management 

and disposal 

 

Limited to 95% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trade 

 

Direct selling 

through marketing 

network developed 

by business partners 

 

Limited to 95% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

9. 
 

Retail trade through 

mail order or internet 

(for certain goods), 

namely: 
 

 food, beverages, 

tobacco, 

chemical, 

pharmacy, 

cosmetic and 

laboratory 

equipment 

commodities; 
 

 textile, apparel, 

footwear and 

private goods 

commodities; 
 

 household goods 

and kitchen set; 

and 
 

 combination of 

goods above 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment, but requires a 

partnership with Local SMEs 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

10. 
 
 
 
 

 
Trade 

 

Distribution 

(affiliated with 

production) 

 

Limited to 33% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

11. 
 

Cold storage 
 

Limited to (i) 33% foreign investment in 

Sumatra, Java and Bali and (ii) 67% foreign 

investment in Kalimantan, Sulawesi, Nusa 

Tenggara, Maluku and Papua 

 

Open 100% foreign investment 

 

12. 
 

Futures Broker 
 

Limited to 95% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism and 

Economy 

Creative 

 

Restaurant 
 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Open 100% foreign investment 

 

14. 
 

Bar 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 

 

15. 
 

Cafe 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 

 

16. 
 

Swimming pool 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism and 

Economy 

Creative 

 

Football field 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 

 

18. 
 

Tennis court 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 

 

19. 
 

Fitness Center 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 

 

20. 
 

Sport Center 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 

 

21. 
 

Other sport activities 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Open 100% foreign investment 

 

22. 
 

Film taking studio 
 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

23. 
 

Film processing 

laboratory 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tourism and 

Economy 

Creative 

 

Film voice dubbing 

facility 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

25. 
 

Film printing and/or 

duplication facility 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

26. 
 

Film taking facility 
 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment 

 

27. 
 

Film editing facility 
 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment 

 

28. 
 

Film subtitling facility 
 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment 

 

29. 
 

Film production 
 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment 

 

30. 
 

Movie theatre 
 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment 

 

31. 
 

Recording studio 

(Cassette, VCD, 

DVD, etc.) 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment 

 

32. 
 

Film distribution 
 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment 

 

33. 
 
 

Transportation 

 

Salvage service 

and/or underwater 

work (PBA) 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment, but requires a special 

license from the Ministry of Transportation 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication 

and Informatics 

 

Telecommunication 

kiosk 

 

Reserved for Local SMEs 
 

Open 100% foreign investment 

 

35. 
 

Establishment of 

testing 

telecommunication 

device agency 

(laboratory test) 

 

Limited to 95% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

36. 
 

Trade Transaction 

Operator through 

Electronic System 

(market place on a 

platform basis, daily 

deals, price grabber, 

online classified 

advertising) with 

investment less than 

Rp100,000,000,000 

 

Not included 
 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment. if more than 

Rp100,000,000,000 

 

37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health 

 

Medicine raw 

material industry 

 

Limited to 85% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

38. 
 

Business and 

management 

consulting services 

and/or hospital 

management 

services 

 

Limited to 67% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 

 

39. 
 

Supporting health 

services (medical 

equipment rental) 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

 

Business Lines 
 

 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

40. 

 
41. 

 

 
42. 

  
 

Clinic laboratory 

 
Medical checkup 

clinic 

 
Healthcare 

equipment industry: 

Class B (i.e., 
surgical masks, 

 

Limited to 67% foreign investment 

Limited to 67% foreign investment 

 
Not included 

 

Open 100% foreign investment 

Open 100% foreign investment 

 
Open 100% foreign investment, but requires a special 

license from the Ministry of Health 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health 

  
 
 
 

 
syringes, patient 

monitors, condoms, 

surgical gloves, 

hemodialysis fluids, 

PACS, surgical 

knife) 

   

 

43. 
  

 

Healthcare 

equipment industry: 

Class C (i.e., IV 

Catheter, X-Ray, 

ECG, Patient 

Monitor, Orthopedic 

Implants, Contact 

Lens, Oximeter, 

densitometer) 

 

Not included 
 

 

Open 100% foreign investment, but requires a special 

license from the Ministry of Health 



 

 

 

44. 
  

 

Healthcare 

equipment industry: 

Class D (i.e., MRI, 

CT Scan, Cardiac 

Catheters, 

Cardiovascular 

Stents, HIV Test, 

Pacemaker, Dermal 

 

Not included 
 

 

Open 100% foreign investment, but requires a special 

license from the Ministry of Health 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

 

Business Lines 
 

 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

  
 

Health 

 Filler, Ablation 

Catheter) 
   

 

45. 
   

Stem cell banks and 

laboratories 

 

Not included 
  

Open 100% foreign investment, but requires a special 

license from the Ministry of Health 



 

 

 

 

Attachment 2 
Business Lines with Increased Permitted Foreign Shareholding 

 
 

No 
 

Sector 
 

 

Business Lines 
 

 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

1. 
 
 

2. 

   

Geothermal power 

plant ≤ 10 MW 
 
Construction and 

Installation of 

electric power: 

Installation of 

 

Not included 

Not included 

  

Limited to 67% foreign investment 

Limited to 49% foreign investment 

  
Energy and 

Mineral 

 high/extra high 
voltage electric 

power utilization 

   

 

3. Resources  
 

Electric power 

installation 

operation and 

maintenance: 

High/extra high 

voltage electric 

power installation 

examination and 

testing 

 

Not included 
  

Limited to 49% foreign investment 

 

4. 
 

 
 
 
 
 
 

Public Work 

 
 

Construction 

service 

(construction 

implementation 

service) using 

advanced 

technology and/or 

high risk and/or the 

project value is 

more than 

Rp50,000,000,000 

 

Limited to 67% foreign investment. 
 

The threshold for the project value was up to 

Rp1,000,000,000 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

The threshold for the project value is increased up to 

Rp50,000,000,000 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

5. 
 
 
 
 

Public Work 

 

Business service/ 

construction 

consultant service 

using advanced 

technology and/or 

high risk and/or the 

project value is 

more than 

Rp10,000,000,000 

 

Limited to 55% foreign investment 
 

There was a reference to "business service/ 

construction consultant service" only 
 

However, there is no reference to "advanced 

technology and/or high risk and/or the project 

value is more than Rp10,000,000,000" 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

A new reference to "… advanced technology and/or 

high risk and/or the project value is more than 

Rp10,000,000,000" is introduced 

 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trade 

 

Department store 

with selling floor of 

400 m
2 

- 2,000 m
2
 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Limited to 67% foreign investment, but requires a 

special license from the Ministry of Trade with the 

following requirements: 
 

a. located in shopping malls and is not on a stand 

alone basis; and 
 

b. additional outlet store based on export 

performance (pay performance) 

 

7. 
 

Distribution (not 

affiliated with 

production) 

 

Limited to 33% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

8. 
 

Warehousing 
 

Limited to 33% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

9. 
 
 
 
 

Tourism and 

Economy 

Creative 

 

Museum 

management 

 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

10. 
 

Management of 

historical and 

ancient heritage 

such as temples, 

palaces, 

inscriptions, 

 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Limited to 67% foreign investment 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism and 

Economy 

Creative 

historical sites and 

ancient buildings 
  

 

11. 
 

Tourism travel 

bureau 

 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

12. 
 

Catering services 
 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

13. 
 

Motel 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs); 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN 

member states (no contradiction with regional 

regulations and located in Java island and Bali) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

14. 
 

Billiard hall 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

15. 
 

Bowling alley 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

16. 
 

Golf court 
 

1. Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tourism and 

Economy 

Creative 

 partnership with local SMEs) 
 

2. Open 100% for investors from ASEAN 

member states (no contradiction with 

regional regulations and located outside 

Java island and Bali) 
 

3. Open 70% for investors from ASEAN 

member states (no contradiction with 

regional regulations and located in Java 

island and Bali) 

states 

 

17. 
 

Art impresario 

services 

 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 60% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

18. 
 

Meeting, Incentive, 

Conference, and 

Exhibition (MICE) 

 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportation 

 

Land transportation 

for passengers in 

route (i.e., inter-city 

and inter-province 

transportation; rural 

transportation; 

inter-city in 

province 

transportation; 

urban/rural 

transportation; and 

cross-country 

border 

transportation) 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Limited to 49% foreign investment 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportation 

 

Land transportation 

for passengers 

which is not in 

route (i.e., taxi; 

tourism 

transportation; 

certain destination 

transportation; and 

certain area 

transportation) 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Limited to 49% foreign investment 

 

21. 
 

Terminal 

supporting 

business 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

22. 
 

Air transportation 

supporting service 

(reservation system 

via computer, 

ground handling for 

passenger and 

cargo and aircraft 

leasing) 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

23. 
 

Airport related 

services 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

24. 
 

Unloading/loading 

cargo (maritime 

cargo handling 

services 

 

Limited to 49% foreign investment; 
 

or limited to 60% for investors from ASEAN 

member states 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states which is only applicable to 4 ports in eastern part 

of Indonesia, namely: 
 

a. Bitung port; 
 

b. Ambon port; 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Transportation 

  c. Kupang port; and 
 

d. Sorong port 
 

25. 
 

Freight forwarding 

services 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

26. 
 

Air cargo services 
 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

27. 
 

General selling 

agent (GSA) for 

foreign air 

transportation 

company 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communication 

and Informatics 

 

Fixed 

telecommunication 

network provider 

 

Limited to 65% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

29. 
 

Mobile 

telecommunication 

network provider 

 

Limited to 65% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

30. 
 

Telecommunication 

network provider 

integrated with 

telecommunication 

services 

 

Limited to 65% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

31. 
 

Content services 

(ringtone, premium 

sms, etc.) 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

32. 
 

Call center and 

other added value 

telephony services 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

33. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication 

and Informatics 

 

Internet services 

provider 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

34. 
 

Data 

communication 

system services 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

35. 
 

Telephony internet 

services for public 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

36. 
 

Internet 

interconnection 

services (NAP), 

other multimedia 

services 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

37. 
 

Trade Transaction 

Operator through 

Electronic System 

(market place on a 

platform basis,  

daily deals, price 

grabber, online 

classified 

advertising) with 

investment less 

than 

Rp100,000,000,000 

 

Not included 
 

Limited to 49% foreign investment 
 

Open 100% foreign investment. if more than 

Rp100,000,000,000 

 

38. 
 
 
 
 

Manpower 

 

Work training (to 

provide, obtain, 

enhance and 

develop work 

competency, 

productivity, 

discipline, attitude 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Manpower 

and work ethics 

among others in 

the area of 

technical and 

engineering, 

business 

administration, 

language, tourism, 

management, 

information 

technology, art and 

agriculture vocation 

directed to provide 

the work force in 

entering work) 

  

 

39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Health 

 

Healthcare 

equipment testing 

 

Limited to 49% foreign investment 
 

Limited to 67% foreign investment 

 

40. 
 

Pest 

control/fumigation 

services 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Limited to 67% foreign investment 

 

41. 
 

Medic evacuation 

and ambulance 

services 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Limited to 67% foreign investment 

 

42. 
 

Main clinic: (i) clinic 

specialized medical 

services; (ii) clinic 

specialized dental 

services; (iii) 

nursing services; 

and (iv) other 

hospital services 

(mental 

 

Limited to 67% foreign investment if throughout 

Indonesia; 
 

or limited to 70 % foreign investment if in capital 

cities of eastern part of Indonesia (save for 

Makassar and Manado) 
 

For nursing services, limited to (i) 49% foreign 

investment throughout Indonesia, (ii) 51% foreign 

investment in Makassar and Manado or (ii) 70 % 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

This business line can be conducted in all capital cities 

of eastern part of Indonesia (save for Makassar and 

Manado) 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

 

Business Lines 
 

 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

 
 
 
 
 
 
 

43. 

  rehabilitation clinic) 
 
 
 
 
 

 
Healthcare 

foreign investment in capital cities of eastern part 

of Indonesia 
 

For other hospital services (mental rehabilitation 

clinic), limited to 67% foreign investment if 

throughout Indonesia 
 
Not included 

 

 
 
 
 
 
 
 
Limited to 49% foreign investment, but requires a 

 Health  equipment 
distribution 

  special license from the Ministry of Health 

 

44. 
   

Health equipment 

industry: Class A 

(i.e., cotton 

bandages, gauze, 

sticks, IV pole, 

sanitary napkins, 

adult diapers, 

patient bed, 

wheelchair) 

 

Not included 
  

Limited to 33% foreign investment, but requires a 

special license from the Ministry of Health 



 

 

 

 

Attachment 3 
Business Lines with Increased Permitted Foreign Shareholding from ASEAN Member States 

 
 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

1. 
 
 
 
 
 
 

Forestry 

Nature tourism 

business such as 

facility, activity and 

ecotourism 

business in forest 

areas including 

water tourism, 

nature adventure 

tourism and cave 

tourism 

 

Limited to 51% foreign investment 
 

Limited to 51% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public Work 

Construction 

service 

(construction 

implementation 

service) using 

advanced 

technology and/or 

high risk and/or the 

project value is 

more than 

Rp50,000,000,000 

 

Limited to 67% foreign investment 
 

The threshold for the project value was up to 

Rp1,000,000,000 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

The threshold for the project value is increased up to 

Rp50,000,000,000 

 

3. 
 

Business service/ 

construction 

consultant service 

using advanced 

technology and/or 

high risk and/or the 

project value is 

more than 

Rp10,000,000,000 

 

Limited to 55% foreign investment 
 

There was a reference to "business service/ 

construction consultant service" only 
 

However, there is no reference to "advanced 

technology and/or high risk and/or the project 

value is more than Rp10,000,000,000" 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

A new reference to "… advanced technology and/or 

high risk and/or the project value is more than 

Rp10,000,000,000" is introduced 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

4. 
 

 
 

Trade 

 

Survey on people’s 

opinion and market 

research 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership); 
 

or limited to 51% for investors from ASEAN 

member states 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership); 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism and 

Creative 

Economy 

 

Museum 

management 

 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

6. 
 

Tourism travel 

bureau 

 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

7. 
 

Catering services 
 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

8. 
 

Motel 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs); 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN 

member states (no contradiction with regional 

regulations and located in Java island and Bali) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

9. 
 

Pool house 

(billiard) 

 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism and 

Creative 

Economy 

 

Bowling alley 
 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

11. 
 

Golf court 
 

1. Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 
 

2. Open 100% for investors from ASEAN 

member states (no contradiction with 

regional regulations and located outside 

Java island and Bali) 
 

3. Open 70% for investors from ASEAN 

member states (no contradiction with 

regional regulations and located in Java 

island and Bali) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

12. 
 

Art impresario 

services 

 

Limited to 49% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations); 
 

or limited to 51% foreign investment (if 

partnership with local SMEs) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

13. 
 

Meeting, Incentive, 

Conference, and 

Exhibition (MICE) 

 

Limited to 51% foreign investment (no 

contradiction with regional regulations) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

14. 
 

Film promotional 

facility 

(advertisement, 

poster, stills, photo, 

slide, negative, 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership); 
 

or limited to 51% for investors from ASEAN 

member states 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership); 
 

or limited to 51% for investors from ASEAN member 

states 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

  banner, pamphlet, 

giant banner, 

folder, etc.) 

  

 

15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportation 

 

Overseas sea 

transportation for 

passengers 

(excluding 

cabotage) 

 

Limited to 60% for investors from ASEAN 

member states 

 

Limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

16. 
 

Overseas sea 

transportation for 

cargo (excluding 

cabotage) 

 

Limited to 60% for investors from ASEAN 

member states 

 

Limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 

 

17. 
 

Unloading/loading 

cargo (maritime 

cargo handling 

services) 

 

Limited to 49% foreign investment; 
 

or limited to 60% for investors from ASEAN 

member states 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states which is only applicable to 4 ports in eastern part 

of Indonesia, namely: 
 

a. Bitung port; 
 

b. Ambon port; 
 

c. Kupang port; and 
 

d. Sorong port 
 

18. 
 
 
 
 

Health 

 

Hospital (formerly 

specialist/sub- 

specialist hospital 

services) 

 

Limited to 67% foreign investment if throughout 

Indonesia; 
 

or limited to 70 % foreign investment if in capital 

cities of eastern part of Indonesia (save for 

Makassar and Manado) 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

This business line can be conducted in all capital cities 

of eastern part of Indonesia (save for Makassar and 

Manado) 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Health 

 

Main clinic: (i) clinic 

specialized medical 

services; (ii) clinic 

specialized dental 

services; (iii) 

nursing services; 

and (iv) other 

hospital services 

(mental 

rehabilitation clinic) 

 

Limited to 67% foreign investment if throughout 

Indonesia; 
 

or limited to 70 % foreign investment if in capital 

cities of eastern part of Indonesia (save for 

Makassar and Manado) 
 

For nursing services, limited to (i) 49% foreign 

investment throughout Indonesia, (ii) 51% foreign 

investment in Makassar and Manado or (ii) 70 % 

foreign investment in capital cities of eastern part 

of Indonesia 
 

For other hospital services (mental rehabilitation 

clinic), limited to 67% foreign investment if 

throughout Indonesia 

 

Limited to 67% foreign investment; 
 

or limited to 70% for investors from ASEAN member 

states 
 

This business line can be conducted in all capital cities 

of eastern part of Indonesia (save for Makassar and 

Manado) 



 

 

 

 

Attachment 4 
Business Lines with Increased Minimum Project Values (Protection for Local SMEs) 

 

 
 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public Work 

 

Construction 

service 

(construction 

implementation 

service) using low 

and medium 

technology and/or 

low and medium 

risk and/or the 

project value is up 

to 

Rp50,000,000,000 

 

Reserved for local SMEs 
 

The threshold for the project value was up to 

Rp1,000,000,000 

 

Reserved for local SMEs 
 

The threshold for the project value is increased up to 

Rp50,000,000,000 
 

This category consists of 39 specific business lines 

 

2. 
 

Business service/ 

construction 

consultant service 

using low or 

medium technology 

and/or low or 

medium risk and/or 

the project value is 

less than 

Rp10,000,000,000 

 

Limited to 55% foreign investment 
 

There was a reference to "business service/ 

construction consultant service" only 
 

However, there is no reference to "…simple 

technology and/or low risk and/or the project 

value is less than Rp10,000,000,000" 

 

Reserved for local SMEs 
 

A new reference to "…simple technology and/or low 

risk and/or the project value is less than 

Rp10,000,000,000" is introduced 
 

This category consists of 19 specific business lines 

 

3. 
 
 

Industry 

 

Salting/drying fish 

and other water 

biota industry 

 

Reserved for Local SMEs 
 

Open 100% foreign investment, but requires a 

partnership with Local SMEs 



 

 

 

 
 

 

No 
 

Sector 
 

Business Lines 
 

2014 Negative List 
 

2016 Negative List 

 

4. 
 
 
 

Industry 

 

Sugar Industry 

(white crystal 

sugar, refined 

crystal sugar and 

raw crystal sugar) 

 

Limited to 95% foreign investment, but requires a 

sugarcane plantation before constructing a new 

sugar mill or expanding a sugar mill 

 

Open 100% foreign investment, but requires a 

partnership in the form of 20% plasma core of the total 

land area 

 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trade 

 

Retail trade through 

mail order or 

internet (for certain 

goods), namely: 
 

 food, beverages, 

tobacco, 

chemical, 

pharmacy, 

cosmetic and 

laboratory 

equipment 

commodities; 
 

 textile, apparel, 

footwear and 

private goods 

commodities; 
 

 household 

goods and 

kitchen set; and 
 

 combination of 

goods above 

 

Closed for foreign investment (100% domestic 

ownership) 

 

Open 100% foreign investment, but requires a 

partnership with Local SMEs 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 1.2 การที่มีเงื่อนไขในการลงทุนส าหรับชาวต่างชาติ (Foreign Investments Negative List) 
ภายใต้กฎหมายก ากับดูแลเฉพาะ 

ข้อจ ากัดการลงทนุของต่างชาติตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

ปรเภทกิจการ 

กิจการที่ห้ามต่างชาติลงทุน 1. Mass media except recording  
2. Practice of all professions 

1) Engineering 
2) Medicine and allied professions 
3) Accountancy 
4) Architecture 
5) Criminology 
6) Chemistry 
7) Customs brokerage   
8) Environmental planning 
9) Forestry 
10) Geology 
11) Interior design 
12) Landscape architecture 
13) Law 
14) Librarianship 
15) Marine desk officers 
16) Marine engine officers 
17) Master plumbing 
18) Sugar technology 
19) Social work 
20) Teaching 
21) Agriculture 
22) Fisheries 

3. Retail trade enterprises with paid-up capital of 
less than US$ 2,500,000 

4. Cooperatives  
5. Private security agencies  
6. Small-scale mining 
7. Utilization of marine resources in archipelagic 

waters, territorial sea, and exclusive economic 
zone as well as small-scale utilization of natural 
resources in rivers, lakes, bays, and lagoons 



 

 

ข้อจ ากัดการลงทนุของต่างชาติตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

ปรเภทกิจการ 

8. Ownership, operation, and management of 
cockpits 

9. Manufacture, repair, stockpiling and/or 
distribution of nuclear weapons 

10. Manufacture, repair, stockpiling and/or 
distribution of biological, chemical and 
radiological weapons, and anti-personnel mines 

11. Manufacture of firecrackers and other 
pyrotechnic devices 

กิจการที่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุนได้ไมเ่กิน 20% Private radio communications network 
กิจการที่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุนได้ไมเ่กิน 25% 1. Private recruitment, whether for local or 

overseas employment 
2. Contracts for the construction and repair of 

locally-funded public works except : 
1) Infrastructure/development projects 

covered in RA No.7718 
2) Projects which are foreign-funded or-

assisted and    required to undergo 
international competitive bidding 

3. Contracts for the construction of defense-
related structures 

กิจการที่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุนได้ไมเ่กิน 30% Advertising 

กิจการที่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุนได้ไมเ่กิน 40% 1. Exploration, development, and utilization of 
natural resources 

2. Ownership of private lands 
3. Operation and management of public utilities 
4. Ownership/establishment and administration of 

educational institutions 
5. Culture, production, milling, processing, trading 

except retailing, of rice and corn and acquiring, 
by barter, purchase or otherwise, rice and corn 
and the by-products thereof 

6. Contracts for the supply of materials, goods and 
commodities to a government-owned or 
controlled corporation, company, agency, or 



 

 

ข้อจ ากัดการลงทนุของต่างชาติตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

ปรเภทกิจการ 

municipal corporation 
7. Project proponent and facility operator of a BOT 

project requiring a public utilities franchise 
8. Operation of deep sea commercial fishing 

vessels 
9. Adjustment companies  
10. Ownership of condominium units where the 

common areas in the condominium project are 
co-owned by the owners of the separate units 
or owned by a corporation 

กิจการที่อนุญาตใหต้่างชาติลงทุนได้ไมเ่กิน 60% 1. Financing companies regulated by the Securities 
and Exchange Commission (SEC) 

2. Investment houses regulated by the SEC 
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ิจัย ดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.chanrobles.com/default3.htm#.WaNxLyjXbIU 

 
 
 



 

ภาคผนวกที่ 2 ธุรกิจเป้าหมาย 

 

1) ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม  
2) ธุรกิจบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
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1-1 

 

1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุม่ 

1.1 บทน า 

บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปมีความสัมพันธ์กัน โดยนิติบุคคล
หนึ่งใดผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนอยู่ในนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด มีทุน
มากกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด มีจ านวนกรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งมีอ านาจในการบริหาร
จัดการ และมีอ านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการของในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ในขณะ
ที่บริษัทในกลุ่ม มีลักษณะเป็นไปในแนวเดียวกันกับบริษัทในเครือ เพียงแต่มีข้อจ ากัดจ านวนผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของหุ้นทั้งหมด  ทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินร้อย
ละห้าสิบของทุนทั้งหมด และมีจ านวนกรรมการตั้งแต่ร้อยละร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการมีเพียงส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของอีกบริษัทหนึ่ง  

ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม หมายถึง การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพ่ือให้การสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก และบริการด้านต่างๆ ในลักษณะเป็น in-house หรือ back office แก่บริษัทใน
เครือในกลุ่มที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มของ
บริษัทต่างด้าวถือเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ถูกจัดเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  ประกอบด้วย 5 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 

(1)  การท ากิจการบริการทางบัญชี (6)   

(2) การท ากิจการบริการทางกฎหมาย (7)  

(3) การท าธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน (21)   

(4) การท าธุรกิจบริการให้เช่าที่ดิน พ้ืนที่อาคารส านักงาน พร้อมทั้งสาธารณูปโภค (21) 

(5) การท าธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาแนะน า หรือบริหารจัดการในด้านต่างๆ (21) 

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินอกเหนือจากตัวอย่างที่ให้ไว้นี้ ในบางกรณีคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอาจพิจารณาให้เพ่ิมประเภทของการประกอบธุรกิจบริการเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสมของธุรกิจ โดยไม่จ ากัดขอบเขตเฉพาะตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2555)  

บริษัทต่างด้าวที่ประสงค์จัดตั้งบริษัทให้บริการในเครือในเครือในกลุ่มในประเทศไทยจะต้องขอ
อนุญาตหรือขอหนังสือรับรองผ่าน 3 ช่องทางหลัก ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 คือ  
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1) การขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17  ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

2) การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ตามมาตรา 12  ซึ่งก็คือได้รับหนังสือรับรองจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วแจ้งต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือขอออกหนังสือรับรอง 
และ  

3) การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีได้ รับสิทธิตามสนธิสัญญา 
หรือความตกลงระหว่างประเทศ ตามมาตรา 11 ซึ่งหลักๆ ก็คือ สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity) และความตกลงระหว่างประเทศที่ไทย
เป็นภาคีแล้ว โดยแจ้งต่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือขอออกหนังสือรับรอง 

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ
ไทยนั้น มีข้อจ ากัดด้านขอบเขตการให้บริการว่าบริษัทต่างด้าวจะต้องประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นธุรกิจหลัก
อยู่ในประเทศไทย การตั้งบริษัทให้บริการกับบริษัทในเครือในกลุ่มต้องไม่ใช่ธุรกิจหลักของผู้ขออนุญาต 
และให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น ตลอดระยเวลาที่ประกอบธุรกิจ  ซึ่ งหมายความว่า
บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถให้บริการหรือแสวงหาผลก าไรจากการให้บริการทางบัญชี กฎหมาย ให้กู้ยืมเงิน 
ให้เช่าที่ดิน อาคารส านักงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บริษัทหรือลูกค้าทั่วไปได้    

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต
ในภูมิภาค ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ดึงดูดบริษัทชั้นน าของต่างประเทศเข้ามาด าเนินธุรกิจในภาคการผลิต
ของประเทศไทยจนเกิดการขยายตัวทางธุรกิจและการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืน จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้บริการธุรกิจให้บริการแก่ในเครือในกลุ่มเพ่ือรักษาหรือคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหาร
จัดการบริษัทให้ดีเทียบเท่าหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศและช่วยลดต้นทุนใน
การประกอบการอีกด้วย การบริการในลักษณะนี้เรียกว่าเป็น In-house service หรือ Back office 

 ปัจจุบันมีบริษัทต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม
ในประเทศไทยประมาณ 1,000 กว่าราย ทั้งที่เป็นบริษัทการผลิตขนาดใหญ่ที่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และบริษัทขนาดกลาง ตัวอย่างบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจบริการในเครือในกลุ่มที่ส าคัญ เช่น 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) บริษัทอีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทยจ ากัด และ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เป็นต้น 
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1.2 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน 

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยออก
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองให้แก่บริษัทต่างด้าวแล้ว รวมทั้งสิ้น 10,156 ราย 1 เป็นธุรกิจบริการ 
2,420 ราย และเป็นธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มทั้งหมด 1,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 
ของธุรกิจบริการทั้งหมด  

โครงสร้างตลาดของธุรกิจบริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มพิจารณาจากประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ และประเภทธุรกิจที่ให้บริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มจะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ใดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และประเภทธุรกิจที่ต่างด้าวสนใจเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย  

1.2.1 ประเทศที่ได้รับอนุญาตและช่องทางการได้รับอนุญาต 

ประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มผ่าน
ช่องทางการขออนุญาต ตามมาตรา 17 มากที่สุด รองลงมาคือการขอหนังสือรับรอง กรณีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 12 ส่วนมาตรา 11 การขอหนังสือรับรอง กรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา 
Treaty of Amity และความตกลงการค้าระหว่างประเทศนั้น มีเฉพาะบริษัทของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ที่ขอหนังสือรับรองผ่านช่องทางนี้ 

ประเทศญี่ปุ่นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มมากที่สุด ซึ่ง
เป็นผลมาจากบริษัทชั้นน าด้านอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นหลายบริษัทเข้ามาลงทุนและตั้งฐานการ
ผลิตในประเทศไทยมายาวนาน จนขยายการผลิตสู่อุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ เมื่อธุรกิจขยายตัวจึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้บริการ in-house เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้รับ
อนุญาตผ่านช่องการขอใบอนุญาต ตามมาตรา 17 และขอหนังสือรับรอง กรณีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน ตามมาตรา 12 มากที่สุด  

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม
เป็นอันดับที่สองรองจากญี่ปุ่นแต่เข้ามาโดยใช้ช่องทางสิทธิพิเศษจากสนธิสัญญา Treaty of Amity 
มากที่สุด  

ส่วนสิงคโปร์ เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ ส่วนใหญ่เข้ามาในช่องทางการขออนุญาต ตาม
มาตรา 17 และการขอหนังสือรับรอง กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 12  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 1 

                                           
1กรมพัฒนาธุรกจิการค้า. การด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เดือนมิถนุายน 2560 
เข้าถึงจาก https://www.dbd.go.th/download/foreign_file/pdf/27-201706.pdf เมื่อวันที ่3 สิงหาคม 2560 

https://www.dbd.go.th/download/foreign_file/pdf/27-201706.pdf%20เมื่อ


1-4 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนหนังสืออนุญาตและหนังสือรับรองที่ประเทศไทยออกให้แก่บริษัทต่างด้าว
ประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม มากที่สุด 5 ประเทศแรก ในปี 2543-มิถุนายน 
2560 

ประเทศ มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 17 รวม 

ญี่ปุ่น - 240 347 587 

สิงคโปร์ - 105 97 202 

สหรัฐอเมริกา 75 31 27 133 

เยอรมัน - 46 40 86 

เนเธอร์แลนด์ - 34 51 85 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2560    

ประเภทธุรกิจหลักของบริษัทต่างด้าวที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือใน
กลุม่ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายสาขา โดยบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ และเครื่องจักร ทั้งหมดเป็นบริษัทขนาดใหญ่  ส่วน
ประเทศอ่ืนๆ ประกอบธุรกิจหลากหลาย   เช่น อุปกรณ์แต่งบ้าน Hardware Software เครื่องแปรรูป
อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ยา สารเคมี เป็นต้น 

ด้านขนาดธุรกิจบริษัทต่างด้าวทีใ่ห้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มมีทุกขนาดทั้งที่เป็นธุรกิจ
ขนาดใหญท่ีเ่ป็นบริษัทชั้นน าของโลก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นของบริษัทญี่ปุ่น 
และบริษัทผลิตยา อุปกรณ์แต่งบ้านสุขภัณฑ์ของบริษัทสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน มักจะเป็นบริษัทที่มี
เงินทุนจดทะเบียนสูงระดับหมื่นหรือหลายพันล้าน และบริษัทขนาดกลางที่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตที่มีเงินทุนจดทะเบียนระดับสิบล้าน 

1.2.2  ประเภทธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม 

การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองให้แก่บริษัทต่างด้าว แยกตามประเภทธุรกิจบริการให้แก่
บริษัทในเครือในกลุ่ม ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นการ
อนุญาตให้แก่ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินมากที่สุดร้อยละ 33  รองลงมาคือ บริการทางบัญชีและกฎหมาย 
ร้อยละ 18  ให้เช่าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ร้อยละ 14 ให้ค าปรึกษาแนะน าและบริหารจัดการ 
ร้อยละ 13 บริการทางการเงิน ร้อยละ 6  บริการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 4 รับจ้าง
ผลิตสินค้า ร้อยละ 3 บริการด้านคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 8 รายละเอียดตามรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การออกใบอนุญาตให้บริษัทต่างด้าว แยกตามประเภทธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือใน
กลุ่ม ตั้งแต่ปี 2543-มิถุนายน 2560 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,  มิถุนายน 2560  

ธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มครอบคลุมธุรกิจบริการ 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) 
บริการให้กู้ยืมเงิน  2) บริการทางบัญชี  3) บริการทางกฎหมาย  4) บริการให้เช่าอาคารและส านักงาน 
และ 5) บริการให้ค าปรึกษาแนะน า และจัดการด้านต่างๆ  มี รายละเอียดลักษณะการให้บริการ 
ข้อจ ากัดของการบริการ และประเทศผู้เข้ามาประกอบธุรกิจดังนี้ 

1.2.2.1 บริการให้กู้ยืมเงิน 

ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน คือ การบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนทาง
การเงินระหว่างกัน เช่น บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายชิ้นส่วนยานพาหนะ และบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทใน
กลุ่มซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการเป็นศูนย์บริหารเงิน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555 อ้างแล้ว) ธุรกิจ
บริการให้กู้ยืมเงินเป็นธุรกิจบริการที่ได้รับอนุญาตมากที่สุด เนื่องจากมีการขยายกิจการของบริษัทใน
เครือในกลุ่มท าให้มีการกู้ยืมเงินระหว่างกันเพ่ิมขี้นในวงเงินกู้ท่ีสูงขึ้นด้วย 

บริษัทต่างด้าวที่สนใจจะเข้ามาประกอบธุรกิจบริการประเภทนี้จะต้องแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ
บริการให้กู้ยืมเงินเป็นประโยชน์ในการบริหารทางการเงินของบริษัทในเครือในกลุ่มให้เกิดความ
คล่องตัว ลดต้นทุนในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการ
ขอสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โดยจะต้องให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น อีกทั้งธุรกิจ
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บริการให้กู้ยืมเงินนี้ต้องไม่ใช่ธุรกิจหลักของกิจการ การให้กู้ยืมเงินจะต้องระบุชื่อผู้กู้ และมีแผนการ
ช าระคืนเงินกู้ซึ่งมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น วงเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาใน
การช าระคืนเงินกู้ แนวทางหรือหลักเกณฑ์การช าระคืนเงินกู้ต่อปี เป็นต้น 

ที่ผ่านมามีข้อกังวลของหน่วยงานที่กี่ยวข้องของไทยถึงแนวโน้มการกู้ยืมเงินระหว่างกันที่เพ่ิม
มากขึ้นในวงเงินกู้ยืมที่สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มไปต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าบริษัทต่างด้าวอาจใช้ช่องทางการให้กู้ ยืมเงินเป็นเครื่องมือในการโอนก าไร
ออกไปต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือการเก็งก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งหาก
วงเงินกู้ยืมไปต่างประเทศมีมูลค่าสูงอาจมีผลกระทบต่อระบบการเงินในประเทศ (คณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, 2558) เพ่ือ ให้ เกิดความชัด เจนในการออกใบอนุญาตให้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน ในปี 2559 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้
ก าหนดหลักการและแนวทางพิจารณาการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจการกู้ยืมเงินระหว่าง
บริษัทในเครือในกลุ่มให้รัดกุมยิ่งขึ้น แนวทางการพิจารณาก าหนดไว้ 9 ข้อดังนี้ (คณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, 2559) 

1) เป็นการให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น 
2) ไม่เป็นธุรกิจหลักของกิจการ 
3) ไม่เป็นการให้กูย้ืมเงินเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีการรับฝากเงินของประชาชนทั่วไป 
4) เป็นการให้กู้ยืมเงินทั้งที่ได้รับผลตอบแทนและไม่ได้รับผลตอบแทน 
5) วัตถุประสงค์ มีเจตนาการกู้ยืมเงินอันเป็นวิถีปกติทางการค้า เพ่ือประโยชน์ให้การบริหาร

จัดการทางการเงินของบริษัทในเครือในกลุ่มเกิดความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอน
และความยุ่งยากในการขอสนับสนุนการเงินจากสถาบันการเงิน 

6) แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ว่ามีศักยภาพเพียงพอในการให้กู้ยืมเงิน 
และในการช าระหนี้เงินกู้ไว้ในธุรกิจที่ขออนุญาต 

7) ระบุชื่อผู้รับบริการ (ผู้กู้) 
8) กรณีการให้กู้ยืมเงินไปต่างประเทศต้องระบุสัญญากู้ยืมเงินและระยะเวลาการช าระคืน

เงินกู้ไว้ในธุรกิจที่ขออนุญาต  
9) ค าขอรับใบอนุญาตต้องมีรายละเอียดชัดเจน ดังต่อไปนี้  

9.1)  วงเงินกู้ จ านวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้และระยะเวลาในการช าระเงินกู้   
9.2)  การก าหนดอัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็น 2 กรณี 1)  กรณีเงินที่ให้กู้เป็นของบริษัทเอง
อัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืม ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจ าของธนาคารพาณิชย์
ภายในประเทศที่ผู้ให้กู้ใช้บริการอยู่ ณ เวลานั้น โดยใช้อัตราส าหรับระยะเวลาที่ให้กู้ยืม 
และ 2) กรณีเงินที่ให้กู้เป็นการกู้ยืมมาจากแหล่งการเงินอ่ืน อัตราดอกเบี้ยเงินที่ให้กู้ ให้ถือ
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ตามอัตราที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากแหล่งการเงินนั้นๆ และต้อง
ไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคารในประเทศนั้นๆ ส าหรับระยะเวลาที่ให้
กู้ยืม 

จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบริษัทต่างด้าวที่ให้บริการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใน
เครือในกลุ่มทั้งหมด  ประมาณบริษัท 350 ราย เป็นบริษัทญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ 

1.2.2.2 บริการทางบัญชีและทางกฎหมาย 

ธุรกิจบริการทางบัญชี คือ การให้บริการจัดท าบัญชี บันทึกบัญชี จัดท ารายงานตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เช่น การจัดท าบัญชีและการจัดท างบการเงิน บริษัทต่างด้าวที่
ประสงค์จะขออนุญาตให้บริการทางบัญชีจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้บริการเพ่ือให้มาตรฐานการ
ท าบัญชีของบริษัทในเครือในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือในกลุ่ม
เท่านั้น และการบริการทางบัญชีต้องไม่ใช่ธุรกิจหลักของกิจการ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555 อ้าง
แล้ว) 

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีบริษัทบริการทางบัญชี ทั้งหมด 5,064 ราย2  มีบริษัท
ต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่มในกิจการบริการทางบัญชีทั้งหมด
ประมาณ 216 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของบริษัทบริการทางบัญชีทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทของ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 

ในขณะที่ธุรกิจบริการทางกฎหมาย คือ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจการของบริษัทในเครือในกลุ่ม เช่น การจัดท าและตรวจสอบร่างสัญญา เป็นต้น บริษัท
ต่างด้าวที่ประสงค์จะขอจัดตั้งบริษัทให้บริการทางกฎหมายส าหรับบริษัทในเครือในกลุ่มจะต้องแสดงให้
เห็นว่าเป็นการบริการเพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในเครือในกลุ่มสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ให้บริการได้เฉพาะบริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น และต้องไม่ใช่ธุรกิจหลักของกิจการ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555 อ้างแล้ว) 

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีบริษัทบริการทางกฎหมาย ทั้งหมด 3,094 ราย 3  มี
บริษัทต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มในกิจการบริการทางกฎหมายทั้งหมด

                                           
2 ฐานข้อมูล BOL 
3 ฐานข้อมูล BOL 
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ประมาณ 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของบริษัทบริการทางกฎหมายทั้งประเทศ เป็นบริษัทของญี่ปุ่น
มากที่สุด รองลงมาคือ เยอรมัน สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ 

1.2.2.3 บริการให้เช่าที่ดิน พื้นที่อาคารส านักงาน เครื่องจักร พร้อมทั้งสาธารณูปโภค 

ธุรกิจบริการให้เช่าที่ดิน พ้ืนที่อาคารส านักงาน เครื่องจักร พร้อมทั้งสาธารณูปโภค หมายถึง 
การให้เช่าที่ดินหรือพ้ืนที่อาคารส านักงานที่เหลือจากการประกอบธุรกิจหลัก แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม
เพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบ ส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูป รวมทั้งใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน ซึ่งผู้ขอ
อนุญาตและผู้รับบริการมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ให้เช่าพ้ืนที่อาคารเก็บสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นศูนย์จัดหาจัดซื้อ
ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศเพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบ ส่วนประกอบชิ้นส่วนหรือสินค้า
ส าเร็จรูป  

บริษัทต่างด้าวที่ประสงค์จัดตั้งบริษัทให้บริการให้เช่าที่ดินส าหรับบริการในเครือในกลุ่มจะต้อง
แสดงให้เห็นว่าการให้บริการประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในเครือในกลุ่มในการใช้เป็นสถานที่
ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่อง โดยเป็นไปในลักษณะอ านวยความสะดวกและเกิดความคล่องตัว
ในการประสานงานระหว่างกันและลดต้นในการด าเนินการ การให้เช่าที่ดินต้องไม่ใช่ธุรกิจหลักของ
กิจการ โดยพิจารณาจากธุรกิจที่กิจการด าเนินการอยู่แล้วหรือพิจารณาจากสัดส่วนพ้ืนที่ที่ให้เช่าต่อ
พ้ืนที่รวมของผู้ให้เช่า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555 อ้างแล้ว) 

ปัจจุบันมีบริษัทต่างด้าวที่ให้บริการให้เช่าที่ดิน พ้ืนที่อาคารส านักงานแล้วประมาณ 300 กว่า
ราย เป็นของบริษัทญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ 

1.2.2.4 บริการให้ค าปรึกษาแนะน า หรือบริหารจัดการในด้านต่างๆ 

ธุรกิจกิจบริการให้ค าปรึกษาแนะน า หรือบริหารจัดการในด้านต่างๆ หมายถึง ธุรกิจให้
ค าปรึกษา หรือบริหารจัดการให้บริษัทในเครือในกลุ่มในด้านต่างๆ ได้แก่ การตลาดและการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม การตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดหา เครื่องใช้ส านักงานหรือวัตถุดิบ
ในการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การบริหารจัดการงานส านักงานให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มใน
ด้านทรัพยากรบุคคล โดยการจัดหาบุคคลเข้าท างานหรือฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทในเครือในกลุ่ม 
หรือการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดหาเครื่องเครื่องพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร ตลอดจนระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น  

บริษัทต่างด้าวที่จะสนใจจะเข้ามาจัดตั้งบริษัทบริการประเภทนี้จะต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัท
ให้บริการเพือ่การบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือกลุ่มในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555 อ้างแล้ว) 
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ปัจจุบันมีบริษัทต่างด้าวที่ให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน า หรือบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ทั้งหมดประมาณ 300 กว่าราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทญี่ปุ่น สิงค์โปร และเยอรมัน การบริการ
ครอบคลุมกิจกรรมค่อนข้างกว้างและหลากหลาย เช่น การบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ การผลิต การตลาด การจัดจ าหน่าย 
และการฝึกอบรม เป็นต้น    

1.3  สภาพการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มของบริษัทต่างด้าวมีข้อจ ากัดทาง
กฎหมายว่าธุรกิจบริการดังกล่าวจะต้องไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ให้บริการได้เฉพาะ 5 ประเภทธุรกิจ 
ส าหรับบริษัทในเครือในกลุ่มของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้บริการแก่บริษัทหรือลูกค้าทั่วไปได้ จึงถือ
เป็นธุรกิจที่จ ากัดขอบเขตการให้บริการทั้งในแง่ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ และกลุ่มผู้ได้รับบริการ จึงไม่
มีการแข่งขันในการท าธุรกิจท าให้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย 

จากการสัมภาษณ์บริษัทบริการทางบัญชีและบริษัทบริการทางกฎหมายของประเทศไทยเห็น
ว่า ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มของบริษัทต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมา
นานแล้วในลักษณะ in-house service  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อผู้
ประการไทย เนื่องจากข้อจ ากัดด้านขอบเขตการให้บริการ ในทางกลับกันผู้ประกอบวิชาชีพทางด้าน
บัญชีและกฎหมาย มักจะได้ประโยชน์อันเกิดจากการจ้างงาน เนื่องจากธุรกิจบริการเหล่านี้มักจะ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของประเทศตนเองมาเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ หากมีความจ าเป็นต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มักว่าจ้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ เช่น นักบัญชีหรือ
บริษัทบัญชี นักกฎหมายหรือบริษัทกฎหมายของคนไทยด าเนินการให้  โดยในปี พ.ศ. 2559 บริษัทใน
เครือในกลุ่มมีการจ้างงานคนไทยประมาณ 1,682 ราย (รายงานประจ าปี 2559, คณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) 

1.4 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าว   

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2554-2558) บริษัทต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจบริการให้แก่
บริษัทในเครือในกลุ่มมากที่สุดในบรรดาธุรกิจทั้งหมด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย และอาเซียน ในการส่งเสริมธุรกิจบริการเป็น
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter: IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading Center: ITC) และมาตรการเร่งรัดการลงทุน ใน เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ 
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(คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, 2559) ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่างด้าวสนใจเข้า
มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน  

ในช่วงปี 5 ปีที่ผ่านมานี้มีธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มของบริษัทต่างด้าวได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการทั้งหมด 563 ราย  การอนุญาตมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี ซึ่ง
เป็นอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือมีการ
อนุญาตเฉลี่ยปีละ 113 ราย การขออนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มในเครือนั้นมีทั้ง
การขออนุญาตใหม่เป็นครั้งแรก และการขอใบอนุญาตเพ่ิมเนื่องจากมีการขยายประเภทธุรกิจให้บริการ  
และการเพิ่มจ านวนบริษัทในเครือในกลุ่มท่ีให้บริการ 

มีข้อสังเกตุว่าในช่วงปี 2554-2557 การอนุญาตมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว จาก 74 ราย 
เป็น 140 ราย ก่อนจะลดลงเหลือ 111 ราย ในปี พ.ศ. 2558 ดังรูปที่ 2  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากบริษัท
ต่างด้าวสนใจยื่นขออนุญาตให้บริการประเภทนี้ลดลง แล้วเปลี่ยนไปขอหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจบริการเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) แทน ซึ่งเป็น
นโยบายส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลในขณะนี้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น 
ทั้งนี้การส่งเสริม IHQ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน และการลงทุน
ของประชาคมอาเซียน (คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, 2559) 

จากนโยบายการส่งเสริมธุรกิจบริการ IHQ ดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2559 มีบริษัทต่างด้าว
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับธุรกิจบริการ  IHQ จ านวน 79 
ราย ประเทศที่ได้รับหนังสือรับรองมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น 22 ราย รองลงมาคือ จีน 13 ราย ส่วนที่เหลือ
เป็นบริษัทของคนไทย สอดคล้องกับบริษัทญี่ปุ่นที่ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นสนใจที่ขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจบริการ IHQ มากขึ้น เพราะสะดวกและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มที่เข้า
มายังคงเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตในประเทศมานานแล้ว โดยเฉพาะญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องจักร นอกจากนั้นมาจากสิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์
เป็นหลัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทหลักจึงท าให้จ าเป็นต้องการใช้บริการ in-
house เพ่ิมมากข้ึน 

ส าหรับประเทศเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์เข้ามาด าเนินธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือใน
กลุ่มมากที่สุด โดยปี พ.ศ. 2558 ได้รับอนุญาตมากถึง 43 ราย ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจหลักในดาน
อุตสาหกรรมรถยนต์ อะไหล่ และชิ้นส่วนยานยนต์ สารเคมี ส่วนที่ เหลือมาจากมาเลเซีย และ
อินโดนีเซียเพียงเล็กน้อย 
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รูปที่ 2  จ านวนธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มที่บริษัทต่างด้าวได้รับอนุญาต ปี พ.ศ. 
2554-2558 

 
ที่มา: รายงานประจ า พ.ศ. 2558 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

1.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.5.1 สรุป 

การประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มของบริษัทด้าวจะต้องขออนุญาตหรือขอ
ใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ
ครอบคลุมเฉพาะธุรกิจบริการทางบัญชี  กฎหมาย ให้เช่าที่ดิน พ้ืนที่อาคารส านักงาน เครื่องจักร และ
ให้ค าปรึกษาแนะน า หรือบริหารจัดการในด้านต่างๆ โดยมีข้อจ ากัดการให้บริการได้เฉพาะบริษัทใน
เครือในกลุ่มเท่านั้น การมาจัดตั้ง in-house ของบริษัทต่างด้าวมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ แก่บริษัทในเครือในกลุ่มของตนเอง ซึ่งจะท าให้บริษัทมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบมาตรฐานเดียวกัน และลดต้นทุนการประกอบการ 

ปัจจุบันประเทศไทยออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทใน
เครือในกลุ่มแก่บริษัทต่างด้าวแล้วทั้งหมด 1,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ของธุรกิจบริการทั้งหมด การ
ประกอบธุรกิจให้บริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มมีแนวโน้มขอและได้รับอนุญาตเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับ
ต้นๆ เมื่อเทียบกับธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะบริการให้กู้ยืมเงิน ประเทศที่เข้าประกอบธุรกิจ
ให้บริการในเครือในกลุ่มมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในภาคการผลิตราย
ใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่จึงมีความจ าเป็นต้องใช้บริการ in-
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house เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่กลุ่มบริษัทของตนเอง รองลงมาคือ 
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์    

ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม มีข้อจ ากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะธุรกิจในเครือใน
กลุ่มของตนเองเท่านั้น และต้องไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท  ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่จ ากัดขอบเขตการ
ให้บริการทั้งในแง่ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ และผู้รับบริการ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย  

ปัญหาที่ผู้ประกอบการต่างด้าวต้องเผชิญมิใช่ขอบเขตการให้บริการ แต่เป็นขั้นตอนในการขอ
อนุญาตหรือขอหนังสือรับรองที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่ละใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือน อีกทั้งการขยายประเภทธุรกิจบริการ และการเพ่ิมจ านวนบริษัทที่ให้บริการจะต้อง
ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหม่ทุกครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการทั้งด้านเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

1.5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากหลักเกณ์และแนวทางการพิจารณาอนุญาตที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดเป็นเงื่อนไข
การอนุญาตแก่ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มมีแนวปฏิบติที่ชัดเจนดีอยู่แล้ว คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ปลดธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มออกจากบัญชีสาม 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพิจารณาปลดธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มออกจาก
บัญชีสาม หรือกล่าวได้ว่าธุรกิจประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจอีกต่อไป แต่ต้องเป็น
การปลดแบบมีเงื่อนไข ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขเดิม เช่น ก าหนดประเภทธุรกิจบริการ และขอบเขตการ
ให้บริการได้เฉพาะบริษัทเครือในกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องจะมีกลไกในการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบที่เหมาะสมชัดเจน เช่น ก าหนดให้บริษัทต่างด้าวต้องรายงานผลทุก 6 เดือน หรือ 1 
ปี เพื่อทราบถึงความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มในเครือ 

การปลดธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มออกจากบัญชีสาม จะท าให้ผู้ประกอบไม่ต้อง
เสียเวลาในการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดก าลังคนในการด าเนินการ 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับน โยบาย
ของรัฐบาลปัจจุบันที่ก าลังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 
และอาเซียน ในการส่งเสริมธุรกิจบริการเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ (ITC) ตลอดจนมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากบริษัทต่าง
ด้าวที่จะเข้ามาลงทุนหรือขยายธุรกิจจึงมีความจ าเป็นต้องใช้  supporting service มาอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ 
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 กรณีท่ียังไม่มีการปลดธุรกิจบริการแก่บริษัทในกลุ่มในเครือออกจากบัญชีสาม  

อาจมีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการขออนุญาตการให้บริการแก่บริษัทในเครือ
ในกลุ่มหลายช่องทาง ดังนี้ 

(1) การอนุญาตส่วนมากมีกรอบที่จ ากัดอย่างมาก เช่น การให้เช่าเครื่องจักรหรือที่ดินหรือ
การกู้ยืมเงินก็จะต้องมีการขออนุญาตทุกครั้ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาให้มี
การแก้ไขใบอนุญาตเดิมเพ่ือเพ่ิมขอบเขตหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการที่
ให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เช่น การให้กู้ยืมวงเงินใหม่หรือเพ่ิมชื่อของบริษัทในเครือใน
กลุ่มท่ีต้องการจะให้บริการเพ่ือเป็นการประหยัดเวลา 

(2) กระบวนการขออนุญาตแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 เดือนซึ่งค่อนข้างนาน อาจ
พิจารณาลดระยะเวลาให้เหลือ 1 เดือน 

(3) แม้การอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเป็นส านักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
(TISO – Trade and Investment Support Offices) ภายใต้โครงการส่งเสริมของ 
BOI จะอนุญาตให้บริษัทสามารถให้บริการบางประเภทแก่ธุรกิจนอกเครือได้ เช่น การ
ซ่อมบ ารุง ทดสอบเครื่องจักร หรือ การค้าส่ง แต่ก็มีข้อจ ากัดว่าจะต้องเป็นการให้บริการ
เฉพาะแก่บริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้ายี่ห้อของตนเองเท่านั้น เช่น ในกรณีของ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ก็จะสามารถให้บริการสนับสนุนเฉพาะแก่ซัพพลายเออร์ แต่บางครั้ง 
ซัพพลายเออร์บางรายอาจผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทรถยนต์หลายค่ายท าให้ไม่สามารถให้
ค าปรึกษาหรือการสนับสนุนด้านวิศวกรรม การทดสอบ ซ่อมบ ารุง หรือปรับเครื่องจักร
แก่ซัพพลายเออร์ดังกล่วได้ รัฐควรพิจารณาข้อจ ากัดที่ก าหนดให้การให้บริการจะต้อง
เป็น “in brand” เท่านั้น เพ่ือที่จะให้มีการแข่งขันในตลาดการให้บริการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ 
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2. ธุรกิจบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

2.1 บทน า 

การเดินทางทางอากาศเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย การเดินทางด้วย
อากาศยานในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 365,225 เที่ยวบิน และมีจ านวนผู้โดยสาร 53,056,281 คนใน 
พ.ศ. 2554 เป็น 908,789 เที่ยวบิน และมีจ านวนผู้โดยสาร 135,314,106 คนใน พ.ศ. 2559 ในช่วง
เวลาเดียวกัน จ านวนอากาศยานเชิงพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 288 ล า เป็น 
423 ล า และจ านวนอากาศยานส่วนบุคคลก็ได้เพ่ิมขึ้นจาก 174 ล า เป็น 273 ล า ทั้งนี้ แนวโน้มการ
เดินทางทางอากาศยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทโบอ้ิงประเมินว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ครึ่งหนึ่งของการจราจรทางอากาศของโลกจะกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ด้วยอัตราการเติบโตของการเดินทางทางอากาศอย่างก้าวกระโดด ท าให้อุตสาหกรรมการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) มีโอกาสเติบโตอย่างมากใน
อนาคต ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและส านักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 
กระทรวงคมนาคม ประเมินว่าค่าใช้จ่ายในด้าน MRO ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 
6.4 ต่อปีดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศไทย 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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2.2 โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในธุรกิจซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ธุรกิจซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นธุรกิจที่มีห่วงโซ่อุปทานซับซ้อน เนื่องจากอากาศยานหนึ่งล า
ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชนิดซึ่งต้องการแรงงานที่มีทักษะในการให้บริการ และยังมีการซ่อมบ ารุง
หลายระดับ ตั้งแต่การบ ารุงรักษาก่อนขึ้นบิน ไปจนถึงการซ่อมบ ารุงโครงสร้างของอากาศยาน 
นอกจากนี้ ธุรกิจการบินยังเป็นธุรกิจที่มีการก ากับดูแลมาตรฐานเข้มงวดในทุกขั้นตอน จึงท าให้มีผู้ให้
บริการซ่อมบ ารุงที่หลากหลาย ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งซ่อมบ ารุงเฉพาะอุปกรณ์ที่ตนเองผลิต สายการบิน
พาณิชย์ซึ่งให้บริการซ่อมบ ารุงแก่สายการบินรายอ่ืน ตลอดจนผู้ที่ประกอบธุรกิจซ่อมบ ารุงโดยเฉพาะ 
ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 การให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
ที่มา: Vieira and Loures (2016) 

การซ่อมบ ารุงอากาศยานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของการให้บริการ 
ได้แก่ การบ ารุงอากาศยานขั้นลานจอด (Line maintenance) การบ ารุงอากาศยานที่สถานี (Base 
maintenance) โดยการบ ารุงอากาศยานขั้นลานจอดนั้นเป็นการตรวจสอบสภาพของอากาศยานก่อน
การบิน และอาจมีการแก้ไขข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ประกอบด้วย 1) การบ ารุงรักษาก่อนเที่ยวบิน 
2) A-check ซึ่งมักตรวจเช็คทุก 500 ชั่วโมงบิน หรือประมาณทุก 2 เดือน 3) B-Check ซึ่งตรวจเช็ค
ทุก 1,000 – 1,100 ชั่วโมงบิน 

ในขณะที่การบ ารุงอากาศยานที่สถานีจะเป็นการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
เครื่องบินโดยละเอียดซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ 1) C-check ซึ่งเป็นการซ่อมบ ารุงรายปี 
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ครอบคลุมการซ่อมบ ารุงแบบ A-check และ B-check และจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องบิน
ตามที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนก าหนดไว้ ซึ่งใช้เวลาในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงประมาณ 5 วัน และ 2) D-
check ซึ่งเป็นการซ่อมบ ารุงใหญ่ จะด าเนินการหลังจากใช้งานอากาศยานไปแล้วประมาณ 6 ปี
ส าหรับครั้งแรก และทุก ๆ 5 ปีส าหรับครั้งต่อไป ซึ่งจะท าการรื้ออากาศยานออกมาทั้งหมด เพ่ือ
ตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยละเอียด ขั้นตอน D-check อาจใช้เวลาซ่อมบ ารุงมากถึง 
1 เดือน 

การตัดสินใจของสายการบินต่าง ๆ ว่าจะท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานภายในบริษัทเอง หรือ
จะว่าจ้างบริษัทภายนอกมักขึ้นกับประเภทของการให้บริการ โดยสายการบินต้นทุนต่ ารวมถึงสายการ
บินขนาดกลางและขนาดเล็กมักซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นลานจอดด้วยตนเอง ในขณะที่มีการว่าจ้าง
บริษัทอ่ืนให้ท า C-check และ D-check เนื่องจากต้องใช้โรงจอดอากาศยานขนาดใหญ่และใช้
แรงงานสูง ซึ่งท าให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน143 อย่างไรก็ดี สายการบินขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีโรงซ่อมบ ารุงที่
ครบวงจรทุกสายการบิน โดยมีแนวโน้มในการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบ ารุง
เพ่ิมข้ึนเช่นกัน144 

2.2.1 โครงสร้างตลาด 

การประกอบกิจการหน่วยซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศไทยนั้นจะต้องได้รับใบรับรอง
หน่วยซ่อมจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand ; 
CAAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลภายใต้ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ทั้งนี้ จาก
ข้อมูลการรับรองหน่วยซ่อมบ ารุงอากาศยานของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) 
พบว่า มีบริษัทที่ได้ใบรับรองหน่วยซ่อมบ ารุงในประเทศไทยทั้งหมดจ านวน 27 ราย เมื่อวิเคราะห์
สถานภาพสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศทั้งสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและ
การวิเคราะห์การถือหุ้นเป็นล าดับชั้นจะเห็นได้ว่า มีจ านวนบริษัทที่เป็นต่างชาติมากถึง 5 รายที่เปิด
ให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ตามตารางที่ 1) 

 

                                           
143 Almeida / Al-kaabi et al. 
144 Rosenberg 
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ตารางท่ี 1 ผู้ให้บรกิารหน่วยซ่อมอากาศยานในประเทศไทย 

 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

Aeronautical Radio of Thailand (AERO Thai) 
√     กระทรวงการคลัง 91% 

 บริษัท สายการบินของไทย (นกแอร์ แอร์เชีย  
การบินไทย ฯลฯ ) 5.5% 

 บริษัท สายการบินของต่างชาติ 1.7% 

ไทย 

 บริษัท แอร์บอร์น ซัพพอร์ต จ ากัด 
AIRBORNE SUPPORT CO., LTD. 

  √   นาย กรณ์พงษ์ เจาเบ 42.5% 

 นาย โยธิน สวนมาล ี 42.5% 

 นาย แกรี่ โจเซฟ วลิลาร์ด (อเมริกนั) 15% 

ไทย 

 Airbus Helicopters (Thailand) Limted 
 

√     แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ เซาต์อีสต์ เอเชีย พีทีอี 
98%, 

 แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ เอส.เอ.เอส 1%, 

 แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ โฮลดิ้ง เอส.เอ.เอส 1% 

สิงคโปร ์

 บริษัท แอร์คราฟท์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลท์
แทนท์ จ ากัด 
Aircraft Engineering and Consultant Co.,Ltd 

  √   นาง กุลวดี สว่างศรี 60% 

 นาย สุพิศ สว่างศรี 30% 

 น.ส. ศตพร สว่างศรี 5% 

 น.ส. ศรณัย์พร สว่างศรี 5% 

ไทย 



2-5 

 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
 บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

BANGKOK  AIRWAYS CO.LTD. 
√ √ √   ตระกลูปราสาททองโอสถ 57.3%, 

 ธ. กรุงเทพ 5% 

 สินสหกล 3.04%, 

 กรุงเทพดุสิตเวชการ 0.85% 

 NVDR 1.48%, 

 กองทุนต่าง ๆ 7.74%, 

 อื่น ๆ 24.59% 

ไทย 

 บริษัท ครอมัลลอย จ ากัด 
Chromalloy ( Thailand ) Ltd 

   
√  ครอมัลลอย โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 99.98% อเมริกา 

 สถาบันการบินพลเรือน 
Civil Aviation Training Center  in Thailand 
 

√  √ √  กระทรวงการคลัง 100% ไทย 

 บริษัท คอสโม ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
COSMO THAI ENGINEERING COMPANY 
LIMITED 

  √   เออีพีเอส (ไทยแลนด์) 45%,  
นส. รตาชุ สิทธิสาร 35%,  
คอสโม เอวีเอช่ัน (มาเลเซยี) 15%,  
เอวีเอช่ันเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แพลนนิ่งเซอร์วิส 
5% 

ไทย 
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 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

  √   The Goodyear Tire & Rubber Company 

 (อเมริกัน) 66.79% 

 บริษัทบุญเพิ่มพูน จ ากดั (ไทย) 5.66% 

 Bnp Paribas Securities Services, London 
Branch (ฝรั่งเศส) 3.13% 

 บริษัทศรีคีรเีอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ไทย) 2.84% 

 บริษัทศรีพี่น้อง จ ากัด (ไทย) 2.81% 

 Bnp Paribas Securities Services, London 
Branch (ฝรั่งเศส) 2.7% 

 บริษัทบุญทรง จ ากัด (ไทย) 1.92% 

 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท (ไทย) 1.18% 

 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (ไทย) 1.06% 

 บริษัทเตชะไพบูลย์ จ ากดั (ไทย) 0.99% 

ต่างชาติ 

 KASE AVIATION CO.LTD.  √    นาง มลุลี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 96.67%, 

 นาย ณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 3.27%, 

 นาง กาญจนา การศรีทอง 0.07% 

ไทย 
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 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
 บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 

MICHELIN SIAM CO.,LTD. 
  √   บริษัท มิชลิน ไทย โฮลดิ้ง จ ากัด (ไทย) 100% 

 นิเตอร์ เอส.เอ. (สวิส) 0.0% 

 บริษัท คอมปานี ฟินองซิแอร์ มิชลิน เอสซเีอ็มเอ 
(สวิส) 0.0% 

ไทย 

 บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ ากัด 
MJETS LIMITED 

√ √    บริษัท เอ็มเจ็ท จ ากัด  99.99% ไทย 

 บริษัท เอ็ม พี เอวิเอช่ัน เซอร์วิส จ ากัด 
MP AVIATION SERVICES CO.,LTD. 

  √   ร้อยโท ดิเรก เหมือนพลอย 60% 

 นางสาว ธิดาลักษณ์ เหมือนพลอย 20% 

 นาง นงลักษณ์ เจนวิทย์การ 10% 

 นางสาว วีนัส เหมือนพลอย 10% 

ไทย 

 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
Nok Air 

 √    การบินไทย 21.57%, 

 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 15.64%, 

 นายณัฐพล จุฬางกูร 13.29%, 

 นายชาย ศรีวิกรม์ 2.84%, 

 ธ. ไทยพาณิชย์ 1.9%, 

 นายพาที สารสิน 1.29%, 

ไทย 
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 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 

 นายสุวิทย์ สมัพัฒนวรชัย 1.27%, 

 อื่น ๆ 2.3% 
 บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอช่ัน เซอร์วิสเซส จ ากัด 

Northern Aviation Services Co.,Ltd 
 √    นส. พิมพ์ลดา ชาติสุทธิพันธ์ภร 85%, 

 นาย เชฏฐ์ สุจริะพงษ์ 5%, 

 นาย สุธีรัตน์ สุจิระพงษ์ชัย 5%, 

 นาง สุพรรณี สุจิระพงษ์ 5% 

ไทย 

 บริษัท โปรแอร์ - โอเอ็มไอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
PROAIR - OMI (THAILAND) CO.,LTD. 

  √   นาย สุนทร องสุพันธ์กุล 75% 

 นาง สุนันทา จันทร์สว่าง 15% 

 นาย กลันฑ์ วาฤทธิ์ 10% 

ไทย 

 บริษัท โรยลัแอร์พอร์ทเซอร์วิสเซส จ ากัด 
ROYAL AIRPORT SERVICES CO.,LTD. 

√ √    นาย รังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒ ิ60% 

 บริษัท โรยลัสกาย จ ากัด 28% 

 นาย มนตรี อัศวาจารย ์6% 

 นาง อุษา อัศวาจารย์ 6% 

ไทย 

 บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จ ากัด 
SIAM LAND FLYING CO.,LTD. 

√ √    บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 91.88% 

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากดั 7.5% 

 นาย แสงชัย ตั้งในไตรสรณะ 0.625% 

ไทย 
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 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
 บริษัท ศรีราชา เอวิเอช่ัน จ ากัด 

SRIRACHA AVIATION CO.,LTD. 
√     นาย สุธีรัชต์ สจุิระพงษ์ชัย 40% 

 นาย บุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา 12.73% 

 นาง ธรรมรตัน์ โชควัฒนา 9.09% 

 นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา 9.09% 

 บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
5.5% 

 บริษัท เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ากัด (มหาชน) 
3.64% 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 3.634% 

 บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 3.64% 

 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 3.64% 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอน
เตอรไ์พรส์ จ ากดั (มหาชน) 3.634% 

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) 3.64% 

 นาย ทนง ศรีจิตร ์0.0002% 

ไทย 

 บริษัท ทีเอเอส เอเชีย จ ากัด √ √    บริษัท ไทย เอเวช่ัน เซอร์วสิ จ ากดั 70% ไทย 
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 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
TAS ASIA COMPANY LIMITED  นาย เริงศักดิ์ กัลยาณชาต ิ14% 

 นาย เกรียงศักดิ์ จุ้นเส้ง 8% 

 อิทธิพล สาณะเสน 8% 

 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 
THAI AIRASIA CO.,LTD. 

 √    บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 55% 

 บริษัท แอร์เอเชีย อินเวสเมนท์ ลมิิเต็ด 
(มาเลเซีย) 45% 

 มาเลเซีย 

 นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง 0.0% 

 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 0.0% 

 หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกลุ 0.0% 

 นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ 0.0% 

 นาย สันตสิุข คล่องใช้ยา 0.0% 

 นาง หทัยมาศ เอกลักษณด์ิลก 0.0% 

ไทย 

 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
Thai Airways International Public Company 
Limited 

√ √ √ √  กระทรวงการคลัง 51%,  
กองทุนรวมวายุภักษ์ 15%,  
NVDR 2.74%, ธนาคารออมสิน 2.13%, 
อื่น ๆ 29% 

ไทย 
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 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
 บริษัท อุตสาหกรรมการบินไทย จ ากัด 

Thai Aviation Industries 
√ √ √ √  สสว. 51% และ  

กองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ 49% 

ไทย 

 บริษัท ไทย เอเวช่ัน เซอร์วสิ จ ากดั 
Thai Aviation Services 

√ √    นาย พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 38.17%,  
นาย พลวัต อนทรวิทยนันท์ 30%, 

 นส. พิมรา อินทรวิทยนันท์ 30%, 

 นาย สุวรรณวัตร โค้ววรกลุ 1.57%, 

 นายอเนก ศรีสนิท 0.17%, 

 นาง กรองสิริ บุรณเวช 0.1%) 

ไทย 

 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากดั 
THAI LION MENTARI COMPANY LIMITED 

 √    บริษัท สิงโต แอร์ จ ากดั 49% 

 พีที.ไลอ้อน กรุ๊ป (อินโดนีเซีย) 49% 

 นาย อัศวิน ยังกีรติวร 2% 

 นาย ดาร์ชิโต เฮนโดรเซปุโตร (อินโดนีเซีย) 
0.0001% 

ต่างชาติ 

 บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จ ากัด 
Thai Viet Jet Air 

 √    ไทยเวียตเจ็ท เอวิเอช่ัน 52%, 

 เฟือง เวียต อิเตอร์เนชั่นเนล อินเวสเม้นท์ 39%,  
เวียตเจ็ท เอวิเอช่ัน จอยท์ สต๊อค 9% 

ไทย 

 บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอช่ัน เซอร์วสิเซส เอเชีย  จ ากัด   √   ไทรอัมพ์ กรุ๊ป แอ๊คควิสิชั่น คอร์ป 100%,  อเมริกัน 
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 บริษัท 

ประเภทการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
สัญชาติ 

ของ
บริษัท 

Aircraft Component 
repair 

Engine 
repair Base 

maintenance 
Line 

maintenance 
Triumph Aviation Services Asia, Ltd. 
(Thailand) 

นาย จอร์น ไมเคิล บราซ 0.00%,  
นาย เรมี ฌอง ไมทั่ม 0.00% 

ที่มา : ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560) 
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ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าบริษัทที่ให้ซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศไทยไม่ได้ถูกจ ากัด
เฉพาะบริษัทที่มีสัญชาติไทยเพียงเท่านั้น ถึงแม้ว่าธุรกิจการให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานจะเป็น
ธุรกิจที่จ ากัดการถือหุ้นโดยบริษัทต่างชาติ ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แต่ว่าบริษัท
ต่างชาติขนาดใหญ่นั้นสามารถเข้ามาประกอบกิจการโดยถือหุ้นข้างมากได้ผ่านช่องทางสิทธิประโยชน์
ของส านักงานคณะกรรมการการลงทุน (BOI) ดังจะเห็นได้ว่ากิจการบริการซ่อมบ ารุงในระดับลาน 
และในระดับสถานีก็มีบริษัทต่างชาติเข้ามาให้บริการได้  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า บริษัท ครอมัลลอย จ ากัด (Chromalloy) ซึ่งให้บริการซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์ ได้เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นธุรกิจสัญชาติไทย แต่เมื่อวิเคราะห์โดยผ่านการถือ
หุ้นหลายชั้น จะเห็นได้ว่ามีบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนเป็นบริษัทสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ ทั้งนี้ 
บริษัทโฮลดิ้งในประเทศไทยนั้นมีบริษัทโฮลดิ้งในประเทศเบอร์มิวดาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 145 (ดังแสดงใน
รูปที่ 3) ถึงแม้ว่าบริษัทดังกล่าวนั้นจะถูกมองตามกฎหมายว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่ผู้ที่มีอ านาจใน
การบริหารและผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวที่แท้จริงน่าจะเป็นบริษัท Chromalloy ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

รูปที่ 3 โครงสร้างการถือหุ้นของ Chromalloy 

 
หมายเหตุ: บริษัทที่เป็นสีขาว หมายถึงบริษัทที่มีสัญชาติไทย 

ที่มา: ฐานข้อมูล BOL  

                                           
145 โดยปกติแล้ว  การจดทะเบยีนบริษัทเปน็สัญชาติไทยโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนิตบิุคคลต่างชาตินั้นไม่สามารถกระท าได้ ยกเว้นแต่
ได้รับการยกเว้นจากสิทธิพิเศษทางด้านการลงทุน 
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ขณะที่บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด เป็นบริษัทที่เปิดให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้น
ลานจอด (Line maintenance) มีสถานะเป็นนิติบุคคลสัญญาติไทย แต่เมื่อวิเคราะห์การถือหุ้นใน
ลักษณะล าดับขั้นจะพบว่า บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทต่างชาติ กล่าวคือ บริษัท ไทย ไลอ้อน 
เมนทารี จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท สิงโต แอร์ จ ากัด ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในสัดส่วน
จ านวนหุ้นร้อยละ 49 แต่บริษัทสิงโต แอร์ จ ากัด เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นโดยนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ 
ร้อยละ 47 ซึ่งท าให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทไลอ้อน เมนทารี จ ากัด มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ มากถึงร้อยละ 72 (ตามรูปที่ 4) 

รูปที่ 4 โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด 

 

 
หมายเหตุ: บริษัทที่เป็นรอยประ หมายถึงบริษัทที่เป็นต่างชาติ 

ที่มา: ฐานข้อมูล BOL  

2.2.2 สภาพการแข่งขัน 

สภาพการแข่งขันในการให้บริการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยานถือเป็นลักษณะของการแข่งขัน
กึ่งผูกขาด (Monopolistic competition) โดยมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศตามรายได้ในปี พ.ศ. 
2558 เป็นดังรูปที่ 5 
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ส าหรับการซ่อมบ ารุงเฮลิคอปเตอร์ พบว่าบริษัท Thai Aviation Services ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
สัญชาติไทย เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ โดยประมาณรายได้จากการซ่อมบ ารุงในปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 
80 ล้านบาท146 ในขณะที่บริษัท Airbus Helicopter Thailand มีรายได้ 53 ล้านบาท ในช่วงเวลา
เดียวกัน ซึ่งถือว่ากิจการซ่อมบ ารุงเฮลิคอปเตอร์ยังมีขนาดที่เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจการซ่อม
บ ารุงเครื่องบิน 

ในตลาดการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์และอุปกรณ์การบินนั้น แม้ว่าจะมีผู้ให้บริการหลายราย แต่
ว่ามีผู้ให้บริการรายใหญ่อยู่เพียง 2 ราย คือบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จ ากัด และ บริษัท 
ครอมัลลอย จ ากัด ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ของทั้งสองบริษัทรวมกันมีค่ามากถึงร้อยละ 98 ของมูลค่ าการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จึงอาจกล่าวได้ว่าในบริการดังกล่าวนี้มีผู้ให้บริการที่มีนัยส าคัญเพียง
สองรายเท่านั้น (ดังรูปที่ 6) 

รูปที่ 5 ส่วนแบ่งตลาดการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน 

 
ที่มา: BOL และส านักงานคณะกรรมการการลงทุน147 

  

                                           
146 ข้อมูลจาก BOL ในส่วนรายได้อื่น 
147 รายได้การซ่อมบ ารุงของการบินไทยนัน้เป็นค่าประมาณการ โดยมีรายได้จากการซ่อมบ ารุงทั้งหมดประมาณ 9 พันล้านบาท แต่เป็น
การซ่อมบ ารุงเครื่องบินของการบินไทยเองส่วนมาก กล่าวคือประมาณ 8 พันล้านบาท (อา้งอิงจาก ยุทธศักดิ์ คุณาสวัสดิ.์ 2557. โอกาส
ทองธุรกิจซ่อมบ ารุงเครื่องบิน. ส านักงานคณะกรรมการการลงทุน. เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ โพสทูเดย์ วันที่ 4 มีนาคม 2557) 

Thai Aviation 
Industries

76%

Thai Airways 
International

21%

MJETS 
Maintenance

3%

KASE Aviation
0% มูลค่ารวม 4,874 ล้านบาท

(พ.ศ. 2558)
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รูปที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์การบิน 

 
ที่มา: BOL 

อย่างไรก็ตาม การค านวณส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนสัดส่วนของการใช้
บริการได้อย่างแท้จริง เนื่องจากรายได้ที่น ามาค านวณนั้นไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นการให้บริการ  
แต่ละประเภทได้ นอกจากนี้ ตลาดดังกล่าวยังเป็นตลาดที่สามารถใช้บริการผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงใน
ต่างประเทศได้ เช่น สายการบินนกแอร์ได้ท าการว่าจ้างบริษัท Lufthansa Technik AG ในการซ่อม
บ ารุงใหญ่ นอกเหนือจากการว่าจ้างการบินไทย148 ซึ่งศูนย์ให้บริการซ่อมบ ารุงของ Lufthansa ใน
ภูมิภาคนี้อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ บริษัทซ่อมบ ารุงขนาดใหญ่ในภูมิภาค อาทิ สิงคโปร์
เทคโนโลยีแอโรสเปซ (Singapore Technology Aerospace) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก็ให้บริการแก่อากาศยานในภูมิภาคนี้ด้วย ท าให้การแข่งขันในการ
ให้บริการดังกล่าวไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าส่วนแบ่งตลาดซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศไทยคิดเป็นเพียงร้อย
ละ 1 ของค่าใช้จ่ายทั่วโลก 

ลักษณะของการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวจะเน้นการพัฒนามาตรฐานของการให้บริการ
มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา เนื่องจากปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการให้บริการคือใบอนุญาตในการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานจากหน่วยงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (หน่วยงาน EASA) และ 
สหรัฐอเมริกา (หน่วยงาน FAA) ซึ่งทั้ง 2 แห่งนี้เป็นผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกและเป็นผู้ที่มี

                                           
148 รายงาน 56-1 ของสายการบินนกแอร ์

Triumph 
Aviation 

Services Asia
55%

Chromalloy
43%

Other
2%

มูลค่ารวม 3,541 ล้านบาท
(พ.ศ. 2558)
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การก าหนดมาตรฐานของการซ่อมบ ารุงที่เข้มงวด สายการบินพาณิชย์ต่าง ๆ จึงมักเลือกใช้ผู้ให้บริการ
ซ่อมบ ารุงที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ส าหรับการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยานที่อยู่ ใน
กองบินของตนเอง149 

ในประเทศไทย มีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงซ่อมจาก EASA เพียง 3 ราย
เท่านั้น กล่าวคือ บริษัท การบินไทย  จ ากัด (มหาชน) บริษัท ครอมัลลอย ประเทศไทย จ ากัด 
(Chromalloy) และ บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิส เอเชีย จ ากัด (Triumph Aviation Services 
– ASIA) ซึ่งในจ านวนนี้มีเพียงการบินไทยเท่านั้นที่เป็นบริษัทสัญชาติไทย ในขณะที่อีก 2 บริษัทที่
เหลือนั้นเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันในมิติของการบริหารจัดการ 

อนึ่ง จากข้อมูลของส านักงานการบินพลเรือน พบว่า CAAT ได้มีออกใบรับรองให้บริษัทที่
ให้บริการหน่วยซ่อมบ ารุงอากาศยานมากถึง 249 แห่งทั่วโลก โดยเฉพาะหน่วยซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ในประเทศสิงคโปร์ที่มีมากถึง 42 แห่ง ขณะที่ประเทศไทยมีหน่วยซ่อมบ ารุงเพียง 34 แห่ง ด้วย
จ านวนหน่วยซ่อมบ ารุงในประเทศมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการส่งผลให้บริษัทสาย
การบินหลายแห่งต้องน าอากาศยานไปซ่อมบ ารุงประเทศอ่ืน ๆ และอีกสาเหตุส่วนหนึ่ง คือ เนื่องจาก
ลักษณะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องบินแตกต่างกันไปตามประเภทของอากาศยาน เช่น การบิน
ไทยมีหน่วยซ่อมบ ารุงของตนเองเพ่ือรองรับการให้บริการกับเครื่องบินของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งเป็น
เครื่องบิน boeing 787 แต่ขณะที่บริษัทนกแอร์น าเข้าเครื่องบิน Airbus350 มาให้บริการซึ่งไม่มี
หน่วยซ่อมบ ารุงในประเทศจึงจ าเป็นต้องน าเครื่องบินไปซ่อมที่หน่วยซ่อมบ ารุงที่ประเทศสิงคโปร์หรือ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นหน่วยซ่อมส าหรับเครื่องบินประเภทนี้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานสามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศได้มากขึ้น การส่งเสริมให้มีการตั้งหน่วยซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ิมขึ้นจะช่วยให้เศรษฐกิจใน
ประเทศและอุตสาหกรรมการบินในประเทศเติบโตมากข้ึนด้วย นอกจากนี้แล้ว การตั้งหน่วยซ่อมบ ารุง
อากาศยานยังจะช่วยให้คนไทยได้ประโยชน์จากธุรกิจนี้อย่างมหาศาล เนื่องจากจะช่วยให้เกิดการจ้าง
งานในประเทศเพ่ิมขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่รองรับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เช่น โรงกลึงก็จะ
สามารถเติบโตไปด้วยเช่นกัน  

แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเสรีด้านอุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยานด้วยการปลด
ล็อคสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทต่างชาติ ยังมีสิ่งที่น่ากังวลอีกประการ คือ ความไม่พร้อมด้าน
ทรัพยากรภายในประเทศ กล่าวคือ บุคลากรที่จะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุง โดยเฉพาะช่าง

                                           
149 การให้ใบรับรองโรงซ่อมนั้นจะให้การรับรองการซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นรุ่น ๆ ไป เช่น ใบรับรองส าหรับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
Boeing 737 ก็จะไม่สามารถซ่อมบ ารุง Boeing 777 หรืออากาศยานของ Airbus ได ้
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ซ่อมบ ารุงอากาศยานหรือช่างเทคนิคในประเทศยังไม่เพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมการซ่อมบ ารุง
ดังกล่าว เนื่องจากช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (aircraft maintenance : AM) มีการผลิตเพียงที่เดียว
คือ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนเฉพาะทางเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
และสามารถผลิตนักศึกษาได้เพียงปีละ 50 คน  

2.3 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ 

แม้ว่าธุรกิจซ่อมบ ารุงอากศยานจะเป็นธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายของ พรบ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว แต่พบว่าประเทศไทยมีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาท าธุรกิจให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
อยู่บ้างแล้ว แต่ว่าการให้บริการเหล่านั้นเป็นเพียงการซ่อมบ ารุงส่วนประกอบของอากาศยานเฉพาะ
ส่วน เช่น บริษัท โรลซ์รอยซ์ ให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ของตนเอง ซึ่งเป็นการให้บริการหลังการ
ขาย ในขณะที่บริษัท ครอมัลลอย และ ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส เอเชีย ก็ให้บริการซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์ หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ เช่น เกียร์ ชุดควบคุมการแลนดิ้ง แต่ไม่ปรากฏ
บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในการเปิดโรงซ่อม (Repair station) ซึ่งถือเป็นบริการหลักในการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน 

นโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ได้ก าหนดให้
อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งต้องการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้
กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาค แผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาท าให้บริษัทต่างชาติ
หลายแห่งมีความสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ชิ้นส่วนอากาศยาน ดังเช่นกรณีของบริษัท แอร์บัส ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลก ได้เข้ามา
ท าการศึกษาเพ่ือร่วมลงทุนกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็น
ฮับของการซ่อมบ ารุงเครื่องบินของแอร์บัส โดยจะลงทุนครบวงจรตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงาน 
จนถึงการให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นของการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
อยู่150 และในปัจจุบัน บริษัท โบอิ้ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของอเมริกาก็ก าลังให้ความสนใจ
และอาจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย151 

จากการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ทางธุรกิจมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานส าหรับภูมิภาคนี้ได้ เนื่องจากประเทศไทยมีท าเลที่ตั้งที่ดี 
กล่าวคือ อากาศยานต่าง ๆ สามารถบินมาซ่อมบ ารุงที่ประเทศไทยได้โดยที่ระยะทางไม่ไกลจนเกินไป 
เมื่อเทียบกับการต้องบินไปซ่อมบ ารุงที่สิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ ศูนย์กลางทางด้านการซ่อม

                                           
150 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489392743 
151 ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
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บ ารุงอากาศยานอย่างประเทศสิงคโปร์ก็มีข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่ เนื่องจากโรงซ่อมบ ารุงใหญ่นั้น
จะต้องใช้พ้ืนที่จ านวนมาก เพราะจะต้องมีการถอดรื้อส่วนประกอบของเครื่องบินออกมาตรวจสอบถึง
ระดับโครงสร้าง 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงโดยใช้คนไทยทั้งหมดนั้นไม่ สามารถเป็นไปได้ 
เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านการบินเป็นของต่างชาติ และจ าเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของ
วิศวกรและโรงซ่อมโดยหน่วยงานก ากับดูแลทางด้านการบินในระดับนานาชาติ จึงท าให้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องพ่ึงพาวิศวกรและช่างคุมงานต่างชาติ แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ได้ต้องการเงินลงทุนตั้งต้นที่สูง
มากดังเช่นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ (MJETS Maintenance) นั้นมี
สินทรัพย์ที่จดทะเบียนเพียงประมาณ 100 ล้านบาท แต่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีเพียงบริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมการบินไทย จ ากัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่พัฒนา
บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ซึ่งบริษัทการบินไทยนั้นมีพัฒนาการในด้านการซ่อมบ ารุงมา 57 ปี (เริ่มต้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2503) ซึ่งเป็นรายแรก ๆ ที่พัฒนาความเชี่ยวชาญในการซ่อมบ ารุงในภูมิภาคนี้ ในขณะที่บริษัท
อุตสาหกรรมการบินไทย เน้นให้บริการอากาศยานของกองทัพ และเครื่องบินขนาดเล็ก ซึ่งเป็น
เครื่องบินฝึกซ้อมเป็นหลัก 

การเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้นั้นจะช่วยให้พัฒนาธุรกิจดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมาก
ขึ้น เนื่องจากการพัฒนาทักษะแรงงานและเทคโนโลยีจากภายในประเทศเพียงล าพังนั้นอาจะไม่
เพียงพอทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งประเทศไทยผลิตช่างในการซ่อมบ ารุงอากาศยานได้ประมาณ
ปีละ 50-100 คน แต่มีความต้องการถึงปีละ 1,000 คน และจ าเป็นต้องมีวิศวกรที่สอบและได้รับ
ใบรับรองจากหน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ควบคุม  

การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิต โดยนักวิเคราะห์ธุรกิจได้ประเมินว่า
มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยานของประเทศไทยนั้นมีมูลค่ามากถึงปีละ 50,000 ล้านบาท 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จ านวนมาก ซึ่งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเป็นธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ถูกก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เข้มงวดมากข้ึน ซึ่งมีโอกาสที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานได้ ดังเช่นบริษัท เลนโซ ซึ่งพัฒนาตนเองจะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานได้ 

อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่ประเมินได้
ยาก เนื่องจากไม่สามารถก าหนดและตรวจสอบได้อย่างเช่นเจนว่ามีการถ่ายทอดความรู้กันจริงหรือไม่ 
แต่มีแนวโน้มว่าการลงทุนโดยบริษัทต่างชาติเหล่านี้ จะมีการใช้แรงงานฝีมือในประเทศมากกว่า 
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เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าการน าช่างเทคนิคและวิศวกรเข้ามาทั้งหมด ซึ่งการท างานในรูปแบบ
ดังกล่าวท าให้แรงงานของไทยได้มีการเรียนรู้ในขั้นตอนการให้บริการไปด้วย แต่ในอีกทางหนึ่ง การ
ก าหนดให้ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็อาจไม่สามารถรับรองได้ว่าจะมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีความรู้ได้จริง ซึ่งการก าหนดนโยบายให้มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีนั้นขึ้นกับลักษณะ
ของผู้ถือหุ้นเอง และการมีข้อก าหนดให้มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็อาจไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท าให้บริษัทต่างชาติใช้การถือหุ้นซ้อนหลายชั้น หรืออาจไม่พิจารณาเข้ามา
ลงทุนก็ได้ 

2.4 สรุปและเสนอแนะ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์การซ่อมบ ารุงอากาศยานเนื่องจากมี
ปัจจัยที่หนุนเสริมหลายประการได้แก่ 

(1) มีที่ดินที่เพียงพอในการก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยาน (hangar) ต่างจาก สิงคโปร์ ที่มีพ้ืนที่

จ ากัด  นอกจากนี้แล้ว รัฐบายังได้จัดพ้ืนที่เฉพาะให้แก่ธุรกิจซ่อมบ ารุงอากาศยานในเขต

ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC อีกด้วย 

(2) มีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนนายยนต์ที่พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศ

ยาน เนื่องจากใช้เทคโนลีที่ไม่ต่างกันมาก หากจะต่างเรื่องของขนาด ความคงทน และ

ความสามารถรับแรงกระแทนหรือแรงเสียดทานเท่านั้น 

(3) มีค่าจ้างแรงงานส าหรับช่างซ่อมที่ต่ ากว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว และในสิงคโปร์ที่เป็น

ศูนย์ซ่อมใหญ่ในภูมิภาค 

(4) มีตลาดภายในประเทศและในประเทศข้างเคียงที่เพียงพอในการรองรับธุรกิจซ่อมบ ารุง

อากาศยานเนื่องจากประเทศไทยมีสายการบินต้นทุนต่ าจ านวนมากซึ่งก าลังมีการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้มีอุปสงค์ในการซ่อมบ ารุงที่ขยายตัว 

(5) มีภูมิศาสตร์ที่อยู่ใจกลางภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ท าให้มีต้นทุนในการบินมารับ

บริการซ่อมบ ารุงต่ ากว่าที่อ่ืน เช่น สิงคโปร์ที่อยู่ค่อนไปทางใต้ หรือ จีน ซึ่งอยู่ค่อนไปทาง

เหนือ 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีจุดออ่อนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือที่จะให้สามารถยกระดับ
ขึ้นมาเป็นศูนย์การซ่อมบ ารุงอากาศยานได้ ได้แก่ 

(1) กฎหมายจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่ร้อยละ 49 เนื่องจากธุรกิจการซ่อมบ ารุงเป็น

ธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งโรงซ่อมท าให้ผู้ประกอบการที่เป็น

ต่างชาติต้องการจะเข้ามาถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท 
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(2) ผู้ประกอบการไทยในปจจุบัน ได้แก่ การบินไทย และ บริษัทอุตสาหกรรมการบินไทย 

ต่างเป็นรัฐวิสาหกิจท าให้มีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ เช่น การบินไทยไม่

สามารถเสนอราคาพิเศษในการซ่อมบ ารุงแก่สายการบินที่มีเครื่องบินจ านวนมากที่

ต้องการรับบริการซ่อมบ ารุง (volume discount) เนื่องจากเกรงว่า สตง. จะตรวจสอบ

และเห็นว่า การลดค่าบริการให้เป็นพฤติกรรมที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทสายการบิน

เอกชนรายนั้นๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การขาดผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชน แรงกดดันในการ

สร้างก าไรมีรน้อยท าให้ทั้งสองแห่งไม่ขวนขวายที่จะพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงให้กลายเป็น

ธุรกิจหลักในการหารายได้ หากแต่มองว่าเป็นหน่วยธุรกิจที่สนับสนุนบริการหลัก คือ 

บริการการบินมากกว่าที่จะเป็นบริการในตัวเอง 

(3) ขาดช่างซ่อมอากาศยาน  ที่ผ่านมามีเพียง สถาบันการบินพลเรือนแห่งเดียวเท่านั้นที่ผลิต

ช่างซ่อมอากาศยาน ในอดีต วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เคยผลิตช่างซ่อมอากาศยาน

หากแต่ไม่มีตลาดรองรับเนื่องจากศูนย์ซ่อมในประเทศไทยมีขนาเล็กและส่วนมากเป็น

การให้บริการแก่บริษัทในเครือมากกว่าที่จะให้บริการแก่สายการบินเป็นการทั่วไป หาก

ประเทศไทนต้องการเป็นศูนย์ซ่อการบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA หรือ IASA ซ่ึงเป็น

หน่วยงานก ากับมาตรฐานการบินในสหรัฐอเมริกาและยยุโรป ช่างที่ปฏิบัติการในอู่ก็

จะต้องเป็นช่างที่ได้รับการรับรองจาก FAA และ/หรือ IASA เช่นกัน ซึ่งใช้เวลาในการ

เรียนและสะสมประสบการณ์ภาคปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 4 ปี 

(4) ขาดข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งในประเด็นที่ ส านกีงานการบิน

พลเรือน สามารถด าเนินการได้โดยการน ามาตรฐานของ FAA/IASA มาใช้ได้ 

ดังนั้น การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
มาตรการดังต่อไปนี้ 

(1) ยกเลิกข้อจ ากัดเรื่องการถือครองหุ้นของคนต่างด้าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทข้ามชาติที่มี

ชื่อเสียงด้านการซ่อมบ ารุงฯ จะเลือกท่ีจะไปลงทุนที่สิงคโปร์ อินโดนีเซีย หรือ มาเลเซียที่

ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องหุ้นส่วนต่างด้าวในธุรกิจนี้ 

(2) หาพันธมิตร (strategic partner) ให้กับการบินไทย และ บริษัทอุตสาหกรรมการบินไทย 

เพ่ือที่จะให้มีการบริหารจัดการในเขิงพาณิชย์มากกว่าในเชิงราชการ 

(3) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการก าหนดแผนในการผลิตช่างซ่อมอากาศยานที่มี

ความรู้ในเชิงเทคนิค และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเรื่องจากจ าต้องอ่านคู่มือที่เป็น

ภาษาอังกฤษจ านวนมาก  ทั้งนี้ หาก Airbus เข้ามาร่วมทุนกับการบินไทยในการจัดตั้ง
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ศูนย์ซ่อมบ ารุงท่าอากาศยานที่อู่ตะเภา ในระยะแรกจะต้องมีการฝึกอบรมช่างที่ต้อง

ปฏิบัติหน้าที่จ านวนมาก 

การมีศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานในประเทศไทยมีผลกระทบทางบวกมากมายดังนี้ 

(1) ลดต้นทุนในการซ่อมบ ารุงอากาศยานส าหรับสายการบินในประเทศไทย จากเดิมทีที่ต้อง

บินไปรับบริการที่สิงคโปร์ จีน และ ประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากบริการในประเทศมีจ ากัด 

(2) ต่อยอดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ 

(3) สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่เนื่อง สวน

กระแสกับเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการขยายตัวที่ไม่สูงนัก 
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3. ธุรกิจการเป็นเจ้าของโรงแรม 

3.1 บทน า 

ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งประเภทของธุรกิจที่ พักแรมระยะสั้น1 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2559 รายได้ในธุรกิจที่พักแรมระยะสั้นมีมูลค่าถึง 580,000 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของรายได้จากการท่องเที่ยว   

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามไป
ด้วยซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2555-2559 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
Compound annual growth rate (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 16.77 ส่งผลให้รายได้รวมของภาคการ
ท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสูงถึง 2.51 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 17.7 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1)  

รูปที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนการท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 

 
ที่มา:  กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

                                           
1 ที่พักแรมระยะสั้น หมายถึง ที่พักแรมแบบใหเชาเปนรายวันหรือรายสัปดาห ์(การจัดประเภทนิติบุคคล โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  
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 อนึ่ง จากการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ ยวอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ธุรกิจที่พักแรมระยะสั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีการ
ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยภาพรวมที่พักแรมระยะสั้นทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 6.83 แสนห้อง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 80,000 กว่าห้อง (รูปที่ 2) นอกจากนี้ การ
ขยายตัวดังกล่าวยังไม่รวมจ านวนที่พักแรมระยะสั้นประเภทที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และท่ีพักอ่ืน ๆ อาทิ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ที่ให้ให้เช่ารายวัน2  

รูปที่ 2 จ านวนที่พักแรมทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2559 

 
ที่มา:  กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

3.2 โครงสร้างตลาด 

ธุรกิจที่พักแรมระยะสั้นในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
และห้องชุด (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่าเป็นธุรกิจโรงแรม) 2) ธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ 3) ธุรกิจที่พักแบบโฮมส
เตย์ และ 4) ธุรกิจที่พักอ่ืน ๆ เช่น บ้านพักเยาวชน บ้านพักวันหยุด ฯลฯ  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจที่พักแรมระยะสั้นจ านวนทั้งหมด 425,724 
ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุดมากท่ีสุดโดยมีมูลค่าการลงทุนมากถึง 
415,978 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 98 รองลงมาได้แก่ ธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ 1,806 ล้านบาท 

                                           
2 สิริทิพย์ ฉลอง. (กุมภาพันธ์ 2560). บทความวิเคราะหธ์ุรกิจโรงแรม. หน่วยวิเคราะห์เศรษกิจภาคบริการ สว่นเศรษฐกิตรายสาขา 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกจิ และเศรษฐกิจฐานราก. ธนาคารออมสิน. 
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คิดเป็นสัดส่วนร้อยล 0.5 ของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจที่พักแรมระยะสั้น ดังนั้นการศึกษาโครงสร้าง
ตลาดจึงจะเป็นการศึกษาเพียงธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ เท่านั้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการ
มูลค่าการลงทุนมากที่สุดในตลาดธุรกิจที่พักระยะสั้น (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจที่พักแรมระยะสั้น ปี พ.ศ. 2559 

 
 ที่มา : คลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

อนึ่ง จากการส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ผู้ให้บริการธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าร้อยละ 97 เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการร่วมทุนกับต่างชาติ 
ขณะที่ร้อยละ 3 เป็นบริษัทที่มีการร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติโดยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ
ไม่เกินร้อยละ 50 (ตามรูปที่ 4) อย่างไรก็ตาม การมาร่วมทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจโรงแรมและ
เกสต์เฮ้าส์ดังกล่าวจ าเป็นต้องศึกษาโครงสร้างตลาดในรายละเอียดต่อไป 
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รูปที่ 4 สัดส่วนผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ จ าแนกตามสัดส่วนการลงทุนหรือถือหุ้น
จากต่างประเทศ 

 
ที่มา : การส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2557 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

3.2.1 โครงสร้างตลาดธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุดมีจ านวนมากถึง 
415,978 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนสัญชาติไทยจ านวน 375,233 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
90 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด และทุนจดทะเบียนของต่างชาติอีกจ านวน 40,344 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นนักลงทุนสัญชาติต่าง ๆ ได้แก่ 
นักลงทุนสัญชาติอังกฤษมีมูลค่าการลงทุนมากท่ีสุดจ านวน 12,471 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
รองลงมาได้แก่ นักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ และจีน ซึ่งมูลค่าการลงทุนที่ 5,624 ล้านบาท และ 1,804 
ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนั้นเป็นมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศต่าง ๆ รวมกันแล้วคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 20,444 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด (รูปที่ 5)  
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รูปที่ 5 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด  

 
ที่มา : คลังข้อมูลธุรกิจ, กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูล ณ วนัที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

จากโครงสร้างตลาดของธุรกิจโรงแรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้อง
ชุดมีจ านวนผู้ให้บริการทั้งหมด 5,351 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 3จ านวน 446 ราย 
ผู้ประกอบการขนาดกลางจ านวน 701 ราย และผู้ประกอบการขนาดเล็กจ านวน 4,204 ราย ซึ่งผู้
ให้บริการที่มีรายได้รวมมากท่ีสุด 15 อันดับแรก ได้แก่  

1) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
2) บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
3) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ากัด 
6) บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
7) บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จ ากัด 
8) บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) 
9) บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ ากัด 
10) บริษ ท เกษมกิจ จ ากัด 
11) เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จ ากัด 

                                           
3 นิยามขนาดของผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ.2545 
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12) โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
13) ราชด าริ ลอดจ์จิ้ง จ ากัด 
14) บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จ ากัด 
15) เคมปิน สยาม จ ากัด 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ให้บริการ 15 รายแรกที่มีรายได้มากท่ีสุด พบว่า
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยสัญชาติไทย 99.99%-100% มีจ านวน 7 ราย แต่เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน
กรรมการของบริษัทดังกล่าว พบว่ามีกรรมการที่เป็นคนต่างชาติในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นคน
ไทย 2 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ากัด และบริษัท ราชด าริ ลอดจ์จิ้ง จ ากัด (ตารางท่ี 1) 

ขณะที่ผู้ให้บริการอีก 8 รายเป็นบริษัทที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าถือหุ้นซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น
ของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก าหนดไว้ (รายละเอียด
ในตารางที่ 1) แต่หากวิเคราะห์สัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริงจะพบว่าบริษัทที่ให้บริการโรงแรมอาจจะมี
การถือหุ้นเชิงซ้อนของนิติบุคคลต่างชาติด้วย เช่นในกรณีของบริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี
สัดส่วนผู้ถือหุ้นของต่างชาติเพียงร้อยละ 46.71 ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว แต่เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ซึ่งมีบริษัท เจ้าพระยาดีเวล็อป
เมนต์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.6 แต่บริษัทเจ้าพระยาดีเวล็อปเมนต์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด เป็นบริษัทที่ลงทุนร่วมกันระหว่างนักลงทุนสัญชาติไทยในสัดส่วนร้อยละ 51 และนัก
ลงทุนสัญชาติเนเธอร์แลนด์ร้อยละ 49 เมื่อนับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัท โอเอชทีแอล 
จ ากัด (มหาชน) จะพบว่ามีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติถึงร้อยละ 51.9 (ตามรูปที่ 6) หรือเช่นกรณี
ของบริษัท เคมปิน สยาม จ ากัด เมื่อวิเคราะห์ถึงสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลสัญชาติไทย แล้วพบว่า
มีการถือหุ้นเชิงซ้อนร่วมกันระหว่างนักลงทุนสัญชาติไทยและต่างชาติ และเมื่อวิเคราะห์สัดส่วนการถือ
หุ้นที่แท้จริงแล้วจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติมากถึงร้อยละ 55 (ตามรูปที่ 7) 
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รูปที่ 6 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้น จากบริษัท บซีิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา : จากการวิเคราะหข์องผู้วิจยั 

 

รูปที่ 7 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เคมปิน สยาม จ ากัด 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้น จากบริษัท บซีิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา : จากการวิเคราะหข์องผู้วิจยั 

 



3-8 

ตารางท่ี 1 ผู้ให้บริการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ที่มีรายได้รวมในปี พ.ศ. 2559 มากที่สุด 10 รายแรก 

 
ผู้ให้บริการ การด าเนินธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
ปี พ.ศ. 2559 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

1 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการโรงแรม 
กิจการบันเทิง และ 
การบริหารจัดการ 

1) ไทย 42.27%  
2) ต่างชาติ 30.09%  

(สวิซ 21.63% อังกฤษ 5.24% 
สิงคโปร์ 2.09% แคนาเดียน 1.13%) 

ไทย 5 : 5 4,175.76 2.15 

2 ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
จ ากัด 

โรงแรม และภัตตาคาร  ไทย 100% ไทย 3 : 1 4,032.95 2.08 

3 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 
(มหาชน) 

ห้องพัก,อาหาร และ
เครื่องดื่ม 

1) ไทย 62.31% 
2) ต่างชาติ 10.37%  

(สิงคโปร์ 4.37% อเมริกัน 2.47% 
อังกฤษ 1.83%ประเทศอื่น 0.87%  
สวิซ 0.83%) 

ไทย 9 : 1 3,438.32 1.77 

4 ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โรงแรม และบริการด้าน
อาหาร 

1) ไทย 59.24% 
2) ต่างชาติ 14.24%  

(อังกฤษ 5.66% ฮ่องกง 4.80%  
สวิซ 2.40% อเมริกัน 1.38%) 

ไทย 12 : 0 3,233.76 1.67 

5 เอ็มไอ สแควร์ จ ากัด กิจการโรงแรม  ไทย 100% ไทย 1 : 3 2,832.32 1.46 

6 ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจโรงแรมและรับจ้าง
บริหารโรงแรม 

1) ไทย 80.22% 
2) ต่างชาติ 11.63%  

(ฮ่องกง 10.23% สิงคโปร์ 1.40%) 

ไทย 12 : 0 2,120.83 1.09 
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ผู้ให้บริการ การด าเนินธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
ปี พ.ศ. 2559 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

7 เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จ ากัด โรงแรมรีสอร์ท 1) ไทย 51% 
2) หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ) 49% 

ต่างชาติ 0 : 2 1,894.23 0.98 

8 โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) กิจการโรงแรม และ
ภัตตาคาร 

1) ไทย 47.92%  
2) ต่างชาติ 46.71  

(ดัช 42.39% ฮ่องกง 3.02%  
สิงคโปร์ 1.32%) 

ต่างชาติ 
สัดส่วนท่ีแท้จริง 
ไทย 42.73%  
ต่างชาติ 51.9% 

6 : 5 1,881.33 0.97 

9 เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ ากัด โรงแรม ท่ีพัก  1) ไทย 70% 
2) สิงคโปร์ 30% 

ไทย 8 : 3 1,879.93 0.97 

10 เกษมกิจ จ ากัด โรงแรมและภัตตาคาร ไทย 100% ไทย 5 : 0 1,667.85 0.86 

11 เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จ ากัด โรงแรม ไทย 100% ไทย 7 : 0 1,667.84 0.86 

12 โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด กิจการโรงแรม ไทย 100% ไทย 6 : 0 1,631.79 0.84 

13 ราชด าริ ลอดจ์จิ้ง จ ากัด กิจการโรงแรม ไทย 99.9999% ไทย 1 : 3 1,526.31 0.79 

14 บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์  
เรสซิเด้นท์ จ ากัด 

กิจการโรงแรมศูนย์การค้า 
ไทย 100% 

ไทย 2 : 2 1,512.05 0.78 

15 เคมปิน สยาม จ ากัด โรงแรม และอพาร์ทเม้นท์
ให้เช่าพร้อมบริการ ไทย 51% 

หมู่เกาะเวอร์จิน(อังกฤษ) 49% 

ต่างชาติ 
สัดส่วนท่ีแท้จริง 
ไทย 45%  
ต่างชาติ 55% 

5 : 2 1,489.36 0.77 

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมชุดจ านวน 5,351 ราย แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่ถือ
หุ้นโดยคนไทยเป็นส่วนใหญ่ และบริษัทอีกบางส่วนถือหุ้นโดยต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างชาติซึ่งมี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 49 แต่หากวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลสัญชาติไทยอาจจะพบว่าบริษัทที่ให้บริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุดอาจจะมีการถือหุ้น
เชิงซ้อนซึ่งอาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด แม้ว่าจะถูกจ ากัดไว้ส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เนื่องจากความไม่
พร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย แต่จากข้อมูลที่แสดงไว้ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า มีนักลงทุน
ต่างชาติจ านวนไม่น้อยที่เข้ามาลงทุนในกิจการโรงแรมดังกล่าว  

3.2.2 ธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ 

ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจเกสต์เฮ้าส์มีจ านวนทั้งหมด 1,806 ล้านบาท เป็นทุน
จดทะเบียนสัญชาติไทย 1,413.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.26 ขณะที่ทุนจดทะเบียน
อีก 392.74 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนของต่างชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.74 โดยเป็นมูลค่าการ
ลงทุนจากฝรั่งเศสมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 รองลงมาได้แก่ จีน อังกฤษ และสัญชาติอ่ืน (ตาม
รูปที่ 8)  

รูปที่ 8 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจเกสต์เฮ้าส์  

 
ที่มา : คลังข้อมูลธุรกิจ, กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูล ณ วนัที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

ไทย
78%

ฝรั่งเศส
2%

จีน
2%

อังกฤษ
1%

สัญชาติอื่น ๆ
17%
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จากโครงสร้างตลาดของธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจเกสเฮ้าส์มีจ านวนผู้
ให้บริการทั้งหมด 298 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางจ านวน 8 รายและผู้ประกอบการขนาด
เล็กจ านวน 290 ราย อนึ่ง จากการวิเคราะห์วิเคราะห์สัดส่วนผู้ถือหุ้นในกิจการเกสต์เฮ้าส์ 50 บริษัท
แรกท่ีมีรายได้สูงสุดในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทสัญชาติไทยจ านวน 33 ราย และอีก
จ านวน 17 รายเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยคนไทยและต่างชาติ หากแต่สัดส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายการประกอบธุรกิจของต่างด้าวฯ ก าหนด (รายละเอียดตาราง
ที่ 2)  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ให้บริการที่มีสัดส่วนผู้
ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 แต่ถ้าวิเคราะห์สัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริงในบางบริษัทเช่น
บริษัท เกอร์กอพ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ทูเอน่า จ ากัด ร้อยละ 51 และนักลงทุนสัญชาติเตอร์กิช
ร้อยละ 49 แต่เมื่อวิเคราะห์การถือหุ้นเชิงซ้อนของบริษัท ทูเอน่า จ ากัด พบว่า บริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้น
เป็นต่างชาติ สัญชาติ เติร์กและรัสเซียอีกรวมร้อยละ 49.5 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นไม่ได้เป็นบริษัท
สัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถือหุ้นโดยต่างชาติในสัดส่วนร้อยละ 49 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บริษัท เกอร์
กอพ จ ากัด ถือหุ้นโดยของผู้ถือหุ้นสัญสัญชาติไทยมีเพียงร้อยละ 26.01 และถือหุ้นโดยต่างชาติมากถึง
ร้อยละ 73.99 (ตามรูปที่ 9) 

รูปที่ 9 สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เกอร์กอพ จ ากัด 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้น จากบริษัท บซีิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่มา : จากการวิเคราะหข์องผู้วิจยั 
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นอกจากนี้ แม้ว่าบางบริษัทจะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดนสัญชาติไทยร้อยละ 51 และสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติร้อยละ 49 ซึ่งอาจถือได้ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสัดส่วน
กรรมการและผู้มีอ านาจในการลงนามพบว่า เป็นบริษัทที่บริหารโดยคนต่างชาติหลายราย (รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2) 

โดยสรุปแล้ว ในตลาดของธุรกิจที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์มีนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างให้ความสนใจ
ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ดังนั้นการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด หรือแม้แต่เกสต์เฮ้าต์จึงไม่ได้จ ากัดให้แค่ผู้ประกอบการของไทยเท่านั้น ดังนั้น
ผู้ประกอบการไทยจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในกิจการโรงแรมและเกสต์
เฮ้าส์ เพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างชาติที่อาจจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคตได้ 

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์สมาคมโรงแรมไทยพบว่า ภายใต้จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ท าให้ธุรกิจโรงแรมและที่พักมีผู้ประกอบธุรกิจเข้ามามากขึ้ น รวมทั้งผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน ซึ่งตลาดการให้บริการที่พักเป็นตลาดที่มีการแข่งขัน
สมบูรณ์ซึ่งแข่งขันกันด้วยราคาห้องพัก คุณภาพ และความหลากหลายของบริการ เช่น การให้บริการ
น าเที่ยว รถพาหนะรับส่ง ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ สปา นวดแผนไทย ฯลฯ  
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ตารางท่ี 2 สัดส่วนผู้ถือหุ้นของกิจการเกสต์เฮ้าส์ 50 รายแรกที่มีรายได้สูงสุดในปี พ.ศ. 2559 

 
50 บริษัทท่ีมีรายได้รวมสูงสุด  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) ไทย ต่างชาติ 

1.  เฟรนด์ชิป บีช จ ากัด 51 
อเมริกัน 41  
อิสราเอล 8 

ไทย 3 : 2 61.43 8.38 

2.  ยางค าวิลเลจ จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 52.76 7.20 

3.  รามบุตรี วิลเลจ จ ากดั 100 
 

ไทย 3 : 0 34.08 4.65 

4.  พริ้นเซส เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 100 
 

ไทย 4 : 0 24.87 3.39 

5.  พระนคร รสีอร์ท จ ากดั 100 
 

ไทย 3 : 0 24.46 3.34 

6.  สกายไลน์ แอดเวนเจอร์ 2016 จ ากัด 100 
 

ไทย 1 : 0 24.17 3.30 

7.  นาวาลัย รสีอร์ท จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 23.72 3.24 

8.  สุข 11 จ ากัด 100 
 

ไทย 5 : 0 19.59 2.67 

9.  ซิตี้พลาซ่านานา จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 19.13 2.61 
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50 บริษัทท่ีมีรายได้รวมสูงสุด  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) ไทย ต่างชาติ 

10.  คาซ่า นิทรา จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 17.72 2.42 

11.  คอสต้า ลันตา จ ากัด 100 
 

ไทย 1 : 0 14.95 2.04 

12.  ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จ ากัด 100 
 

ไทย 3 : 0 13.13 1.79 

13.  เดอะไวท์เฮ้าส์ เฉวง (1993) จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 12.77 1.74 

14.  อิงลิซ วิลเลจ จ ากัด 51 
นิวซีแลนด ์27.76 
อังกฤษ 14.70 

ออสเตรเลียน 6.53 

สัญชาตไิทย  

แต่บริหารโดยต่างชาต ิ

0 : 5 11.20 1.53 

15.  เกรต้าฟาร์ม จ ากัด 99.98 ฝรั่งเศส 0.02 
ไทย 1 : 1 10.94 1.49 

16.  คลาสสิค ซิตี้ จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 10.52 1.44 

17.  เกอร์กอพ จ ากัด 51 เตอร์กิช/เติร์ก 49 
ต่างชาติ 1 : 1 10.03 1.37 

18.  ทูเอน่า จ ากัด 100 
 

สัญชาตไิทย  

แต่บริหารโดยต่างชาต ิ

0 : 2 9.53 1.30 
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50 บริษัทท่ีมีรายได้รวมสูงสุด  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) ไทย ต่างชาติ 

19.  พีเจ ป่าตอง จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 9.51 1.30 

20.  บิล รีสอร์ท ละไม บีช จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 9.47 1.29 

21.  มัก ดี อ านาจเจรญิ จ ากัด 100 
 

ไทย 3 : 0 9.40 1.28 

22.  สลีพ วิธ อินน์ จ ากัด 100 
 

ไทย 3 : 0 9.27 1.27 

23.  ภัทรา เรสซิเดนท์ จ ากัด 100 
 

ไทย 3 : 0 8.33 1.14 

24.  14 ออโตโมทีฟ จ ากดั 100 
 

ไทย 3 : 0 8.25 1.13 

25.  ไทน า แอสเซส จ ากัด 100 
 

ไทย 2 : 0 8.19 1.12 

26.  แสนดีที่บางแสน จ ากดั 100 
 

ไทย 1 : 0 8.06 1.10 

27.  
เจเอสจี เอ็นเตอไพรซ์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

51 โปแลนด์ 49 
สัญชาติไทย 

แตบ่ริหารโดยต่างชาติ 

0 : 1 7.73 1.05 

28.  เล็กใหญ่ จ ากดั 90 จีน 10 
ไทย 5 : 0 6.83 0.93 
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50 บริษัทท่ีมีรายได้รวมสูงสุด  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) ไทย ต่างชาติ 

29.  เดอะ แอพเพรนทิส จ ากดั 51 ฝรั่งเศส 49 
ไทย 1 : 1 6.76 0.92 

30.  เล็ควิลล์ เรสซเิดนซ์ จ ากัด 100 
 

ไทย 1 : 0 6.63 0.90 

31.  ดีบี เซอร์วิส สมุย จ ากัด 51 เยอรมัน 49 
ไทย 1 : 1 6.40 0.87 

32.  สุเทพแมนช่ัน 100 
 

ไทย 3 : 0 5.96 0.81 

33.  ริฟเวอร์ ซี ฮลิล์ จ ากดั 100 
 

ไทย 4 : 0 5.61 0.77 

34.  นานาซิตี้ จ ากัด 100 
 

ไทย 3 : 0 5.59 0.76 

35.  ซี.ซี. ริเวอร์ จ ากดั 100 
 

ไทย 3 : 0 4.82 0.66 

36.  ภูเก็ต วัน พลสั วัน จ ากัด 61 เกาหลี 39 
ไทย 2 : 1 4.81 0.66 

37.  อราคีส จ ากดั 51 ฝรั่งเศส 49 
สัญชาติไทย 

แต่บริหารโดยต่างชาติ 

0 : 2 4.77 0.65 

38.  ด็อกเตอร์ ฟร็อกส์ จ ากัด 51 อังกฤษ 49 
ไทย 1 : 1 4.66 0.64 
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50 บริษัทท่ีมีรายได้รวมสูงสุด  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) ไทย ต่างชาติ 

39.  สมจิตต์อพาร์ตเม้นต ์ 100 
 

ไทย 3 : 0 4.55 0.62 

40.  เมยูร์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด 51 ดัช 49 
ไทย 1 : 1 4.30 0.59 

41.  อาทิตย์-ธารา คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 100 
 

ไทย 3 : 0 4.22 0.58 

42.  บานาน่า บังกะโล 100 
 

ไทย 1 : 1 4.22 0.58 

43.  เชียงใหม่ ลานชาน บูติค โฮเทล จ ากัด 51 จีน 49 
สัญชาตไิทย 

แต่บริหารโดยต่างชาต ิ

0 : 1 4.17 0.57 

44.  ริช รีสอร์ท จ ากัด 51 แคนาเดียน 49 
ไทย 1 : 1 4.03 0.55 

45.  ไชยเชษฐ์ บีช รีสอร์ท จ ากัด 100 
 

ไทย 1 : 0 4.02 0.55 

46.  โกวิทา (ประเทศไทย) จ ากัด 100 
 

ไทย 5 : 0 3.91 0.53 

47.  ลิ้มฮกเฮง 100 
 

ไทย 2 : 0 3.63 0.50 
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50 บริษัทท่ีมีรายได้รวมสูงสุด  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) ไทย ต่างชาติ 

48.  เทส ออฟ เดอะเยยีร์ จ ากัด 51 
ฝรั่งเศส 24.5  
สวีเดน 24.5 

สัญชาตไิทย 

แต่บริหารโดยต่างชาต ิ

0 : 2 3.54 0.48 

49.  สานนท จ ากัด 51 จีน 49 
สัญชาตไิทย 

แต่บริหารโดยต่างชาต ิ

0 : 2 3.52 0.48 

50.  เค แอนด์ อาร์ หัวหิน สเตย์ จ ากดั 51 ฝรั่งเศส 49 
สัญชาตไิทย 

แต่บริหารโดยต่างชาต ิ

0 : 1 3.51 0.48 

หมายเหตุ  : 50 บริษัทที่มีรายได้สูงสุด ปี พ.ศ. 2559 จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  สัดส่วนผู้ถือหุ้น จาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา : จากการรวบรวมของผู้วิจยั 
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3.3 สภาพการแข่งขันในธุรกิจการเป็นเจ้าของโรงแรม 

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศช่วง 5 ปีที่ผ่าน จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและที่พักในประเทศขยายตัวทั้งการ
เพ่ิมจ านวนห้องพักเพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
ที่เพ่ิมจ านวนขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งสะท้อนได้
จากข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในธุรกิจโรงแรมมีจ านวนการจัดตั้ง
บริษัทจ ากัดถึง 792 ราย ขณะที่เกสต์เฮ้ามีจ านวนการจัดตั้งใหม่อีกจ านวน 79 ราย (ตามรูปที่ 10) โดย
มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 5,045.5 ล้านบาท  

รูปที่ 10 สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ ปี พ.ศ.2559 

 
 ที่มา : คลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ทั้งนี้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจโรงแรมและที่พักท าให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มปรับ 
กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ โดยเริ่มขยายการลงทุนไปต่างจังหวัดและเขตหัวเมืองส าคัญมากขึ้น จาก
ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้มากถึง 295 ราย และพ้ืนที่ภาคเหนือถึง 169 ราย (รูปที่ 
11) ดังนั้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้พร้อมกับการแข่งขันจาก
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทย 
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รูปที่ 11 การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์จ าแนกตามภูมิภาค ปี พ.ศ.2559 

 
  

3.4 แนวโน้มการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ 

กิจการโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายสามประกอบ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
กับคนต่างด้าว แต่จากโครงสร้างตลาดธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์จะเห็นได้ว่าต่างชาติได้เข้ามา
ประกอบธุรกิจในกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์หลายรายและมีสัดส่วนการลงทุนมากถึง 40,737  
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.75 จากมูลค่าการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์จ านวน 
417,785 ล้านบาท  ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ช่องทางการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในธุรกิจ
โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พบว่า นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้หลายช่องทาง ได้แก่   

1) การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 ซึ่งจากข้อมูลการ
ออกใบรับรองการประกอบธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจค้า พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2559 มีนิติบุคคล
สัญชาติอเมริกันได้รับใบรับรองให้ประกอบธุรกิจจ านวน 47 รายในกิจการโรงแรม  

2) การได้รับบัตรส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการโรงแรม 
ประเภทกิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจากข้อมูล
การออกใบรับรองการประกอบธุรกิจภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2559 มีนัก
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ลงทุนต่างชาติเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงแรมจ านวน 15 ราย เป็นนิติ
บุคคลสัญชาติอังกฤษมากที่สุดจ านวน 5 ราย และรองลงมาเป็นนิติบุคคลจากสิงคโปร์จ านวน 4 ราย 

3) การเข้ามาประกอบธุรกิจภายใต้ความตกลงการค้าเสรี เช่น การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ 
ภายใต้ ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ฉบับที่ 8 ประเทศไทยได้เปิดโอกาส
ให้นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ในธุรกิจโรงแรมแล้ว หลังจากที่สงวนเพดานไว้ที่
ร้อยละ 49 มาโดยตลอด แม้ว่าการอนุญาตดังกล่าวจะมีเงื่อนไขเปิดเสรีให้เฉพาะโรงแรมระดับ 6 ดาว
ขึ้นไปซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงมากกว่า 500 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าภายใต้ความ
ตกลงการค้าเสรีจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในกิจการโรงแรม แต่ยังไม่มี
นักลงทุนรายใดมาขอใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว  

อนึ่ง จากช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในกิจการโรงแรม
และที่พักแรมได้นั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องเร่งปรับตัวและปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมจ านวนขึ้น 
หรือภาวะการแข่งขันจากผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง หรือแม้ผู้ประกอบการจากต่างชาติที่มี
จะมีจ านวนมากขึ้นก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องพัฒนาการให้บริการ คุณภาพและมาตรฐาน
การบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ 

3.5 สรุปและข้อเสนอแนะ 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก และสภาพตลาดในปัจจจุบันอยู่ในสภาวะอุปทาน
ส่วนเกิน (excess supply) ซึ่งมีผลท าให้อัตราค่าเช่าห้องพักในประเทศไทย และในกรุงเทพค่อนข้างต่ า
เมือ่เทียบกับโรงแรมระดับเดียวกันในประเทศใกล้เคียง 

บทบาทของต่างชาติในธุรกิจโรงแรมส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของการเข้ามาให้บริการบริหาร
จัดการโรงแรม (hotel management) โดยอาศัยแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เช่น Intercontinental 
Mandarin Oriental Shnagri-la Sheraton Hilton ฯลฯ แบรนด์เหล่านี้ไม่มีความสนใจที่จะเข้ามา
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เช่น ตึกหรือสิ่งปลูกสร้างของโรงแรม เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการถือครอง
ที่ดินของคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนี้แล้ว การครอบครองที่ดินมีความเสี่ยงสูง
เพราะใช้เงินลงทุนสูงอีกด้วยท าให้เครือโรงแรมข้ามชาติไม่ต้องการที่จะแบกรับความเสี่ยงดังกล่าว  
ดังนั้น ความเป็นเจ้าของของตึกอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมส่วนมากจะอยู่ที่ผู้ประกอบธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสัญชาติไทยเป็นหลัก ดังนั้น การเปิดให้ต่างด้าวเข้ามาครอบครองอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างที่เป็นโรงแรมได้มีแนวโน้มว่าจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ส าหรับการแข่งขันระหว่างเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างชาตินั้น โรงแรมไทยสามารถ
แข่งได้ในตลาดระดับกลางและล่าง หากแต่ยังไม่สามารถแข่งขันในระดับสูงกับแบรนด์อย่างเช่น 
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Mandarin Oriental Asot Waldorf Ritz Carlton หรือ hyatt ได้เพราะแบรนด์ไทย เช่น ดุสิตธานี 
เซนธารา หรือ อนันตารา ยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับโลก   

อุปสรรคและปัญหาในการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ส าคัญ คือ เงื่ อนไขของหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวของกระทรวงแรงงานที่ก าหนดไว้ว่าในการจ้างงานคนต่าง
ด้าว 1 คนต้องมีการจ้างคนไทย 4 คน แม้สัดส่วนดังกล่าวจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจากกิจการโรงแรมมีการ
จ้างงานจ านวนมาก  หากแต่ในช่วงแรกก่อนที่จะมีการเปิดบริการที่ต้องมีการน าเข้าผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ การตกแต่งภายใน ฯลฯ ที่เป็นต่างชาติ ข้อก าหนดดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง จึงควรมี
การพิจารณาทบทวนข้อก าหนดดังกล่าว 
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4. ธุรกิจการให้บริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิคส์ (Fintech) 

4.1 บทน า   

การให้บริการทางการเงินแบบ FinTech เป็นธุรกิจใหม่ที่ เพ่ิงเกิดขึ้นไม่นาน โดยค าว่า 
FinTech เป็นค าผสมที่ เกิดขึ้นจากค าว่า Financial + Technology ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีทาง
การเงิน โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวกับการช าระเงิน/โอนเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล การซื้อ/ขาย
ประกัน และการให้สินเชื่อและเงินทุน ให้สะดวกขึ้น เร็วขึ้น และถูกลงกว่าวิธีดั้งเดิม 

ทั้งนี้แนวโน้มธุรกิจ Fintech ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและสิงค์โปร์ก าลังเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้ามาให้บริการที่หลากหลาย ในขณะที่ประเทศไทย ธุรกิจ FinTech เริ่มมีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนระบบการเงินแห่งยุคดิจิตอล โดยเห็นได้จากบริษัท Startup ในวงการ 
Fintech ที่เกิดใหม่จ านวนมากใน 1-2 ปีที่ผ่านมาและการก่อตั้งของสมาคม FinTech แห่งประเทศไทย
เมื่อปี 2559 ที่พ่ึงผ่านมาเท่านั้นเอง1  

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยอาจจะยังไม่มีความพร้อมมากพอที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นใน
ธุรกิจการให้บริการดังกล่าว อาจด้วยสาเหตุทางด้านเงินทุน เทคโนโลยี บุคลากร การบริหารจัดการ 
และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น  ดังนั้น การเปิดเสรีด้านบริการทางการเงินแบบ Fintech อาจ
เป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาพัฒนาระบบการให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการช าระทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยอาจยังไม่พร้อมที่จะ
แข่งขันกับธุรกิจ FinTech จากต่างประเทศได้หากมีการเปิดเสรีเต็มที่จึงเป็นโจทย์ที่ต้องหาสมดุลให้ดีใน
อนาคตต่อไป 

ในปัจจุบัน การก ากับดูแลธุรกิจ FinTech เป็นหน้าที่รับผิดชอบของสามหน่วยงาน ได้แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งก ากับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับการช าระเงินและการกู้เงิน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งก ากับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับตลาดทุน และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) ซึ่งก ากับดูแลธุรกิจ
เกี่ยวกับการประกันภัย 

                                           
1 https://www.forbes.com/sites/chynes/2017/06/09/how-thailand-could-become-the-next-asean-fintech-
hub/#1855ff4343e8  
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อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลยังไม่มีกฎหมายก ากับดูแลธุรกิจ FinTech ที่ชัดเจนแต่อย่างใด
เนื่องจาก FinTech เป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
แล้ว ธุรกิจ FinTech ยังมีความหลากหลายในการให้บริการอย่างมากซ่ึงอาจไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เสมอไป ด้วยเหตุผลนี้ หน่วยงานทั้งสามแห่งจึงได้เริ่มใช้ได้เริ่มใช้กลไก
สนามทดลอง (Regulatory Sandbox) ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัท FinTech ให้บริการทางการเงินแก่
ลูกค้าจริงภายใต้พ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่จ ากัดและในกรอบกติกาที่ยืดหยุ่น โดยหวังที่จะน าบทเรียน
จากการทดลองไปพิจารณาเพ่ือก าหนดนโยบายก ากับดูแลบริษัท FinTech ที่เหมาะสม โดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยี FinTech และปกป้องผู้บริโภคเป็นพร้อมกันในต่อไป 

4.2 โครงสร้างและการแข่งขันในธุรกิจ FinTech ของประเทศไทย 

4.2.1 โครงสร้างตลาด 

อย่างที่กล่าวไว้ FinTech เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีนิยามค่อนข้างกว้างและยังไม่ได้มีการจัด
ประเภทที่ชัดเจนโดยรฐับาล บริษัท FinTech จึงมีความหลากหลายและมาจากหลายอุตสาหกรรม การ
ที่มีนิยามที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้ท าให้การรวบรวมรายชื่อบริษัท FinTech ทั้งหมดในประเทศได้อย่าง
ครบถ้วนเป็นไปได้ยาก  

จากข้อมูลที่คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลมาจาก Techsauce2 3นั้น พบว่ามีบริษัท FinTech ที่ได้
จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยอยู่ทั้งหมด 38 ราย โดยมีบริษัทต่างชาติอยู่ 6 ราย ซึ่ง 3 รายมีสัญชาติ
สิงคโปร์ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 โดยถึงแม้การให้บริการเป็นธุรกิจต้องห้ามในบัญชี 3 ของ พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่บริษัท FinTech ต่างชาติส่วนมากเข้ามาประกอบ
ธุรกิจผ่านมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้บริษัท
ต่างชาติที่ท าธุรกิจที่ ไดรับการส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สามารถขอ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือเข้ามาท ากิจการภายในประเทศได้4  

                                           
2 Techsauce คือแหล่งรวบรวมขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัเทคโนโลยีและธุรกจิสารสนเทศออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย  
3 https://www.slideshare.net/techsauce/thailand-fintech-landscape-2015-special-report-by-techsauce  
4  พระราชบัญญัต ิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ธุรกจิของคนต่างด้าวซ่ึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรอืได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือให้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืประกอบการค้าเพื่อส่งออกตามกฎหมายวา่ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือตาม
กฎหมายอื่น เป็นธุรกจิตามบัญชีสองหรอืบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้คนต่างด้าวดังกล่าวแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอหนงัสือรับรอง เมื่อ
อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกตอ้งของบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือหนังสืออนุญาตดังกล่าวแล้ว ให้
อธิบดีออกหนังสือรับรองโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือหนังสืออนุญาต 
แล้วแต่กรณี ในกรณีนี้ให้คนต่างด้าวดังกล่าวนั้น ได้รับยกเว้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ ตลอดระยะเวลาทีธุ่รกิจนั้นได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือได้รับอนุญาตให้ประกอบอตุสาหกรรมหรือ
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คณะผู้วิจัยได้จ าแนกลักษณะของบริการของบริษัท FinTech เป็น 6 ประเภทตามการจัดกลุ่ม
ของ Techsauce ได้แก่  

o บริษัทที่ให้บริการระบบช าระเงินออนไลน์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก

คือ บริษัทที่ให้บริการระบบช าระส าหรับการใช้บริการของธุรกิจในเครือของตนเอง 

เช่น True Money ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่พ่วงไปกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ของบริษัทในเครือ คือ  True Move H หรือ Paysbuy  พ่วงไปกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

DTAC ส าหรับช าระค่าบริการโทรศัพท์ ซื้อเกมแอพพลิเคชั่น จ่ายค่าน้ า ค่าไฟและ 

บริการอ่ืนๆ ที่ เป็นต้น จึงมีรายได้ค่อนข้างมาก  ในขณะที่บริการระบบการช าระเงิน

กลุ่มที่สอง จะไม่ได้ผูกโยงกับบริการของบริษัทในเครือ เช่น Payforu (IP Payment 

Solution) ที่ท าหน้าที่เป็นเสมือนบริษัทเครดิตที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์จะยังมีรายได้ไม่

มากนักเนื่องจากยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย 

o บริษัทที่ให้บริการปรึกษาทางด้านการเงินออนไลน์  เช่นบริษัท Finnomena และ 

Wealthcare เป็นต้น โดยบริษัทกลุ่มนี้จะให้ค าปรึกษาทางด้านการเงินในด้านต่าง ๆ 

แต่ส่วนมากเกี่ยวกับการลงทุนเป็นหลัก เช่นการเลือกหุ้นที่จะซื้อ การคาดการณ์ราคา

หุ้น และการจัดพอร์ตการลงทุน เป็นต้น โดยสามารถปรับข้อเสนอแนะตามสถานะ

การเงิน ลักษณะการลงทุน และความพร้อมรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละคนได้ 

o บริษัทที่ ให้บริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  เช่นบริษัท Refinn และ 

Gobear เป็นต้น โดยบริษัทกลุ่มนี้ให้บริการร่วมรวบผลิตภัณฑ์และการบริการทาง

การเงินการแหล่งต่าง ๆ เช่นธนาคาร เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้าสามารถท าการ

เปรียบเทียบได้อย่างสะดวก เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื้อต่าง ๆ ประกันภัย การจ านอง

บ้าน หรือการรีไฟแนนซ์ เป็นต้น  

o บริษัทที่ให้บริการระบบระดมทุนออนไลน์ เช่นบริษัท Dreamaker และ Asiola เป็น

ต้น โดยบริษัทกลุ่มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ในการระดมทุนเพ่ือวัตถุประสงค์

ต่าง ๆ ได้ เช่นเพื่อการกุศล หรือเพ่ือท าโครงการ เป็นต้น 

                                                                                                                          
ประกอบการค้าเพื่อส่งออก แลว้แต่กรณี 
การออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีก าหนด 
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o บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับสินเชื้อออนไลน์ เช่นบริษัท Satangdee หรือ PeerPower 

เป็นต้น โดยบริษัทเหล่านี้ ให้บริการสินเชื้อแบบบุคคลต่อบุคคล (Peer-to-Peer 

Lending) หรือการจับคู่บุคคลที่ต้องการสินเชื่อกับบุคคลที่ปล่อยสินเชื้อโดยไม่ต้อง

ผ่านตัวกลางอย่างสถาบันการเงิน 

o บริษัทที่ให้บริการ FinTech ในด้านอ่ืน ๆ เช่นบริษัท Plizz ที่ให้บริการด้านระบบ

บัญชีแก่ลูกค้า หรือบริษัท Direct Asia ที่ขายประกันยานพาหนะออนไลน์  

ตารางท่ี 1 ผู้ประกอบการ FinTech ในประเทศไทย 

บริษัท สัญชาติ 
รายได้รวมปี 2558 

(บาท) 

สัดส่วน

ตลาด (%) 
ลักษณะการให้บริการ 

Truemoney ไทย 2,598,956,249 46.07 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Paysbuy ไทย 2,500,734,234 44.33 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Airpay ไทย 240,706,703 4.27 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Stock2morrow ไทย 86,387,643 1.53 ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

Digio ไทย 46,129,222 0.82 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Gobear สิงคโปร ์ 42,061,379 0.75 ที่เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

Silkspan ไทย 41,283,198 0.73 ที่เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

Rabbit Internet ฮ่องกง 21,335,861 0.38 ที่เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

Direct Asia ไทย 19,972,219 0.35 อื่น ๆ 

Pay Solution ไทย 13,470,986 0.24 ระบบช าระเงินออนไลน ์

AsiaPay ไทย 12,096,787 0.21 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Chomchob ไทย 9,026,260 0.16 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Omise สิงคโปร ์ 4,908,827 0.09 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Wealthcare ไทย 1,973,047 0.03 ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

Satangdee เบลารสุ 594,170 0.01 บริการสินเช้ือออนไลน ์

Jitta Dot Com ไทย 519,636 0.009 ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

Premier Wealth 

Management 
ไทย 434,762 0.008 ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

Dreamaker ไทย 222,384 0.004 ระบบระดมทุนออนไลน ์

Plizz ไทย 174,757 0.003 อื่น ๆ 

Asiola ไทย 138,574 0.002 ระบบระดมทุนออนไลน ์
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บริษัท สัญชาติ 
รายได้รวมปี 2558 

(บาท) 

สัดส่วน

ตลาด (%) 
ลักษณะการให้บริการ 

Central Group of 

Companies 
ไทย 94,506 0.002 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Neversitup ไทย 71,974 0.001 ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

IP Payment Solution ไทย 39,365 0.001 ระบบช าระเงินออนไลน ์

2c2p ไทย 37,504 0.001 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Mpay ไทย 713 0.00001 ระบบช าระเงินออนไลน ์

Albatoz ไทย 88 0.000002 ระบบระดมทุนออนไลน ์

Legal Drive ไทย 87 0.000002 ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

Refinn ไทย N/A N/A ที่เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

PeerPower ไทย N/A N/A บริการสินเช้ือออนไลน ์

Deeppocket ไทย N/A N/A ระบบช าระเงินออนไลน ์

Smart Contract ไทย N/A N/A อื่น ๆ 

Bahtsmart สิงคโปร ์ N/A N/A อื่น ๆ 

Duriancorp ไทย N/A N/A ระบบระดมทุนออนไลน ์

Frank Insurance 

Broker 
ไทย N/A N/A อื่น ๆ 

Finnomena ไทย N/A N/A ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

Setscope สิงคโปร ์ N/A N/A ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์

Savings Asia ไทย N/A N/A ที่เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

Modernpay ไทย N/A N/A ระบบช าระเงินออนไลน ์

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560), Techsauce, ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 
หมายเหต:ุ สัดส่วนตลาดค านวณจากรายได้รวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

 

หากจ าแนกบริษัท Fintech ตามตลาดบริการ 6 ประเภทตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว บริษัทต่างชาติ
เข้ามามีบทบาทในบริการ FinTech  ทุกประเภท ทั้งในรูปแบบของการเข้ามาถือหุ้นข้างน้อยหรือถือ
หุ้นทั้งหมดตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 ด้านล่าง 
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ตารางท่ี 2: จ านวนบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในแต่ละประเภทของการบริการ FinTech 

ลักษณะการให้บริการ 
จ านวนบริษัท

ทั้งหมด 
จ านวนบริษัทท่ีมีต่างชาติถือ

หุ้นส่วนน้อยในชัน้แรก 
จ านวนบริษัท

ต่างชาติ 
ระบบช าระเงินออนไลน ์ 15 5 1 

ที่ปรึกษาการเงินออนไลน ์ 8 3 1 
ที่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ทางการเงิน 
4 0 2 

ระบบระดมทุนออนไลน ์ 4 1 0 
บริการสินเชื่อออนไลน ์ 2 1 1 

อื่น ๆ 5 2 1 
รวม 38 12 6 

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)  

ในจ านวนบริษัทไทยที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ส่วนน้อยในชั้นแรกนั้น มีอยู่ 4 รายที่หากพิจารณา
การถือหุ้นในทุกล าดับชั้นและพิจารณารายชื่อกรรมการในคณะกรรมการแล้ว อาจสรุปได้ว่าเป็นบริษัท
ต่างชาติโดยพฤตินัย ทั้งนี้ จากชื่อของบริษัทที่มีค าว่า (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็น
บริษัทข้ามชาติซึ่งมีสาขาในประเทศไทยได้แก่ 

 บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของระบบช าระเงินออนไลน์ Airpay 

 บริษัท เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ทางการเงิน masii.co.th  

 บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายประกัน 

frank.co.th  

 บริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของระบบช าระเงินออนไลน์ SiamPay 

ผังภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 50 
ในชั้นแรก แต่หากพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นในทุกล าดับชั้นแล้ว พบว่าต่างชาติถือหุ้นรวมทั้งหมดถึง
ร้อยละ 87.5 โดยถึงแม้คณะกรรมการจะประกอบด้วยคนไทยและคนต่างชาติคนละคน แต่อาจสรุปได้
ว่าถึงแม้บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยแต่สัญชาติในมิติของการ
ปกครองเป็นต่างชาติ 

  



4-7 

ผังภาพที่ 1 การถือหุ้นของบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 
หมายเหต:ุ กรอบเส้นทึบหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาไทย กรอบเส้นประหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาต่างด้าว 

 

ผังภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้บริษัท เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด มีต่างขาติถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 49 ในชั้นแรก แต่หากพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นในทุกล าดับชั้นแล้ว พบว่าต่างชาติถือหุ้น
รวมทั้ งหมดถึงร้อยละ 93 หากพิจารณาจากรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการแล้ว พบว่า
คณะกรรมการนเป็นชาวต่างชาติอยู่ครึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า แม้บริษัท เซฟวิ่งส์เอเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย แต่สัญชาติในมิติของการปกครองเป็นต่างชาติ  

ผังภาพที่ 3 นั้นแสดงให้เห็นว่าบริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มีต่าง
ขาติถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 ในชั้นแรก แต่หากพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นในทุกล าดับชั้นแล้ว พบว่า
ต่างชาติถือหุ้นรวมทั้งหมดถึงร้อยละ 74 แต่หากพิจารณาจากรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการแล้ว 
พบว่าคณะกรรมการเป็นคนไทยหมด ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าบริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัดมีสัญชาติต่างประเทศในมิติของการปกครอง แต่เป็นสัญชาติไทยในมิติของการ
บริหารจัดการ 

 

  

บริษัท แอร์เพย์     
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท การีนา โฮลดิ้ง 1
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(50%)

บริษัท การีนา โฮลดิ้ง 2 
(ประเทศไทย) จ ากัด (50%)

แอร์เพย์ ลิมิเต็ด
(50%)

นาย เทียนยู โฮ
(0%)

แอร์เพย์ 
ลิมิเต็ด (50%)

นาย เทียนยู     
โฮ (0%)

แอร์เพย์ ลิมิเต็ด 
(50%) 

 

น.ส. มณีรัตน์ อนุโลม
สมบัติ (50%) 

 

นาย เทียนยู โฮ 
(0%) 
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ผังภาพที่ 2 การถือหุ้นของบริษัท เซฟว่ิงส์เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 
หมายเหต:ุ กรอบเส้นทึบหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาไทย กรอบเส้นประหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาต่างด้าว 
 

ผังภาพที่ 3 การถือหุ้นของบริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 
หมายเหต:ุ กรอบเส้นทึบหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาไทย กรอบเส้นประหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาต่างด้าว 

 

บริษัท เซฟวิ่งส์เอเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บี.กริม 
จอยน์ เว็นเจอร์    
โฮลด้ิง จ ากัด 
(50.9975%)

บริษัท บี.กริม
แอนโก จ ากัด 
(50.9999%)

บริษัท เอื้องนาง 
จ ากัด (51%)

นาย ฮาราลด์ 
ลิงค์ 
(50.9991%)

บ.ีกริม อินเวส
เม้นท์ พีทีอี 
แอลทีดี 
(48.9991%)

นางสาว คาโร
ลีนโมนิคมารีค
รีสตีน ลิงค์
(0.0009%)

นาง ปรียนาถ 
สุนทรวาทะ  
(0.0009%)

บี.กริม อินเวส
เม้นท์ พีทีอี แอลที
ดี(48.9955%)

นางสาว คาโรลีน
โมนิคมารีครีสตีน 
ลิงค์ (0.0045%)

บี.กริม อินเวส
เม้นท์ พีทีอี 
แอลทีดี (49%)

นางสาว คาโร
ลีนโมนิคมารีค
รีสตีน ลิงค์ 
(0.00005%)

นาย ฮาราลด์ 
ลิงค์ 
(0.00005%)

เซฟวิ่งส์เอเซีย 
ประเทศไทย  
พีทีอี แอลทีดี 
(49%)

นาง ธันยมัย 
อมิรัตนะ
(0.0025%)

บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์      
โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท อ-ีไดเรค โฮลดิ้งส์                     
(ไทยแลนด์) จ ากัด (51.0005%)

บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์
รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทย
แลนด)์ จ ากัด (51%)

อีไดเรค อินชัวร์ กรุป    
ลิมิเต็ด (48.9995%)

นาย ฮัรเปรม ดู
วา (0.0005%)

อีไดเรค อินชัวร์ กรุป           
ลิมิเต็ด (48.9993%)

นาย ฮัมเปรม    
ดูวา (0.0002%)
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จากผังภาพที่ 4 นั้น บริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 49 ใน
ชั้นแรกและชั้นเดียวแต่คณะกรรมการมีอยู่ท่านเดียวซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงถือได้ว่าถึงแม้บริษัท 
เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย แต่สัญชาติในมิติของการบริหารจัดการ
เป็นต่างชาติ และบุคคลสัญชาติไทยที่ถือหุ้นทั้งสองท่านมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นนอมินีเนื่องจากไม่ได้อยู่ใน
คณะกรรมการ 

ผังภาพที่ 4 การถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 
หมายเหต:ุ กรอบเส้นทึบหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาไทย กรอบเส้นประหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาต่างด้าว 
 

4.2.2 สภาพการแข่งขัน 

จากการค านวณสัดส่วนตลาดตามรายได้รวมนั้น พบว่าอุตสาหกรรม FinTech เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความกระจุกตัวมาก โดยบริษัทรายใหญ่ที่สุดสองรายครองกว่าร้อยละ 90 ของตลาด
ดังที่ปรากฏในผังภาพที่ 5  

อนึ่ง โครงสร้างตลาดที่มีความกระจุกตัวเช่นนี้น่าจะมีเหตุผลที่ว่า FinTech เป็นอุตสาหกรรม
ใหม่ที่บริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีอายุเพียง 1-2 ปี นอกจากนี้แล้ว ยังมีบริษัทรายใหญ่บาง
รายเข้ามาท ากิจการ FinTech ด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่อุตสาหกรรม FinTech มีความกระจุกตัวสูงมาก 

  

บริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด

นาย นัฐพงศ์ พงศ์เสน่ห์วิทยา
(50.998%)

เอเชียเพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
ลิมิเต็ด (49%)

นางสาว พเยาว์ 
ทองย้อย 
(0.002%)
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ผังภาพที่ 5 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทที่มีรายได้สูงสุดสองอันดับแรก 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 

จากที่ปรากฏในผังภาพที่ 6 นั้น บริษัทต่างชาติยังมีบทบาทไม่มากในอุตสาหกรรม FinTech 
ในประเทศไทยเนื่องจากว่ายังเป็นธุรกิจที่ต้องห้ามภายใต้ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 อยู่ 

ผังภาพที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทต่างชาติและบริษัทไทย 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

90.4

9.6

ส่วนแบ่งตลาด (%)

บริษัทที่มีรายได้สูงสุด 2 อันดับแรก

บริษัทที่เหลือ

1.23

94.5

ส่วนแบ่งตลาด (%)

บริษัทต่างชาติ

บริษัทไทย
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4.3 คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ FinTech ในประเทศไทย และโอกาส
และอุปสรรคในการเปิดเสร ี

4.3.1 คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ FinTech ในประเทศไทย 

เนื่องจากอุตสาหกรรม FinTech ครอบคลุมธุรกรรมการเงินอยู่หลายชนิดและยังมีความใหม่
อยู่พอสมควร การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ FinTech โดยตรงจึงเป็นไปได้
ยากและยังไม่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการที่ชัดเจน  

ด้วยข้อจ ากัดนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้การจัดอันดับของดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation 
Index) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยCornell และสถาบัน INSEAD เพ่ือน ามาเป็นตัวแทนของคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การบริการ FinTech ในประเทศไทย 

ดัชนี Global Innovation Index วัดระดับนวัตกรรมของทั้งหมด 127 ประเทศใน 7 มิติ
ดังต่อไปนี้5  

 มิติด้านสถาบัน (Institutions) ซึ่งประเมินว่าสภาพการเมืองและกฎระเบียบการก ากับดูแลเอื้อ

ต่อนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหน 

 มิติด้านทุนมนุษย์และการวิจัย (Human Capital & Research) ซึ่งประเมินคุณภาพของ

การศึกษาในการสนับสนุนนวัตกรรมและความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนาในประเทศ 

 มิติด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ซึ่งประเมินคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานในการ

สนับสนุนนวัตกรรม เช่นความทั่วถึงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งมวลชน เป็นต้น 

 มิติด้านระบบตลาด (Market Sophistication) ซึ่งประเมินการเข้าถึงสินเชื้อของประชาชน 

สภาพแวดล้อมการลงทุนและสภาพแวดล้อมการแข่งขัน 

 มิติด้านระบบธุรกิจ (Business Sophistication) ซึ่งประเมินคุณภาพของแรงงาน คุณภาพของ

ผู้ประกอบการ  

 มิติด้ านผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโน โลยี  (Knowledge & Technology 

Outputs) ซึ่งประเมินผลผลิต ผลกระทบ และความกระจายของทรัพย์สินทางปัญญา 

                                           
5 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf  
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 มิติด้านผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Outputs) ซึ่งประเมินผลผลิตที่สร้างสรรค์

ต่าง ๆ ของประเทศ 

หากเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้(Association of South East Asian Nations : ASEAN) จ านวน 8 ประเทศท่ีถูกประเมินโดนดัชนี
นวัตกรรมโลกแล้ว พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับ 4 โดยตามหลังประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเวียดนามตามที่ปรากฏในตารางที่ 3   

ตารางท่ี 3 อันดับของประเทศ ASEAN ใน Global Innovation Index ปี 2560 

 
ที่มา: องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

ผังภาพที่ 7 สรุปอันดับของประเทศไทยในทั้ง 7 มิติของดัชนีนวัตกรรมโลกในปี 2556 และในปี 
2560 สังเกตได้ว่าอันดับของประเทศไทยพัฒนาขึ้นในหลายมิติ โดยเฉพาะในมิติด้านสถาบันและในมิติ
ด้านผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ แต่มีมิติที่อันดับแย่ลงเช่นกัน โดยเฉพาะในมิติด้านทุนมนุษย์และ
การวิจัย แต่อันดับโดยรวมแล้วพัฒนาขึ้นเล็กน้อยจากอันดับที่ 57 ในปี 2556 เป็นอันดับที่ 51 ในปี 
25606 7  

                                           
6 https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-2015-v5.pdf 
7 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf  
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หากพิจารณาในแต่ละมิติแล้ว พบว่าประเทศไทยมีผลงานที่ดีในมิติด้านผลผลิตจากการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยีและในมิติด้านระบบตลาด แต่ผลงานไม่ค่อยดีในมิติด้านสถาบัน ในมิติด้านทุน
มนุษย์และการวิจัย และในมิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน8 

ผังภาพที่ 7 อันดับของประเทศไทยใน Global Innovation Index 

 

ที่มา: องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

4.3.2  โอกาสและอุปสรรคในการเปิดเสรีธุรกิจ FinTech ในประเทศไทย 

โดยรวมแล้ว ประเทศไทยยังถือว่าไม่ใช่ประเทศชั้นน าในด้านของนวัตกรรมและในด้านของการ
ให้บริการ FinTech โดยที่บริษัท FinTech ส่วนใหญ่ยังมีขนาดเล็กและยังเจออุปสรรคอยู่หลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ เงินทุนที่จ ากัด หรือแรงงาน
ฝีมือท่ีหายากก็ตาม 

อุตสาหกรรม FinTech เป็นอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนมากโดยการท าให้ธุรกรรม
การเงินต่าง ๆ ถูกลงและสะดวกข้ึน ช่วยให้ประชาขนเข้าถึงสินเชื้อและผลิตภัณฑ์การเงินต่าง ๆ ได้ง่าย
ขึ้น ช่วยให้ประชาชนท าการตัดสินใจทางการเงินได้รอบคอบกว่าเดิม และลดต้นทุนของประเทศชาติอีก
ด้วยเนื่องจากธุรกิจ FinTech จะท าให้การใช้เงินสดลดน้อยลง ดังนั้น หากรัฐบาลเปิดให้บริษัทต่างชาติ
สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจ FinTech ในประเทศไทยได้อย่างเสรีนั้น ประเทศและประชาขนย่อมจะ
ได้ประโยชน์อย่างมากแน่นอน 

                                           
8 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf 
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัท FinTech ในประเทศไทยยังพัฒนาไปได้ไม่ไกลและยังไม่พร้อม
ส าหรับการแข่งขันกับบริษัทระดับชั้นน าของภูมิภาค หากเปิดเสรีในตอนนี้ ผู้ประกอบการ FinTech 
ไทยอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ นอกจากนี้แล้ว ธุรกิจ FinTech ไม่ใช่ธุรกิจที่ท าให้เกิดการจ้างงานสูง
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีมาแทนคนเป็นหลัก ดังนั้นการเปิดเสรีธุรกิจดังกล่าวจะมีผลกระทบไม่
มากต่อการจ้างงานในประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือที่จะสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ประโยชน์จากนวัตกรรม FinTech ไปพร้อมกัน รัฐบาลควรเปิดเสรีธุรกิจ FinTech ในประเทศไทยแต่
อาจต้องเป็นอีกสักพักหนึ่งจนกระท้ังผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบต่างชาติ
ได้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจ 
FinTech ทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งก ากับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับการ
ช าระเงินและการกู้เงิน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งก ากับ
ดูแลธุรกิจเกี่ยวกับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ซึ่งก ากับดูแลธุรกิจเก่ียวกับการประกันภัย เกี่ยวกับจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดเสรี
ธุรกิจ FinTech แต่ละประเภท  

ระหว่างการรอการเปิดเสรีนั้น รัฐบาลควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิรูปกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจไม่ว่าจะผ่าน Regulatory 

Sandbox หรือโดยการมีกฎหมายก ากับธุรกิจ FinTech ที่เป็นเอกภาพ โดยปัจจุบัน กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท FinTech ยังกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อภาคเอกชนในการด าเนินกิจการ และเป็นอุปสรรคต่อภาครัฐด้วยในการพัฒนาการ

ก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์นั้น  ทางธนาคารกลาง

หรือ Monetary Authority of Singapore ก าลั งพยายามรวบรวมกฎหมายทั้ งหมดที่

เกี่ยวข้องกับระบบการช าระเงินเข้ามาอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวแล้ว9 

(2) สนับสนุนเรื่องการระดมทุนของบริษัท FinTech เช่นโดยการจัดการแข่งขันความคิดและ

นวัตกรรมระหว่างบริษัท FinTech อย่างสม่ าเสมอโดยรัฐบาลให้รางวัลเป็นเงินทุนแก่บริษัท

ชนะเลิศ หรือโดยการจัดนิทรรศการ FinTech ที่น านักลงทุนและบริษัท FinTech เข้ามา

                                           
9 http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2016/MAS-Proposes-New-Regulatory-Framework-
and-Governance-Model-for-Payments.aspx  
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ด้วยกัน โดยมีการส่งเสริมให้นักลงทุนพิจารณาลงทุนในบริษัท FinTech เหมือนในประเทศ

สิงคโปร์ที่มีการจัด Singapore FinTech Festival ทุกปีตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  

(3) นอกจากนี้แล้ว การจัดการแข่งขันหรือนิทรรศการ FinTech ยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ

สามารถหาแรงงานฝีมือได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

เนื่องจากธุรกิจ FinTech ครอบคลุมธุรกิจการเงินหลายชนิด วิธีและเงื่อนไขในการเปิดเสรีไม่
จ าเป็นต้องเหมือนกันหรือท าพร้อมกัน แต่โดยรวมแล้ว บริษัทต่างชาติที่อนุญาตให้เข้ามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยได้ควรเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว และต้องมีการก าหนดมูลค่าของทุนขั้นต่ าด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อที่จะสร้างความม่ันใจในเรื่องของความปลอดภัยและเสถียรภาพของการให้บริการแก่ผู้บริโภค 
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5. ธุรกิจบริการทางบัญชี 

5.1 บทน า 

ภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจที่เพ่ิมความส าคัญขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ที่มี
ศักยภาพทางด้านธุรกิจบริการหันมาให้ความส าคัญกับการเปิดเสรีด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุน
ในภาคบริการเพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของตนสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเสรี  
ธุรกิจบริการทางบัญชีเป็นหนึ่งในธุรกิจภาคบริการที่มีความเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นบริการที่สนับสนุนธุรกิจ (business service) จึง
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาประเทศไปสู่การเป็นชาติการค้า 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวห้ามมิให้นักลงทุน
ต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ในธุรกิจบริการทางบัญชี อีกทั้งวิชาชีพบัญชียังเป็นวิชาชีพสงวนตาม
กฎหมายไทยท าให้บริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจได้ล าบากกว่าในธุรกิจอ่ืนๆ ที่ไม่มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจในวิชาชีพสงวน  ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจด้านบัญชีของบริษัทต่างชาติแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอ่ืน  

การศึกษาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 4 ประเด็นคือ โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน 
สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ บทสรุป
และข้อเสนอแนะ 

5.2 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจบริการทางบัญชีเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางบัญชี การท าบัญชี การ
ตรวจสอบบัญชี และการให้ค าปรึกษาด้านภาษี ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะจ าแนกธุรกิจบริการทางบัญชี
ตามการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้รวมประเภทกิจกรรม
ต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมวดธุรกิจบริการทางบัญชีนี้ด้วย 

5.2.1 โครงสร้างตลาด 

ภาพรวมของธุรกิจบริการทางบัญชีในประเทศไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งหมดจ านวน 
4,824 ราย ในปี 2558 โดยมีมูลค่ารายได้รวมทั้งสิ้น 20,132 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนรวม 6,318 
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ล้านบาท1 ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นบริษัทของคนไทยซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่มากนัก 
ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในสัดส่วนที่ไม่เกินกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายไทยก าหนดไว้ 
ยกเว้นการเข้ามาโดยใช้สิทธิในช่องทางต่างๆ เช่น สิทธิภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic Relations) กับสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

รูปแบบของบริษัทบัญชีมีค่อนข้างหลากหลายทั้งผู้ประกอบการต่างชาติ และผู้ประกอบการ
ไทย บริษัทต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีหลายลักษณะ อาทิ การเข้ามาในลักษณะ
หุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership) โดยมีคนไทยเป็นผู้ด าเนินการและมีอ านาจบริหารกิจการแบบเบ็ดเสร็จ 
การเข้ามาในลักษณะกิจการสาขาของบริษัทต่างชาติ การเข้ามาในลักษณะกิจการร่วมค้า ( Joint 
Venture) เป็นต้น หากพิจารณารูปแบบของธุรกิจบริการทางบัญชีโดยจ าแนกตามอ านาจการควบคุม
การด าเนินงานของบริษัท และลักษณะการถือหุ้นในบริษัทเหล่านี้ สามารถสรุปได้ใน 4 รูปแบบดังนี้  

1) ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีกรรมการเป็นคนไทย
ทั้งหมด อ านาจในการบริหารจัดการจึงเป็นของคนไทย บริษัทในกลุ่มนี้ เช่น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นต้น 

2) ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
บริษัทในประเทศไทยจะใช้ชื่อบริษัทแม่ในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทในกลุ่มนี้จะมี
กรรมการต่างชาติในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนกรรมการคนไทย และกรรมการคนไทย
ต้องมีอ านาจในการลงลายมือชื่อหรืออ านาจในการตัดสินใจแทนกิจการได้ ซึ่งสามารถส่งผลให้การ
ด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทแม่จะมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดและรับรองมาตรฐานของคุณภาพของบริการของบริษัทในประเทศไทยใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับธุรกิจแฟรนไชส์เพียงแต่บริษัทไทยไม่ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ แต่มีค่าใช้จ่ายในการ
รับรู้ข้อมูลและฝึกอบรมจากบริษัทแม่อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ “Partnership” 
เช่นนี้ อาทิ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นต้น 

3) ถือหุ้นทางตรงโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายก าหนด และแบ่งอ านาจ
ในการบริหารจัดการกับผู้ร่วมทุนไทย บริษัทในกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนกรรมการต่างชาติต่อกรรมการคนไทย
ที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน และกรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อหรือด าเนินการแทนบริษัทเป็น
กรรมการต่างชาติหรือกรรมการคนไทย แต่หากพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไทยที่ถือหุ้นข้าง
มากพบว่ามีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งหากพิจารณารวมการถือหุ้นทางอ้อมนี้แล้วจะท าให้

                                           
1 ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  

http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105541040328++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105545103634++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105545103634++
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สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเกินกึ่งหนึ่ง  บริษัทที่จัดอยู่ในลักษณะนี้ อาทิ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊ส
เซ่น บิสสิเนส เซอร์วิสเซส (ที) จ ากัด บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จ ากัด เป็นต้น 

4) ถือหุ้นทางตรงโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายก าหนด แต่กรรมการ
เป็นต่างชาติทั้งหมด หรือมีกรรมการต่างชาติต่อกรรมการทั้งหมดในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และกรรมการ
ต่างชาติมีอ านาจในการตัดสินใจหรือท าธุรกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้ ท าให้การด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้
การควบคุมของต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบเบ็ดเสร็จ อาทิ บริษัท พีเคเอฟ แท็กซ์ แอนด์ คอนซัลท์
ติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อาซาฮิ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น 

หากพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นและอ านาจการบริหารจัดการของธุรกิจบริการทางบัญชี 20 
อันดับแรกจ าแนกตามรายได้ ในปี 2558 พบว่า บริษัทที่อยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่รู้จักกันทั่วไป
ว่า “Big Four” ด้านการบัญชีนั้นจัดอยู่ในรูปแบบที่ 2 ทั้งหมด อันดับรองลงมาได้แก่บริษัทในรูปแบบที่ 
3 และรปูแบบที่ 1 ตามล าดับ (ดูตารางที่ 1) ส่วนบริษัทในรูปแบบที่ 4 นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาใน
ลักษณะกิจการสาขาของบริษัทต่างชาติ ซึ่งอาจสังเกตุในเบื้องต้นได้จากชื่อบริษัทที่มักจะมีค า ว่า 
(ประเทศไทย) ต่อท้าย โดยอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทจะเป็นของกรรมการต่างชาติ (ดูตารางที่ 
2) นอกจากนี้ยังมีบริษัทบัญชีอีกรูปแบบหนึ่งคือบริษัทบัญชีที่ให้บริการด้านบัญชีเฉพาะบริษัทในเครือ
ในกลุ่มเท่านั้น เช่น บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือ
ของกลุ่มเอสซีจี เท่านั้น 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจบริการทางบัญชี 20 อันดับแรกจ าแนกตามรายได้ ปี 
2558 

บริษัท สัญชาติผู้ถือ
หุ้น 

(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%) สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์  
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 99.99% (ไทย 92.5% 
อังกฤษ 4.4% ) 

0:7 

บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากัด 99.99% 
(ไทย 100%) 

0:1 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด 

ไทย (99.99%) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย โฮลดิ้งส์ จ ากัด 99.99% 
(ไทย 76% อังกฤษ 11.5% ญี่ปุ่น 5.3% แคนาดา 
2.3% เนเธอแลนด์ 2.3% ฝรั่งเศส 2.3%) ) 

0:10 

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท อีวาย โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 99.99% 
(ไทย 100%) 

1:19 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด 99.99% 
(ไทย 100%) 

0:4 
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บริษัท สัญชาติผู้ถือ
หุ้น 

(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%) สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 
บริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย จ ากัด 

ไทย (99.99%) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย โฮลดิ้งส์ จ ากัด 99.99% 
(ไทย 76% อังกฤษ 11.5% ญี่ปุ่น 5.3% แคนาดา 
2.3% เนเธอแลนด์ 2.3% ฝรั่งเศส 2.3%)  

1:7 

บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์
ติ้ง เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 99.99% 0:3 

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊ส
เซ่น บิสสิเนส เซอร์วิสเซส 
(ที) จ ากัด 

ไทย 60.8% 
เดนมาร์ก 
36.9% 
สิงคโปร์ 
2.24% 

บริษัท อีโคแพค (ที) จ ากัด 60.8% (ไทย 51.01% 
สิงคโปร์ 48.99%)  
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
36.9% (สิงคโปร์ 100%)  
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจส๊เซ่น (เอส.อี.เอ) พีทีอี จ ากัด 
2.24% 

1:3 

บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ 
พาร์ทเนอร์ จ ากัด 

ไทย 60% 
ญี่ปุ่น 40% 

บริษัท ก้าวหน้า การพาณิชย์ จ ากดั 59.99% (ไทย 
51% ญี่ปุ่น 49%) 

1:2 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ไทย (100%) นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 35%บริษัท ดี ไอ เอ 
ออดิท จ ากัด 25% (ไทย 100%) 

0:3 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท ธรรมนติิ จ ากัด (มหาชน) 99.98% (ไทย 
100%) 

0:7 

บริษัท ทีที เทคโน-ปาร์ค 
จ ากัด 

ไทย 51% 
ญี่ปุ่น 49% 

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด 51% (ไทย 
51% ญี่ปุ่น 49%) 

3:4 

บ ริ ษั ท  พี ดั บ บ ลิ ว ซี 
อินเตอร์เน ช่ันแนล แอส
ไซน์ เมนท์  เซอร์ วิส เซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 51% 
สิงคโปร์ 49% 

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอรส์ จ ากัด 51% (ไทย 100%) 

0:3 

บริษัท แกรนท์  ธอนตัน 
จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท เบิร์น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 99.89% (ไทย 
50.50% หมู่เกาะเวอรจ์ิน 49% ออสเตรเลยี 0.5%) 

1:4 

บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอส
ซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 52.5% 
หมู่เกาะ
เวอร์จิน 
47.499% 
ฮ่องกง 
0.001% 

นางสาว สมจินต์ พลพรประเสริฐ 52.5% 3:5 

บริษัท แกรนท์  ธอนตัน 
เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ไทย (99.99%) บริษัท เบิร์น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 99.89% (ไทย 
50.50% หมู่เกาะเวอรจ์ิน 49% ออสเตรเลยี 0.5%) 

1:2 

บริษัท มาเยคาว่า โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

สวิช 99.996% 
ญี่ปุ่น 0.004% 

มาเยคาว่า โฮลดิ้ง เอจ ี 2:2 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากัด 

ไทย (100%) นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 66% 0:3 

บริษัท บีดี เอ็มเอส แอค
เคาท์ติ้ง จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 99.99% 
(ไทย 58.77% อังกฤษ 4.53% อเมริกา 1.87% 
สิงคโปร์ 1.67% สวิช 1.26%) 

0:5 
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บริษัท สัญชาติผู้ถือ
หุ้น 

(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%) สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 
บ ริ ษั ท  อี ว าย  เอ ซี เอ ส 
จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากัด 99.5% 
(ไทย 100%) 

0:7 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  

ตารางท่ี 2 โครงสร้างการถือหุ้นและอ านาจการบริหารจัดการของกิจการในลักษณะสาขาของ
ต่างชาติ 

บริษัท สัญชาติผู้
ถือหุ้น 

(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก 
(สัดส่วน%) 

สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 

อ านาจกรรมการ 

บริษัท อาร์เอสเอ็ม 
ออดิท เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 80% 
อังกฤษ 
20% 

บริษัท อาร์เอสเอ็ม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 50%  (ไทย 83.3% 
อังกฤษ 16.6%) 
บริษัท อาร์เอสเอ็ม ไทย โฮล
ดิงส จ ากัด 29.7% (ไทย 53.4% 
อังกฤษ 46.6%) 
 

1:4 1.นายกาเร็ท โวน ฮิวจ์  ลง
ลายมือช่ือ และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 2.นายสุรชัย 
ด าเนินวงศ์ หรือนายภาดร สุ
ชีวะ หรือนางสาวเลฮัม ชิน
พั น ธ์  ส อ งใน ส าม ค น นี้ ล ง
ล า ย มื อ ช่ื อ ร่ ว ม กั น แ ล ะ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

บ ริ ษั ท  พี เ ค เอ ฟ 
แท็กซ์ แอนด์ คอน
ซัลท์ติ้ง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 
(99.99%) 

บ ริ ษั ท  พี เค เอ ฟ  โฮ ล ดิ้ ง ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 99.99% 
(ไทย 67% แคนาดา 33%) 

3:5 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกัน และประทับตราส าคัญ
ของบริษัทส่วนเอกสารที่ต้อง
ยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีและ 
หน่วยงานราชการอื่นๆ ให้นาง
สุ รี ย์ รั ต น์  ชิ ว า รั ก ษ์  ห รื อ 
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือ
และประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

บ ริ ษั ท  โ ซ จิ ท สึ 
แ ม เ น จ เ ม้ น ท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 
(100%) 

บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 49% (สิงคโปร์ 99.9%) 
บริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซัลติ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 41% (ไทย 
69% ญี่ปุ่น 31%) 

2:2 นายคิโยอากิ ซึดะ หรือ นายฮิ
เดกิ โทย่า คนใดคนหนึ่ งลง
ลายมือ ช่ือและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แ น ล  แ อ ด มิ นิ ส
เต ร ช่ั น  (ป ระ เท ศ
ไทย) จ ากัด 

ไทย 51%  
ญี่ปุ่น 49% 

นางสาว อังคณา จอมราชคมน์ 
50.8% 

1:3 น าย ชุน อิ จิ  โค บ ายา ชิ  ล ง
ลายมือช่ือ และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 

บ ริ ษั ท  อ า ซ า ฮิ 
เน็ตเวิร์คส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ไทย 51%  
ญี่ปุ่น 49% 

บริษัท อีจิส แคปิตอล จ ากัด 
49% (ไทย 76% ญี่ปุ่น 24%) 

3:3 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือ 
และประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  

นอกจากนี้ หากพิจารณาการเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติ
ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ปี 2543 – ปี 2558 พบว่า มีนัก
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ลงทุนต่างชาติเข้ามาด าเนินธุรกิจบริการทางบัญชีโดยการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกจิของคนต่างด้าวใน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

1) การเข้ามาโดยใช้สิทธิภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Treaty of 

Amity and Economic Relations) กั บ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  ต าม ม าต รา  1 1  โด ย มี

ผู้ประกอบการสัญชาติอเมริกันได้รับสิทธิทั้งสิ้นจ านวน 48 ราย ซึ่งมี 7 รายเป็นบริษัทที่

ให้บริการด้านบัญชีแก่บริษัทในเครือในกลุ่มของตนเอง 

2) การเข้ามาโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการค้าเพ่ือการส่งออกตาม

กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรา 12 โดยมีผู้ประกอบการเพียง 1 

รายที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางนี้ 

3) การเข้ามาโดยได้รับอนุญาตภายใต้มาตรา 17  มีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตฯ ทั้งสิ้น

จ านวน 87 ราย ซึ่งทุกรายเป็นธุรกิจบริการทางบัญชีที่ขออนุญาตเพ่ือให้บริการทางบัญชี

แก่บริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น โดยนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นได้รับใบอนุญาตฯ มากที่สุด 

รองลงมาคือ เยอรมัน และสิงคโปร์ ตามล าดับ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบธุรกิจบริการทางบัญชีมีค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ถือหุ้นหรืออ านาจในการบริหารจัดการ โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
คือไม่เกินกึ่งหนึ่งส าหรับการถือหุ้นของต่างชาติ แต่ในบางกรณีมีการถือหุ้นทางอ้อมโดยนักลงทุน
ต่างชาติ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติใช้สิทธิผ่านช่องทางนี้กว่า 
100 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้สิทธิภายใต้สนธิสัญญาฯ กับสหรัฐอเมริกา และการใช้สิทธิของนัก
ลงทุนชาติอ่ืนผ่านมาตรา 17 เพ่ือให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม 

5.2.2 สภาพการแข่งขัน 

หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดตามสัดส่วนรายได้ในปี 2558 พบว่า ผู้ประกอบการ 4 รายใหญ่ 
หรือ“Big Four” มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ 35.8 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดของ
บริษัทในธุรกิจบัญชี โดยบริษัทท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอันดับแรกได้แก่ กลุ่มบริษัทอีวาย คิดเป็นร้อยละ 
13.11 ของส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจบัญชีทั้งหมด อันดับรองลงมาได้แก่ เคพีเอ็มจี มีส่วนแบ่งตลาดคิด
เป็นร้อยละ 9.44 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ร้อยละ 9.04  และ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ร้อยละ 
4.21 ตามล าดับ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)  

ทั้งนี้ หากพิจารณารายได้ที่น ามาค านวณส่วนแบ่งตลาดพบว่า 20 บริษัทแรกท่ีมีรายได้สูงสุดใน
ธุรกิจบัญชี ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 4 รายใหญ่ รวมทั้งบริษัทในเครือ
ของบริษัทเหล่านี้ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้บริการจัดท าบัญชีเฉพาะแก่บริษัทในเครือของตนเองที่มา

http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105541040328++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105545103634++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105535042845++
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ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น และบริษัทของคนไทย อาทิ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

รูปที่ 1 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการทางบัญชี 20 อันดับแรกจ าแนกตามรายได้ ปี 2558 

 
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่า รายได้ที่น ามาค านวณส่วนแบ่งตลาดนี้อาจรวมถึง
รายได้จากการให้บริการด้านอ่ืนๆ ของบริษัทที่นอกเหนือจากรายได้บริการด้านบัญชี เช่น การ
ให้บริการด้านกฎหมาย การจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการจ าแนกประเภทรายได้ในงบ
การเงินของแต่ละบริษัท โดยทั่วไปแล้ว บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จะมีบริการที่หลากหลาย ท าให้มี
รายได้รวมสูง 

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท 4 รายใหญ่คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้
ทั้งหมดของบริษัทในธุรกิจบัญชี แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตลาดธุรกิจบริการบัญชีผูกขาด
แต่อย่างใดเนื่องจากการผูกขาดมักเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการรายเดียวมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า
ร้อยละ 40 ขึ้นไป  

สภาพการแข่งขันโดยรวมของธุรกิจบัญชีในประเทศไทยไม่น่าถือว่ามีการผูกขาดตลาดของ
บริษัทข้ามชาติเนื่องจากบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีจ านวนหลายบริษัท ท าให้
เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัทข้ามชาติด้วยกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทบัญชีข้ามชาติอาจผูกขาดกลุ่มลูกค้า
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ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มักมีนโยบายที่จะใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชี
บริษัทเดียวส าหรับบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงใช้บริษัทบัญชีที่ใช้ชื่อ
เดียวกับบริษัทบัญชีที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทใช้ การผูกขาดดังกล่าวมิได้เกิดจากพฤติกรรมของบริษัท
บัญชีข้ามชาติหากแต่เกิดจากความได้เปรียบในการมีมาตรฐานในการด าเนินการและในการให้บริการที่
เป็นสากลและการมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก  

นอกจากนี้ บริษัทข้ามชาติอีกส่วนหนึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการบัญชีแก่ธุรกิจในเครือในกลุ่มของ
ตน ซึ่งบริษัทบัญชีเหล่านี้ไม่สามารถให้บริการบัญชีแก่บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่ธุรกิจในเครือในกลุ่มของตน ท า
ให้จ ากัดกลุ่มลูกค้าเฉพาะธุรกิจในเครือในกลุ่มของตน จึงไม่สามารถถือเป็นคู่แข่งของบริษัทบัญชีที่เป็น
ผู้ประกอบการไทยได้ หากแต่อาจท าให้บริษัทบัญชีของไทยเสียโอกาสในส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้าที่เป็น
กลุ่มบริษัทที่มีบริษัทบัญชีในเครือในกลุ่มของตนมาให้บริการบัญชีในประเทศไทย 

5.3 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย 

5.3.1 สภาพการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจบริการทางบัญชีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กเนื่องจากเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ทุนและสินทรัพย์ในการด าเนินธุรกิจมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการผลิต โดยจะเห็นได้จากทุนจดทะเบียนรวมของธุรกิจบริการทางบัญชีที่มีมูลค่าทั้งสิ้น 
6,318 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป มีเพียง 170 ราย จาก
จ านวนบริษัททั้งหมด 4,824 ราย ที่เหลือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 3 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการบัญชีในประเทศไทยสามารถน าเงินทุนเข้า
มาลงทุนในประเทศไทยได้ รวมทั้งสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ หรือกรรมการต่างชาติเข้ามาบริหาร
จัดการบริษัทในประเทศไทยได้ตามที่กฎหมายก าหนด แต่บริษัทต่างชาติจ าเป็นต้องจ้างนักบัญชี และ
ผู้ตรวจสอบบัญชีในประเทศไทยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายไทยก าหนด เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็น
อาชีพสงวนตาม พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
แรงงานหรือเจ้าพนักงานที่อธิบดีมอบหมาย  

การประกอบธุรกิจบริการทางบัญชีในประเทศไทยสามารถจ าแนกปัจจัยหลักได้ 2 ปัจจัย ได้แก่ 
การจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งมีรูปแบบการจัดตั้ง และอ านาจในการบริหารจัดการในหลายลักษณะ และผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีกฎหมายภายในประเทศก ากับดูแลอยู่ทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี  
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5.3.1.1 การจัดตั้งธุรกิจ 

เนื่องจากการเข้ามาประกอบธุรกิจในสาขาบริการนั้น กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการได้เสรีอย่างเต็มที่ โดยมีการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไม่เกินร้อยละ 49 
ส่งผลให้บริษัทข้ามชาติตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจบัญชีในประเทศไทยในรูปแบบการลงทุนที่
แตกต่างกันในหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เงื่อนไขการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว เงื่อนไขการจ้างงานส าหรับพนักงานต่างชาติ เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นต้น  

บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยในธุรกิจบัญชีเลือกเข้ามาลงทุนใน 3 
ลักษณะคือ 1. เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership) กับคนไทย โดยให้คนไทยถือหุ้นทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมด 2. เข้ามาถือหุ้นในอัตราเพดานตามกฎหมายก าหนดคือไม่เกินร้อยละ 49 และ 3. เข้ามาถือหุ้น
เต็มที่ 100% ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ การที่บริษัทข้ามชาติไม่สามารถถือหุ้นได้เต็มที่ 100% 
ท าให้บริษัทข้ามชาติไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการธุรกิจได้แบบเบ็ดเสร็จ และจ าเป็นต้องปัน
ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยด้วย นอกจากนี้ ผลจากการเข้ามาลงทุนใน
รูปแบบที่ต่างกันท าให้อ านาจในการบริหารจัดการของบริษัทข้ามชาติต่างกันไปด้วย กล่าวคือ การเข้า
มาถือหุ้นในอัตราเพดานตามที่กฎหมายก าหนดคือไม่เกินร้อยละ 49 โดยกรรมการเป็นต่างชาติทั้งหมด 
หรือมีกรรมการต่างชาติต่อกรรมการทั้งหมดในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และกรรมการต่างชาติมีอ านาจใน
การตัดสินใจหรือท าธุรกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้ ท าให้การด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบเบ็ดเสร็จ แต่หากบริษัทข้ามชาติแบ่งอ านาจในการบริหารจัดการกับผู้
ร่วมทุนไทย จะท าให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายสามารถถ่วงดุลอ านาจในการบริหารจัดการซึ่งกันและกันได้ 
ส่วนการลงทุนในลักษณะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับคนไทย โดยให้คนไทยถือหุ้นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และมีคนไทยเป็นผู้ด าเนินการ สามารถส่งผลให้การด าเนิน
ธุรกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์บริษัทที่ไทยเป็น partner กับบริษัทบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่
หรือ Big Four พบว่า บริษัทบัญชีข้ามชาติเหล่านี้ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทไทย 
หากเพียงแต่ต้องการที่จะมีบริษัท partner ที่เป็นเครือข่ายทั่วโลก เพ่ือที่จะสามารถให้บริการทางบัญชี
แก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีเครือข่ายบริษัทลูกในหลายประเทศทั่วโลก โดยทั่วไปแล้ว บริษัทแม่จะ
เข้ามาลงทุนเฉพาะในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัท partner ให้การ
บริการเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทแม่เท่านั้น  

เงื่อนไขการจ้างงานส าหรับพนักงานต่างชาติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดเงื่อนไขส าหรับบริษัทที่ด าเนินการในประเทศ
ไทยที่ต้องการจ้างพนักงานต่างชาติเข้ามาท างานโดยระบุว่า การจ้างพนักงานต่างชาติโดยยินยอมให้
พ านักในประเทศไทยจะต้องคิดเป็นสัดส่วน 1 คนต่อการจ้างพนักงานไทย 4 คน ยกเว้นธุรกิจที่อยู่
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ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของส านักงานส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบริษัทต่างชาติที่ด าเนินธุรกิจด้านบริการจะต้องจ้างพนักงานไทยต่อพนักงาน
ต่างชาติในสัดส่วน 4 ต่อ 1 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

5.3.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

การประกอบธุรกิจบริการทางบัญชีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้  การประกอบวิชาชีพบัญชียังอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งให้อ านาจอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใน
การก ากับดูแลและก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการจัดท าบัญชีของนิติบุคคลทั้งที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

กฎหมายวิชาชีพทางบัญชีก าหนดให้นักบัญชีที่จะสามารถสอบบัญชีได้จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่
ได้ รับอนุญ าต (Certified Public Accountant หรือ CPA) ซึ่ งสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ จัดสอบ
ใบอนุญาต โดยผู้มีสิทธิ์สอบใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  มีวุฒิปริญญาตรีด้านการ
บัญชีจากสถาบันที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง มีประสบการณ์สอบบัญชี 3 ปีขึ้นไป และเข้าหลักสูตรอบรม
ที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายวิชาชีพทางบัญชีก าหนดให้ผู้ที่จะสามารถ
ตรวจสอบบัญชีได้จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ จัดสอบใบอนุญาต 
โดยผู้มีสิทธิ์สอบใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  มีวุฒิปริญญาตรีด้านการบัญชีจาก
สถาบันที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง และเข้าหลักสูตรอบรมท่ีจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ท า
บัญชีได้ แต่กฎหมายก าหนดว่าต้องมีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าบัญชีหรือจัดท ารายงานเป็น
ภาษาไทยได้ และต้องมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งต้องมีความรู้ด้านมาตรฐานการ
บัญชีและกฎหมายภาษีอากรของไทยด้วย บริษัทข้ามชาติไม่ว่าจะมีรูปแบบการเข้ามาลงทุนแบบใดก็ตาม
จ าเป็นต้องจ้างนักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นคนไทย เพราะคงเป็นเรื่องยากที่คนต่างด้าวจะสามารถ
รู้ภาษาไทยได้อย่างถ่องแท้ หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายไทยก าหนด  

5.3.2 ศักยภาพของคนไทย 

หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการทางบัญชีจะเห็นได้ว่า บริษัทขนาดใหญ่ หรือ Big 
Four มีส่วนแบ่งตลาดถึง 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด การที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดที่สูง
กว่าบริษัทขนาดเล็กที่เป็นผู้ประกอบการไทย สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากมูลค่ารายได้ของบริษัทข้ามชาติ
ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการให้บริการ
แต่ละบริษัทมีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง ในขณะที่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทข้ามชาติหรือบริษัทที่ด าเนินการ
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โดยคนไทยซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจะให้บริการลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการให้บริการลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกันในลักษณะเช่นนี้อาจยังไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการไทยมากนักโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่ไม่สนใจกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่  

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทข้ามชาติได้
ใน 2 กรณีคือ หากบริษัทข้ามชาติหันมาให้บริการลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของผู้ประกอบการไทย หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการไทยต้องการให้บริการกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่หรือลูกค้า
ในตลาดหลักทรัพย์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะเสียเปรียบผู้ประกอบการข้ามชาติหากต้องแข่งขัน
การให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมีมาตรฐานการให้บริการด้านบัญชี และ
คุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ผู้ประกอบการไทยอาจได้เปรียบเรื่องอัตราการ
ให้บริการที่ถูกกว่าบริษัทข้ามชาติ ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาความรู้ การบริหารจัดการ และ
มาตรฐานการให้บริการด้านบัญชีเพ่ิมมากข้ึนจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับบริษัทข้าม
ชาติได้มากขึ้นในอนาคต  

จากการสัมภาษณ์บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่พบว่า บริษัทแม่ในต่างประเทศมีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล ความรู้ทางด้านวิชาการ และมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีระหว่างประเทศ เป็นต้น  โดย
บริษัทสมาชิกในแต่ละประเทศสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเรียนรู้ ทดสอบความรู้ และพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานที่บริษัทแม่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการที่บริษัทแม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจบัญชีให้แก่บริษัทข้าม
ชาติในประเทศไทยจะช่วยผลักดันคุณภาพการให้บริการด้านบัญชี และส่งผลให้บุคลากรไทยมีการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพบัญชีเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทข้ามชาติยังมีการตรวจสอบคุณภาพการบริหาร
จัดการระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย โดยการส่งบุคลากรของแต่ละแห่งไป
ตรวจสอบบริษัทสมาชิกในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือช่วยควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันตามที่บริษัทแม่ก าหนด 

โดยทั่วไป การประกอบธุรกิจบริการด้านบัญชีจะให้ความส าคัญกับปัจจัยใน 2 ประเด็นหลัก
ได้แก่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านบัญชี และการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบัญชี โดยประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านบัญชีจะถูกก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งในปัจจุบันทั้ง
ภาครัฐและสภาวิชาชีพบัญชีมีนโยบายเร่งปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีในด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มี
ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพบัญชีเพ่ิมมากขึ้น  
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ข้อมูลช่วงต้นปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประมาณ 12,000 คน2 
ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีทั้งของบริษัทข้ามชาติและของผู้ประกอบการไทย โดยในจ านวนนี้เป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์จ านวน 146 คน3 และมีผู้ท าบัญชีประมาณ 58,000 คน4 ซึ่งหากธุรกิจบัญชีมีการขยายตัว
มากขึ้น กอปรกับบริษัทข้ามชาติเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจบัญชีในประเทศไทยมากขึ้น อัตราการ
จ้างงานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสัญชาติไทยจะเพ่ิมมากขึ้นด้วยตามความต้องการของตลาดใน
อนาคต  

อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านจ านวนบุคลากรด้านการประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด หากแต่ยังต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทั้งความรู้ 
และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของบริษัทต่างชาติ เนื่องจากบุคลากร
ด้านบัญชีในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และความรู้ไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้ ในขณะที่บุคลากรด้านบัญชีในบริษัทบัญชีของผู้ประกอบการไทยจะได้รับ
โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ในวิชาชีพได้น้อยกว่าด้วยข้อจ ากัดด้านมาตรฐานของบริษัทและ
งบประมาณในการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรมซึ่งต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก ผู้ประกอบการไทยจึงยัง
ไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมการประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่สภา
วิชาชีพบัญชีก าหนด ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้ และ
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ นับจากที่ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี 
(Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: MRA) มีผลบังคับใช้ในปี 2557 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน MRA สามารถจดทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน 
(ASEAN CPA)5 เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกมาก
ขึ้น และหากนักบัญชีอาเซียนต้องการไปท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องยื่นขออนุญาตเป็นนัก
บัญชีต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Accountant: RFPA)6 ที่ประเทศที่มี

                                           
2 ที่มา สภาวิชาชีพบัญช ี
3 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
4 ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
5 หมายถึง นักบัญชวีิชาชพีที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติตามที่ MRA ก าหนด ซ่ึงได้ผ่านการประเมินและขึ้น
ทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับดูแลในแต่ละประเทศ  
6 หมายถึง นักบัญชอีาเซียนที่ขอท างานและได้รับอนุญาตโดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพของประเทศผู้รับ (host country) ให้
ท างานได้ แต่ไม่สามารถประกอบวิชาชพีเพียงล าพังในประเทศผู้รับ จะต้องปฏบิัติงานร่วมกับนักบัญชีวิชาชีพของประเทศผู้รับ 
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ความประสงค์จะไปท างาน7 ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย
พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเพ่ือก้าวไปสู่การท างานข้ามพรมแดนในประเทศสมาชิกอาเซียน ใน
ขณะเดียวกัน นักบัญชีอาเซียนจากประเทศอ่ืนก็สามารถเข้ามาท างานร่วมกับนักบัญชีไทยในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม กฎหมายวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศยังมี
ข้อก าหนดเรื่องสัญชาติของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งประเทศไทยที่ยังระบุให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องมีสัญชาติไทย และผ่านการทดสอบเป็นภาษาไทย จึงยังเป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีจากประเทศอ่ืนจะเข้ามาให้บริการบัญชีในประเทศไทย  

5.4 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ 

การเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจบัญชีของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบของไทยใน 2 ลักษณะคือ การเข้ามาลงทุนประกอบกิจการด้านบัญชี และการให้บริการด้าน
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ซึ่งกฎระเบียบของไทยมีทั้งมาตรการที่เป็นการส่งเสริมการลงทุน และ
มาตรการที่เป็นข้อบังคับด้านการลงทุนในภาคบริการ และในวิชาชีพสงวนด้านบัญชี ดังนั้น การเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติจึงต้องค านึงถึงกฎระเบียบเหล่านี้ด้วย เนื่องจากเป็นตัวแปร
ส าคัญในการตัดสินใจเข้ามาประกอบกิจการบัญชีในประเทศไทย  

กฎระเบียบการลงทุนของประเทศไทยในปัจจุบันเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบ
กิจการในภาคการผลิตได้เต็มที่ 100% ท าให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
โดยการเข้ามาจัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทข้ามชาติด้านบัญชี
เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการของตลาดธุรกิจบริการด้านบัญชีในประเทศไทยที่มีเพ่ิมมากขึ้น โดยบริษัท
ข้ามชาติที่เข้ามาให้บริการด้านบัญชีในประเทศไทยนั้น หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่มี
บริษัทแม่และบริษัทสมาชิกสาขาอ่ืนๆ ให้บริการด้านบัญชีอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งบริษัทแม่ของบริษัทข้าม
ชาติให้บริการลูกค้าในต่างประเทศ และบริษัทลูกค้าดังกล่าวมีบริษัทในเครือที่เข้ามาประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ท าให้บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาให้บริการด้านบัญชีในประเทศไทยสามารถให้บริการด้านบัญชี
กับลูกค้าที่ใช้บริการด้านบัญชีกับบริษัทแม่อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบด้านฐานลูกค้าในประเทศ
ไทยของบริษัทข้ามชาติเหล่านี้  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเปิดเสรีการลงทุนจะก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาค
บริการได้ไม่เกินร้อยละ 49 แต่ประเทศไทยได้ให้สิทธิกับนักลงทุนสัญชาติอเมริกันเข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการในธุรกิจบัญชีได้เต็มที่ 100% ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังให้สิทธิแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก

                                           
7 ที่มา: สภาวิชาชีพบัญช ี
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สภาพแวดล้อมในการลงทุนที่ประเทศไทยไม่มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน อาทิ สิทธิในการ
ส่งออกเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีข้อจ ากัด การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การน าเงินเข้ามาลงทุน 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนประกอบกิจการในประเทศ
ไทยมากขึ้น 

นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยให้ข้อผูกพันในสาขาบริการภายใต้ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้า
บริการชุดที่ 9 (AFAS) ในสาขาบริการวิชาชีพบัญชีโดยเปิดเพ่ิมบริการใน 2 เรื่อง คือ การจัดตั้งนิติ
บุคคลเพ่ือให้บริการจัดท าบัญชีส าหรับยื่นแบบภาษีให้กับบริษัทในเครือ และบริการจัดเตรียมและ
วางแผนภาษีบุคคลให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือ อาจส่งผลให้บริษัทต่างชาติจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนสนใจเข้ามาลงทุนจัดตั้งบริษัทเพ่ือให้บริการทั้ง 2 ประเภทข้างต้นแก่บริษัทในเครือใน
กลุ่มของตนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น 

5.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.5.1 สรุป 

ธุรกิจบริการด้านบัญชีในประเทศไทยมีผู้ประกอบการประมาณ 4,800 กว่าราย ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กจ านวนมาก เนื่องจากกฎระเบียบของไทยก าหนดให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในธุรกิจภาคบริการได้ไม่เกินร้อยละ 49 รวมทั้งมีข้อก าหนดให้วิชาชีพ
บัญชีเป็นอาชีพสงวนที่คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ ท าให้บริษัทต่างชาติส่วนมากเข้ามาใน
ลักษณะหุ้นส่วนธุรกิจ (Partner) โดยให้คนไทยถือหุ้นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และมีคนไทยเป็น
ผู้ด าเนินการและมีอ านาจบริหารกิจการแบบเบ็ดเสร็จ หากแต่บริษัทข้ามชาติมิได้มุ่งหวังผลก าไรจาก
การด าเนินการจากบริษัทในเครือหรือ partner แต่ได้จากการมี “เครือข่าย” ของบริษัท partner (ท่ีใช้
แบรนด์เดียวกัน) ที่ได้มาตรฐาน ท าให้บริษัทแม่สามารถสั่ง (refer) ลูกค้าจากประเทศอ่ืนให้มาใช้
บริการของบริษัท partner ได้อย่างมั่นใจในลักษณะของ Headquarter กับ partner ที่เป็นการพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน   

การเข้ามาประกอบกิจการของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยในธุรกิจบัญชีส่งผลกระทบในเชิง
บวกต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโดยจะเห็นได้จากการสร้างมูลค่ารายได้ในธุรกิจบัญชี โดยบริษัทข้าม
ชาติมีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในธุรกิจบัญชี สภาพการแข่งขัน
โดยรวมของธุรกิจบัญชีในประเทศไทยไม่น่าถือว่ามีการผูกขาดตลาดของบริษัทข้ามชาติเนื่องจากบริษัท
ข้ามชาติโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีจ านวนหลายบริษัท ท าให้เกิดจากแข่งขันระหว่างบริษัท
ข้ามชาติด้วยกัน แต่บริษัทบัญชีข้ามชาติอาจมีความได้เปรียบจากการมีมาตรฐานในการด าเนินการและ
ในการให้บริการที่เป็นสากลและการมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะเสียเปรียบ
ผู้ประกอบการข้ามชาติหากต้องแข่งขันการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน  
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การศึกษาชี้ให้เห็นว่าในอนาคตบริษัทบัญชีข้ามชาติจะมีบทบาทที่ส าคัญมากขึ้นเนื่องจากเป็น
การประกอบธุรกรรมข้ามหลายพรมแดนและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยบริการบัญชีในระดับ
สากลที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีในระดับมาตรฐานสากลและมีเครือข่ายที่
ครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก โครงสร้างตลาดบริการบัญชีในอนาคตมีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวเฉพาะ
บริษัทบัญชีข้ามชาติไม่กี่รายเท่านั้น  

5.5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาข้างต้น คณะผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะในภาพรวมดังต่อไปนี้  

 เปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจบริการด้านบัญชีอย่างเต็มที่ 100% 
กฎระเบียบของไทยก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในธุรกิจภาคบริการได้ไม่เกินร้อย

ละ 49 ท าให้บริษัทข้ามชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของกิจการแบบเบ็ดเสร็จ และในบางกรณีไม่สามารถ
ควบคุมอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทได้แบบเบ็ดเสร็จ การเปิดเสรีการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติ
อย่างเต็มที่จะช่วยให้ธุรกิจบริการด้านบัญชีสามารถระดมทุนจากต่างชาติได้มากขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติ 
อ านาจในการควบคุมกิจการยังเป็นของคนไทยเพราะวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่สงวนส าหรับคนไทย 
ส่งผลให้คนไทยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีคนไทยสามารถเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพบัญชีจากบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ซึ่งมีมาตรฐานการ
ให้บริการในระดับสากล ด้วยเหตุนี้ วิชาชีพบัญชีควรคงไว้เป็นอาชีพสงวนเฉพาะส าหรับคนไทยเท่านั้น 
เนื่องจากนักบัญชีไทยส่วนมากยังต้องอาศัยการพัฒนาทักษะ ความรู้ และมาตรฐานการให้บริการด้าน
บัญชีหากต้องแข่งขันกับนักบัญชีต่างชาติ 

 สนับสนุนให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น 
การเข้ามาประกอบกิจการของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยในธุรกิจบัญชีส่งผลกระทบในเชิง

บวกต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนการลงทุนของบริษัทข้ามชาติใน
ธุรกิจบัญชีโดยเฉพาะการลงทุนที่คนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจได้ การมีบริษัท
ข้ามชาติจ านวนมากจะท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการผูกขาดตลาดได้ 

 พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านบัญชีส าหรับผู้ประกอบการไทย 
ถึงแม้บริษัทข้ามชาติจะมีข้อจ ากัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นและข้อห้ามในการประกอบวิชาชีพ

บัญชี แต่บริษัทข้ามชาติยังได้เปรียบผู้ประกอบการไทยในด้านศักยภาพการให้บริการด้านบัญชี 
ผู้ประกอบการไทยควรมีการเตรียมความพร้อมหากต้องแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติในการให้บริการใน
กลุ่มลูกค้าเดียวกัน โดยสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพการให้บริการด้านบัญชีแก่ผู้บริหารธุรกิจบัญชีคนไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอบรมนักบัญชี
เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาระดับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีให้ทัดเทียมกับบริษัทข้ามชาติ ซึ่ง
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หากผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาความรู้ การบริหารจัดการ และมาตรฐานการให้บริการด้านบัญชี
เพ่ิมมากข้ึนจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้มากข้ึนในอนาคต  
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6. ธุรกิจบริการทางกฎหมาย 

6.1 บทน า 

ภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจที่เพ่ิมความส าคัญขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ที่มี
ศักยภาพทางด้านธุรกิจบริการหันมาให้ความส าคัญกับการเปิดเสรีด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุน
ในภาคบริการเพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของตนสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเสรี  
ธุรกิจบริการทางกฎหมายเป็นหนึ่งในธุรกิจภาคบริการที่มีความเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นบริการที่สนับสนุนธุรกิจ (business service) จึง
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาประเทศไปสู่การเป็นชาติการค้า 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวห้ามมิให้นักลงทุน
ต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ในธุรกิจบริการทางกฎหมาย อีกทั้งวิชาชีพกฎหมายยังเป็นวิชาชีพสงวน
ตามกฎหมายไทยท าให้บริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจได้ล าบากกว่าในธุรกิจอ่ืนๆ ที่ไม่มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจในวิชาชีพสงวน  ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจด้านกฎหมายของบริษัทต่างชาติแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอ่ืน  

การศึกษาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 4 ประเด็นคือ โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน 
สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ บทสรุป
และข้อเสนอแนะ 

6.2 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจบริการทางกฎหมายเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางกฎหมาย อาทิ การเป็น
ตัวแทนพิทักษ์สิทธิประโยชน์ เช่น การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความในคดีแพ่ง คดีอาญา และ
ข้อพิพาทด้านแรงงาน เป็นต้น การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เช่น เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท 
ข้อตกลงในการเป็นหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะจ าแนกธุรกิจบริการทางกฎหมายตามการ
จัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้ รวมประเภทกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีกล่าวข้างต้นไว้ในหมวดธุรกิจบริการทางกฎหมายนี้ด้วย 
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6.2.1 โครงสร้างตลาด 

ภาพรวมของธุรกิจบริการทางกฎหมายในประเทศไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งหมด
จ านวน 2,736 ราย ในปี 2558 โดยมีมูลค่ารายได้รวมทั้งสิ้น 22,457 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนรวม 
8,499 ล้านบาท1 ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นบริษัทของคนไทยซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่มาก
นัก ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในสัดส่วนที่ไม่เกินกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายไทย
ก าหนดไว้ ยกเว้นการเข้ามาโดยใช้สิทธิในช่องทางต่างๆ เช่น สิทธิภายใต้สนธิสัญญ าไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic Relations) กับสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

รูปแบบของบริษัทกฎหมายมีค่อนข้างหลากหลายทั้ งผู้ประกอบการต่างชาติ  และ
ผู้ประกอบการไทย บริษัทต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีหลายลักษณะ อาทิ การเข้ามา
ในลักษณะหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership) โดยมีคนไทยเป็นผู้ด าเนินการและมีอ านาจบริหารกิจการแบบ
เบ็ดเสร็จ การเข้ามาในลักษณะกิจการสาขาของบริษัทต่างชาติ การเข้ามาในลักษณะกิจการร่วมค้า 
(Joint Venture) เป็นต้น หากพิจารณารูปแบบของธุรกิจบริการทางกฎหมายโดยจ าแนกตามอ านาจ
การควบคุมการด าเนินงานของบริษัท และลักษณะการถือหุ้นในบริษัทเหล่านี้ สามารถสรุปได้ใน 4 
รูปแบบดังนี้ (ดูตารางท่ี 1) 

1) ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีกรรมการเป็นคนไทย
ทั้งหมด อ านาจในการบริหารจัดการจึงเป็นของคนไทย บริษัทในกลุ่มนี้ เช่น บริษัท กรุงไทยกฎหมาย 
จ ากัด บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ จ ากัด เป็นต้น 

2) ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
บริษัทในประเทศไทยจะใช้ชื่อบริษัทแม่ในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทในกลุ่มนี้จะมี
กรรมการต่างชาติในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนกรรมการคนไทย และกรรมการคนไทย
ต้องมีอ านาจในการลงลายมือชื่อหรืออ านาจในการตัดสินใจแทนกิจการได้ ซึ่งสามารถส่งผลให้การ
ด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทแม่จะมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดและรับรองมาตรฐานของคุณภาพของบริการของบริษัทในประเทศไทยใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับธุรกิจแฟรนไชส์เพียงแต่บริษัทไทยไม่ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ แต่มีค่าใช้จ่ายในการ
รับรู้ข้อมูลและฝึกอบรมจากบริษัทแม่อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ “Partnership” 
เช่นนี้ อาทิ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จ ากัด บริษัท ส านักกฎหมาย ด าเนิน สมเกียรติ และบุญมา จ ากัด เป็นต้น 

                                           
1 ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  
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3) ถือหุ้นทางตรงโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายก าหนด และแบ่งอ านาจ
ในการบริหารจัดการกับผู้ร่วมทุนไทย บริษัทในกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนกรรมการต่างชาติต่อกรรมการคนไทย
ที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน และกรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อหรือด าเนินการแทนบริษัทเป็น
กรรมการต่างชาติหรือกรรมการคนไทย แต่หากพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไทยที่ถือหุ้นข้าง
มากพบว่ามีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งหากพิจารณารวมการถือหุ้นทางอ้อมนี้แล้วจะท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเกินกึ่งหนึ่ง  บริษัทที่จัดอยู่ในลักษณะนี้ อาทิ  บริษัท อัลเลน แอนด์ โอ
เวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น 

4) ถือหุ้นทางตรงโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายก าหนด แต่กรรมการ
เป็นต่างชาติทั้งหมด หรือมีกรรมการต่างชาติต่อกรรมการทั้งหมดในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และกรรมการ
ต่างชาติมีอ านาจในการตัดสินใจหรือท าธุรกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้ ท าให้การด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้
การควบคุมของต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบเบ็ดเสร็จ อาทิ บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จ ากัด 
บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจบริการทางกฎหมาย 20 อันดับแรกจ าแนกตามรายได้ ปี 
2558 

บริษัท สัญชาติผู้ถือหุ้น 
(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค
เค็นซี่ จ ากัด 

ไทย (100%) ผู้ถือหุ้นคนไทย 12 คน (จาก 16 คน) 
คนละ 7.2733% 

0:13 

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

ไทย (100%) ผู้ถือหุ้นคนไทย 2 คน (จาก 3 คน) คน
ละ 49.99% 

2:4 

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย 
จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
99.99%  

0:7 

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอ
รี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 70.99% 
อังกฤษ 
29.001% 

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (ไทย 52.8% 
อังกฤษ 47.2%) 

1:3 

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
และภาษีอากร ไพรซ้วอ
เตอร์เฮาส์คูเปอรส์ จ ากัด 

ไทย (100%) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ โฮ
ลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 99.99% 
(ไทย 92.5% อังกฤษ 4.4% ) 

0:6 

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ 
และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ไทย (100%) บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จ ากัด 
99.99% (ไทย 60%หมู่เกาะเวอรจ์ิน 
40%) 

0:2 

บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 51% 
อังกฤษ 
32.33% 
ไอริช 16.67% 

บริษัท แอลทีแอล โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
50.99% (ไทย 51% อังกฤษ 32.66% 
ไอริช 16.34%) 

1:5 
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บริษัท สัญชาติผู้ถือหุ้น 
(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 
บริษัท ส านักกฎหมาย 
ด าเนิน สมเกียรติ และบุญ
มา จ ากัด 

ไทย (100%) ผู้ถือหุ้นคนไทย 4 คน (จาก 5 คน) คน
ละ 23.5% 

0:4 

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 99.99% 
 

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 99.99% (ไทย 
50% อังกฤษ 49.99%) 

4:8 

บริษัท ส านักกฎหมายสากล 
สยามพรีเมียร์ จ ากัด 

ไทย (100%) นาย พิสุทธ์ิ เดชะไกศยะ 25.15% 1:7 

บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิล
เลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

อเมริกัน 
99.99% 
ไทย 0.001% 

ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ แอลแอลพี 
99.98% (อเมริกัน) 

5:5 

บริษัท แชนด์เล่อร์ เอม็เอช
เอ็ม จ ากัด 

ไทย 99.99% 
ญี่ปุ่น 0.0006% 

บริษัท โมริ ฮะมะดะ แอนด์ มตัสโุมโตะ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 99.99% (ไทย 
51.66% ญี่ปุ่น 48.33%) 

3:4 

บริษัท วัตสัน ฟารล์ี แอนด์ 
วิลเลยีมส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

ไทย 51% 
อังกฤษ 
48.99% 
สิงคโปร์ 
0.0008% 

นาย รัฐการ บุญเหนือ 51%  2:2 

บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 58.33% 
อังกฤษ 
41.66% 

บริษัท จัดด์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด 58.33% 
(ไทย 50.95% อังกฤษ 49.05%) 

4:4 

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากดั ไทย (100%) นาย ชุมพล ผิวผ่อง 27.05% 0:2 

บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน 
จ ากัด 

ไทย (100%) นาย จิริเดชา พึ่งสุนทร 49.99% 0:1 

บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ 
จ ากัด 

ไทย (100%) ผู้ถือหุ้นคนไทย 2 คน (จาก 4 คน) คน
ละ 40% 

0:2 

บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย 51 
สิงคโปร์ 49 

ราจา แอนด์ ทานน์ แอลแอลพี 49% 4:9 

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส 
จ ากัด 

ไทย (100%) น.ส. จีรวสัส์ วงษ์สวรรค์ 62% 0:3 

บริษัท ไทยเซอร์วสิพลสั 
จ ากัด 

ไทย (100%) น.ส. สริินาถ วิพัดเมือง 90% 0:1 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทที่มีรูปแบบอ านาจในการบริหารจัดการเป็นของต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาใน
ลักษณะกิจการสาขาของบริษัทต่างชาติ ซึ่งอาจสังเกตุในเบื้องต้นได้จากชื่อบริษัทที่มักจะมีค าว่า 
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(ประเทศไทย) ต่อท้าย โดยอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทจะเป็นของกรรมการต่างชาติเกือบ
ทั้งหมด (ดูตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 โครงสร้างการถือหุ้นและอ านาจการบริหารจัดการของกิจการในลักษณะสาขาของ
ต่างชาติ 

บริษัท สัญชาตผิู้ถือหุ้น 
(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 

ผู้มีอ านาจ 

บริษัท ดีเอฟดี
แอล แม่โขง 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไทย 51.39% 
ฮ่องกง 48.6% 
อังกฤษ 
0.0005% 

นาย เดวิท ดไวท์ ดูแรน 
51.39% 

1:1 นายเดวิด ดไวท์ ดูแรน ลงลายมือ
ช่ือ และประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

บริษัท เฮอร์
เบิร์ธ สมิธ ฟรี
ฮิลส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ไทย 51% 
อังกฤษ 49% 

นาย ชินวัฒน์ ทองภักดี 
51% 

4:5 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือ 
และประทับตราส าคญัของบริษัท 

บริษัท ทีเอ็มเอฟ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไทย 99.99% 
 

บริษัท ทีเอ็มเอฟ กรุ๊ป 
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 99.99% (ไทย 
61% ดัช 39%) 
 

4:5 นายเปาโล อเลสซานโดร ทาโวลา
โต หรือ นายอาร์โน วีเดกซ ์ลง
ลายมือช่ือและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท หรือ นายอัลวิน ตัน 
ชิน โยว หรือ นายโธมสั ธีโอโดรัส 
เบพทิสต์ ลีนเดอรส์ หรือ นางจ
นิษฐ อาภรณร์ัตน ์สองในสามคนนี้
ลงลายมือช่ือร่วมกัน และ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

บริษัท นอร์ตัน 
โรส ฟุลไบรท์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไทย 51% 
อังกฤษ 49% 

บริษัท เอซอร์ โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด 50.99% (ไทย 
51% อังกฤษ 49%) 

2:3 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือและ 
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

บริษัท เราส์ 
แอนด์ โค 
อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ไทย 51% 
ฮ่องกง 48% 
ฝรั่งเศส 1% 

นาย ขจรฤทธิ์ เถลิง
ศักดานุวงศ์ 50.8 

3:4 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือและ 
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

บริษัท นิชิมูระ 
แอนด์ อาซาฮี 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไทย 51% 
ญี่ปุ่น 49% 

นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี 
(ญี่ปุ่น) 48.95% 
บริษัท แฮมพ์ทัน คอน
ซัลทิง จ ากัด (ไทย) 
36% 

4:4 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือ 
และประทับตราส าคญัของบริษัท 

บริษัท นากาชิ
มะ โอโนะ 
แอนด์ สึเนมะสึ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไทย 51% 
ญี่ปุ่น 49% 

นากาชิมะ โอโนะ แอนด์ 
สึเนมะสึ (ญี่ปุ่น) 49 
บริษัท คอนติเนนตลั 
โฮลดิ้งส์ จ ากดั (ไทย) 
36% (ไทย 100%) 

3:3 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือ 
และประทับตราส าคญัของบริษัท 

บริษัท เมเยอร์ 
บราวน์ เจเอส
เอ็ม (ประเทศ

ไทย 51% 
หมู่เกาะเวอร์จิน 
48.99% 

นาย เมธาวี สาระไทย 
51% 

6:7 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือ 
และประทับตราส าคญัของบริษัท 
และให ้นายเมธาวี สาระไทย มี
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บริษัท สัญชาตผิู้ถือหุ้น 
(สัดส่วน%) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ

กรรมการทั้งหมด 

ผู้มีอ านาจ 

ไทย) จ ากัด อ านาจเฉพาะการลงนาม ในค าขอ
และเอกสารใด ๆ เพื่อติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ เช่น 
กระทรวงพาณิชย ์กรมสรรพากร 
สภาทนายความแห่งประเทศไทย 
รวมถึงส านักงาน ตรวจคนเข้า
เมือง และ กองงานต่างด้าว 
กระทรวงแรงงาน เพื่อขออนุญาต
ท างาน (รวมถึง การต่อใบอนุญาต
ท างาน) ให้แก่คนต่างด้าวที่ท างาน
กับบริษัท 

บริษัท แอคซิส 
คอนซัลแทนท์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด  

ไทย 75.244% 
อังกฤษ 
24.755% 

ผู้ถือหุ้นคนไทย 2 คน 
คนละ 37.62% 

3:5 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกัน หรือ นางสาวจารุวรรณ 
ลิ้มสุวรรณ ลงลายมือช่ือเฉพาะ 
เอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นตดิต่อส่วน
ราชการเท่าน้ัน 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์รูปแบบอ านาจการบริหารจัดการโดยพิจารณาจากสัดส่วนการถือ
หุ้น จ านวนกรรมการ และผู้มีอ านาจอาจยังไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอที่จะสามารถสรุปได้ว่าอ านาจใน
การบริหารจัดการอยู่กับฝ่ายไทยหรือต่างชาติ ในบางกรณีอาจใช้ข้อมูลสัดส่วนการออกเสียงลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้นช่วยประกอบการพิจารณาด้วย กล่าวคือ สัดส่วนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถ
สะท้อนสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทอาจก าหนดสิทธิการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแตกต่างจากสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ อาทิ ก าหนดให้ผู้ถือหุ้ นบุริมสิทธิมีสิทธิออก
เสียง 10 หุ้นต่อ 1 เสียง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ดังนั้น ถึงแม้สัดส่วน
ผู้ถือหุ้นหลักจะเป็นสัญชาติไทย แต่การพิจารณาจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นเพียงล าพังก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า
คนไทยมีอ านาจในการบริหารจัดการมากกว่า จ าเป็นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบอ่ืนๆ ควบคู่กันไป
ด้วย  

นอกจากนี้ หากพิจารณาการเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติ
ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ปี 2543 – ปี 2558 พบว่า มีนัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาด าเนินธุรกิจบริการทางกฎหมายโดยการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

1) การเข้ามาโดยใช้สิทธิภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Treaty of 

Amity and Economic Relations) กั บ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  ต าม ม าต รา  1 1  โ ด ย มี
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ผู้ประกอบการสัญชาติอเมริกันได้รับสิทธิทั้งสิ้นจ านวน 33 ราย ซึ่งมี 3 รายเป็นบริษัทที่

ให้บริการด้านกฎหมายแก่บริษัทในเครือในกลุ่มของตนเอง 

2) การเข้ามาโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการค้าเพ่ือการส่งออกตาม

กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรา 12 โดยมีผู้ประกอบการเพียง 1 

รายที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางนี้ 

3) การเข้ามาโดยได้รับอนุญาตภายใต้มาตรา 17 มีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตฯ ทั้งสิ้น

จ านวน 33 ราย ซึ่งทุกรายเป็นธุรกิจบริการทางกฎหมายที่ขออนุญาตเพ่ือให้บริการทาง

กฎหมายแก่บริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น โดยนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นได้รับใบอนุญาตฯ 

มากที่สุด รองลงมาคือ เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบธุรกิจบริการทางกฎหมายมีค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะ
การถือหุ้นหรืออ านาจในการบริหารจัดการ โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดคือไม่เกินกึ่งหนึ่งส าหรับการถือหุ้นของต่างชาติ แต่ในบางกรณีมีการถือหุ้นทางอ้อมโดยนัก
ลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติใช้สิทธิผ่านช่องทางนี้กว่า 
60 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้สิทธิภายใต้สนธิสัญญาฯ กับสหรัฐอเมริกา และการใช้สิทธิของนักลงทุน
ชาติอ่ืนผ่านมาตรา 17 เพ่ือให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม  

6.2.2 สภาพการแข่งขัน 

หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดตามสัดส่วนรายได้ในปี 2558 พบว่า ผู้ประกอบการ 5 รายใหญ่  
มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ 23 หรือเกือบ 1 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในธุรกิจบริการ
กฎหมาย โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอันดับแรกได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 
คิดเป็นร้อยละ 9.43 ของส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจกฎหมายทั้งหมด อันดับรองลงมาได้แก่ บริษัท ติลลิกี
แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 4.97 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย 
จ ากัด ร้อยละ 3.39 บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ร้อยละ 2.76 และบริษัท ที่
ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จ ากัด ร้อยละ 2.49 ตามล าดับ (ดูรูปที่ 1 
ประกอบ)  

ทั้งนี้ หากพิจารณารายได้ที่น ามาค านวณส่วนแบ่งตลาดพบว่า 20 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงสุดใน
ธุรกิจกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ “Partnership” กับบริษัทต่างชาติที่มี
ชื่อเสียงและมักใช้ชื่อบริษัทเดียวกับบริษัทต่างชาตินั้น เช่น บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) 

http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105541040328++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105541040328++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105545103634++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105545103634++
http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comrgno=10105535042845++
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จ ากัด บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทของคนไทย อาทิ บริษัท ส านัก
กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด และบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด  

รูปที่ 1 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการทางกฎหมาย 20 อันดับแรกจ าแนกตามรายได้ ปี 2558 

 
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)  และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่า รายได้ที่น ามาค านวณส่วนแบ่งตลาดนี้อาจรวมถึง
รายได้จากการให้บริการด้านอ่ืนๆ ของบริษัทที่นอกเหนือจากรายได้บริการด้านกฎหมาย ขึ้นอยู่กับการ
จ าแนกประเภทรายได้ในงบการเงินของแต่ละบริษัทท าให้ตัวเลขส่วนแบ่งรายได้อาจคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงได้ 

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท 5 รายใหญ่คิดเป็นประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมดของ
บริษัทในธุรกิจกฎหมาย และส่วนแบ่งตลาดของบริษัท 10 รายแรกที่มีรายได้สูงสุดประมาณร้อยละ 
33.3 แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตลาดธุรกิจบริการกฎหมายผูกขาดแต่อย่างใดเนื่องจากการ
ผูกขาดมักเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการรายเดียวมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไป  

สภาพการแข่งขันโดยรวมของธุรกิจกฎหมายในประเทศไทยไม่น่าถือว่ามีการผูกขาดตลาดของ
บริษัทข้ามชาติเนื่องจากบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีจ านวนหลายบริษัท ท าให้
เกิดจากแข่งขันระหว่างบริษัทข้ามชาติด้วยกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทกฎหมายข้ามชาติอาจผูกขาดกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มักมีนโยบายที่จะใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายบริษัทเดียวส าหรับบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงใช้บริษัทกฎหมาย
ที่ใช้ชื่อเดียวกับบริษัทกฎหมายที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทใช้ การผูกขาดดังกล่าวมิได้เกิดจากพฤติกรรม
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ของบริษัทกฎหมายข้ามชาติหากแต่เกิดจากความได้เปรียบในการมีมาตรฐานในการด าเนินการและใน
การให้บริการที่เป็นสากลและการมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก  

นอกจากนี้ บริษัทข้ามชาติอีกส่วนหนึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการกฎหมายแก่ธุรกิจในเครือในกลุ่ม
ของตน ซึ่งบริษัทกฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถให้บริการกฎหมายแก่บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่ธุรกิจในเครือในกลุ่ม
ของตน ท าให้จ ากัดกลุ่มลูกค้าเฉพาะธุรกิจในเครือในกลุ่มของตน จึงไม่สามารถถือเป็นคู่แข่งของบริษัท
กฎหมายที่เป็นผู้ประกอบการไทยได้ หากแต่อาจท าให้บริษัทกฎหมายของไทยเสียโอกาสในส่วนแบ่ง
ตลาดจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทให้บริการกฎหมายแก่บริษัทในเครือในกลุ่มของตนมา
ให้บริการกฎหมายในประเทศไทย 

6.3 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย 

6.3.1 สภาพการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจบริการทางกฎหมายส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กเนื่องจากเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ทุนและสินทรัพย์ในการด าเนินธุรกิจมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการผลิต โดยจะเห็นได้จากทุนจดทะเบียนรวมของธุรกิจบริการทางกฎหมายที่มีมูลค่าทั้งสิ้น 
8,499 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป มีเพียง 280 ราย จาก
จ านวนบริษัททั้งหมด 2,736 ราย ที่เหลือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 3 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการกฎหมายในประเทศไทยสามารถน า
เงินทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ รวมทั้งสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ หรือกรรมการต่างชาติเข้า
มาบริหารจัดการบริษัทในประเทศไทยได้ตามที่กฎหมายก าหนด แต่บริษัทต่างชาติจ าเป็นต้องจ้างนัก
กฎหมายในประเทศไทยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายไทยก าหนด เนื่องจากวิชาชีพกฎหมายเป็นอาชีพ
สงวนตาม พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงาน
หรือเจ้าพนักงานที่อธิบดีมอบหมาย  

การประกอบธุรกิจบริการทางกฎหมายในประเทศไทยสามารถจ าแนกปัจจัยหลักได้ 2 ปัจจัย 
ได้แก่ การจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งมีรูปแบบการจัดตั้ง และอ านาจในการบริหารจัดการในหลายลักษณะ และผู้
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีกฎหมายภายในประเทศก ากับดูแลอยู่ทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย  

6.3.1.1 การจัดตั้งธุรกิจ 

เนื่องจากการเข้ามาประกอบธุรกิจในสาขาบริการนั้น กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการได้เสรีอย่างเต็มที่ โดยมีการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไม่เกินร้อยละ 49 
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ส่งผลให้บริษัทข้ามชาติตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจกฎหมายในประเทศไทยในรูปแบบการลงทุนที่
แตกต่างกันในหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เงื่อนไขการประกอบธุรกิจของคนต่า ง
ด้าว เงื่อนไขการจ้างงานส าหรับพนักงานต่างชาติ เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพกฎหมาย เป็นต้น  

บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยในธุรกิจกฎหมายเลือกเข้ามาลงทุนใน 3 
ลักษณะคือ 1. เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership) กับคนไทย โดยให้คนไทยถือหุ้นทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมด 2. เข้ามาถือหุ้นในอัตราเพดานตามกฎหมายก าหนดคือไม่เกินร้อยละ 49 และ 3. เข้ามาถือหุ้น
เต็มที่ 100% ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ การที่บริษัทข้ามชาติไม่สามารถถือหุ้นได้เต็มที่ 100% 
ท าให้บริษัทข้ามชาติไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการธุรกิจได้แบบเบ็ดเสร็จ และจ า เป็นต้องปัน
ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยด้วย นอกจากนี้ ผลจากการเข้ามาลงทุนใน
รูปแบบที่ต่างกันท าให้อ านาจในการบริหารจัดการของบริษัทข้ามชาติต่างกันไปด้วย กล่าวคือ การเข้า
มาถือหุ้นในอัตราเพดานตามที่กฎหมายก าหนดคือไม่เกินร้อยละ 49 โดยกรรมการเป็นต่างชาติทั้งหมด 
หรือมีกรรมการต่างชาติต่อกรรมการทั้งหมดในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และกรรมการต่างชาติมีอ านาจใน
การตัดสินใจหรือท าธุรกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้ ท าให้การด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบเบ็ดเสร็จ แต่หากบริษัทข้ามชาติแบ่งอ านาจในการบริหารจัดการกับผู้
ร่วมทุนไทย จะท าให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายสามารถถ่วงดุลอ านาจในการบริหารจัดการซึ่งกันและกันได้ 
ส่วนการลงทุนในลักษณะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับคนไทย โดยให้คนไทยถือหุ้นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และมีคนไทยเป็นผู้ด าเนินการ สามารถส่งผลให้การด าเนิน
ธุรกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยแบบเบ็ดเสร็จหรือเกือบทั้งหมด 

เงื่อนไขการจ้างงานส าหรับพนักงานต่างชาติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดเงื่อนไขส าหรับบริษัทที่ด าเนินการในประเทศ
ไทยที่ต้องการจ้างพนักงานต่างชาติเข้ามาท างานโดยระบุว่า การจ้างพนักงานต่างชาติโดยยินยอมให้
พ านักในประเทศไทยจะต้องคิดเป็นสัดส่วน 1 คนต่อการจ้างพนักงานไทย 4 คน ยกเว้นธุรกิจที่อยู่
ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของส านักงานส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบริษัทต่างชาติที่ด าเนินธุรกิจด้านบริการจะต้องจ้างพนักงานไทยต่อพนักงาน
ต่างชาติในสัดส่วน 4 ต่อ 1 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

6.3.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

การประกอบธุรกิจบริการทางกฎหมายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาทนายความ ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์
จะขอจดทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นทนายความ รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตว่าความ และ
ควบคุมมรรยาททนายความ 



6-11 

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ก าหนดว่าผู้ที่สามารถเป็นทนายว่าความในศาล และ
ลงนามรับรองในนิติกรรมสัญญา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ (ตั๋วทนาย) ซึ่งออก
โดยสภาทนายความ ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับใบอนุญาตจะต้องมีสัญชาติไทย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางกฎหมายจากสถาบันที่สภาทนายความรับรอง ต้องสอบและฝึกงานเป็นภาษาไทย และต้องผ่านการ
ฝึกอบรมมารยาททนายความที่จัดโดยสภาทนายความ 

ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว นักกฎหมายต่างชาติจึงไม่สามารถให้บริการกฎหมายในนาม “ที่ปรึกษา
กฎหมาย” ได้ เพราะคงเป็นเรื่องยากที่คนต่างด้าวจะสามารถรู้ภาษาไทยได้อย่างถ่องแท้ หรือมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายไทยก าหนด แต่ในทางปฏิบัติ นักกฎหมายต่างชาติก็ยังเข้ามาท างานได้โดยใช้ชื่อ
อ่ืนแทน เช่น “ที่ปรึกษาการลงทุน” และ “ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ” เป็นต้น โดยทั่วไป นักกฎหมาย
ต่างชาติจะเข้ามาให้บริการตรวจสอบนิติกรรมต่างๆ เช่น สัญญาการร่วมทุน และการซื้อขายรายการ
ใหญ่ๆ เป็นต้น โดยเข้ามาประกอบวิชาชีพในระยะสั้น ไม่ได้มาอยู่ประจ า และไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
มาตั้งส านักงานในประเทศไทย เพราะสามารถรับค่าปรึกษาเป็นรายชั่วโมงอยู่แล้ว 

6.3.2 ศักยภาพของคนไทย 

หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการทางกฎหมายจะเห็นได้ว่า บริษัทขนาดใหญ่ 10 
อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดถึง 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด การที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งตลาด
ที่สูงกว่าบริษัทขนาดเล็กที่เป็นผู้ประกอบการไทย สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากมูลค่ารายได้ของบริษัทข้าม
ชาติส่วนใหญ่มาจากการให้บริการลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการ
ให้บริการแต่ละบริษัทมีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง ในขณะที่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทข้ามชาติหรือบริษัทที่
ด าเนินการโดยคนไทยซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจะให้บริการลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการให้บริการลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกันในลักษณะเช่นนี้อาจยังไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยมากนักโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่ไม่สนใจกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่  

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทข้ามชาติได้
ใน 2 กรณีคือ หากบริษัทข้ามชาติหันมาให้บริการลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของผู้ประกอบการไทย หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการไทยต้องการให้บริการกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่หรือลูกค้า
ในตลาดหลักทรัพย์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะเสียเปรียบผู้ประกอบการข้ามชาติหากต้องแข่งขัน
การให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมีมาตรฐานการให้บริการด้านกฏหมาย และ
คุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ผู้ประกอบการไทยอาจได้เปรียบเรื่องอัตราการ
ให้บริการที่ถูกกว่าบริษัทข้ามชาติ ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาความรู้ การบริหารจัดการ และ
มาตรฐานการให้บริการด้านกฎหมายเพ่ิมมากข้ึนจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับบริษัท
ข้ามชาติได้มากขึ้นในอนาคต  
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บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจบริการด้านกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะบริษัท
ขนาดใหญ่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ อาทิ 
การจัดท าแผนฟ้ืนฟู การควบรวมกิจการ เป็นต้น การมีส่วนร่วมของบริษัทข้ามชาติในการศึกษาวิจัย
ด้านกฎหมายโดยอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้านวิชาชีพของบริษัทข้ามชาติจะช่วย
พัฒนาธุรกิจกฎหมายไทยให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากวิชาชีพอ่ืนๆ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพไว้อ้างอิงในระดับสากล ในขณะที่วิชาชีพกฎหมายต่างกับวิชาชีพ
อ่ืนๆ โดยมาตรฐานการทดสอบความรู้เพ่ือประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศไทยถูกก าหนดโดย
สภาทนายความ ซึ่งสภาทนายความจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาข้อสอบและกระบวนการทดสอบ
ความรู้ให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือช่วยคัดกรองและสร้างนักกฎหมายไทยที่สามารถช่วยพัฒนา
วิชาชีพกฎหมายของไทยได้ในระยะยาว 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายสัญชาติไทยที่ขึ้นทะเบียนกับสภาทนายความประมาณ 
65,000-70,000 คน ซึ่งหากธุรกิจกฎหมายมีการขยายตัวมากขึ้น กอปรกับบริษัทข้ามชาติเข้ามา
ประกอบกิจการในธุรกิจกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้น อัตราการจ้างงานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายสัญชาติไทยจะเพ่ิมมากข้ึนด้วยตามความต้องการของตลาดในอนาคต  

อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านจ านวนบุคลากรด้านการประกอบวิชาชีพ
กฎหมายที่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด หากแต่ยังต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทั้งความรู้ 
และทักษะในการประกอบวิชาชีพกฎหมายให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของบริษัทต่างชาติ เนื่องจาก
บุคลากรด้านกฎหมายในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และ
ความรู้ไปตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้ ในขณะที่บุคลากรด้านกฎหมายในบริษัทกฎหมายของ
ผู้ประกอบการไทยจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ในวิชาชีพได้น้อยกว่าด้วยข้อจ ากัดด้าน
มาตรฐานของบริษัทและงบประมาณในการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรมซึ่งต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก 
ผู้ประกอบการไทยจึงยังไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเท่าใดนัก  

6.4 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ 

การเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจกฎหมายของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบของไทยใน 2 ลักษณะคือ การเข้ามาลงทุนประกอบกิจการด้านกฎหมาย และการให้บริการ
ด้านวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งกฎระเบียบของไทยมีทั้งมาตรการที่เป็นการส่งเสริมการลงทุน 
และมาตรการที่เป็นข้อบังคับด้านการลงทุนในภาคบริการ และในวิชาชีพสงวนด้านกฎหมาย ดังนั้น 
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติจึงต้องค านึงถึงกฎระเบียบเหล่านี้ด้วย เนื่องจาก
เป็นตัวแปรส าคัญในการตัดสินใจเข้ามาประกอบกิจการกฎหมายในประเทศไทย  
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กฎระเบียบการลงทุนของประเทศไทยในปัจจุบันเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบ
กิจการในภาคการผลิตได้เต็มที่ 100% ท าให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
โดยการเข้ามาจัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทข้ามชาติด้าน
กฎหมายเล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการของตลาดธุรกิจบริการด้านกฎหมายในประเทศไทยที่มีเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาให้บริการด้านกฎหมายในประเทศไทยนั้น หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลางที่มีบริษัทแม่และบริษัทสมาชิกสาขาอ่ืนๆ ให้บริการด้านกฎหมายอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งบริษัท
แม่ของบริษัทข้ามชาติให้บริการลูกค้าในต่างประเทศ และบริษัทลูกค้าดังกล่าวมีบริษัทในเครือที่เข้ามา
ประกอบกิจการในประเทศไทย ท าให้บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาให้บริการด้านกฎหมายในประเทศไทย
สามารถให้บริการด้านกฎหมายกับลูกค้าที่ใช้บริการด้านกฎหมายกับบริษัทแม่อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งถือเป็น
ความได้เปรียบด้านฐานลูกค้าในประเทศไทยของบริษัทข้ามชาติเหล่านี้  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเปิดเสรีการลงทุนจะก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาค
บริการได้ไม่เกินร้อยละ 49 แต่ประเทศไทยได้ให้สิทธิกับนักลงทุนสัญชาติอเมริกันเข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการในธุรกิจกฎหมายได้เต็มที่ 100% ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้สิทธิแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ดังจะ
เห็นได้จากสภาพแวดล้อมในการลงทุนที่ประเทศไทยไม่มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน อาทิ สิทธิ
ในการส่งออกเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีข้อจ ากัด การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การน าเงินเข้ามา
ลงทุน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนประกอบกิจการใน
ประเทศไทยมากขึ้น 

6.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.5.1 สรุป 

ธุรกิจบริการด้านกฎหมายในประเทศไทยมีผู้ประกอบการประมาณ 2,736 ราย ในปี 2558 
ประกอบด้วยผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กจ านวนมาก และผู้ประกอบการต่างชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ กฎระเบียบของไทยก าหนดให้นักลงทุน
ต่างชาติสามารถถือหุ้นในธุรกิจภาคบริการได้ไม่เกินร้อยละ 49 รวมทั้งมีข้อก าหนดให้วิชาชีพกฎหมาย
เป็นอาชีพสงวนที่คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ ส่งผลให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาด าเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเข้ามาในลักษณะหุ้นส่วนธุรกิจ โดยคนไทยถือหุ้น
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และมีคนไทยเป็นผู้ด าเนินการและมีอ านาจบริหารกิจการแบบเบ็ดเสร็จ และ
การเข้ามาโดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 โดยอาจแบ่งอ านาจการบริหารจัดการกับคนไทย รวมทั้งการเข้า
มาโดยมีการบริหารจัดการโดยนักลงทุนต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จ  
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การเข้ามาประกอบกิจการของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยในธุรกิจกฎหมายส่งผลกระทบใน
เชิงบวกต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในหลายด้าน อาทิ การสร้างมูลค่ารายได้ในธุรกิจกฎหมาย โดย
บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทต่างชาติมีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท
ในธุรกิจกฎหมาย สภาพการแข่งขันโดยรวมของธุรกิจกฎหมายในประเทศไทยไม่น่าถือว่ามีการผูกขาด
ตลาดของบริษัทข้ามชาติเนื่องจากบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีจ านวนหลาย
บริษัท ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัทข้ามชาติด้วยกัน แต่บริษัทกฎหมายข้ามชาติอาจมีความ
ได้เปรียบจากการมีมาตรฐานในการด าเนินการและในการให้บริการที่เป็นสากลและการมีเครือข่ายที่
ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะเสียเปรียบผู้ประกอบการข้ามชาติหากต้องแข่งขันการ
ให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน  

6.5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาข้างต้น คณะผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะในภาพรวมดังต่อไปนี้  

 เปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจบริการด้านกฎหมายอย่างเต็มที่ 100% 

กฎระเบียบของไทยก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในธุรกิจภาคบริการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ท าให้บริษัทข้ามชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของกิจการแบบเบ็ดเสร็จ และในบางกรณีไม่
สามารถควบคุมอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทได้แบบเบ็ดเสร็จ  แต่ถึงอย่างไร  อ านาจในการ
ควบคุมกิจการยังเป็นของคนไทยเพราะวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่สงวนส าหรับคนไทย อีกท้ังส านัก
กฎหมายข้ามชาติขนาดใหญ่โดยทั่วไปไม่มีนโยบายที่จะเข้ามาถือหุ้นทุนในบริษัทสมาชิกในต่างประเทศ 
(partner) เนื่องจากไม่ต้องการที่จะต้องมีภาระในการระดมทุนและในการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท  โดยทั่วไปแล้ว ส านักกฎหมายข้ามชาติมุ่งหวังเพียงแต่การ
ขยายเครือข่ายบริการกฎหมายภายใต้แบรนด์เนมของบริษัทแม่เท่านั้น  โดยการมีบริษัทสมาชิกที่ได้
มาตรฐานสากลจ านวนมากครอบคลุมหลายพ้ืนที่ทั่วโลก  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  คนไทยจึงมักมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทกฎหมายที่เป็นบริษัทสมาชิกของบริษัทกฎหมายข้ามชาติขนาด
ใหญ่  รวมทั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายคนไทยสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพกฎหมายจากบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล  

ในส่วนของวิชาชีพกฎหมายนั้น  คณะวิจัยมีความเห็นว่าควรคงไว้เป็นอาชีพสงวนเฉพาะ
ส าหรับคนไทยเท่านั้น เนื่องจากนักกฎหมายไทยส่วนมากยังต้องอาศัยการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ภาษาอังกฤษ และมาตรฐานการให้บริการด้านกฎหมายหากต้องแข่งขันกับนักกฎหมายต่างชาติ 

 พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการไทย 

ถึงแม้บริษัทข้ามชาติจะมีข้อจ ากัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นและข้อห้ามในการประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย แต่บริษัทข้ามชาติยังได้เปรียบผู้ประกอบการไทยในด้านศักยภาพการให้บริการด้านกฎหมาย 
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ผู้ประกอบการไทยควรมีการเตรียมความพร้อมหากต้องแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติในการให้บริ การใน
กลุ่มลูกค้าเดียวกัน โดยสภาทนายความควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารธุรกิจกฎหมายคนไทย รวมทั้งอบรมนักกฎหมายเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ 
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาระดับความรู้ด้านวิชาชีพกฎหมายให้ทัดเทียมกับบริษัทข้ามชาติ 
ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาความรู้ การบริหารจัดการ และมาตรฐานการให้บริการด้าน
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้มากขึ้นในอนาคต  
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7. ธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์และบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ 

7.1 บทน า 

ระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยที่ส ำคัญของหลำยอุตสำหกรรม และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน นอกจำกนี้ต้นทุนทำงด้ำนโลจิสติกส์ก็เป็นต้นทุนที่มีควำมส ำคัญของธุรกิจต่ำงๆ 
ซึ่งจะพบว่ำแนวโน้มต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 มำจนถึง
ปัจจุบันดังรูปที่ 1 นอกจำกนี้หำกมองถึงประสิทธิภำพของธุรกิจโลจิสติกส์ไทยผ่ำนตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 45 ซึ่งตำมหลังชำติ
ที่เป็นสมำชิกของอำเซียนอย่ำงสิงคโปร์(อันดับที่ 5) และมำเลเซีย(อันดับที่ 32)1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ
ประเทศไทยก็มีศักยภำพที่จะพัฒนำประสิทธิภำพทำงด้ำนโลจิสติกส์ไปได้อีกไกล เพ่ือให้ทัดเทียมกับ
กลุ่มนำนำประเทศท่ีพัฒนำแล้วได้ 

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ.2550-2558 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ในปัจจุบันเริ่มมีกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์และบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติมำกขึ้น ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดทั้งผลได้  และผลเสีย โดยพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 มำตรำ 8 วรรค 3 ก็ได้มีบทบัญญัติไว้ว่ำ “ห้ำมมิให้คนต่ำง

                                           
1 ธนำคำรโลก 
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ด้ำวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำว ตำมที่
ก ำหนดไว้ในบัญชีสำม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร” เพ่ือ
ป้องกันกำรเข้ำมำประกอบกิจกำรของคนต่ำงด้ำว ทั้งนี้ธุรกิจกำรขนส่งพัสดุและกำรบริหำรจัดกำรโลจิ
สติกส์ก็จัดอยู่ในบัญชีแนบท้ำยสำม “(21) กำรท ำธุรกิจบริกำรอ่ืน ยกเว้นธุรกิจบริกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงของพระรำชบัญญัติ” ด้วยเหตุนี้ทำงคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ 
ที่จะเกิดข้ึน หำกน ำธุรกิจดังกล่ำวออกจำกบัญชีแนบท้ำยสำม 

7.2 โครงสร้างและการแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์และบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ
ไทย 

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและกำรแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์และบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ใน
ขั้นตอนแรกจะต้องจัดแบ่งธุรกิจเป็นตลำดบริกำรต่ำงๆ ธุรกิจโลจิสติกส์ครอบคลุมกิจกรรมหลำกหลำย
(รูปที่ 2) ซึ่งอำจแบ่งออกเป็น  

 บริกำรที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลัก เช่น บริกำรขนส่งสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยและกระจำย

สินค้ำ ตลอดจนบริกำรคลังสินค้ำ  

 บริกำรสนับสนุนกิจกรรมหลัก เช่น บริกำรตัวแทนรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ  

 บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมหลัก เช่น บริกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำ บริกำร

สินค้ำคงคลัง  

 บริกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ด่วน   

ในกำรศึกษำโครงสร้ำงตลำดธุรกิจโลจิสติกส์ คณะผู้วิจัยได้เลือกบริกำรที่มีควำมส ำคัญในกำร
ขนส่งสินค้ำ 4 ประเภทได้แก่ 

(1) บริกำรคลังสินค้ำ 

(2) บริกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ด่วน 

(3) บริกำรตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด ำเนินพิธีกำร

ศุลกำกร) และ 

(4) บริกำรจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ  
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รูปที่ 2 Thailand's logistic cluster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
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7.2.1 ตลาดที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า และ ศูนย์กระจายสินค้า 

พระรำชบัญญัติคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 ได้ให้ควำมหมำยกิจกำรคลังสินค้ำไว้2 
ซึ่งสำมำรถกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ เป็นกิจกำรที่รับเก็บรักษำสินค้ำไว้ในคลังสินค้ำ ซึ่งมุ่งหวังในรำยได้จำก
กำรให้บริกำรเก็บรักษำสินค้ำไว้ ไม่ว่ำรำยได้ที่ได้รับจะเกิดในรูปแบบใดก็ตำม 

นอกเหนือจำกนี้ส ำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ได้ให้ควำมหมำย
ทั้งคลังสินค้ำและศูนย์กระจำยสินค้ำไว้ว่ำ  

“คลังสินค้ำ (Warehouse) เป็นสถำนที่ใช้ในกำรจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้ำส ำเร็จรูป เพ่ือส ำรองไว้
ใช้ในเวลำที่เหมำะสม เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรจัดจ ำหน่ำย และกำรกระจำยสินค้ำ ซึ่งเกี่ยวพันกับ
ระบบของกำรผลิต และกำรขนส่ง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่ำวจัดเป็นต้นทุนเกือบทั้งหมดของกำรผลิต
สินค้ำต่อหนึ่งหน่วยเสมอ  

ศูนย์กระจำยสินค้ำ (Distribution center: DC) ท ำหน้ ำที่ ทั้ งในฐำนะเป็นคลั งสินค้ ำ 
(Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขำยปลีก (Retailers) ใน
บำงครั้ง DC ยังท ำหน้ำที่ในกำรแยกย่อยสินค้ำบรรจุลงกล่องและจัดส่งไปยังสำขำต่ำง ๆ อีกด้วย” 

ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำจะต้องได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรตำมประกำศของกระทรวง
พำณิชย์ตำมตำมพระรำชบัญญัติคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ .ศ.2558 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ซึ่งใน
ปัจจุบันมีจ ำนวน ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำในปี 
2558 มีจ ำนวน 663 รำย มูลค่ำรวมของธุรกิจประมำณ 32,948.49 ล้ำนบำท3 

ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

                                           
2 พระรำชบัญญัติคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 มำตรำ 3 ควำมว่ำ 

“คลังสินค้ำ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ส ำหรับเก็บรักษำสินค้ำ แต่ไม่รวมถึงสถำนที่พักหรือรวบรวมสินค้ำ เพื่อรอกำรกระจำย
หรือรอกำรจัดส่งสินค้ำ 

“กิจกำรคลังสินค้ำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับท ำกำรเก็บรักษำสินค้ำในคลังสินค้ำ เพื่อบ ำเหน็จเป็นทำงกำรค้ำปกติ ไม่ว่ำบ ำเหน็จ
นั้นจะเป็นเงิน ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด 

“ไซโล” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ส ำหรับเก็บรักษำสินค้ำ โดยมีระบบควบคุมควำมชื้นไม่ว่ำโดยวิธีใดๆเพื่อป้องกันและรักษำ
คุณภำพของสินค้ำ แต่ไม่รวมถึงสถำนที่พักหรือรวบรวมสินค้ำ เพื่อรอกำรกระจำยหรือรอกำรจัดส่งสินค้ำ 

“กิจกำรไซโล” หมำยควำมว่ำ กำรรับท ำกำรเก็บรักษำสินค้ำในไซโล เพื่อบ ำเหน็จเป็นทำงกำรค้ำปกติไม่ว่ำบ ำเหน็จนั้นจะเป็น
เงิน ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด 

“ห้องเย็น” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ส ำหรับเก็บรักษำสินค้ำ โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ เพื่อป้องกันและรักษำ
คุณภำพของสินค้ำ แต่ไม่รวมถึงสถำนที่พักหรือรวบรวมสินค้ำเพื่อรอกำรกระจำยหรือรอกำรจัดส่งสินค้ำ 
3 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ 



7-5 

 ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่
เย็นหรือแช่แข็ง  

 ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บ

สินค้ำธัญพืช 

 ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บ

สินค้ำอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน4 

เนื่องจำกผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืนคิดเป็นสัดส่วน ร้อย
ละ 70 จำกรำยได้รวมของผู้ประกอบกำรทั้งหมด และธุรกิจบริกำรคลังสินค้ำประเภทนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทำงโลจิสติกส์ค่อนข้ำงมำก ทำงคณะผู้วิจัยจะเลือกธุรกิจบริกำรคลังสินค้ำประเภทนี้เพ่ือใช้
ในกำรวิเครำะห์  

ภำพรวมของธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำอ่ืนๆ แบ่งเป็นธุรกิจขนำด
เล็กจ ำนวน 380 รำย ขนำดกลำง 75 รำย และขนำดใหญ่ 43 รำย5 โดยผู้ประกอบกำรที่มีส่วนแบ่ง
ตลำดสูงสุด ได้แก่ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค จ ำกัด ร้อยละ 44 รองลงมำคือบริษัท ดับบลิวเอช
เอคอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 18 โดยจะพบว่ำผู้ประกอบกำร 5 อันดับแรก (รูปที่ 3) มี
ลักษณะกำรครองส่วนแบ่งตลำดค่อนข้ำงกระจุกตัว แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจรำยเล็กยังคงไม่สำมำรถ
แข่งขันกับรำยใหญ่ได้  

  

                                           
4 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำอื่นๆ หมำยถึง กำรบริกำรจัดเก็บสินค้ำและสถำนที่เก็บสินค้ำที่เป็นของเหลวและก๊ำซ 
รวมทั้ง น้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน เหล้ำองุ่นและสิ่งที่คล้ำยกัน รวมถึงกิจกรรมที่พักสินค้ำจำกต่ำงประเทศกิจกรรมเขตปลอดภำษีและฟรี
โซน และคลังสินค้ำทัณฑ์บน กำรบริกำรจัดเก็บสินค้ำและสถำนที่เก็บสินค้ำประเภทอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในที่นี้ได้รวมกิจกำร
กำรเช่ำโรงงำนร่วมด้วย 
5 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำขนำดของธุรกิจ พิจำรณำจำกสินทรัพย์ถำวรของธุรกิจ โดยหำกน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทจะถือว่ำเป็นธุรกิจ
ขนำดเล็ก หำกอยู่ระหว่ำง 50 – 200 ล้ำนบำทจะถือว่ำเป็นธุรกิจขนำดกลำง และหำกมำกกว่ำ 200 ล้ำนบำทจะถือว่ำเป็นธุรกิจขนำด
ใหญ่ 
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รูปที่ 3 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) ,รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
*หมำยเหตุ รำยได้ของทุกๆ บริษัทน ำมำจำกฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) นอกจำกรำยได้ของบริษัท ดับบลิวเอช
เอคอร์ปอเรชัน จ ำกัด    (มหำชน) ที่พิจำรณำจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในเอกสำร 56-1 

ตารางท่ี 1 ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 

ชื่อบริษัท (ไทย) สัญชาติผู้ถือหุ้น สัญชาติที่แท้จริง 
สัดส่วนคณะกรรมการ

ต่างชาติ : ไทย 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พำร์ค จ ำกัด 

ไทย 100% ต่ำงชำติ  
บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศ
ไทย) พีทีอี ลิมิเต็ด (สิงคโปร์) 

0 : 4 

บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์
ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน)* 

ไทย 60.31% 
อังกฤษ 9.56% 
สวิซ 8.69% 
สิงคโปร์ 0.62% 

ไทย 1 : 12 

บริษัท เอสเอสไอ เชฟเฟอร์ 
ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ำกัด 

ไทย 51% 
ฮ่องกง 33% 
สิงคโปร์ 0.62% 

ไทย 
 

2 : 2 

บริษั ท  คิน เทซึ โลจิ สติ คส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 7 9 .9 9 %
ญี่ปุ่น 20.00% 

ต่ำงชำติ 
บริษัท คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ
เปรส อิงค์ (ญี่ปุ่น)  

2 : 1 

บริษัท เค ไลน์คอนเทนเนอร์
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 61.13% 
ญี่ปุ่น 38.87% 

ต่ำงชำติ 
บริษัท คำวำซำกิ กิเซน ไกซ่ำ 
จ ำกัด (ญี่ปุ่น) 

5 : 4 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) , SET ,รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย  
*หมำยเหตุ สัญชำติที่แท้จริง พิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุน้ของผู้ถือหุน้ที่ถือสัญชำติไทย กับผู้ถือหุ้นที่ถือสัญชำติอื่นๆลง
ไป 3 ล ำดับชั้น  

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด
43.77%

บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน)*
18.23%

บริษัท เอสเอสไอ เชฟเฟอร์ ซิสเต็มส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

6.42%

บริษัท คินเทซึโลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

6.32%

บริษัท เค ไลน์คอนเทนเนอร์
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด

3.86%

อื่นๆ
21.40%
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กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุด พบว่ำเป็นนิติบุคคลไทยเนื่องจำกมีผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยถือหุ้นข้ำงมำก แต่กำร
พิจำรณำสัดส่วนกำรถือหุ้นหลำยๆ ล ำดับชั้นบริษัทดังกล่ำวพบว่ำต่ำงชำติถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำกึ่ง
หนึ่ง คือ ร้อยละ 52 โดยบริษัทต่ำงชำติที่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สุด คือ บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศ
ไทย) พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งมีสัญชำติ สิงคโปร์ ซึ่งถือครองหุ้นผ่ำนบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมที่ปรำกฏในiรูปที่ 4 ด้ำนล่ำง แต่หำกพิจำรณำจำกสัญชำติของกรรมกำร 
พบว่ำบริษัทดังกล่ำวมีเพียงแต่กรรมกำรสัญชำติไทยเท่ำนั้น 

บริษัท  ไทคอน  โลจิสติคส์  พำร์ค  จ ำกัด  (TICON Logistics Park Company Limited: 
TPARK) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ำกัด (มหำชน) มีหน้ำที่หลัก
ด้ำนกำรพัฒนำและให้เช่ำคลังสินค้ำ ศูนย์กระจำยสินค้ำ และ โรงงำน โดยมีเครือข่ำยคลังสินค้ำที่
ครอบคลุม 5 ภูมิภำคของประเทศไทย6 ได้แก่ 

 ภำคเหนือ : ล ำพูน 
 ภำคกลำง : กรุงเพทมหำนคร อยุธยำ สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น 
 ภำคตะวันออก : ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ ระยอง ปรำจีนบุรี 
 ภำคใต้ : สุรำษฎร์ธำนี 

 และจำกกำรค ำนวณสัดส่วนกำรถือหุ้นในหลำยล ำดับชั้นจะพบว่ำผู้ที่ถือครองหุ้นมำกที่สุด คือ 
บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ลิ
มิเต็ด (Frasers Centrepoint Limited : FCL) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำง
ประเทศแบบครบวงจร มีมูลค่ำทรัพย์สินกว่ำ 24,204 ล้ำนดอลล่ำสิงคโปร์ 

ในลักษณะเดียวกัน บริษัท คินเทซึโลจิสติคส์  (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นของต่ำงชำติ เนื่องจำก
ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติถือครองหุ้นคิดเป็นร้อยละ 98 และผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยถือครองหุ้นเพียงร้อยละ 27 โดย
บริษัทที่ถือครองหุ้นของบริษัทดังกล่ำวมำกี่สุดคือ บริษัท คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส อิงค์ สัญชำติญี่ปุ่น 
ถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 20 และถือหุ้นทำงอ้อมอีกร้อยละ 44 ตำมที่ปรำกฏในรูปที่ 5 นอกจำกนี้หำก
พิจำรณำควำมเป็นเจ้ำของตำมสัดส่วนกรรมกำรระหว่ำงกรรมกำรที่มีสัญชำติ ไทยกับกรรมกำร
ชำวต่ำงชำติก็พบว่ำ บริษัทดังกล่ำวก็ยังเป็นของต่ำงชำติ เนื่องจำกสัดส่วนกรรมกำรชำวต่ำงชำติมี
จ ำนวน 2 คน มำกกว่ำสัดส่วนของกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีเพียงคนเดียว 

                                           
6 ดัดแปลงจำก รำยงำนประจ ำปี 2558 ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ำกัด (มหำชน)  
7เนื่องจำกมีกำรถือหุ้นไขว้กันระหว่ำงบริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จ ำกัด กับ บริษัท เคดับบลิวอี ดีเวลล็อป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จึงค ำนวณสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จ ำกัด ในล ำดับ
ชั้นที่ 3 ตำมสัดส่วนกรรมกำรทีมีอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
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รูปที่ 4 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด 

 
             ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Corpus) และเรียบเรียงโดยผู้วิจยั

บริ
ษัท

 ไท
คอ

น 
โล

จิส
ติค

ส์ 
พา

ร์ค
 จ

 าก
ัด

บร
ิษัท

 ไท
คอ

น 
อิน

ดัส
เท

รีย
ล 

คอ
นเ

น็ค
ชั่น

 จ
 าก

ัด 
(ม

หา
ชน

)
10

0%
 

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

40.07%

เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) พีทีอี ลิมิเต็ด (สิงคโปร์)
100.00%

บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด 
(มหาชน)
26.01%

ตระกูลวินิชบุตร
29.97%

NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 
(ญี่ปุ่น)

20.74%

บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (ไทย)
8.04% 

SMK ASIA LTD (มอริเชียส)
6.66% 

บริษัท กิมฟอง จ ากัด (ไทย)
3.78 % 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไทย) 
28.51%

Thai NVDR 2.3%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไทย)
8.89% 

บริษัทซิตี้ วิลล่า จ ากัด (ไทย)
2.10% 

กองทุนรวมสาทรซิตี้ทาวเวอร์
1.06%

วานิชธนกิจต่างชาติที่สามารถระบุตัวตน
ได้

5.26%
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บริ
ษัท

 ค
ินเ

ทซึ
โล

จิส
ติค

ส์
(ป

ระ
เท

ศไ
ทย

) จ
 าก

ัด

บริษัท คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส อิงค์ 
(ญี่ปุ่น)
20%

บริษัท เคดับบลิวอ-ีคินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ
เปรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

79.9993%

บริษัท เคดับบลิวอี ดีเวลล็อป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

50.3294%

บริษัท คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส อิงค์ (ญี่ปุ่น)
33.9426%

บริษัท เคดับบลิวอ-ีคินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ
เปรส(เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (สิงคโปร์)

14.4324%

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ
เปรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

51.6250%

บริษัท คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส อิงค์ (ญี่ปุ่น)
39.0569%

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส(เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (สิงคโปร์)
8.6136%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไทย)
2%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไทย)
0.0006%

รูปที่ 5 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท คินเทซึโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

        ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) ,รวบรวมโดยผู้วิจัย 
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บริษัท เค ไลน์คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด8 เป็นของต่ำงชำติ เนื่องจำกหำก
พิจำรณำสัดส่วนกำรถือหุ้นระหว่ำงผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยกับผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติจะพบว่ำ ผู้ถือหุ้น
ต่ำงชำติถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 80 (ซึ่งเมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงกำรถือหุ้นโดยระเอียดจะพบว่ำ
บริษัทดังกล่ำวถือถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษัท คำวำซำกิ กิเซน ไกซ่ำ จ ำกัด ถือครองหุ้นร้อยละ 30 ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ถือสัญชำติ ญี่ปุ่น) และผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยคิดเป็นร้อยละ 199 นอกจำกนี้หำกพิจำรณำ
สัญชำติของบริษัทผ่ำนสัดส่วนกรรมกำรไทยกับกรรมกำรที่เป็นชำวต่ำงชำติจะพบว่ำบริษัทดังกล่ำวจะ
เป็นของต่ำงชำติ โดยจะพบว่ำกรรมกำรชำวต่ำงชำติมีจ ำนวน 5 คน ซึ่งมำกกว่ำกรรมกำรชำวไทยที่มี
เพียง 4 คนเท่ำนั้น 

ในภำพรวมจะพบว่ำบริษัทต่ำงชำติ(โดยเฉพำะประเทศญี่ปุ่น) มีบทบำทในกำรให้บริกำรศูนย์
กระจำยสินค้ำ และคลังสินค้ำค่อนข้ำงมำกโดยจะเห็นได้จำก รำยชื่อผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่สุด 5 รำย 
เป็นนิติบุคคลต่ำงชำติถึง 3 รำย ซึ่งถือสัญชำติสิงคโปร์ 1 รำย และถือสัญชำติญี่ปุ่น 2 รำย มีส่วนแบ่ง
ตลำดถึงร้อยละ 54 โดยผู้ประกอบกำรต่ำงชำติที่มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุด ได้แก่ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พำร์ค จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม TICON ซึ่งครองส่วนแบ่งตลำดถึงร้อยละ 44 ซึ่งห่ำงจำก
ล ำดับถัดไปถึงร้อยละ 26(บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) ส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 
18) แสดงให้เห็นถึงกำรเป็นผู้น ำตลำดในตลำด 

นอกจำกนี้จะพบว่ำ บทบำทของผู้ประกอบกำรต่ำงชำติส่วนใหญ่ มีรูปแบบกำรเข้ำมำ
ประกอบกำรในไทยหลำกหลำยรูปแบบทั้งทำงตรง และทำงอ้อม  

บทบำททำงตรงในที่นี้คือ กำรลงทุนโดยตรงผ่ำนพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำง
ด้ำว พ.ศ.254210 โดยผ่ำนมำตรำ 11  มำตรำ 12 และมำตรำ 17 ดังตำรำงที ่2    

                                           
8 เนืองจำกโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของบริษัท เค ไลน์คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด มีควำมซับซ้อน ทำงคณะผู้วิจัยจึงไม่แสดงผัง
ภำพโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่ำว 
9 เนื่องจำกกำรถือหุ้นไขว้กันระหว่ำงบริษทั กัลลวิศว ์จ ำกัด กบั บริษัท กรุงเทพชลกิจ จ ำกัด  จึงค ำนวณสัดส่วนของกำรถือหุ้นของบริษัท
ทั้งสอง ในล ำดับชั้นที่ 3 ตำมสัดส่วนกรรมกำรและตำมสัดส่วนกรรมกำรที่มีอ ำนำจในกำรลงลำยมอืชื่อพร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
10 พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 ควำมว่ำ 
มำตรำ 11 ควำมว่ำ คนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๑๐ หำกประสงค์จะประกอบธุรกิจตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ให้แจ้งต่ออธิบดีตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวงเพื่อขอหนังสือรับรองและให้อธิบดีออกหนังสือรับรองให้คนต่ำงด้ำวนั้นโดยเร็ว แต่ต้องไม่
เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกคนต่ำงด้ำว เว้นแต่อธิบดีเห็นว่ำกำรแจ้งมิได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือกรณีไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๑๐ ให้อธิบดีแจ้งแก่คนต่ำงด้ำวนั้นทรำบโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจำกคนต่ำงด้ำว หนังสือรับรองต้องระบุเง่ือนไขตำมที่รัฐบำลก ำหนดหรือตำมที่ก ำหนดในสนธิสัญญำด้วย 
มำตรำ 12 ควำมว่ำ ในกรณีที่ธุรกิจของคนต่ำงด้ำวซ่ึงได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือได้รับ
อนุญำตเป็นหนังสือให้ประกอบอุตสำหกรรมหรือประกอบกำรค้ำเพื่อส่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือตำมกฎหมำยอื่น เป็นธุรกิจตำมบัญชีสองหรือบัญชีสำมท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ให้คนต่ำงด้ำวดังกล่ำวแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอหนังสือ
รับรอง เมื่ออธิบดีหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตรวจสอบควำมถูกต้องของบัตรส่งเสริมกำรลงทุนหรือหนังสืออนุญำตดังกล่ำว
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ตารางท่ี 2 รูปแบบการเข้ามาประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ พ.ศ.2543-2558 

มาตรา สัญชาติ จ านวน 
มำตรำ 11  อเมริกัน 8 รำย 

มำตรำ 12 ญี่ปุ่น 3 รำย 

ดัช 1 รำย 

สิงคโปร์ 1 รำย 

มำตรำ 17 ญี่ปุ่น 2 รำย 

ฝรั่งเศส 1 รำย 
ที่มำ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ      

ส่วนบทบำททำงอ้อม ได้แก่  

 กำรถือหุ้นโดยตรงในนำมของบริษัทที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำว 

 กำรถือหุ้นผ่ำนบริษัทโฮลดิ้ง 

 กำรถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด (Thai NVDR) 

 กำรถือผ่ำนกองทุนโดยธนำคำรวำนิชธนกิจต่ำงชำติทั้งสำมำรถระบุตัวตนได้และที่ไม่

สำมำรถระบุตัวตนได้ (Chase Nominee)  

                                                                                                                          
แล้ว ให้อธิบดีออกหนังสือรับรองโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนหรือหนังสืออนุญำต 
แล้วแต่กรณี ในกรณีนี้ให้คนต่ำงด้ำวดังกล่ำวนั้น ได้รับยกเว้นจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ มำตรำ 
๓๙ มำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๒ ตลอดระยะเวลำที่ธุรกิจนั้นได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือได้รับอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมหรือ
ประกอบกำรค้ำเพื่อส่งออก แล้วแต่กรณี กำรออกหนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีก ำหนด 

มำตรำ 17 ควำมว่ำ  ในกำรขออนุญำตประกอบธุรกิจ ให้คนต่ำงด้ำวยื่นค ำขออนุญำตประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดี
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และให้คณะรัฐมนตรีในกรณีธุรกิจตำมบัญชีสอง หรืออธิบดีในกรณีธุรกิจตำมบัญชี
สำมพิจำรณำอนุมัติหรืออนุญำต แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ ในกรณีกำรพิจำรณำอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีเหตุจ ำเป็น ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ออกไปอีกได้ตำมควำมจ ำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้กำรอนุมัติหรืออธิบดีอนุญำตตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีหรืออธิบดีออกใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรืออธิบดีอนุญำต 

ในกำรอนุญำต รัฐมนตรีจะก ำหนดเง่ือนไขตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมใน
มำตรำ ๑๘ ส ำหรับกรณีธุรกิจตำมบัญชีสอง หรืออธิบดีจะก ำหนดเง่ือนไขตำมที่ก ำหนดไว้ ในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๑๘ 
ส ำหรับกรณีธุรกิจตำมบัญชีสำม ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจตำมบัญชีสอง ให้รัฐมนตรีแจ้งกำรไม่อนุมัติให้คนต่ำงด้ำวนั้น
ทรำบเป็นหนังสือภำยในสำมสิบวัน และให้ระบุเหตุที่ไม่ให้กำรอนุมัตินั้นไว้โดยชัดแจ้ง 

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม ให้อธิบดีแจ้งกำรไม่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวนั้นทรำบเป็น
หนังสือภำยในสิบห้ำวัน และให้ระบุเหตุที่ไม่ให้กำรอนุญำตนั้นไว้โดยชัดแจ้ง คนต่ำงด้ำวนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งไม่อนุญำตต่อรัฐมนตรี ได้ 
และให้น ำควำมในมำตรำ ๒๐ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
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7.2.2  ตลาดบริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด าเนิน
พิธีการศุลกากร) 

ผู้ประกอบกำรรับจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศตำมนิยำมของนำย สมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ 
อดีตกรรมกำรบริหำรและที่ปรึกษำนำยกสมำคมผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (Thai 
International Freight Forwarders Association : TIFFA) ได้นิยำมไว้ว่ำ เป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้ำ
(Shipper/Consignor) ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือน ำสินค้ำจำกผู้ส่งสินค้ำไปส่งมอบให้ผู้ขนส่งสินค้ำสำธำรณะ 
(Common Carrier) เพ่ือให้ผู้ขนส่งสินค้ำสำธำรณะด ำเนินกำรขนส่งสินค้ำไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้ำ 
หรือที่เรียกว่ำผู้รับตรำส่ง (Consignee) หรือในท ำนองตรงกันข้ำม Freight Forwarder จะด ำเนินกำร
น ำสินค้ำจำกผู้ขนส่งสินค้ำสำธำรณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้ำหรือผู้รับตรำส่ง 
(Consignee) เมื่อสินค้ำมำถึงท่ำเรือปลำยทำงในฐำนะเป็นตัวแทนของผู้รับสินค้ำหรือผู้รับตรำส่ง ซึ่งได้
ให้ทัศนะเพ่ิมเติมถึงภำพรวมกำรประกอบกำรของผู้ประกอบกิจกำรรับจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศไว้ว่ำ 

ปัจจุบัน Freight Forwarder ได้มี กำรพัฒนำขึ้น คือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรได้
กว้ำงขวำงมำกขึ้นกว่ำเดิม เนื่องจำกสภำพกำรแข่งขันของธุรกิจเองโดยบริกำรที่ Freight Forwarder 
สำมำรถให้บริกำร ได้แก่ 

1. Customer Broker เป็นตัวแทนออกของให้กับ ผู้ส่งสินค้ำ หรือ ผู้รับสินค้ำ 

2. Forwarding Business เป็นตัวแทนในกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศแต่

ด ำเนินงำนในฐำนะเป็นตัวแทนของผู้ส่งออก หรือ ผู้น ำเข้ำ 

3. Transportation Provider เป็นตัวแทนของสำยกำรบิน ให้บริกำรรับขนส่งสินค้ำ หรือ 

เป็นผู้ขนส่งสินค้ำเองในกรณีที่เป็นทำงทะเล และหรือ เป็น ผู้ขนส่ง หรือ ผู้รับขนส่งทำง

ถนนด้วย 

4. Packing รับจัดกำรบรรจุหีบห่อ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ 

5. Warehouse ให้ บ ริกำรด้ ำน โกดั ง ห รือ  โรงพักสิ นค้ ำ ห รือ  กำรบริห ำรจัดกำร 

Warehouse โดยใช้เครื่องมือและแรงงำนของตนเองให้กับผู้ใช้บริกำรที่มี Warehouse 

เป็นของตัวเอง แต่ไม่ประสงค์จะด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเอง 

6. Stevedoring ให้บริกำรทำงด้ำนแรงงำน คนงำน เพือ่กำรบรรจุสินค้ำเข้ำตู้คอนเทนเนอร์ 

7. Multimodal Transport ให้บริกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 

8. Logistics Service เป็นผู้ให้บริกำรบริหำรโลจิสติกส์ ในระบบห่วงโซ่อุปทำนครบวงจร 

9. Business Consultant เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำเชิงธุรกิจแก่ผู้น ำเข้ำและส่งออก 
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ส่วนกิจกำรบริกำรตัวแทนออก (ตัวแทนด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร) บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของกิจกำรดังกล่ำวไว้
ว่ำ กิจกำรที่เป็นตัวแทนของผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกในกำรด ำเนินพิธีกำรศุลกำกรแทนผู้น ำ เข้ำและผู้
ส่งออกซึ่งเป็นเจ้ำของสินค้ำ โดยจัดท ำใบขนสินค้ำ ยื่นใบขนสินค้ำต่อเจ้ำพนักงำนศุลกำกร ณ ด่ำน
ศุลกำกรเพ่ือให้มีกำรตรวจปล่อยสินค้ำ และส่งมอบสินค้ำที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศให้แก่ผู้น ำเข้ำหรือส่ง
สินค้ำออกนอก รำชอำณำจักรเพื่อส่งไปต่ำงประเทศให้แก่ผู้ส่งออก 

ปัจจุบันจ ำนวนผู้ประกอบกำรในตลำดรับจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในปี 2558 ที่ได้จด
ทะเบียนเป็นสมำชิกกับสมำคมผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ(TIFFA) มีจ ำนวน 168 รำย โดย
ผู้ประกอบกำรที่มีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุดได้แก่ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมี
ส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 24 รองลงมำคือ บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ำกัด มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 20 และ
จะพบว่ำผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ 5 อันดับแรกมีกำรกระจุกตัวค่อนข้ำงสูง ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศและตัวแทนออกของ 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) ,รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

ตารางท่ี 3 ผู้ประกอบการธุรกิจบริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศและตัวแทนออกของ 

ชื่อบริษัท (ไทย) สัญชาติผู้ถือหุ้น สัญชาติที่แท้จริง* 
สัดส่วนคณะกรรมการ

ต่างชาติ : ไทย 

บ ริ ษั ท  ยู เ ซ็ น  โ ล จิ ส ติ ก ส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 61.0014% 
ญี่ปุ่น 38.9986% 

ต่ำงชำติ 
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(ญี่ปุ่น) 

2 : 3 

บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ำกัด ไทย 51.00% 
สิงคโปร์ 49.00% 

ไทย 1 : 2 

บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์
เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 51.00% 
เยอรมัน 49.00% 

ต่ำงชำติ 
ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ เบเตลิกุงเก้น 
โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช (เยอรมัน) 

2 : 3 

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
15.60%

บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ากัด
12.86%

บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์
เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด

11.99%

บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด
7.13%

บริษัท สยามนิสทรานส์ จ ากัด
5.14%

อื่นๆ
47.27%
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ชื่อบริษัท (ไทย) สัญชาติผู้ถือหุ้น สัญชาติที่แท้จริง* 
สัดส่วนคณะกรรมการ

ต่างชาติ : ไทย 

บ ริ ษั ท  เอ็ ก ซ์ ปิ ไ ด เต อ ร์ ส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 51.00% 
อเมริกัน 49.00% 

ต่ำงชำติ 
เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส อินเตอร์เนช่ัน
แ น ล  อ อ ฟ  ว อ ชิ งตั น  อิ ง ค์ 
(อเมริกัน) 

3 : 0 

บริษัท สยำมนิสทรำนส์ จ ำกัด ไทย 51.00% 
ญี่ปุ่น 49.00% 

ต่ำงชำติ 
บริษัท นิสชิน คอร์เปอร์เรช่ัน 
จ ำกัด (ญี่ปุ่น) 

3 : 3 
(กรรมกำรที่มีอ ำนำจใน
กำรลงรำยมือ ช่ือและ
ประทับตรำส ำคัญของ
บริษัท ต่ำงชำติ : ไทย 
คือ 3 : 1) 

หมำยเหตุ สัญชำติที่แท้จริง พิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือสัญชำติไทย กับผู้ถือหุ้นที่ถือสัญชำติอื่น  ๆ 
ลงไป 3  ล ำดับชั้น 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) ,รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
 

หำกพิจำรณำควำมเป็นเจ้ำของของบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด11 ซึ่งเป็นผู้น ำ
ตลำดด้ำนธุรกิจบริกำรรับจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศและตัวแทนออก ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยเนื่องจำกผู้
ถือหุ้นสัญชำติไทยถือหุ้นข้ำงมำกของบริษัท แต่หำกพิจำรณำลงไปในโครงสร้ำงกำรถือหุ้นจะพบว่ำ
บริษัทเป็นต่ำงชำติ เนื่องจำกสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่ำงชำติคิดเป็นร้อยละ 89 และผู้ถือหุ้น
สัญชำติไทยคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งบริษัทที่ถือครองหุ้นมำกที่สุดคือบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ จ ำกัด 
สัญชำติญี่ปุ่น ถือหุ้นทำงตรงในสัดส่วนร้อยละ 33  นอกจำกนี้หำกพิจำรณำตำมสัดส่วนของกรรมกำร
สัญชำติไทยกับกรรมกำรชำวต่ำงชำติ จะพบว่ำบริษัทจะถือเป็นสัญชำติไทย โดยมีสัดส่วนกรรมกำร
สัญชำติไทยจ ำนวน 3 รำย ซึ่งมำกกว่ำกรรมกำรชำวต่ำงชำติที่มีเพียง 2 รำย 

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในทุกโหมดกำรขนส่ง และ
ให้บริกำรซัพพลำยเชนโซลูชั่นอย่ำงครบวงจร ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำ ทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ด้วยจ ำนวนส ำนักงำนและเครือข่ำยที่ครอบคลุมของบริษัทฯ จึงถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในผู้ให้
บริกำรโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย12 ซึ่งจำกกำรค ำนวณสัดส่วนกำรถือหุ้นในหลำยล ำดับชั้น
จะพบว่ำผู้ที่ถือครองหุ้นมำกที่สุด คือ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ จ ำกัด สัญชำติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
เครือข่ำยครอบคลุม กว่ำ 42 ประเทศ และมีส ำนักงำนตั้งอยู่ในเมืองมำกกว่ำ 300 แห่งทั่วโลก 

                                           
11 เนืองจำกโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัดมคีวำมซับซ้อน ทำงคณะผู้วิจยัจึงไม่แสดงผังภำพ
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่ำว 
12 เข้ำถึงได้จำก http://thai.logistics-manager.com/2016/08/15/susumu-tanaka-leads-yusen-logistics/ 
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บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นของต่ำงชำติ เนื่องจำกหำก
พิจำรณำกำรถือหุ้นในหลำยล ำดับพบว่ำผู้ถือหุ้นต่ำงชำติถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่โดยคิดเป็นร้อยละ 74 และ
เป็นผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยคิดเป็นร้อยละ 2613 ดังรูปที่ 7 โดยบริษัทที่ถือครองหุ้นส่วนใหญ่คือบริษัท 
ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ เบเตลิกุงเก้น โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช สัญชำติเยอรมัน ซึ่งถือหุ้นทำงตรงในสัดส่วนร้อยละ 
49 และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทต่ำงๆคิดเป็นร้อยละ 25 นอกจำกนี้หำกพิจำรณำสัญชำติของบริษัท
ตำมสัดส่วนของกรรมกำรสัญชำติไทยกับชำวต่ำงชำติจะพบว่ำบริษัทดังกล่ำวจะยังถือว่ำมีสัญชำติไทย 
เพรำะเมื่อพิจำรณำสัดส่วนของกรรมกำรชำวไทยที่มีจ ำนวน 3 คนซึ่งมำกกว่ำกรรมกำรชำวต่ำงชำติที่มี
เพียง 2 คนเท่ำนั้น 
รูปที่ 7 แผนภาพการถือหุ้นของบริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบยีนออนไลน์ (Coupus) และรวบรวมโดยผู้วิจยั 

เมื่อพิจำรณำสัญชำติตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(ตำมรูปที่ 8) จะพบว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นของต่ำงชำติ โดยเมื่อพิจำรณำสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยกับ

                                           
13 เนื่องจำกทำงผู้วิจัยค ำนวณสัดส่วนของผู้ถือหุ้นตำมสัญชำติเพียง 3 ล ำดับชั้นเท่ำนั้น ดังนั้นบริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงถูกถือหุ้นโดยบริษัท วัฒโนทัย จ ำกัด ทำงผู้วิจัยจะพิจำรณำบริษัท วัฒโนทัย จ ำกัด ตำมสัดส่วนของคณะกรรมกำร
ของบริษัท และเนื่องจำกกำรถือหุ้นไขว้กันระหว่ำงบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด กับ บริษัท ดีเอช
แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด จึงจะพิจำรณำบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด ที่
ถือหุ้นในล ำดับที่ 3 จะพิจำรณำสัญชำติตำมสัดส่วนคณะกรรมกำรไทยกับต่ำงประเทศ  
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ผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำตินั้น บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชำวต่ำงชำติคิดเป็นร้อยละ 75 และเป็นผู้ถือหุ้นสัญชำติ
ไทยคิดเป็นร้อยละ 2514 ดังแผนภำพที่ 6 โดยบริษัทดังกล่ำวถูกถือหุ้นโดยบริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ออฟ วอชิงตัน อิงค์ สัญชำติ อเมริกัน เป็นส่วนใหญ่ ถือหุ้นทำงตรงคิดเป็นร้อยละ 
49 และถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25 นอกจำกนี้หำกพิจำรณำสัญชำติของบริษัทตำมสัดส่วนกรรมกำร
สัญชำติไทยกับกรรมกำรชำวต่ำงชำติจะพบว่ำบริษัทจะเป็นของชำวต่ำงชำติ เนื่องจำกกรรมกำรของ
บริษัทเป็นชำวต่ำงชำติทั้งหมด 
รูปที่ 8 แผนภาพการถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) และรวบรวมโดยผู้วิจัย 

และหำกพิจำรณำสัญชำติของบริษัท สยำมนิสทรำนส์ จ ำกัด15 เป็นของต่ำงชำติ เนื่องจำกผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่เป็นต่ำงชำติคิดเป็นร้อยละ 54 และเป็นผู้ถือหุ้นชำวไทยคิดเป็นร้อยละ 46 โดยผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัทดังกล่ำวคือ บริษัท นิสชิน คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัด สัญชำติ ญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 
49 นอกจำกนี้หำกพิจำรณำสัญชำติของบริษัทดังกล่ำวตำมสัดส่วนของกรรมกำรสัญชำติไทย และ
กรรมกำรชำวต่ำงชำติก็จะพบว่ำเป็นของต่ำงชำติ แม้ว่ำจ ำนวนของกรรมกำรสัญชำติไทยจะเท่ำกับ
จ ำนวนกรรมกำรต่ำงชำติก็ตำม แต่หำกพิจำรณำถึงสัดส่วนกรรมกำรที่มีอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อและ

                                           
14 เนื่องจำกกำรถือหุ้นไขว้กันระหว่ำงบริษัท อี.ไอ. โฮลดิ้งส์ จ ำกัด กับ บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด จึงค ำนวณสัดส่วน
กำรถือหุ้นในล ำดับที่ 3 ของบริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยพิจำรณำจำกสัดส่วนกรรมกำรไทยต่อกรรมกำรต่ำงชำติ 
15 เนื่องจำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัมีควำมซับซ้อนทำงคณะผู้วิจัยจึงไม่ได้แสดงแผนผังโครงสร้ำงของบริษัทไว้ ณ ที่นี้ 

บริ
ษัท

 เอ็
กซ

์ปิไ
ดเ

ตอ
ร์ส

 (ป
ระ

เท
ศไ

ทย
) จ

 าก
ัด

บริษัท อ.ีไอ. โฮลดิ้งส์ จ ากัด
50.9975%

บริษัท แอลเลสซี่ แคปปิตอล จ ากัด (ไทย)
48.84%

เอ็กซ์ปิไดเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ออฟ วอชิงตัน อิงค์ (อเมริกัน)

48.79%

บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด
2.37%

เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 
ออฟ วอชิงตัน อิงค์ (อเมริกัน)

49%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสัญชาติไทย
0.0025%
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ประทับตรำส ำคัญขอบบริษัทจะพบว่ำเป็นชำวต่ำงชำติถึง 3 รำยและเป็นสัญชำติไทยเพียง 1 รำย
เท่ำนั้น 

ในภำพรวมจะพบว่ำบทบำทของธุรกิจต่ำงชำติที่มีต่อธุรกิจบริกำรรับจัดส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศและตัวแทนออกมีค่อนข้ำงมำก จะเห็นได้จำกผู้ประกอบกำรที่มีส่วนแบ่งตลำดมำกท่ีสุด 5 รำย
แรก จะพบว่ำมีผู้ประกอบกำรต่ำงชำติถึง 4 รำย โดยครองส่วนแบ่งตลำดคิดเป็นร้อยละ 40 โดยบริษัท
ที่มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุดคือ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ถือสัญชำติญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ตลำดร้อยละ 16 ซึ่งต่ำงจำกล ำดับที่ 2 และ 3 ไม่มำก แสดงให้เห็นว่ำตลำดนี้มีผู้น ำตลำดหลักๆ อยู่ 3 
รำย ได้แก่ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ำกัด และบริษัท ดี
เอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำบทบำทของผู้ประกอบกำรต่ำงชำติที่มีต่อธุรกิจนี้มีทั้งบทบำททำงตรงและ
บทบำททำงอ้อมโดยบทบำททำงตรงจะมำในรูปแบบกำรขออนุญำตตำมจำกพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 ตำมมำตรำ 11 และมำตรำ 17 ดังตำรำงที่ 4 
ตารางท่ี 4 รูปแบบการเข้ามาประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ พ.ศ.2543-2558 

มาตรา สัญชาติ จ านวน 
มำตรำ 11  อเมริกัน 10 รำย 
มำตรำ 17 เดนมำร์ก 1 รำย 

ฝรั่งเศส 1 รำย 
ปำนำมำ 1 รำย 

สิงคโปร์ 1 รำย 
จีน 1 รำย 

ที่มำ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

บทบำททำงอ้อม ได้แก่  

 กำรถือหุ้นโดยตรงในนำมของบริษัทที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำว 

 กำรถือหุ้นผ่ำนบริษัทโฮลดิ้ง 

7.2.3 ตลาดบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

ธุรกิจไปรษณีย์ของประเทศไทยด ำเนินกำรโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด โดยบริษัทได้นิยำม
กิจกำรไปรษณีย์ไว้ว่ำ เป็นบริกำรที่ด ำเนินกำรรับฝำกข่ำวสำร เอกสำร และสิ่งของจำกบุคคลหนึ่ง แล้ว
น ำไปส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหนึ่งภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศโดยทำงไปรษณีย์หรือวิธีกำร
สื่อสำรอื่น รวมทั้งบริกำรต่อเนื่องที่ใกล้เคียงกัน 

พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2477 ได้ก ำหนดไว้ว่ำห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยอื่น ส่ง จัดให้ส่ง ฝำก ส่งมอบให้แก่ผู้อื่นเพ่ือให้ไปส่ง น ำส่ง หรือกระท ำ
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กำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรน ำส่งจดหมำย หรือไปรษณียบัตรโดยทำงอ่ืนนอกจำกทำงไปรษณีย์16 แต่อนุญำตให้
บุคคลอ่ืนๆ นอกจำกบริษัทไปรษณีย์ไทย สำมำรถขอรับอนุญำตเพ่ือประกอบกิจกำรส่ง น ำส่ง ส่งมอบ
ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ EMS ได้ทุกประเภทยกเว้นจดหมำยและไปรษณียบัตร หำกเอกจนจะให้บริกำร
ไปรษณีย์จะต้องเสียค่ำปรับ 3017 บำทต่อฉบับ 

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรในธุรกิจดังกล่ำวจ ำนวน 309 รำย แบ่งเป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก
จ ำนวน 307 รำย ขนำดกลำง จ ำนวน 1 รำย และขนำดใหญ่จ ำนวน 1 รำย18 นั้นคือบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ำกัด* มูลค่ำกิจกำรโดยรวมประมำณ 26,171 ล้ำนบำท โดยจะพบว่ำบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลำด
สูงสุดนั้นคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ครองส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 68 รองลงมำคือ บริษัท เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  ครองส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 9 (รูปที่  9) ซึ่งมีกำรกระจุกตัว
ค่อนข้ำงมำก แสดงให้เห็นถึงผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้น ำตลำดได้ 

รูปที่ 9 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) ,รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย ,งบกำรเงินบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ปี 2558 
*หมำยเหตุ รำยได้ของบริษัทไปรษณีย์พิจำรณำเพียงแค่กลุ่มธุรกิจขนส่งเพียงเท่ำนั้น 

  

                                           
16 พระรำชบัญญัติไปรษณีย์ไทย พ.ศ.2477 มำตรำ 6 7 61 และ 63 
17 สถำบันวิจัยเพือ่กำรพัฒนำประเทศไทย, โครงกำรกำรจัดท ำเขตกำรค้ำเสรีไทย-สหรัฐอเมริกำในภำคกำรขนส่งและโลจสิติกส์, (ม.ป.ท:
ม.ป.พ, 2548), 2-37. 
18 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
*หมำยเหตุ กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำมิไดร้วมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ในจ ำนวนผู้ประกอบกำร ดังนั้น ผู้วิจยัจึงท ำกำรเพิ่มบริษัท
ไปรษณีย์ไทยเข้ำไปในกำรพิจำรรำด้วย 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
67.49%

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

9.34%

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

8.82%

บริษัท เฟลเดอร์รัล เอ็ก
เพลส (ประเทศไทย) จ ากัด

4.06%

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส
2.61% อื่นๆ

7.68%
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ตารางท่ี 5 ผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

ชื่อบริษัท (ไทย) สัญชาติผู้ถือหุ้น สัญชาติที่แท้จริง* 
สัดส่วนคณะกรรมการ

ต่างชาติ : ไทย 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ไทย 100.00% ไทย (รัฐวิสำหกิจ) 0 : 10 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

ไทย 100.00% ไทย 3 : 4 

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์
ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 51.00% 
ดัช 49.00% 

ต่ำงชำติ 
ที เอ็ น ที  เอ็ ก ซ เพ ร ส 
เวิลด์ไวด์ บี.วี. (ดัช) 

2 : 3 

บริษั ท  เฟลเดอร์รัล  เอ็ก เพลส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 51.00% 
อเมริกัน 49.00% 

ไทย 2 : 1 

บริษั ท  ดี เอชแอล  เอ๊ กซ์ เพ รส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ไทย 51.00% 
เนเธอร์แลนด์แอนทิล
ลีส 49.00% 

ต่ำงชำติ  
ด๊ อ ย ท์ เ ช่ อ ร์  โพ ส ท์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล บีวี 
ลีส 
(เนเธอร์แลนด์แอนทิล) 

1 : 2 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) ,รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
  *หมำยเหตุ สัญชำติที่แท้จริง พิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือสัญชำติไทย กับผู้ถือหุ้นที่ถือสัญชำติอื่นๆ

ลงไป 3 ล ำดับชั้น 

 
หำกพิจำรณำบริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) เป็นของต่ำงชำติ เนื่องจำก

หำกพิจำรณำกำรถือครองหุ้นหลำยล ำดับชั้น จะพบว่ำสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่ำงชำติคิดเป็นร้อยละ 74 และ 
ผู้ถือหุ้นไทยคิดเป็นร้อยละ 26 โดยบริษัทที่ถือครองหุ้นส่วนมำกที่สุดคือบริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส 
เวิลด์ไวด์ บี.วี. สัญชำติดัช โดยถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 49 และถือหุ้นทำงอ้อมอีกร้อยละ 25 ดังแผนภำพ
ที่ 6 นอกจำกนี้หำกพิจำรณำสัญชำติตำมสัดส่วนกรรมกำรสัญชำติไทยต่อกรรมกำรต่ำงชำติจะพบว่ำ
บริษัทถือสัญชำติไทย เนื่องจำกสัดส่วนกรรมกำรที่ถือสัญชำติไทยมีจ ำนวน 3 รำยซึ่งมำกกว่ำกรรมกำร
ชำวต่ำงชำติที่มีจ ำนวนเพียง 2 รำยเท่ำนั้น 

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) ผู้ประกอบกำรที่ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ บริกำรขนส่งด่วน สินค้ำอันตรำย รวมทั้งสินค้ำที่มีน้ ำหนักมำก โดยบริษัทดังกล่ำวมี
เครือข่ำยกำรขนส่งในทุกภูมิภำคของโลก ตั้งแต่เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง ยุโรป และอเมริกำ
เหนือ-ใต้ โดยมีบริกำรจัดส่งโดยตรงกว่ำ 200 ประเทศ และจำกกำรค ำนวณสัดส่วนกำรถือครองหุ้น  
จะพบว่ำบริษัทที่ถือครองหุ้นมำกที่สุดคือ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ บี.วี. สัญชำติดัช  ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของ TNT PostGroup N.V. (TPG) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งด่วนทำงอำกำศ พัสดุ  
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และโลจิสติกส์ระดับโลก ซึ่งเป็นเจ้ำของ TNT Logistics และ Royal TPG Post มีส ำนักงำนใหญ่ อยู่ที่
กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์19 

รูปที่ 10 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Coupus) และเรียบเรียงโดยผู้วิจัย 

 

หำกพิจำรณำสัญชำติของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด จะพบว่ำบริษัท
ดังกล่ำวเป็นของต่ำงชำติ เนื่องจำกหำกพิจำรณำถึงสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่ถือสัญชำติไทยกับผู้ถือหุ้น
ชำวต่ำงชำติจะพบว่ำผู้ถือหุ้นต่ำงชำติถือครองหุ้นส่วนคิดเป็นร้อยละ และเป็นผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยคิด
เป็นร้อยละ 26 โดยนิติบุคคลที่ถือครองสัดส่วนหุ้นมำกที่สุด คือ บริษัท ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล บีวี สัญชำติ เนเธอร์แลนด์แอนทิล ถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 49 ดังรูปที่ 11 นอกจำกนี้หำก
พิจำรณำสัญชำติตำมสัดส่วนของกรรมกำรสัญชำติไทยต่อกรรมกำรชำวต่ำงชำติ จะพบว่ำบริษัทมี
สัญชำติไทย โดยจะพบว่ำสัดส่วนของกรรมกำรสัญชำติไทยมีจ ำนวน 2 รำย ซึ่งมำกกว่ำกรรมกำร
ชำวต่ำงชำติซึ่งมีจ ำนวนเพียงรำยเดียวเท่ำนั้น  

  

                                           
19 เข้ำถึงได้จำก http://www.positioningmag.com/brands/tnt-express 

บริ
ษัท

 ท
ีเอ

็นท
ี เอ็

กซ
เพ

รส
 เวิ

ลด
์ไว

ด์ 
(ป

ระ
เท

ศไ
ทย

) 
จ า

กัด

บริษัท ท.ี อี. ไอ. จ ากัด
51.00%

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ บี.วี. (ดัช)
48.9830%

อีซี่มอลล์ บี.วี. (ดัช)
0.0010%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสัญชาติไทย
51.061%

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ บี.วี. (ดัช)
48.9976%

อีซี่มอลล์ บี.วี. (ดัช)
0.0016%

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส โฮลดิ้งส์ บี.วี (ดัช)
0.0008%
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รูปที่ 11 แผนภาพการถือหุ้นของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ที่มำ : ฐำนข้อมูลบริษัทจดทะเบยีนออนไลน์ (Coupus) และเรียบเรียงโดยผู้วิจยั 

บริ
ษัท

 ดี
เอ

ชแ
อล

 เอ๊
กซ

์เพ
รส

 (ป
ระ

เท
ศไ

ทย
) จ

 าก
ัด บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จ ากัด (ไทย)
0.0024%

บริษัท วัฒโนทัย จ ากัด (ไทย)
50.9960%

ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ เบเตลิกุงเก้น โฮลดิ้ง จีเอ็มบี
เอช

(เยอรมัน)
49%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสัญชาติไทย
51%ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ เบเตลิกุงเก้น โฮลดิ้ง จีเอ็มบี

เอช (เยอรมัน)
49%

บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

0.0040%

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จ ากัด (ไทย)

0.0001%

บริษัท วัฒโนทัย จ ากัด (ไทย)
50.9999%

ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ เบเตลิกุงเก้น โฮลดิ้ง จีเอ็มบี
เอช (เยอรมัน)

49%

ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บีวี
(เนเธอร์แลนด์แอนทิล)

49 %

บริษัท วัฒโนทัย จ ากัด(ไทย)
50.9976%

ด๊อยท์เช่อร์ โพสท์ เบเตลิกุงเก้น โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช
(เยอรมัน)

49%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสัญชาติไทย
51%
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โดยภำพรวมแล้วผู้ประกอบกำรต่ำงชำติยังมีบทบำทไม่มำกในธุรกิจบริกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ 
และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จะเห็นได้จำกรำยชื่อ 5 อันดับของผู้ประกอบกำรที่ส่วนแบ่งตลำดสูงสุดจะ
พบว่ำมีผู้ประกอบกำรที่เป็นต่ำงชำติจ ำนวน 2 รำย โดยผู้ประกอบกำรต่ำงชำติที่มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุด
ได้แก่ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ถือสัญชำติดัช โดยครองส่วนแบ่งตลำด
เพียงแค่ร้อยละ 9 หรือหำกคิดโดยรวมของผู้ประกอบกำรต่ำงชำติทั้งหมดใน 5 อันดับแรกจะพบว่ำ
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติถือครองส่วนแบ่งตลำดเพียงแค่ร้อยละ 11 เท่ำนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรกระจุก
ตัวค่อนข้ำงสูงและมีผู้เล่นรำยใหญ่เพียงรำยเดียวนั้นคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
สัญชำติไทย  

บทบำทของผู้ประกอบกำรต่ำงชำติที่มีต่อธุรกิจผ่ำนทำงกำรถือหุ้นโดยตรงในนำมของบริษัทที่
เป็นบุคคลต่ำงด้ำวเพียงเท่ำนั้น 

7.3 แนวโน้มในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ลขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 

กำรขยำยตัวของ e-commerce ท ำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เปลี่ยนแปลงไป โดยรูปแบบของกำร
ขนส่งสินค้ำหรือพัสดุภัณฑ์แบบ B to C หรือจำกผู้จ ำหน่ำยโดยตรงสู่ผู้ซื้อมีควำมส ำคัญมำกขึ้น กิจกำร
ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือ กิจกำรบริกำรขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ด่วนพิเศษเนื่องจำกกำรส่ง
สินค้ำที่สั่งซื้อทำงอินเทอร์เน็ตมีอัตรำกำรขยำยตัวที่สูงมำก ในทำงตรงกันข้ำงกำรขนส่งสินค้ำแบบ
ดั้งเดิม คือ  B to B หรือระหว่ำงผู้ผลิตกับผู้น ำเข้ำ หรือ ผู้ผลิตกับซัพพลำยเออร์กลับมีอัตรำกำร
ขยำยตัวที่ต่ ำสืบเนื่องมำจำกสภำพเศรษฐกิจที่ซบเซำท ำให้อัตรำกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตค่อนข้ำง
ต่ ำ กิจกำรที่ได้รับผลกระทบได้แก่ กิจกำรเดินเรือ กิจกำรรถบรรทุก ตลอดจนกิจกำรตัวแทนรับจัดส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศและตัวแทนออกของหรือ freight forwarder 

กำรแข่งขันในตลำดในปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ซึ่งมักเป็นบริษัทข้ำมชำติมักจะ
ได้เปรียบเพรำะกำรขนส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ทุกวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรและระบบกำร
ขนส่งที่ล้ ำหน้ำเพ่ือให้บริกำรมีควำมรวดเร็ว แม่นย ำ โดยผู้ส่งสินค้ำสำมำรถติดตำมตรวจสอบสินค้ำหรือ
พัสดุภัณฑ์ที่ส่งได้ตลอดเวลำ ท ำให้ต้องมีกำรลงทุนสูง เช่น กำรมีคลังเก็บสินค้ำที่ทันสมัยในกำร
เคลื่อนย้ำยและติดตำมตรวจสอบสินค้ำคงคลังแบบดิจิตอล กำรมีฝูงบินเพ่ือส่งสินค้ำ ตลอดจนกำรมี
พ้ืนที่พิเศษที่ท่ำอำกำศยำนในกำรขนถ่ำยสินค้ำของตนเอง เช่น กำรลงทุนในกำรท ำพ้ืนลูกกลิ้งขนำด
ใหญ่เพ่ือที่จะให้สินค้ำหรือพัสดุภัณฑ์ไหลไปบนพ้ืนได้โยไม่จ ำเป็นต้องใช้รถยนต์ซึ่งใช้เวลำมำกกว่ำ ฯลฯ 
เป็นต้น  ด้วยเหตุผลดังกล่ำวท ำให้ผู้ประกอบกำรไทยที่มีทุนและเทคโนโลยีจ ำกัดมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันต่ ำกว่ำมำก   

ที่ผ่ำนมำ ผู้ประกอบกำรไทยจะให้บริกำรเฉพำะในส่วนที่ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงนัก เช่น ในบริกำร
รับจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศและตัวแทนออกของเป็นต้น หรือ กำรให้บริกำรขนส่งช่วงจำกไปรษณีย์
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ไปถึงบ้ำน (last mile) โดยมีบริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เนื่องจำกมีโครงข่ำยที่ท ำ
กำรไปรษณีย์และบุรุษไปรษณีย์จ ำนวนมำกที่กระจำยไปทั่วทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพ อย่ำงไรก็ดี แม้กระทั่ง
ข้อได้เปรียบดังกล่ำวก็เริ่มถูกท้ำทำยโดยบริษัทข้ำมชำติ เช่น บริษัท Lalamove และ Kerry ก็เข้ำมำรุก
ในธุรกิจ last mile delivery โดยเน้นควำมรวดเร็วโดยใช้มอเตอร์ไซต์ รถแวน ตลอดจนรถกระบะ
ขนำดเล็ก ในกำรส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์และรูปแบบของบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริโภค
มำกขึ้น เช่น บริกำรช ำระค่ำส่งปลำยทำง และช ำระออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชั่นด้วย 

กำรเปิดให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในกิจกำรโลจิสติกส์จะจูงใจให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ส ำหรับธุรกิจนี้มำกขึ้น เช่น กำรลงทุนในคลังสินค้ำขนำดใหญ่ในกำรกระจำยสินค้ำ กำรลงทุนในกำร
พัฒนำพ้ืนที่ในกำรขนถ่ำยสินค้ำที่ทันสมัยในท่ำอำกำศยำน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด กำรอนุญำตให้บริษัทโลจิสติกส์ เช่น บริษัทที่ให้บริกำรขนส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์
เข้ำมำถือหุ้นได้โดยไม่จ ำกัดนั้น อำจพิจำรณำเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ก ำหนดให้มีกำรลงทุนในระบบขนส่งสินค้ำที่ทันสมัย เช่น กำรพัฒนำพ้ืนที่ขนถ่ำยสินค้ำที่ 
ท่ำอำกำศยำนที่ทันสมัย กำรลงทุนในคลังสินค้ำขนำดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในกรณีของกำร
พัฒนำพ้ืนที่ในท่ำอำกำศยำนนั้นจะต้องมีกำรเจรจำและท ำสัญญำกับบริษัทท่ำอำกำศยำน
ไทย จ ำกัด (มหำชน)  

(2) ก ำหนดให้บริษัทที่ให้บริกำรขนส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์พัฒนำ market place ในกำร
ส่งเสริมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยมให้แก่สินค้ำของไทยด้วย เนื่องจำกบริษัทเหล่ำนี้ในปัจจุบัน
ได้เริ่มขยำยกิจกำรเข้ำไปเชื่อมโยงกับผู้ผลิตสินค้ำโดยตรงเพ่ือที่จะต่อยอดธุรกิจ e-
commerce จำกธุรกิจขนส่ง บริษัทเหล่ำนี้จะมีควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำ platform ใน
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่สะดวก มีระบบกำรสั่งซื้อสินค้ำและระบบช ำระเงินที่น่ำเชื่อถือและ
สะดวก 

(3) ส่งเสริมให้บริษัทเหล่ำนี้จับมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ในกำรให้บริกำรส่งสินค้ำและพัสดุ
ภัณฑ์ เนื่องจำก บริษัท ไปรษณีย์ไทย มีโครงข่ำยที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่กระจำยอยู่ทั่ว
ประเทศ หำกบริษัทต่ำงชำติร่วมลงทนในกำรวำงระบบและโครงข่ำยกำรขนส่งที่ทันสมัย
มำกขึ้นก็จะช่วยให้บริกำรไปรษณีย์ไทยมีควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรใช้บริกำรมำกขึ้น 
 

แต่ทั้งนี้ กำรอนุญำตให้ต่ำงชำติสำมำรถเข้ำมำถือหุ้นโดยไม่จ ำกัดเพียงล ำพังยังไม่สำมำรถท ำให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์ได้ เนื่องจำกยังมีข้อจ ำกัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

(1) ระบบกำรขนส่งในประเทศไทยยังขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรขนส่งทำงอำกำศ บก 
และน้ ำ ท ำให้กำรขนถ่ำยสินค้ำไม่สะดวกและมีกำรด ำเนินเอกสำรที่ซ้ ำซ้อน 

(2) พิธีกำรทำงศุลกำกรของประเทศไทยยังไม่สะดวก เช่น ยังไม่มี on-line pre-shipment 
clearance และ single national window ที่สมบูรณ์ท ำให้ใช้เวลำนำน 
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(3) ระบบกำรช ำระภำษีส ำหรับสินค้ำที่สั่ง on-line ที่ชัดเจนว่ำจะเก็บ ณ จุดใด จุดซื้อ หรือ 
จุดจ่ำย และจะวำงระบบในกำรจัดเก็บอย่ำงไร หน่วยงำนใดหรือใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในขณะเดียวกัน รัฐควรศึกษำและก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรในประเทศ
และยกเลิกกฎ กติกำที่ท ำให้ผู้ประกอบกำรในประเทศเสียเปรียบผู้ประกบอกำรต่ำงชำติในสองประเด็น 

ประเด็นแรก เนื่องจำกกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศกรณีกำรน ำเข้ำส ำหรับสำยกำรบินและ
สำยกำรเดินเรือได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 67(2) แห่งประมวลรัษฎำกร จึงได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยส ำหรับค่ำระวำงและค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงท ำให้บริษัทตัวแทนผู้
ส่งสินค้ำที่เป็นบริษัทท่ีมีบริกำรเรือเดินทะเลไม่ต้องเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอัตรำร้อยละ 7 ในขณะที่บริษัท
ตัวแทนผู้ส่งสินค้ำไทยที่ไม่มีเรื่อเดินทะเลเป็นของตนเอง หำกแต่ต้องเช่ำพ้ืนที่บำงส่วนบนเรือหรือติดต่อ
หำพ้ืนที่จำกตัวแทนเรือหรือเช่ำพ้ืนที่บำงส่วนจำกเรือให้แก่ลูกค้ำ กำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศโดยเรือเดินทะเลดังกล่ำวอยู่ในบังคับต้องเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอัตรำร้อยละ 7.0 ท ำให้
เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบ จึงควรมีกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว 

ประเด็นที่สอง ในกำรด ำเนินกำรพิธีกำรทำงศุลกำกรนั้น ผู้ประกอบกำรตัวแทนผู้ส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เอง หำกแต่ต้องด ำเนินกำรผ่ำนสำยกำรเดินเรือ เนื่องจำกไม่มี
สถำนภำพเป็น “ผู้ส่งสินค้ำ” ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรพิธีกำรทำง
ศุลกำกรได้เอง เช่น ไม่สำมำรถท ำ pre-arrival clearance ได้ในกรณีที่มีกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลและ
ต้องต่อไปทำงอำกำศ (Sea-air)  จึงไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำนสินค้ำออกจำกท่ำเรือไปยังท่ำอำกำศยำนได้
ทันที ท ำให้กำรขนส่งสินค้ำใช้เวลำมำกขึ้นเพรำะมีขั้นตอนเพ่ิมขึ้นมำ จึงควรพิจำรณำในกำรปรับปรุง
แก้ไขข้อจ ำกัดดังกล่ำว 

โดยสรุปแล้ว รัฐอำจพิจำรณำอนุญำตให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในกิจกำรโลจิสติกส์ในรำย
โครงกำรเพ่ือที่จะสำมำรถกลั่นกรองโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ทั้งในรูปแบบของ SME ที่มี
ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำมำกขึ้น ต่อธุรกิจและผู้บริโภคไทยที่มีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรที่ทันสมัย
และสะดวกมำกขึ้น และประเทศที่จะมีรำยได้ภำษีมำรกขึ้นหำกประเทศไทยสำมำรถพัฒนำขึ้ นมำเป็น
ศูนย์กลำงโลจิสติกส์ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องมีกำรปฏิรูปโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคส ำคัญด้วย  
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8. ธุรกิจบริการวิศวกรรม 

8.1 บทน า 

ธุรกิจบริการวิศวกรรมหมายถึงการให้บริการที่ใช้ความรู้ การฝึกฝน และประสบการณ์ทางด้าน

วิศวกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการให้ค าปรึกษา วิเคราะห์ วางแผน 

ออกแบบทั้งในส่วนโครงสร้างตัวอาคาร เครื่องจักร และกระบวนการออกแบบและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

ปัจจุบันการบริการทางวิศวกรรมถือว่าเป็นงานบริการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการ

พัฒนาประเทศในการพัฒนาเชิงโครงสร้างเพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการจริง (real sector) และรองรับ

การก่อสร้างและลงทุนใหม่ และยังมีความเกี่ยวพันธ์กับการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนทั้งการก่อสร้างที่อยู่

อาศัย โรงเรียน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ทั้งไฟฟ้า ประปา ถนน สถานที่ให้บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสาร 

ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 

สืบเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต้องพ่ึงพาบริการวิศวกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เชื่อเพลิง และประปา และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่ง

ในช่วงที่ผ่านมามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.21  

การขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการบริการทาง

วิศวกรรมของประเทศที่เพ่ิมขึ้น  สอดคล้องกับจ านวนบริษัทและรายได้รวมของธุรกิจบริการทางวิศวกรรม 2ที่

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องดังปรากฎในรูปที่ 1 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนถึง 3 ,082 บริษัท และมีรายได้รวม 

138,580 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 จากการค านวนข้อมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
2

 หมายถึงผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในรหสั TSIC 71102 ซึง่ด าเนินกิจกรรมงาน
วิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง 
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รูปที่ 1 จ านวนบริษัทและรายได้รวมของธุรกิจบริการทางวิศวกรรม 

 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

8.2 โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในธุรกิจบริการวิศวกรรม 
งานวิศวกรรมเป็นงานที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่าง ๆ มากมาย  การบริหารงาน

จ าเป็นต้องใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการท างาน  โดยธุรกิจบริการทางวิศวกรรมสามารถถูกแบ่งออกเป็น 6 

กิจกรรม ได้แก่ 1) การวางแผนและการออกแบบ (Conceptual)  2) การศึกษาความเป็นไปได้หรือความ

เหมาะสม ( Feasibility)  3) การวิศวกรรม (Engineering)  4) การจัดหา (Procurement)  5) การติดตั้งหรือ

การก่อสร้าง (Construction)  6) การด าเนินการและการบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance) ดัง

ปรากฎในรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจบริการทางวิศวกรรม 

 
ที่มา: Center on Globalization Governance & Competitiveness at the Social Science Research Institute, Duke University 
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บริษัทแต่ละแห่งอาจมีบริการกิจกรรมทางวิศวกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น บริษัททางวิศวกรรม

ขนาดใหญ่มักมีบริการวิศวกรรมแบบครับวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและการออกแบบ ตลอดจนการ

ด าเนินการและดูแลรักษา  ขณะที่บริษัทขนาดเล็กมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะบางขั้นตอน  โดยบริษัทจาก

ต่างชาติมักจะถูกว่าจ้างให้มาดูแลในส่วนของการจัดการโครงการในขั้นตอนการวิศวกรรม การจัดหา และการ

ติดตั้งหรือก่อสร้างหรือที่เรียกว่า EPCM (Engineering Procurement and Construction Management) 

เนื่องจากบริษัทต่างชาติจะมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมจัดการในแต่ละด้านและที่ส าคัญคือมีประสบการณ์

ในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ และในส่วนของการก่อสร้างหรือติดตั้งมักจะเป็นการด าเนินการโดย

บริษัทก่อสร้างขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมการก่อสร้ างและการติดตั้งใน

ลักษณะของการรับเหมาช่วง (Subcontract) 

8.2.1 โครงสร้างตลาด 

ภาพรวมการให้บริการทางวิศวกรรมในปัจจุบันสามารถแบ่งสาขาการให้บริการออกเป็นทั้งหมด 8 สาขา

ตามที่บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ 1) เกษตรและชนบท 

2) การก่อสร้าง 3) พลังงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) อุตสาหกรรมการผลิต 6) โทรคมนาคม 7) การคมนาคม 8) การ

พัฒนาเมือง และ 9) การประปาและสุขภิบาล ซึ่งบริษัทที่ขึ้นทะเบียนนั้นสามารถมีความเชี่ยวชาญได้มากกว่า 

1 สาขา 

ปัจจุบันพบว่ามีบริษัทที่ให้บริการทางวิศวกรรมเป็นจ านวนมากท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคม

วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย แต่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น ทั้งที่เป็น

บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่เป็นสัญชาติไทยและต่างชาติ  ซึ่งแม้ว่ากิจการ

เหล่านี้จะให้บริการแก่ภาครัฐไม่ได้3 แต่ก็สามารถให้บริการทางวิศวกรรมแก่ภาคเอกชนได้  

ในปี พ.ศ. 2558 มีบริษัทที่ให้บริการทางวิศวกรรมจ านวนทั้งสิ้น 3,071 ราย4 ในจ านวนนี้เป็นบริษัทที่ได้

ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเพียง 118 รายในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะ

ให้บริการทางวิศวกรรมประเภทก่อสร้าง รองลงมาได้แก่ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การ

พัฒนาเมือง และการประปาส่วนภูมิภาค ตามล าดับ ดังปรากฎในรูปที่ 3 

 

                                                           
3

 พระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 87 ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคมุงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการต้องมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแตก่รณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งท่ีเป็นนิติบคุคล ต้องเป็นผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพนัน้ ๆ ด้วย 
4

 จ านวนบริษัทท่ีได้สง่งบการเงินแก่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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รูปที่ 3 สัดส่วนจ านวนบริษัทที่ให้บริการทางวิศวกรรมในแต่ละประเภท 

 
ที่มา: สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ: ค านวนมาจากจ านวนบริษัทที่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบันต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการทางวิศวกรรมได้ทุกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามา

ลงทุนเป็นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยผ่านช่องทางการเข้ามาถือหุ้นได้ร้อยละ 49 ตาม พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ 2542 การเข้ามาถือหุ้นเกินร้อยละ 49 สามารถด าเนินการได้ผ่านสาม

ช่องทาง คือ จากการขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และ การ

ใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าและการลงทุนแบบทวิภาคี เช่น การเข้ามาภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรี

และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา และ ความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีข้อบทเกี่ยวกับการอนุญาตให้นักลงทุนจากประเทศภาคีสามารถเข้า

มาถือหุ้นข้างมากในธุรกิจบริการวิศวกรรมได้  

หากพิจารณาข้อมูลมูลค่าทุนจดทะเบียนซึ่งคิดตามสถานะแบบสะสมแยกตามสัญชาติ จากฐานข้อมูลนิติ

บุคคลที่มีการส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในรูปที่ 4 จะพบว่าต่างชาติยังมี

บทบาทในธุรกิจบริการทางวิศวกรรมในประเทศไทยยังไม่มากนัก ปัจจุบันมูลค่าทุนจดทะเบียนมีทั้งหมด 

26,503 ล้านบาท5 เป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนสัญชาติไทย 20 ,206 ล้านบาท และมูลค่าทุนจดทะเบียนของ

                                                           
5

 ค านวนจากมลูคา่ทนุจดทะเบียนท่ีปรากฎใน บอจ.5 

การเกษตรและชนบท
8%

อตุสาหกรรมก่อสร้าง
18%

พลงังาน
13%

สิ่งแวดล้อม
11%

อตุสาหกรรม
9%

โทรมานาคม
8%

การคมนาคม
11%

การพฒันาเมือง
11%

การประปาและสขุภิบาล
11%
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ต่างชาติ 6,297 ล้านบาท สัญชาติที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนมากที่สุดได้แก่ ญี่ปุ่น รองลงมาได้แก่สิงคโปร์ และ

เยอรมัน ตามล าดับ  

รูปที่ 4 สัดส่วนมูลค่าทุนจดทะเบียนแยกตามสัญชาติในธุรกิจบริการทางวิศวกรรม ณ ปี พ.ศ.2560 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560) 

หากวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 15 รายแรกในปี พ.ศ 2558 พบว่าเป็น

บริษัทต่างชาติ 5 ราย โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จ านวน 2 ราย ซึ่งได้แก่ บริษัท โค

รเนส (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท อีมาส เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยการเข้ามาลงทุน

ภายใต้สนธิสัญญาไทยทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา

จ านวน 1 ราย ซึ่งได้แก่ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนอีก 2 รายได้เลิกกิจการไปใน

ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ บริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด สาขาประเทศไทย  และพอสโก เอ็นจิ

เนียริ่ง คอมปานี., ลิมิเต็ด ดังปรากฎในตารางที่ 1 

ขณะที่อีก 10 บริษัทแม้ว่าในทางนิตินัยจะเป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่หากพิจารณาบริษัทที่มีต่างชาติถือ

หุ้นส่วนน้อยในชั้นแรก พบว่ามีบริษัทอยู่ 2 รายที่หากพิจารณาการถือหุ้นในทุกล าดับชั้นและพิจารณาจาก

สัญชาติของจ านวนกรรมการข้างมากพบว่าเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัย ได้แก่ บริษัท เมอร์เมด ซับซี 

เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด และ บริษัท ซียูอีแอล จ ากัด 

ไทย
82%

ญ่ีปุ่ น
7%

สงิคโปร์
5%

เยอรมนั
2%

ประเทศอื่น ๆ
4%
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ตารางท่ี 1 บริษัทบริการวิศวกรรมที่มีรายได้มากสุด 15 รายในปี พ.ศ. 2558 

 บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

สัญชาติ 
ตามสัดส่วนของกรรมการ 

รายได้รวม 

ปี พ.ศ .2558 

(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด )มหาชน(  ไทย 35.28% 
ญี่ปุ่น 16.87% 
อังกฤษ 0.73% 

ไทย 6 : 3 ไทย 17,045.31 0.12 

2* บริษัท ซียูอีแอล จ ากัด ไทย 66.67% 
เบอร์มิวดา 33.33% 
แต่ สัดส่วนท่ีแท้จริง 

ไทย 36.97 % 
ต่างชาติ 63.03 % 

ไทย 
 

3 : 7 ต่างชาติ 15,485.19 0.11 

3 บริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด - สาขา

ประเทศไทย 
นิติบุคคลต่างชาต ิ นิติบุคคลต่างชาต ิ นิติบุคคลต่างชาต ิ นิติบุคคลต่างชาต ิ 14,730.46 ** เลิกกิจการ 

4 พอสโก เอ็นจิเนียริ่ง คอมปานี., ลิมิเต็ด นิติบุคคลต่างชาต ิ นิติบุคคลต่างชาต ิ นิติบุคคลต่างชาต ิ นิติบุคคลต่างชาต ิ 5,028.49 ** เลิกกิจการ 

5 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด ไทย 100.00% ไทย ไทย ไทย 4,005.45 0.03 

6* บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส )ไทยแลนด์ (จ ากัด  ไทย 100.00% 
แต่ สัดส่วนท่ีแท้จริง 

ไทย 45.17 % 
ต่างชาติ 54.83 % 

ไทย 1 : 3 ต่างชาติ 3,294.81 0.02 

7 บริษัท โครเนส )ไทยแลนด์ (จ ากัด  เยอรมัน 100.00% เยอรมัน ต่างชาติ ต่างขาต ิ 3,066.67 0.02 
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 บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น สัญชาติ 
ของบริษัท 

สัดส่วนกรรมการ 
ไทย : ต่างชาติ 

สัญชาติ 
ตามสัดส่วนของกรรมการ 

รายได้รวม 

ปี พ.ศ .2558 

(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 

(ร้อยละ) 

8 บริษัท บรูเนล เทคนิคัล เซอร์วิส )ไทยแลนด์(  ไทย 51% 
ดัช 49% 

ไทย ต่างชาติ ต่างชาติ 2,847.46 0.02 

9 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ไทย 100.00% ไทย ไทย ไทย 2,108.21 0.02 

10 บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ )ประเทศไทย (จ ากัด  อเมริกัน 100.00% อเมริกัน 3 : 3 ต่างชาติ 

(ตามสัดสวนการถือหุ้น) 

2,004.95 0.01 

11 บริษัท อีมาส เอ็นเนอร์ย่ี เซอร์วิสเซส )ไทยแลนด์ (จ ากัด  สิงคโปร ์100.00% สิงคโปร ์ 2 : 2 ต่างชาติ 

(ตามสัดสวนการถือหุ้น) 

1,597.05 0.01 

12 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จ ากัด ไทย 100.00% ไทย ไทย ไทย 1,355.26 0.01 

13 บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย (

จ ากัด 
ไทย 50% 

ฝรั่งเศส 49% 
ไทย 2 : 3 ต่างชาติ 1,200.40 0.01 

14 บริษัท เจ.เอส.เท็คนิคัล เซอร์วิสเซส จ ากัด ไทย 100.00% ไทย 1 : 2 ต่างชาติ 1,040.40 0.01 

15 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด 
ไทย 100.00% ไทย ไทย ไทย 987.22 0.01 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
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แม้ว่าบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด จะถูกถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยร้อย

ละ 100 ก็ตาม แต่หากวิเคราะห์สัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริงจะพบว่ามีการถือหุ้นเชิงซ้อนของนิติบุคคลต่างชาติ

ด้วย  ในกรณีนี้แม้ว่าบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่เข้ามาถือถือหุ้นร้อย

ละ 100 แต่ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างบุคคลสัญชาติไทยร้อยละ 1.44  บริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.53 และนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ร้อยละ 49.03  อย่างไรก็ดี  แม้ว่า

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นบริษัทสัญชาติไทยก็ตามแต่ว่าบริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้น

ต่างชาติอยู่ร้อยละ 11.71  เพราะฉะนั้น เมื่อนับสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จ ากัด จะพบว่ามีผู้ถือหุ้นจากต่างชาติถึงร้อยละ 54.83 ดังปรากฎในรูปที่ 5 

รูปที่ 5 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย 

 ในลักษณะเดียวกัน บริษัท ซียูแอล จ ากัด ซึ่งมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยอยู่ร้อยละ 66.7 แต่เมื่อ

วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยโดยบริษัท ยูนิไทย วิปยาร์ด แอนด์ เนติเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้น

ต่างชาติอยู่ร้อยละ 44.69 และผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยอีกรายหนึ่งคือบริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือ
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หุ้นต่างชาติอยู่ร้อยละ 44.32 เพราะฉะนั้นเมื่อนับสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท ซียูแอล จ ากัด จะพบว่ามี

ผู้ถือหุ้นจากต่างชาติถึงร้อยละ 63.03 ดังปรากฎในรูปที่ 6 

รูปที่ 6 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ซียูอีแอล จ ากัด 

 
ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย 

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทบริการทางวิศวกรรมที่มีรายได้มากที่สุด 

15 รายในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีบริษัทที่เป็นต่างชาติโดยพฤตินัยหรือโดยนิตินัยรวม 7 บริษัท ซึ่งสะท้อนให้

เห็นว่า บริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการให้บริการทางวิศวกรรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญแม้

กฎหมายจะห้ามมิให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจนี้ก็ตาม 

8.2.2 สภาพการแข่งขัน 

หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดตามสัดส่วนรายได้ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าธุรกิจบริการทางวิศวกรรม เป็น

ธุรกิจที่มีการกระจุกตัวไม่มากนัก โดยบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 2 รายซึ่งได้แก่ บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัท ซียูอีแอล จ ากัด มีส่วนแบ่งตลาดเพียง 23% ดังปรากฎในรูปที่ 7 อย่างไรก็ตาม อาจมีการกระจุกตัว

ในบางพ้ืนที่หรือหรือบางประเภทโครงการโดยเฉพาะตลาดภาครัฐ เนื่องจากอาจมีการก าหนดเงื่อนไขหรือเป็น

โครงการที่มีบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีรายที่สามารถด าเนินโครงการได้ 
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รูปที่ 7 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทท่ีมีรายได้สูงสุดสองอันดับแรกในปี พ.ศ. 2558 

 
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

หากพิจารณาบทบาทของบริษัทต่างชาติตามสัดส่วนรายได้ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าบริษัทต่างชาติเข้า

มามีบทบาทอย่างมากในตลาดธุรกิจบริการทางวิศวกรรม โดยบริษัทต่างชาติทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยที่มี

รายได้สูงสุด 2 ราย ซึ่งได้แก่ บริษัท ซียูอีแอล จ ากัด และบริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง คัมพานี ลิมิเต็ด 

สาขาประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 22 ดังปรากฎในรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทต่างชาติที่มีรายได้สูงสุดสองอันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558 

 
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทีทีซีแอลฯ
12%

บริษัท ซียอีูแอลฯ
11%

บริษัทอื่นๆ
77%

บริษัท ซียอูีแอลฯ
11%

บริษัท นิปปอนฯ
11%

บริษัทอื่น ๆ 
78%
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8.3 แนวโนม้การเข้ามาประกอบธุรกิจของต่างชาติ 

การเข้ามาลงทุนของต่างชาติในธุรกิจบริการวิศวกรรมในประเทศไทยที่ผ่านมาได้ช่วยยกระดับ

วิศวกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้และความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับวิศวกรรมระดับสูงให้แก่วิศวกรไทย ส่งผลให้บริการทางวิศวกรรมรวมถึงวิศวกรในประเทศมี

ประสบการณ์และผลงานในการให้บริการที่ปรึกษาในโครงการก่อสร้างที่มีความซับซ้อนขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่ง

สามารถแข่งขันกับบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติได้ในปัจจุบันยกเว้นเฉพาะโครงการที่มีลักษณะพิเศษ เช่น โครงการ

ก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น  

บทบาทของบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมต่างชาติในอนาคตขึ้นอยู่กับกฎ ระเบียบสองเรื่อง คือ 

กฎระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สามารถยื่นประมูลเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างของ

ภาครัฐออกตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และ กฎ ระเบียบของสภาวิศวกรรมเกี่ยวกับการ

ออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพให้แก่คนต่างด้าว  หากมีการเปิดเสรีกิจการก่อสร้างของภาครัฐโดยมีการ

ยกเลิกเงื่อนไขว่าบริษัทที่ปรึกษาหลักในโครงการก่อสร้างของภาครัฐต้องเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทย บริษัท

ต่างชาติก็จะสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดภาครัฐมากยิ่งข้ึน 

 ในขณะเดียวกัน หากสภาวิศวกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งระเบียบที่

เกี่ยวข้องในการให้ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพแก่คนต่างด้าว เช่น มีการออกข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษ มี

กระบวนการรับรองวิศวกรจากต่างประเทศตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ฯลฯ ก็จะท าให้วิชาชีพวิศวกร

ต่างชาติสามารถเข้ามาให้บริการวิศวกรรมได้อย่างเป็นเอกเทศ ไม่ต้องร่วมกับบริษัทวิศวกรไทย  ในกรณี

ดังกล่าว บทบาทของบริษัทที่ปรึษาต่างชาติจะมีมากขึ้น อย่างไรก็ดี การขยายตัวของบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติก็

จะส่งผลดีต่อวิศวกรไทย เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีแรงจูงใจที่จะจ้างวิศวกรไทยเพราะมีค่าจ้างที่ต่ ากว่าวิศวกร

จากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และ การปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรต่างชาติมีข้อจ ากัดเรื่องภาษาซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบ

ที่ถาวรของวิศวกรไทย 

8.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเป็นธุรกิจที่บริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการ

ให้บริการค่อนข้างมาก โดยมีบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่เป็นนิติบุคลต่างชาติในกรณีที่บริษัทดังกล่าวได้รับ

สิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนหรือจากความตกลงการค้าเสรีหรือสนธิสัญญาแบบทวิภาคี และมีบริษัทที่

ปรึกษาวิศวกรรมอีกจ านวนหนึ่งที่เป็นบริษัทสัญชาติไทยในเชิงนิตินัยหากแต่เป็นบริษัทต่างชาติในเชิงพฤตินัย

อันเป็นผลจากการถือหุ้นทางอ้อมของผู้ลงทุนต่างชาติ   
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แม้บริษัทต่างชาติจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในธุรกิจนี้ แต่ในส่วนของตลาดบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม

ก่อสร้างซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดจากตลาดบริการวิศวกรรมหลากหลายด้าน (เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน

พลังงาน ฯลฯ) บริษัทที่เป็นนิติบุคคลไทยยังมีความได้เปรียบเนื่องจากกฎ กติกาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมี

ข้อก าหนดว่าบริษัทที่ปรึกษาที่จะรับงานของภาครัฐได้จะต้องเป็นบริษัทสัญชาติไทยเท่านั้น  ท าให้บริษัทที่

ปรึกษาต่างชาติต้องเข้าร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาไทยซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาหลัก( lead firm) ในรูปแบบของ กิจการ

ค้าร่วม (consortium)   ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทที่ปรึกษาไทย  เนื่องจากการท าโครงการร่วมกันบริษัทที่

ปรึกษาต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทที่ปรึกษาไทยยังไม่เคยมีผลงาน 

(portfolio) เช่น การก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูง หรือ อาคารที่สูงเกิน 80 ชั้นเป็นต้น  ท าให้การประมูล

โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวในอนาคตไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาบริษัทที่ปรึกษา

ต่างชาติอีก 

การเปิดเสรีกิจการบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมโดยเปิดให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามาลงทุนในกิจการ

ดังกล่าวโดยไม่จ ากัดสัดส่วนหุ้นส่วนนั้นน่ามีผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวไม่มากนัก  เนื่องจาก

บริษัทที่ปรึกษาฯ ยังต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของสภาวิศวกรเกี่ยวกับโครงสร้างของกรรมการของบริษัทที่

ปรึกษาวิศวกรรมที่ขึ้นทะเบียนว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ซึ่งใน

ปัจจุบันจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นเนื่องจากข้อสอบเป็นภาษาไทย   นอกจากนี้แล้ว ข้อจ ากัดเรื่องสัญชาติ

ของบริษัทที่ปรึกษาที่ยื่นประมูลโครงการก่อสร้างของภาครัฐจะท าให้บริษัทที่ปรึกษาต่างชาติเสียเปรียบบริษัท

ที่ปรึกษาไทยในการแข่งขันในตลาดภาครัฐอีกด้วย 

คณะผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นที่ส าคัญกว่าเรื่องหุ้นส่วนต่างชาติในการพัฒนาธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรม คือ เรื่องการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่สามารถเข้ามาถ่ายทอดความรู้และข้อมูลให้วิศวกรไทย  ซึ่ง

ในปัจจุบันมีข้อจ ากัดมากกมาย รัฐจึงควรพิจารณาที่จะปรับปรุงกฎกติกาเพ่ือให้บริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมใน

ประเทศไทยสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้ง่ายขึ้นดังนี้ 

(1) อนุญาตให้สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ (specialist) ได้โดยไม่ต้องผูกโยงกับโครงการ โดยมี

เงื่อนไขว่าผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะต้องมีถ่ินที่พัก (residence) ในประเทศไทย 

(2) เพ่ิมต าแหน่งที่สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น จากเดิมที่อนุญาตให้ เป็น

ผู้บริหารโครงการได้ อาจเพ่ิมต าแหน่ง “รองผู้จัดการโครงการ” หรือ “หัวหน้าส่วนงาน” ด้วย

เป็นต้น เพ่ือให้บริษัทที่ปรึกษาในประเทศมีความยืดหยุ่นในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการพ่ึงพา

ประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในโครงการที่มีความซับซ้อนในเชิงเทคนิคสูง  

(3) ทบทวนระเบียบกรมการจัดหางาน  ก าหนดให้ นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียน

ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียน นิติบุคคลในต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 3 ล้านบาท 

สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้ 1 คน และให้เพ่ิมขึ้นหนึ่งคนต่อขนาด การลงทุนทุก 2 หรือ 
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3 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 คน ข้อก าหนดดังกล่าวท าให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ขนาดเล็ก

เสียเปรียบเพราะมีเงินทุนที่จ ากัดจึงไม่ได้รับโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และ

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเช่นเดียวกับบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ 

(4) ทบทวน หลักเกณฑ์ ที่ออกตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทีก าหนดให้ต้องมีการ

จ้างงานคนไทย คือ ลูกจ้างคนไทย 4 คนต่อการจ้างงาน คนต่างด้าว 1 คน เพราะบางครั้งบริษัท

ที่ปรึกษาฯ มีความจ าเป็นที่ต้องจ้างผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติจ านวนมากในการรับงานที่ขาด

ประสบการณ์ 

 หากการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสะดวกมากขึ้น บริษัทที่ปรึกษาฯ ในประเทศก็จะมีศักยภาพในการ

ให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมส าหรับโครงการที่มีความซับซ้อนในเชิงเทคโนโลยี โดยไม่ต้องพ่ึงพาบริษัทที่ปรึกษา
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9. ธุรกิจโทรคมนาคม 

9.1 บทน า 

ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจดิจิตอลที่ขับเคลื่อนโดยพลังของ
ข้อมูล  โดยการน าเอาไอทีเข้ามาใช้ในการท านวตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลง
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ เนื่องจากการสื่อสารข้อมูลปริมาณสูงได้อย่าง
รวดเร็วเป็นหัวใจของเศรษฐกิจดิจิตอล ประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพของบริการ
โทรคมนาคมของประเทศจึงเป็นตัวก าหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจในอนาคต 

ธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคตมีโอกาสในการขยายตัวสูงมาก โดยมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
หัวจักรเนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับเทคโนโลยีไอทียุคใหม่
ที่อยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ การเรียกแท็กซี่ 

การเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนการใช้ internet of things (IoT) หรืออินเทอร์เน็ตในทุกอย่างใน
ชีวิตประจ าวนั  เช่น การเปิด -ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไดดิา ที่บ้านแบบรีโมต การส่งข้อมูลสุขภาพให้กับ
แพทย ์หรือ การดูกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ที่บ้าน เป็นต้น   

ธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น  เนื่องจากจะไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจอ่ืนๆ 
ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจ  บริษัทโทรคมนาคมในอนาคตอาจต้องจับมือกับ
ธุรกิจอ่ืนๆ ในการสร้างรายได้ เช่น กับบริษัทผลิตเกมส์ออนไลน์เพ่ือขายเกมส์ให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัท
ค้าปลีกเพ่ือพัฒนารูปแบบการโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น SMS โรงพยาบาลเพ่ือท าแอพพลิเคชั่น
เพ่ือให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการกับแพทย์ เป็นต้น  นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการ
โทรศัพท์มือถือในอนาคตจะต้องลงทุนในโรงข่ายการสื่อสารที่เพียงพอในการรองรับการสื่อสารข้อมูล
อันมหาศาล เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2020 หรืออีกเพียง 3 ปีข้างหน้าจะมีอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถึง 2 หมื่นล้านเครื่อง ซึ่งอาจไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เช่น มิเตอร์
ไดดิาอัจฉริยะ ซึ่งจะส่งข้อมูลการใช้ไดดิาไปที่ศูนย์กลางประมวลข้อมูลการใช้ไดดิา เป็นต้น 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมในยุคต่อไปจะต้องพัฒนา cloud infrastructure และ Network 
Functions Virtualization (NFV) เป็นต้น 
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9.2 ภาพรวมธุรกิจโทรคมนาคมไทย 

9.2.1 การพัฒนาของตลาดโทรคมนาคมของไทย 

คณะผู้วิจัยแบ่งตลาดโทรคมนาคมของไทยออกเป็น 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต 
ตลาดการบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน และตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงสร้างตลาดในช่วงก่อนปี 
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ไทยต้องเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมตามข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก มี
ลักษณะดังนี้ 

ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต 

ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตในอดีตมีผู้ให้สัมปทานรายเดียวคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
(กสท.) (ในปี พ.ศ. 2545 ถูกแปรรูปแยกออกเป็นรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) (CAT) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) ซึ่งยังผูกขาดการสื่อสารระหว่างประเทศอีก
ด้วย อนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2545 กสท. ให้สัมปทานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชน (Internet Service 
Provider – ISP) ไปแล้วมากกว่า 30 ราย และมีผู้ให้บริการทั้งแบบลูกค้ารายบุคคลและรายองค์กรรวม
แล้วกว่า 10 ราย โดยมีรายใหญ่ เช่น บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด (KSC) 
บริษัท ซี.เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (Loxinfo) บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด ( Internet 
Thailand) บริษัทที่ยกตัวอย่างนี้มีหน่วยงานรัฐเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะ กสท.1 

แม้จะมีจ านวน ISP หลายรายพอให้เกิดการแข่งขันกันได้ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ กสท. 
ยังคงเข้าควบคุมราคาของ ISP  ผ่านการประกาศกรอบราคาสูงสุดและต่ าสุดที่ ISP สามารถคิด
ค่าบริการ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (2540) พบว่า ราคาต่ าสุดที่ กสท. ตั้งไว้
ยังสูงกว่าต้นทุนอยู่มาก ซึ่งไม่เอ้ือต่อการก าหนดค่าบริการที่คุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค และเมื่อ
เทียบค่าบริการกับต่างประเทศแล้ว ก็พบว่าค่าบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ในช่วงปี 2540-
2545 ค่าบริการของ กสท. ยังคงสูงกว่าในตลาดต่างประเทศร้อยละ 40 (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ 
ธราธร รัตนนฤมิตศร (มิถุนายน 2545)) 

ตลาดบริการโทรศัพท์พื้นฐาน 

ตลาดการบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมายังเป็นตลาดบริการที่
ผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย (Oligopolistic market) ไม่แตกต่างจากในปัจจุบันมากนัก ในส่วนของ
ตลาดการบริการโทรศัพท์ พ้ืนฐาน มีผู้ ให้บริการหลัก 3 ราย แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 1 ราย คือ

                                           
1 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์และ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. 2540. สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย. 
https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/12/A63.pdf 
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องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ท.ศ.ท.) (ถูกแปรรูปเป็น บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในปี พ.ศ. 2545 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) ในปี พ.ศ. 2548) และ
เอกชนผู้ได้รับสัมปทาน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ซี.พี. เทเลคอม มิวนิเคชั่น จ ากัด (จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2536 เป็น บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (TA) ซึ่งเป็นชื่อ
เป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (TRUE) ในปี พ.ศ. 2546) และ บริษัท ทีที แอนด์ที จ ากัด 
(มหาชน) (TT&T) (ยุติให้บริการในปี พ.ศ. 2560) 

โดยในปี พ.ศ. 2535 ท.ศ.ท. ให้สัมปทานบริการโทรศัทพ์พ้ืนฐานในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 2.6 ล้านเลขหมายแก่บริษัท ซี.พี. เทเลคอม มิวนิเคชั่น จ ากัด เป็นเวลา 25 ปี (ถึงปี 2560)2 
และในปี พ.ศ. 2537 ได้ให้สัมปทานการบริการในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 1.5 ล้านเลขหมาย แก่บริษัท ทีที 
แอนด์ที จ ากัด (มหาชน) (TT&T)3  

ตลาดโทรศัพท์พ้ืนฐานไทยช่วงปี พ.ศ. 2545 พัฒนาจนมีผู้ใช้บริการ 6.48 ล้านเลขหมาย 4 แต่
ค่าบริการโทรศัพท์ของไทยยังคงสูงเมื่อเทียบกับตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอ านาจ
กึ่งผูกขาดของผู้ประกอบการน้อยราย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตศร (มิถุนายน 
2545) วิเคราะห์ว่า ประเทศไทยมีอัตราค่าโทรศัพท์ทางไกลในประเทศต่อนาทีในปี พ.ศ. 2545 สูงกว่า
ค่าบริการของบริษัท Telekom Malaysia เกือบสองเท่า และสูงกว่าบริษัท PLDT ของประเทศ
ดิลิปปินส์สี่เท่า 

ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ในส่วนของตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีโครงสร้างเป็นตลาดผู้ให้บริการน้อยรายและ
มีจุดเริ่มต้นจากการให้บริการของรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกับบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน โดย ท.ศ.ท. เริ่ม
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นรายแรกในปี พ.ศ. 2529 ในยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้ว
น้ าหนัก 1-5 กิโลกรัม ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีจัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทยให้บริการคลื่น
ความถี่ 800 MHz และมีการน าเข้าเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์ทีม่ีขนาดเล็กลงกว่าเดิม 

รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งเริ่มให้สัมปทานการขยายโครงข่ายและสิทธิให้บริการแก่เอกชน ในปี 
พ.ศ. 2533 ท.ศ.ท. ให้สัมปทานแบบ Build to Transfer5 คลื่น 900 MHz เป็นเวลา 20 ปี แก่บริษัท 
แอดวานซ์ อินโดร์ เซอร์วิส จ ากัด (AIS) ซึ่งให้บริการภายใต้ชื่อการค้า Cellular 9006 ในปี พ.ศ. 2534 

                                           
2สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยาย บริการโทรศัพท์ในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวง จ านวน 2.6 ล้านเลขหมาย 
3สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ 1.5 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค 
4 บริษัท ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย จ ากัด อ้างใน Positioning 31 .มกราคม .2549 
5 ผู้ได้รับสัมปทานจะเป็นผู้ลงทุนสร้างเครือข่ายทั้งหมดและโอนกรรมสิทธิเครือขา่ยให้แก่ผู้ให้สัมปทาน 
6 http://www.eng.mut.ac.th/article_detail.php?id=51 
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การสื่อสารแห่งประเทศไทยให้สัมปทานคลื่น 800 MHz แบบ Build-Transfer-Operateแก่บริษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (TAC) เป็นเวลา 27 ปี ซึ่งบริการภายใต้แบรนด์ 
Worldphone 800 ท าให้ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการเอกชน 2 ราย 

ในปี พ.ศ. 2537 AIS และ TAC เริ่มน าระบบ GSM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้แทนระบบ
แอนาล็อก ท าให้สัญญาณมีคุณภาพและครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น และให้บริการทั้งจ่ายรายเดือนและ
แบบเติมเงิน AIS ให้บริการ GSM 900 ส่วน TAC ให้บริการ Worldphone 1800 ในคลื่น 1800 MHz  

ปี พ.ศ. 2539 - 2540 วงการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทยมีผู้ให้บริการเอกชนเพ่ิมขึ้นอีกสอง
ราย ได้แก่ บริษัท ไวร์เลส คอมมูนิเคชั่นส์เซอร์วิส จ ากัด (WCS) ซึ่งมี TAC ถือหุ้นร้อยละ 49 และ 
บริษัท ดิจิตอลโดน จ ากัด (DPC) ซึ่งมีกลุ่มบริษัท สามารถ ถือหุ้นร้อยละ 80 บริษัททั้งสองแห่งเริ่มเข้า
มาให้บริการส่วนหนึ่งของคลื่น 1800 MHz แต่ในปี พ.ศ. 2543 WCS ถูกขายกิจการให้กับบริษัท เทเล
คอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (TA) ส่วน DPC ถูกกลุ่มบริษัทสามารถเจรจาแลกเปลี่ยนหุ้น
กับกลุ่มชินคอร์ปอเรชั่น ท าให้ย้ายบริการไปอยู่กับ AIS ซึ่งเป็นที่มาของ GSM 1800  

จ านวนผู้ให้บริการในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงลดลงเหลือ 3 ราย ได้แก่ AIS TAC (ซึ่งเปลี่ยน
ชื่อการค้าเป็น DTAC ในช่วงนี้) และ TA ซึ่งก าลังเข้าสู่ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่วงนี้เป็นช่วงที่
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายตัวจนมียอดขาย 7 ล้านเครื่อง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2544) อย่างไรก็ดี การ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่าผู้บริโภคไทยยังต้องจ่ายอัตราค่าบริการรายเดือนที่แพงกว่าผู้บริโภค
ในต่างประเทศ โดยอัตราค่าบริการรายเดือนของ AIS สูงกว่าค่าบริการของ Singtel ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
รายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์และ Celcom ของมาเลเซียเกือบหนึ่งเท่า (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธรา
ธร รัตนนฤมิตศร (มิถุนายน 2545)) 

ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ปีหลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 เหตการณ์ที่ส าคัญ 
ได้แก่ การแปรรูปรัฐวิสากิจ การพยายามเข้ามาแข่งขันของรายใหม่ซึ่งสุดท้ายต้องขายต่อกิจการและ
ออกจากตลาดไป และการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติ โดยในปี พ.ศ. 2545 รัฐได้แปรรูป ท.ศ.ท. 
เป็น บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเปลี่ยนเป็น TOT ในปี พ.ศ. 2548 และ แปรรูป
การสื่อสารแห่งประเทศไทยโดยแยกออกเป็นรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) (CAT) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หลักจากถูกแปรรูปแล้ว CAT ร่วมทุนกับ TOT 
ต้ังกิจการร่วมการค้าไทยโมบายให้บริการ GSM 1900 ในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ปี พ.ศ. 2551 TOT ซื้อหุ้น
ทั้งหมดมาบริหารเอง 

ในฝั่งของผู้ให้บริการเอกชน ในปี พ.ศ. 2545 เช่นเดียวกัน TA ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท Orange 
ของฝรั่งเศสตั้งบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จ ากัด เพ่ือเข้าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ Just Talk ใน
คลื่น 1800 MHz ท าให้ตลาดโทรศัพท์มือถือแข่งขันมากขึ้น  แต่ปี พ.ศ. 2547 Orange เห็นว่าการ
ลงทุนขยายโครงข่ายในไทยมีอุปสรรคและนโยบายบริษัทแม่ที่ต้องการลงทุนในทวีปยุโรปเท่านั้น จึง
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ถอนทุนออกจากประเทศไทยโดยขายหุ้นทั้งหมดให้ TA ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น TRUE บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ 
ด าเนินการต่อภายใต้ชื่อ True Move 

การร่วมทุนครั้งใหญ่กรณีท่ีสองเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2546 CAT และ Hutchison Telecom ของ
ฮ่องกง ร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเอกชนรายที่สี่เข้าสู่ตลาด
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ HUTCH  ในคลื่น 800 MHz แต่ปี พ.ศ. 2553 Hutchison 
Telecom ถอนตัวออกจากตลาด เนื่องจากขาดทุนจากการไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ให้บริการ
รายใหญ่ได้ ท าให้ลูกค้า HUTCH ติดต่อกับลูกค้านอกเครือข่ายไม่ได้7 TRUE จึงเข้าซื้อกิจการและได้
คลื่น 800 MHz มาด าเนินการ หลังจากที่ HUTCH ออกจากธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลาด
ดังกล่าวก็ไม่ได้มีผู้ให้บริการรายใหญ่เพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด 

หลังจากนั้นการเข้ามาด าเนินธุรกิจของเอกชนต่างชาติเปลี่ยนเป็นการถือหุ้นใหญ่ในบริษัทของ
ไทยแทน กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 บริษัทต่างชาติเข้ามาถือหุ้นบริษัทโทรคมนาคมไทยสอง
รายใหญ่ ได้แก่  บริษัท Singapore Telecommunications เข้าซื้อหุ้นกลุ่มชินคอร์ปอเรชั่น และกลุ่ม
บริษัท Telenor ของนอร์เวย์เข้าซื้อหุ้น DTAC จากบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี  จ ากัด 
(มหาชน) (UCOM) ของตระกลูเบญจรงคกุล8 

ธุรกิจโทรคมนาคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปิดเสรี เมื่อในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีพันธะผูกพันกับ
องค์กรการค้าโลกต้องเริ่มเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม 4 บริการ ได้แก่ โทรศัพท์พ้ืนฐาน แด็กซ์ โทรเลข 
และ เทเล็กซ์ แต่ว่าก็ยังพบว่ามีการเปิดเสรีน้อย ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ลงนามเปิดเสรีตลาด
โทรศัพท์มือถือ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตศร (มิถุนายน 2545)) 

การก ากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคม 

การที่มีการผูกขาดโดยผู้ให้บริการเพียงรายเดียวหรือน้อยรายอย่างตลาดโทรคมนาคมของไทย
จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลที่เข้มงวดเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคม นอกจากนี้  คลื่นความถี่ยังถือเป็น
ทรัพยากรของรัฐที่จ าเป็นต้องถูกจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรก ากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมที่เป็นอิสระจากภาคธุรกิจและภาคการเมือง 

กลไกการก ากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมที่เป็นอิสระของไทยมีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2543 เมื่อ
รัฐสภาออกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือตั้งองค์กรก ากับดูแลที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 2 แห่ง 
องค์กรแรกคือส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กทช.) ซึ่งดูแลกิจการ

                                           
7 Thaipublica. 30 เมษายน 2555. 
8 ผู้จดัการรายวนั .21 ตลุาคม 2548. 
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โทรคมนาคมแทนกรมไปรษณีย์โทรเลข แต่กว่าจะจัดตั้งส านักงานได้ก็ล่วงเข้ามาปี พ.ศ. 2547 แห่งที่
สองคือส านักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (ส านักงาน กสช.) 
ซ่ึงดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์แทนกรมประชาสัมพันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 ยุบส านักงาน กทช. และส านักงาน กสช. รวมกันเป็นส านักงาน กสทช. ในปัจจุบัน 

ในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรก ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของคนต่างด้าว 
กสทช. ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ 2554 ซึ่งถูกวิจารณ์ว่ามีนิยามเข้มงวดกว่า พ.ร.บ. การประกอบกิจการของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 25429 

9.2.2 การเข้าถึงบริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของบริการโทรคมนาคมไทย 

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ช่องทางการสื่อสารของประชาชนเปลี่ยนจากการใช้โทรศัพท์พ้ืนฐาน
เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่มากข้ึน เห็นได้จากจ านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพ่ิมข้ึนสวนทางกับโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
โดยในปี พ.ศ. 2544 มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เกิน 7 ล้านเลขหมายเท่านั้น แต่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็น 93.3 ล้านเลขหมายในปี พ.ศ. 2558 หลังการเปิดให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตามกลไก
ตลาดและให้ท าตลาดมีการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
โทรคมนาคม การสร้างระบบก ากับดูแลตลาด ท าให้มีการลงทุนขยายโครงข่ายเพ่ิมมากขึ้นทั่วประเทศ
และตลาดจ าหน่ายเครื่องลูกข่ายมีการแข่งขันมากกว่าแต่ก่อน ในขณะที่จ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์
พ้ืนฐานมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2549 ที่เคยมีจ านวนผู้ใช้ 7 ล้านเลขหมาย แต่ในปี พ.ศ. 2558 มี
อยู่ 5.6 ล้านเลขหมายเท่ากับเมื่อ 15 ปีที่แล้ว 

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย และความเร็วอินเทอร์เน็ตที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราค่าบริการต่อหน่วยที่ถูกลง ท าให้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตก าลังเป็น
ช่องทางสื่อสารที่ส าคัญของสังคมยุคอนาคต เช่น การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) ทั้งนี้ หากย้อน
ไปในช่วงปี พ.ศ. 2541 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมี 7 แสนคนเท่านั้น10 แต่ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 50.7 ล้านราย (ร้อยละ 70 ของประชากร)11 ในขณะที่หากมองย้อนไปในปี พ.ศ. 

                                           
9 Thaipublica. 30 เมษายน 2555. 
10 ข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ส านกังานสถิติแห่งชาต ิอ้างใน องัคณา จริณทิพย์ 
พิทกัษ์ ประถมพงศ์ ศรีนวล และ วิจิตรา หาญเชิงชยั  .2549 .  
11 องัคณา จริณทิพย์ พิทกัษ์ ประถมพงศ์ ศรีนวล และ วิจิตรา หาญเชิงชยั2549. . 
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2544 มีครัวเรือนเพียงร้อยละ 3 ทีเ่ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ในปี พ.ศ. 2558 ครัวเรือนไทยร้อยละ 52.2 
(10.8 ล้านครัวเรือน) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

แม้ครัวเรือนไทยจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและบริการโทรคมนาคมได้มากข้ึน แต่
การเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศไทยยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง การจัดล าดับดัชนีพัฒนาการทางไอซีที (ICT Development Index) พ.ศ. 2559 ของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยได้คะแนน 5.18 เต็ม 10 ซึ่ง
จัดอยู่อันดับที่ 82 จากทั้งหมด 175 ประเทศ ต่ ากว่าสิงคโปร์ซึ่งได้รับการจัดล าดับที่ 20 และมาเลเซี ย
ล าดับที่ 6112 

หากพิจารณาในรายดัชนีย่อย พบว่า ดัชนีย่อยที่ประเทศไทยได้คะแนนต่ า ได้แก่ (1) ดัชนีที่วัด
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนและของประชาชน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ 
(2) การเข้าถึงบริการโทรศัพท์ประจ าที่ตามท่ีปรากฎในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ดัชนีพัฒนาการด้านไอซีทีของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 

 
ที่มา: ITU (2016) 

การประเมินดังกล่าวชี้ว่า ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายสายโทรศัพท์และสาย
เคเบิลไปยังบ้านที่อยู่อาศัยเพ่ือให้มีบริการบรอดแบนด์ที่ใช้ตามบ้านมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การที่
ครัวเรือนเพียงร้อยละ 29.5 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดมีคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งยังต่ ากว่า

                                           
12 ITU. 2016.  
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มือถือที่มีอินเตอร์เน็ตความเรว็สูง

อินเตอร์เนต็ประจ าที่ทีม่ีความเรว็สูง
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ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 45.6 นั้น13 ท าให้ประชาชนขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส่งผล
ให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอัตราที่ต่ าและจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปต่ าด้วย โดยอัตรา
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนของไทยอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

รายงานดังกล่วได้มีการประเมินระดับการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและในระดับอุดมศึกษา
ด้วย ซึ่งพบว่า แม้การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชนไทยจะค่อนข้างสูง คือร้อยละ 86.2 แต่
อัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 51.4 ซึ่งถือว่าต่ ามาก ปัญหาด้านการศึกษานี้มีผลท า
ให้อัตราการเข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยของประเทศค่อนข้างต่ า 

9.3 โครงสร้างและการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมไทย 

กิจการบริการโทรคมนาคมสามารถแบ่งออกได้เป็นบริการหลัก 4 ประเภทได้แก่ บริการ
โทรศัพท์พ้ืนฐานที่ติดตั้งตามบ้าน (fixed line) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ และ บริการอินเทอร์เน็ต การศึกษานี้จะวิเคราะห์ เฉพาะในส่วนของบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตที่ เกี่ยวโยงกับการสื่อสารข้อมูล  (data) ซึ่งจะเป็นบริการที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจดิจิตอลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

9.3.1 โครงสร้างตลาด 

ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ในปัจจุบัน ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการทั้งหมด 5 ราย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรัฐวิสาหกิจสองราย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท จ ากัด 
(มหาชน)  และ กลุ่มบริษัทเอกชน 3 ราย ได้แก่ AIS (บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด) 
DTAC (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด) และ
TRUE (บริษัททรูมูดเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และ บริษัท เรียลมูด จ ากัด) (ดูตารางท่ี 1) 

การที่ค่าย TRUE และ DTAC แยกนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการโทรษศัพท์เคลื่อนที่เป็น 2 รายก็
เพ่ือที่จะแยกการด าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานที่ด าเนินการมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2535-2538 ซึ่งมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ให้แก่รัฐ ออกจากการด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบใบอนุญาตซึ่งเริ่มขึ้น
หลังจากมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2544 

ผู้ประกอบการทั้ง 5 รายมีผู้ถือหุ้นข้างมากเป็นไทย เนื่องจาก พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่

                                           
13 ITU. 2016. p. 243 
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สอง(ให้บริการโทรคมนาคมที่จ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล) และ แบบที่สาม (ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเอง และบริการแก่บุคคลทั่วไปจ านวนมาก(14 จะต้องมิใช่คนต่างด้าวตามนิยามของสัดส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวตามนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 15 

                                           
14 พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 7 บัญญตัิว่า  “ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
ลักษณะและประเภทที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมให้มีสามแบบ ดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก ่ใบอนญุาตส าหรับผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็น
กิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี  ทั้งนี้ เมื่อผู้ประสงค์จะประกอบกจิการลักษณะดังกล่าวได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
แล้ว คณะกรรมการต้องออกใบอนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 
(๒) ใบอนุญาตแบบที่สอง ได้แก ่ใบอนญุาตส าหรับผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมที่มีหรือไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการ
ประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือเป็นการประกอบกจิการที่ไม่มีผลกระทบโดยนยัส าคัญต่อการ
แข่งขันโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บรโิภค  ทั้งนี้ เมื่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลักษณะดังกล่าวได้ปฏิบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว คณะกรรมการต้องออกใบอนญุาตให้ประกอบ
กิจการได ้
(๓) ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนญุาตส าหรับผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการ
ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ านวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม หรือ
อาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจ าเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ  ทั้งนี้ เมื่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลักษณะ
ดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเห็นสมควรให้ออกใบอนุญาตแล้ว จึงจะประกอบกิจการได้ 
ผู้รับใบอนุญาตแบบทีห่นึ่ง แบบที่สอง หรือแบบที่สาม จะมีสิทธปิระกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทใด รวมทั้งมีขอบเขต
การให้บริการเพยีงใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซ่ึงต้องสอดคล้องกับลักษณะการประกอบกิจการของใบอนุญาตแต่
ละแบบที่ก าหนดตามวรรคสอง และต้องค านึงถึงการพัฒนาการให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่หลากหลาย รวมทั้งความเป็นธรรมใน
ระหว่างผู้ประกอบกจิการดว้ย 
ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ผูข้อรับใบอนุญาตต้องระบุว่าเป็นการขอรับใบอนุญาตแบบใด พร้อมทั้งต้องแจ้งลักษณะหรอืประเภทกิจการ
โทรคมนาคมที่ประสงค์จะด าเนินการด้วย และถ้าประสงค์จะเพิ่มการประกอบกจิการในลักษณะหรอืประเภทอื่นภายหลงัจากที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว จะตอ้งแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนเริ่มประกอบกจิการ ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติดว้ยก็ได้” 
15 พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 8 วรรคสาม บัญญัติว่า “ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว ในการนี้คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรอืบางประเภทที่เป็นนิติบุคคล
จะต้องก าหนดข้อหา้มการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวด้วยก็ได้ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(๔) บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถงึที่สุดว่ามีความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายว่าดว้ยโทรเลขและโทรศัพท์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สามต้องมีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกจิการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
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ตารางท่ี 1 ผู้ประกอบการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

กลุ่ม
บริษัท 

ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น สัดส่วนหุ้น สัญชาติในมติิ
ของการ
บริหารจดัการ 

TOT บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง  100% ไทย 
CAT บริษัท กสท จ ากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง  100% ไทย 

AIS บริษัทแอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด (AWN) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโดร์ เซอร์วสิ 
จ ากัด (มหาชน) 

100% ต่างชาติ 

DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (DTAC) 

Telenor Asia Pte Ltd. (สิงคโปร)์  42.6% ต่างชาติ 

บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
(ไทย) 

22.43% 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (ไทย) 7.07% 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ไทย) 5.58% 
ส านักงานประกันสังคม (ไทย) 1.8% 

 
HSBC (ฮ่องกง) 
State Street Bank Europe 
Limited (อังกฤษ) 
Chase Nominees Limited 
(อังกฤษ) 

2.74% 
1.01% 
0.63% 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
(DTN) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

99.99% ต่างชาติ 

True บริษัท ทรูมูดเอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (TUC) 

ทรู คอร์ปอเรช่ัน  100% ไทย 

บริษัท เรียลมูด จ ากัด (Real 
Move) 

บมจ. กรุงเทพอินเตอรเ์ทเลเทค ซึง่ 
บริษัท ทรูมูดเอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่นจ ากัด ถือหุ้น  

98.3% ไทย 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมรายงานสถานภาพตลาดโทรคมนาคม 
ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์หรือ  Corpus  

                                                                                                                          
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด ส าหรบัการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภทตามมาตรา ๗” 
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อย่างไรก็ดี หากวิเคราะห์ข้อมูลการถือหุ้นในหลายระดับชั้นตามที่ปรากฎในรูปที่ 2 ถึง 4 
พบว่า ผู้ประกอบการ 2 ราย คือ AWN และ DTAC มีการถือหุ้นแบบปิรามิดผ่านบริษัทโฮลดิ้งซึ่งหาก
ค านวณรวมถึงการถือหุ้นในระดับชั้นต่างๆ จะส่งผลให้คนต่างด้าวมีสัดส่วนของทุนเกินกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ 
การถือหุ้นของผู้ร่วมทุนท่ีเป็นต่างชาติมักถือใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 ถือตรงในนามของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวเอง เช่น Telenor Asia ซึ่งถือหุ้น 
DTAC 

 ถือผ่านบริษัทโฮลดิ้ง เช่น บริษัทไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย ซึ่งถือ
หุ้น DTAC 

 ถือผ่านบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย 

 ถือผ่านกองทุนที่ลงทุนโดยวานิชธนกิจ เช่น Chase Nominee ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่าง
ด้าว แต่อ าพรางตัวตนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจเป็นคนต่างด้าวหรือคนไทยก็ได้ 

รูปที่ 2 การถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ Business Online (corpus.bol.co.th) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และรายงานประจ าปี 
2559 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหต:ุ แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี มีสัญชาติสิงคโปร ์ 

  

แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค 

บมจ. แอดวานซ์ 
อินโ ร์ เซอร์วิส

(100%)

บมจ. อินทัช โ ลดิ งส์
(40.5%)

Singtel Global 
Investment (21%)

แอสเพน โฮลดิ้งส์ 
(19.5%)

แอนเดอร์ตั้น อินเวส
เม้นท์  (100%)

Littledown Nominees 
Limited (3.5%) + 

รายย่อยต่างชาติ 107 ราย
(3.2%)

ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
16.4%)

รายย่อยไทย 77,106 
ราย (36.4%)

ไทยเอ็นวีดีอาร์ (6%) 
Singtel Strategic 

Investments (23%)

ไทย 46.5% ต่างชาติ 23%

บริษัทสัญชาติไทย
บริษัทต่างชาติ

ไทย  52.8%ต่างชาติ 47.2%
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รูปที่ 3 การถือหุ้นของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (DTAC) 

 
 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิตบิุคคลในประเทศ Business Online (corpus.bol.co.th) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
หมายเหตุ: *วานิชธนกิจต่างชาติ ได้แก่ HSBC (ฮ่องกง) State Street Bank Europe Limited (อังกฤษ) และ Chase Nominees 
Limited (อังกฤษ) 

  

บริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น 

บริษัท ไทยเทลโคโฮลดิ้ง 
(22.4%) 

บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง 
จ ากัด (51%)

บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น 
จ ากัด (51%)

บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จ ากัด 
(51%)

ตระกูลเบญจรงคกุล 
(100%)

Telenor Southeast Asia 
Investment (49%)

Telenor Southeast Asia 
Investment (49%)

Telenor Southeast Asia 
Investment (49%)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (7.1%) 
+ 

บมจ. ทีโอที (5.6%) + ส านักงาน
ประกันสังคม (1.8%)

Telenor Asia (42.6%)
วานิชธนกิจ

ต่างชาติ 
(4.4%)

บริษัทสัญชาติไทย
บริษัทต่างชาติ

47%36.9%
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รูปที่ 4 การถือหุ้นของ บริษัท ทรูมู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (True Move H) 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิตบิุคคลในประเทศ Business Online (corpus.bol.co.th) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
หมายเหตุ: *บริษัทลูกของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และ ตระกูลเจียรวนนท์ ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (28%) บริษัทยูนีค 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด (7.25%) บริษัทไวด์ บรอด คาสท์ จ ากัด (4%) บริษัทซี.พี. อินเตอร์ดูิด (ไทยแลนด์) จ ากัด (3.3%)  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
โฮลดิ้ง จ ากัด (1.4%) บริษัทซี.พี.โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (1.1.%) และ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน) (0.8%) 
*วานิชธนกิจต่างชาติ  ได้แก่  Worth Access Trading Limited (3.1%) Credit Suisse Ag, Singapore Branch, Creative Light 
Investments Limited, Chase Nominees Limited, Ubs Ag Hong Kong Branch, State Street Bank Europe Limited 

ตลาดอินเทอร์เน็ต 

ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ซึ่งใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และตลาดบริการอินเทอร์เน็ตติดตั้งตามบ้านที่มีความเร็วสูง 
(broadband) ผู้ ป ระกอบการในตลาด อิน เทอร์ เน็ ต เคลื่ อนที่ มี  5  ราย เช่ น เดี ยวกั บ ตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจากเป็นการให้อินเทอร์เน็ตที่พ่วงไปกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรับตลาด
อินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์มีผู้ประกอบการ 9 รายตามที่ปรากฎในตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2: ผู้ประกอบการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น สัญชาติในมิติของ
การบริหารจัดการ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง 100% ไทย 
บริษัท ทริปเปิลท ีบรอดแบนด ์จ ากัด 
(มหาชน) (3BB) 

บริษัท อคิวเมนท์ 99.19% ซึ่งถือหุ้นโดย 
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 99.99% 
บมจ. จัสมินฯ  มีนายพิชญ ์โพธารามิก ถือหุ้น
ใหญ่ 25.85% และไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นใหญ่ที่
เป็นต่างชาต ิ

ไทย 

บริษัท ทรูมูดเอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น 

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
(100%)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ 
ตระกูลเจียรวนนท์ 

(45.85%)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จ ากัด (5.4%)

China Mobile 
International Holdings 

(18%) 

วานิชธนกิจต่างชาติ 
(8.86%) 

บริษัทสัญชาติไทย
บริษัทต่างชาติ

51.3% 26.9%
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ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น สัญชาติในมิติของ
การบริหารจัดการ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(TRUE) 

บริษัทในเครือบริษัท เครือเจรญิโภคภณัฑ์ 
จ ากัด และ ตระกลูเจยีรวนนท์ อันได้แก่ เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ (28%) บริษัทยูนคี เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด (7.25%) บริษัทไวด์ บรอด คาสท์ 
จ ากัด (4%) บริษัทซี.พี. อินเตอร์ดูิด (ไทย
แลนด์) จ ากัด (3.3%)  บริษัทเจรญิโภคภัณฑ์
โฮลดิ้ง จ ากัด (1.4%) บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด (1.1.%) และ บริษัท 
กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน) (0.8%) 

ไทย 

China Mobile International Holdings 
Ltd (18%)  
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (5.43%) 
วานิชธนกิจต่างชาติ (8.86%) ได้แก่ Worth 
Access Trading Limited (3.1%) Credit 
Suisse Ag, Singapore Branch, Creative 
Light Investments Limited, Chase 
Nominees Limited, Ubs Ag Hong Kong 
Branch, State Street Bank Europe 
Limited 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโด จ ากัด (มหาชน) (CS 
Loxinfo)  

บริษัทในเครือของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด (มหาชน) (ตามผังภาพที ่2.4) 

ไทย 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน)  

บริษัทร่วมทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3 
แห่งได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ บมจ. กสท และ บมจ. ที
โอที  

ไทย/รัฐวิสาหกิจ 

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 
โพรวายเดอร ์จ ากัด 

บริษัท IP Payment Solution 47% และ
ตระกลูว่องวัฒนะสิน 53% 

ไทย (ตระกลูว่อง
วัฒนสิน) 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ ากัด บมจ. จัสมินอินเตอรเ์นช่ันแนล 98.33%  
(บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล มนีาย พิชญ์ 
โพธารามิก ถือหุ้น 25.85% ส่วนบริษัทไทย
เอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นอันดับสอง ถือ 
6.63%) 

ไทย (ตระกลูโพธารา
มิก) 

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต็ 
จ ากดั 

บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต 
จ ากัด 99.84%  
(บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต 

ไทย 
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ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น สัญชาติในมิติของ
การบริหารจัดการ 

จ ากัด มี บริษัท เอ็มเคเอสซเีวิลด์ดอทคอม 
จ ากัด (บริษัทลูกของ บริษัท ทรู มลัติมเีดีย 
จ ากัด) ถือหุ้น 62.5% และ บมจ. จัสมนิ
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น 37.5% 

บริษัท สามารถ อินโดเนต จ ากัด บมจ. สามารถเทลคอม (ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน) ถือหุ้น 99.57%  
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน เป็นบริษัทไทยที่มี
ตระกลูวิไลลักษณ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ปรากฎ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นต่างชาต ิ

ไทย 

แหล่งข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมรายงานสถานภาพตลาด
โทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และ ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์หรือ  Corpus  

รูปที่ 5 การถือหุ้นของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโ  จ ากัด (มหาชน) 

  
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ Business Online (corpus.bol.co.th) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และรายงานประจ าปี 
2559 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหต:ุ แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี มีสัญชาติสิงคโปร ์ 

ซีเอส ล็อกซอินโ  

ดีทีวี เซอร์วิส 
(42%) 

ไทยคม

100%

อินทัช โฮลดิ้งส์ 
(41%)

Singtel Global 
Investment 

(21%)

แอสเพน โฮลดิ้งส์ 
(19.5%)

แอนเดอร์ตั้น อินเวส
เม้นท์ พีทีอี แอลทีดี  

(100%)

Littledown Nominees 
Limited (3.5%) + 

รายย่อยต่างชาติ 107 ราย
(3.2%)

ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
16.4%)

รายย่อยไทย 
77,106 ราย 

(36.4%)

ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
(6%)

วานิชธนกิจต่างชาติ 
10 ราย 17%

ไทยเอ็นวีดีอาร์  (3.3%) 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยไทย 

(5.5%)

Singapore 
Telecom Ltd  

(14%)
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9.3.2 สภาพการแข่งขัน 

สภาพการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มีลักษณะของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ
น้อยราย (oligopoly) เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นเอกชนสามราย อันได้แก่ AIS DTAC และ 
TRUE มีส่วนแบ่งตลาดที่ค านวณจากรายได้รวมกันสูงถึงร้อยละ 98 ของตลาด โดยกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 45 ในขณะที่รัฐวิสาหกิจสองแห่งคือ TOT และ CAT ไม่สามารถแข่งขันกับ
ภาคเอกชนได้ตามที่แสดงในรูปที่ 6 )  

ส่วนสภาพการแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ก็ไม่แตกต่างไปจากในกรณีของตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่าใดนัก เนื่องจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตควบคู่ไป
ด้วย แตกต่างกันเพียงท่ีรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งไม่ได้เข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ตามที่แสดงในรูปที่ 7 

ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเผชิญต้นทุนในแง่ตัว
เงินและเวลาส าหรับการสร้างโครงข่ายใหม่ โดยต้องลงทุนสร้างเสาสัญญาณอย่างน้อย 20,000 ต้นให้
ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ นอกจากนี้ การสร้างโครงข่ายใหม่ยังอาจเป็นการลงทุนซ้ าซ้อนและไม่มี
ประสิทธิภาพส าหรับเศรษฐกิจโดยรวม การเปิดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของ
ตัวเอง หรือ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ได้เข้าใช้โครงข่ายที่มีอยู่จะช่วยเพ่ิมการ
แข่งขันในตลาดทั้งสองตลาดนี้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) เช่น กลุ่ม
ลูกค้าธนาคารออมสิน (ของบริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จ ากัด)16  

รูปที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ไตรมาส 3 ปี 2559 

 
แหล่งข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  รายงานสถานภาพตลาด
โทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

                                           
16 ฐานเศรษฐกิจ. 27 เมษายน 2560.  

AIS
45%

DTAC
28%

TRUE
25%

TOT
0.21%

CAT
2%
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รูปที ่7  ส่วนแบ่งตลาดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ณ ไตรมาส 3 ปี 2559 

 
แหล่งข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  รายงานสถานภาพตลาด
โทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2559 

รูปที ่8 ส่วนแบ่งอินเทอร์เน็ตประจ าที่ความเร็วสูง ณ ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 

 
แหล่งข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  รายงานสถานภาพตลาด
โทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2559, หน้า 9. 

ส าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตประจ าที่ความเร็วสูง (บรอดแบรนด์) ซึ่งแม้จะมีผู้ให้บริการอยู่หลาย
รายรวมทั้งในต่างจังหวัด แต่ส าหรับตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับครัวเรือนยังเป็นตลาดที่มี
ลักษณะกระจุกตัวค่อนข้างสูง โดยมีผู้ให้บริหารเพียง 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 91.5 
ได้แก่ TRUE 3BB และ TOT (ดูรูปที่ 2.7) ผู้ประกอบการที่เหลือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย  ทั้งนี้ 

AIS, 47%

DTAC, 27%

TUC, 26%

3BB
34%

TRUE
39%

TOT
19%

อื่นๆ 
8%



9-18 

เนื่องจากบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ต้องติดตั้งตามบ้านผ่านสายเคเบิล และมีต้นทุนด้านเวลาใน
การด าเนินการสูงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาแข่งขันของผู้ให้บริการรายใหม่17 

จากข้อมูลในส่วนก่อนหน้านี้ TOT หรือเดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผูกขาด
บริการโทรศัพท์ประจ าที่ตามบ้าน ส่วน TRUE เป็นบริษัทเอกชนที่รับสัมปทานติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์
ประจ าที่ตามบ้านจ านวน 2.6 ล้านเลขหมายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปี พ.ศ. 2535 จาก
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย18 ในขณะที่ 3BB เป็นบริษัทในเครือจัสมินที่เช่าใช้โครงข่ายโทรศัพท์
ประจ าที่ของ TT&T ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานการติดตั้งโทรศัพท์ประจ าที่ในต่างจังหวัด 1.5 ล้านเลขหมาย
ในปี พ.ศ. 2535 จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย19 หากแต่ต่อมาบริษัท TT&T ล้มละลายและถูก
ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ลูกค้าโทรศัพท์
ประจ าที่กว่า 4 แสนรายไม่สามารถใช้บริการได้ จนกระท่ัง TOT มารับช่วงต่อ TT&T20 

 ผู้ประกอบการในตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์อีกสองราย ได้แก่ บริษัท สามารถ อินโด
เนต จ ากัด และ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโด จ ากัด (มหาชน) ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 
เนื่องจากไม่มีโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่เป็นของตนเอง ตลาดอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในประเทศ
ไทยยังมีลูกค้าค่อนข้างจ ากัดเนื่องจากมีต้นทุนสูง และเหมาะเฉพาะส าหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ในท้องที่
กันดาร ท าให้ไม่คุ้มในการเดินสายเคเบิลเท่านั้น 

แม้ตลาดโทรคมนาคมจะมีผู้ประกอบการน้อยราย แต่การแข่งขันค่อนข้ างเข้มข้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการแต่ละรายได้ลงทุนในการประมูลคลื่นความถี่เป็นวงเงินนับหลายหมื่นล้านบาท เช่น ใน
การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งเหมาะกับความเร็ว 4G ในปี พ.ศ. 2558 TRUE ชนะประมูล
ด้วยราคา 3.97 หมื่นล้านบาท AIS 4.1 หมื่นล้านบาท21 ท าให้จ าเป็นที่แต่ละรายต้องขวนขวายสร้าง
รายได้เพ่ือที่จะมาชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการทุกรายต้องลงทุนในการ
ขยายโครงข่าย 4G เพ่ือที่จะให้ครอบคลุมพื้นที่บริการมากที่สุดรวมทั้งลงทุนเพ่ิมเติมในการขยายความจุ
ของโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งแบบเคลื่อนที่
และบรอดแบรนด์ที่มีอัตราการขยายตัวสูง เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมใช้อิงานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

                                           
17 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นกัวิเคราะหห์ลักทรัพย์วันที ่23 มิถุนายน 2560 
18 โครงการร่วมการงานและร่วมลงทุนขยาย บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ เขตโทรศัพท์นครหลวง จ านวน 2.6 ล้านเลขหมาย สัญญาระหวา่ง
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2535  ถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560  http://www.ppp.sepo.go.th/project/view/42 
19 สัญญาร่วมการงานและรว่มลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๑.๕ ลา้นเลขหมายในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ญญาระหวา่งวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2537  ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 http://www.ppp.sepo.go.th/project/view/41 
20 Brandinside. 3 กุมภาพันธ์ 2560.  
21 อิสระสรรค์ กันทะอโุมงค์. 13 พฤศจิกายน 2558.  
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จากการดูหนัง ดังเพลง การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ซื้อสินค้าออนไลน์ ประกอบธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ ฯลฯ จึงต้องการแบนด์วิดธ์ (bandwidth) มากชึ้น  

ตัวอย่างเช่น AIS ได้ลงทุนในการวางโครงข่ายใยแก้วน าแสงเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น 6.8 เท่าในปี 2559 โดยจ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนจาก 
4.4 หมื่นราย เป็น 3 แสนรายภายใน 1 ปี22 ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ส่วนแบ่งตลาดสามารถ
เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง 

นอกจากคุณภาพของโครงข่ายการสื่อสารที่ต้องรวดเร็ว เสถียรและไว้วางใจได้แล้ว 
ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญแก่ดิจิตอลคอนเทนต์มากขึ้น ซึ่งจะแหล่งรายได้ส าคัญในอนาคต 
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอดต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเมินว่าอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต์มีมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท ในปี พ.ศ. 255823 ผู้ประกอบการจึงจะต้องพัฒนาระบบหรือ
แพลตดอร์มเพ่ือเชื่อมต่อกับผู้พัฒนาและให้บริการคอนเทนต์ เช่น วิดิโอ เกม หรือ ธุรกรรมทางการเงิน 
หรือ ระบบการช าระสินค้าออนไลน์ เป็นต้น24 ดังนั้นผู้ประกอบการที่ได้เปรียบนอกจากจะเป็นผู้มีเงิน
ลงทุน มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการวางโขงข่ายการสื่อสารแล้ว ยังต้องวางกลยุทธในการหา
พันธมิตรที่ท าแอพพลิเคชันและเนื้อหาที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการอีกด้วย25 

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่สามรายขึ้นอยู่กับจุดเด่น จุดด้อย
ของผู้ประกอบการแต่ละราย หากพิจารณาจากจ านวนฐานลูกค้า AIS มีฐานลูกค้ามากที่สุดคือ 41 ล้าน
เลขหมายในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมากกว่าฐานลูกค้าของ DTAC และ TRUE เกือบเท่าตัวและมีจ านวน
สถานีโครงข่ายมากกว่า DTAC (ดูตารางที่ 3) ในขณะที่ DTAC มีปริมาณแบนด์วิธมากที่สุดหลังจากที่
ได้ท าสัญญาใช้คลื่น 2300 MHz กับ TOT ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ท าให้ DTAC มีแบนด์วิธรวมจาก
คลื่นที่มีอยู่ 110 MHz แต่ข้อได้เปรียบดังกล่าวจะลดลงในปี พ.ศ. 2561 เมื่อ DTAC จะหมดสัมปทาน
คลื่น 850 MHz และ 2100 MHz ที่ได้จาก CAT ในอดีต และหาก DTAC ไม่สามารถประมูลคลื่นทั้ง
สองกลับมาได้ก็จะมีแบนด์วิธที่น้อยลงอย่างมีนัยส าคัญ  ณ เวลานี้ การประมูลคลื่นทั้งสองคลื่นนี้ยังไม่มี
ความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร  เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการรสรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม่  
มาแทนกรรมการชุดเก่าซึ่งหมดวาระเมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการประรกอบกิจการโทรคมนาคม
ฉบับใหม ่

                                           
22 บรษิัท แอดวานซ์ อินโดร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน). รายงานประจ าปี 2559.  
23 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอดต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2558.  
24 Economist Intelligence Unit . 11 November 2015 .  
25 อิสระสรรค์ กนัทะอโุมงค์.9 มีนาคม 2559. 
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ในส่วนของ TRUE จะได้เปรียบคู่แข่งในแง่ของการมีลูกค้าบริการรายเดือนที่ค่อนข้างสูง คือ 
ประมาณครึ่งหนึ่งของลูกค้าทั้งหมด ในขณะที่ลูกค้า AIS และ DTAC เพียงประมาณร้อยละ 20 ที่ใช้
บริการรายเดือน ท าให้ TRUE มีรายรับจากค่าบริการมั่นคงมากกว่าจากบริการแบบเติม นอกจากนี้แล้ว 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 ของ TRUE ชี้ว่า โดยเฉลี่ยลูกค้าบริการรายเดือนจ่ายค่าบริการรายเดือน
มากกว่าลูกค้าเติมเงินถึง 5 เท่า TRUE ยังหวังสร้างรายได้จากบริการโทรข้ามแดนจากฐานลูกค้า
ต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยจากการร่วมเป็นคู่ค้ากับ China Mobile ซึ่งมีฐานลูกค้าใน
ต่างประเทศ 1,130 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน 

ตารางท่ี 3 ศักยภาพของ AIS DTAC และ TRUE 

ชื่อผู้
ให้บริการ 

ลูกค้าและสถาน ี คลื่นความถี ่
จ านวนลกูค้า
ล้านเลขหมาย 
(สัดส่วนลูกค้า
เติมเงิน) 

สถาน ี คลื่นความถี ่
MHz 

ขนาดคลืน่
ความถี่ MHz 

ประเภท
สัญญา 

ปีสิ นสุดสิทธิใช้
คลื่น 

AIS 41 (84%) 3G 51200 
แห่ง 
4G 42100 
แห่ง 

900 10 ใบอนุญาต 2573 
1800 15 ใบอนุญาต 2576 
2100 15 ใบอนุญาต  2570 
2100 ไม่มีข้อมลู สัญญา

บริการข้าม
เครือข่ายกับ 
TOT 

2568 

DTAC 24.5 (80%) 3G และ 4G 
50,300 
แห่ง 

850 10 สัมปทาน
จาก CAT 

2561 

1800 25 ใบอนุญาต 2570 
2100 15 สัมปทาน

จาก CAT 
2561 

2300 60 สัญญากับ 
TOT 

2568 

TRUE 24.4 (51%) ไม่มีข้อมลู 850 15 สัญญา 
Wholesale 
จาก CAT 

2568 

900 10 ใบอนุญาต 2573 
1800 15 ใบอนุญาต 2576 

2100 15 ใบอนุญาต 2561 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (2560) 
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9.4 สรุปและเสนอแนะ 

การศึกษาโครงสร้างตลาดกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตพบว่า ธุรกิจนี้มีลักษณะ
การกระจุกตัวค่อนข้างสูง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 ราย (AIS DTAC และ TRUE) ที่ครองส่วน
แบ่งตลาดเกือบทั้งหมด ในขณะที่ 2 รายที่เหลือ (CAT และ TOT) เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
เป็นองค์กรของรัฐจึงขาดความคล่องตัวในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับเอกชน  

นอกจากนี้ จากจ านวนผู้ประกอบการเอกชน 3 ราย AIS และ DTAC เป็นบริษัทที่มีกลุ่มผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษัท โดย AIS มี Singtel 
Strategic Investments สัญชาติสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่ และ DTAC มี Telenor Asia สัญชาตินอร์เวย์ถือ
หุ้นใหญ่  ในขณะที่รายที่สาม คือ TRUE นั้น แม้จะเป็นบริษัทสัญชาติไทยทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัย 
แต่ก็ยังมีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner) ที่เป็นบริษัทต่างชาติที่ถือหุ้นข้างน้อยคือ China 
Mobile International Holdings Limited รัฐวิสาหกิจจีน (ฮ่องกง) ซึ่งเข้ามาซื้อหุ้น TRUE ในปี พ.ศ. 
255726 เนื่องจาก  TRUE ต้องการระดมเงินทุนที่ต้องน ามาใช้ในการขยายและปรับปรุงคุณภาพของ
โครงข่ายเพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งมีทุนต่างชาติอยู่ จึงสรุปได้ว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่ต้องใช้
ทั้งเงินทุนและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการสื่อสาร และความเชี่ยวชาญในการหาโอกาสในการ
สร้างรายได้จากแหล่งใหม่ ๆ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลที่นับวันจะยิ่ งผูกกับอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้ลงทุนจากต่างประเทศต้องบริหารจัดการโครงสร้างการถือหุ้นที่
ซับซ้อนดังกล่าวเป็นการสร้างต้นทุนโดยไม่จ าเป็น จึงควรมีการทบทวนข้อจ ากัดเรื่องการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวในกิจการโทรคมนาคมเพ่ือเปิดให้ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น 
เพราะเป็นที่ชัดเจนว่ากิจการนี้ต้องพ่ึงพาเงินทุนและความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ หากเราปิดกั้นมิให้
นักลงทุนต่างด้าวเข้ามามีบทบาทในกิจการนี้แล้ว ย่อมจะส่งผลการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมมี
จ ากัด    

การศึกษาของ OECD ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยมีการจ ากัดการถือหุ้นของบริษัท
ต่างชาติในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้มงวดมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งผ่อนปรน
ให้ต่างชาติถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ 49 ยกเว้นประเทศดิลิปปินส์ (ดูตารางที่ 4) จึงถึงเวลาที่ประเทศ
ไทยจะต้องพิจารณาผ่อนปรนข้อจ ากัดดังกล่าวหรือเปิดเสรีธุรกิจบริการโทรคมนาคมตามแนวทางที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ด าเนินการ 

                                           
26Khettiya Jittapong. 9 June 2014.  
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ตารางท่ี 4 การจ ากัดการถือหุ้นของบริษัทต่างชาติในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 8 ประเทศ
ในอาเซียน (ไม่รวมสิงคโปร์) 

ประเทศ  
(เรียงล าดับจากมีข้อจ ากัดน้อยทีสุ่ดไปมากที่สุด 

การจ ากัดการถือหุ้นของบริษัทต่างชาติ 

กัมพูชา ไม่ม ี
เมียนมาร ์ ไม่เกินร้อยละ 80 

มาเลเซีย ไม่เกินร้อยละ 70 
อินโดนีเซีย ไม่เกินร้อยละ 65 

สปป. ลาว อาจต้องร่วมทุนกับรัฐบาล 
เวียดนาม ไม่เกินร้อยละ 49 ถึงร้อยละ 70 

ไทย ไม่เกินร้อยละ 49 
ดิลิปปินส ์ ไม่เกินร้อยละ 40 

ที่มา: OECD, 2014  

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคมพบว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตรายที่สี่ เพ่ือที่จะให้มีการแข่งขันในตลาดในการให้บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น การมีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 40-50 ล้านราย แต่มีผู้ประกอบการเพียง 3 รายใหญ่จะท า
ใหผู้้ประกอบการไม่สามารถดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงและไม่สามารถรักษาระดับคุณภาพของบริการหากไม่
มีการลงทุนในการขยายโครงข่ายที่เพียงพอเพ่ือรองรับปริมาณข้อมูลการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นอย่างก้าว
กระโดด  ดังจะเห็นได้จากคุณภาพของบริการดูแลลูกค้าที่ยังไม่ดีนัก เช่น การเก็บค่าบริการในการใช้
บริการ  call center เป็นต้น   

นอกเหนือจากการปลดข้อบังคับเรื่องการถือหุ้นของธุรกิจต่างชาติในกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว หน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นผู้ก าหนดกฎกติกาในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมยังต้องพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเพ่ือที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถเข้ามาในตลาดได้ง่ายขึ้น  เพ่ือให้การเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีเรื่องที่
ต้องการด าเนินการอย่างน้อย 3 เรื่อง ดังนี้ 

 การแก้ไขค านิยามและข้อก าหนดห้ามเอกชนต่างชาติถือหุ้นให้ธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งมี
บัญญัติสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งเป็ฯกฎหมาย
แม่บทว่าด้วยการลงทุนของคนต่างด้าว 

 การปรับปรุงการบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการแบ่งให้ใช้โครงข่ายพ้ืนฐาน 
(Infrastructure sharing) ซึ่งเป็นช่องทางที่จะเอ้ือให้ MVNO ที่มีนวัตกรรมในการ
ให้บริการให้เข้ามาใช้โครงการข่ายโทรคมนาคมมากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโครงข่าย
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ใหม่ สิ่งที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงอันดับแรก คือ การติดตามให้บริษัทเจ้าของโครงข่าย
เปิดเผยข้อมูล เช่น สัญญาการแบ่งให้เช่าใช้โครงข่ายพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการราย
อ่ืนทราบถึงเงื่อนไขสัญญา การคิดค านวณค่าเช่า อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
และการใช้เงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 การแก้ปัญหาการขอใช้พ้ืนที่ตามกฏสิทธิแห่งทาง (right of way) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายพ้ืนฐานใหม่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการมากขึ้น 
โดยส านักงาน กสทช. ควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เอกชนผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ในการเจรจาเช่าที่ดินกับหน่วยงานรัฐเจ้าของที่ดิน 
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10. การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

10.1 บทน า 

ในปี 2559 ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ านวน 166 แห่ง โดยเป็นของ
ภาครัฐ 108 แห่งและของเอกชน 58 แห่ง1 หากพิจารณาการจัดอันดับของสภาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ แล้ว พบว่าคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยยังไม่ดีมากไม่ว่าจะ
ในระดับโลกหรือในระดับเอเชียก็ตาม โดยในการจัดล าดับล่าสุดของ Ranking Web of Universities 
ในปี 2560 นั้น มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของประเทศคือมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่
เพียงอันดับที่  45 ในเอเชียและอันดับที่ 433 ของโลกเท่านั้น  

นอกจากอันดับที่ไม่ค่อยสูงแล้ว อันดับของมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ยังตกลงอีกด้วยในช่วย
หลายปีที่ผ่านมา การที่คุณภาพของมหาวิทยาลัยไทยลดลงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศอ่ืนๆ 
เป็นประเด็นที่น่ากังวล เนื่องจากการที่มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพนั้น มีความส าคัญอย่างมากต่อ
การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและการท าวิจัยที่มีประโยชน์เพ่ือที่จะรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
ของรัฐบาลปัจจุบัน  

ธุรกิจบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยยังเป็นธุรกิจที่ปิด เนื่องจาก พ.ร.บ. 
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สาขาบริการทุกประเภท รวมถึงบริการด้าน
การศึกษาเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการไทยไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าว
ก าหนดให้ผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาให้บริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยสามารถขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการของคนต่างด้าวได้จากคณะกรรมการประกอบกิจการ
ของคนต่างด้าวได้  

แต่แม้ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะเปิดช่องให้คนต่างด้าวเข้ามาท า
กิจการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยหากได้รับใบอนุญาต แต่ข้อจ ากัดของกฎหมาย
ที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพ่ือควบคุมการศึกษาภาคเอกชนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้นกลับไม่ได้
เอ้ืออ านวยให้สามารถเปิดเสรีได้อย่างเต็มที่ ภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งอยู่
ภายใต้ความดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีข้อก าหนดบางมาตรา2 ที่อาจเป็นการ

                                           
1 http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show=4  
2 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550  
มาตรา 12 ผขูอรับใบอนุญาตตองเปนผมูีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มาตรา 30 กรรมการสภาสถาบันจ านวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย 
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จ ากัดสิทธิของคนต่างชาติในทางอ้อม เช่น มาตรา 12 ระบุว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้จัดตั้งอุดมศึกษาเอกชน และมาตรา 30 ที่ระบุว่ากรรมการ
สภาสถาบันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย เป็นต้น 

ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยจ านวนมากที่ขยายกิจการเป็นต่างประเทศ ไม่ว่าจะในรูปแบบของการ
เปิดสาขาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่นมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) ที่ได้เปิด
วิทยาลัยในเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน หรือการเปิด
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยพอมีบ้างแล้วแต่ถือว่ายังไม่มาก
เนื่องจากติดกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้น กฎระเบียบเกี่ยวกับสัญชาติ
ของสมาชิกสภามหาวิทยาลัย กฎระเบียบเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้าง
บุคลากรต่างชาติ และกฎระเบียบเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร เป็นต้น 

10.2 โครงสร้างและการแข่งขันในธุรกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

10.2.1  โครงสร้างตลาด 

ปัจจุบัน มีบริษัทในธุรกิจการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าทั้งหมด 48 แห่ง โดยในปี 2558 ผู้ประกอบการมีรายได้รวมกันทั้งหมดเกือบ 900 ล้านบาท โดย
ตารางที่ 1 ได้จัดแจงบริษัททุกรายในธุรกิจการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามสัดส่วนของตลาด ซึ่ง
ค านวณจากรายได้รวม   

ตารางท่ี 1: ผู้ประกอบการในธุรกิจการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

บริษัท 
รายได้รวมปี 2558 

(บาท) 
สัดส่วนตลาด 

(%) 
สัญชาติ สัญชาติ 

บริษัท ศรีปทุมการศึกษา จ ากัด 127,778,059.87 14.22 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เทคโนโลยีภาคใต้ จ ากัด 119,572,822.63 13.31 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ลานนาโปลิเทคนิค จ ากดั 105,407,497.62 11.73 ไทย 100% ไทย 

บริษัท สุปิต ิจ ากัด 105,391,539.78 11.73 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เวสเทิร์น ยู จ ากัด 86,803,578.00 9.66 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์
เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 

85,437,600.69 9.51 ไทย 
49% ต่างชาติ (สิงคโปร์) 

51% ไทย 

บริษัท สยามส่งเสริมการศึกษา 
จ ากัด 

40,002,525.49 4.45 ไทย 100% ไทย 
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บริษัท 
รายได้รวมปี 2558 

(บาท) 
สัดส่วนตลาด 

(%) 
สัญชาติ สัญชาติ 

บริษัท อริยวิทย์ จ ากัด 36,358,695.46 4.05 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ดับเบิลยูพี แอสเซทส์ จ ากดั 33,364,929.00 3.71 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จ ากดั 29,154,663.55 3.24 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ศรีวัฒนาการศึกษา จ ากดั 23,326,942.72 2.60 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ฟาร์อีสต์ แสตมฟอรด์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

22,567,100.11 2.51 ไทย 
7.125% ต่างชาติ (สิงคโปร์) 

92.875% ไทย 

บริษัท วีแบค จ ากัด 19,779,380.54 2.20 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เทคโนโลยีนครปฐม จ ากัด 17,492,008.08 1.95 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เอสแบคกรุ๊ป จ ากัด 16,267,071.08 1.81 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เดอะ เมจิก โมเม้นท์ จ ากัด 7,723,733.61 0.86 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ทีดับบลิวอี เทคนิคอล จ ากดั 4,340,149.95 0.48 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เทคโนโลยีวานรนิวาส จ ากดั 4,221,238.80 0.47 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ชรินรัตน์ฝาง จ ากัด 3,303,943.91 0.37 ไทย 100% ไทย 

บริษัท พ่อแม่ครูอาจารย์ จ ากัด 2,951,191.75 0.33 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ไทยลอว ์จ ากัด 1,459,980.00 0.16 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา 
จ ากัด 

1,411,574.00 0.16 ไทย 100% ไทย 

บริษัท โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี 
จ ากัด 

1,200,000.00 0.13 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เกษมบัณฑติ จ ากัด 960,000.00 0.11 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ศูนย์พัฒนาการอ่าน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

778,711.19 0.09 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เทเรซาเลขานุการ จ ากัด 598,029.99 0.07 ไทย 100% ไทย 

บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นานาชาติ จ ากัด 

396,263.96 0.04 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เจมส ์บริหารธรุกิจ จ ากัด 228,000.00 0.03 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ 103,523.84 0.01 ไทย 100% ไทย 
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บริษัท 
รายได้รวมปี 2558 

(บาท) 
สัดส่วนตลาด 

(%) 
สัญชาติ สัญชาติ 

จ ากัด 

บริษัท การศึกษา ไอ-แมท จ ากัด 90,648.00 0.01 ไทย 100% ไทย 

บริษัท สินธุรัตน์ จ ากดั 57,695.29 0.006 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เอสวีไอที อินเตอรเ์นช่ันแนล 
จ ากัด 

9,013.44 0.001 ไทย 100% ไทย 

บริษัท สารสนเทศ บางบัวทอง 
จ ากัด 

9,000.00 0.001 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ศิริวิริยะกุล จ ากดั 7,441.48 0.0008 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ไทย กรีนฮาร์ท จ ากัด 4,536.99 0.0005 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ทรินิตี้ บิวซิเนส แมเนจเมนท์ 
จ ากัด 

1,583.33 0.0002 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ต้นคิดอุดมศึกษา จ ากัด 1,240.00 0.0001 ไทย 100% ไทย 

บริษัท ภูมิปัญญา อินเตอรเ์นช่ัน
แนล จ ากัด 

845.28 0.00009 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เอ็ม.พี.เอ็ดดเูคชั่น จ ากัด 751.66 0.00008 ไทย 100% ไทย 

บริษัท นกยูงทอง พีเอ็มซี จ ากัด 602.99 0.00007 ไทย 100% ไทย 

บริษัท เดอะ ซิตี้ สคูล จ ากดั N/A N/A ไทย 100% ไทย 

บริษัท เนเชอรัล เวลิด์ จ ากดั N/A N/A ไทย 100% ไทย 

บริษัท กองทุนภูมิไทยพัฒนา 2 
จ ากัด 

N/A N/A ไทย 100% ไทย 

บริษัท ทรอฟฟี ่แลนด์ โกลบอล 
จ ากัด 

N/A N/A ไทย 
0.5% ต่างชาต ิ(มาเลเซีย) 

99.5% ไทย 

บริษัท มหาวิทพิษณุโลก จ ากัด N/A N/A ไทย 100% ไทย 

บริษัท รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา 
จ ากัด 

N/A N/A ไทย 100% ไทย 

บริษัท สหนครสวรรค์พณิชยการ 
จ ากัด 

N/A N/A ไทย 100% ไทย 
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บริษัท 
รายได้รวมปี 2558 

(บาท) 
สัดส่วนตลาด 

(%) 
สัญชาติ สัญชาติ 

บริษัท ศูนย์อบรมการวิจัย 
นานาชาติ จ ากัด 

N/A N/A ไทย 100% ไทย 

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560), ฐานข้อมูลนิตบิุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 
หมายเหต:ุ สัดส่วนตลาดค านวณจากรายได้รวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

จากตารางที่ 2.1 สามารถสังเกตได้ว่าในอุตสาหกรรมการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีอยู่
เพียงสามบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นข้างน้อยได้แก่  

 บริษัท ฟาร์อีสต์ แสตมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าร่วมของมหาวิทยาลัย

นานาชาติสแตมฟอร์ด (Stamford International University) 

 บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมของวิทยาลัย

นานาชาติราฟเฟิลส์ (Raffles International College) 

 บริษัท ทรอฟฟ่ี แลนด์ โกลบอล จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมของวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 

(Raffles International College) 

ผังภาพที่ 1 นั้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทฟาร์อีสต์ แสตมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มี
ต่างชาติถือหุ้นอยู่ร้อยละ 7.125 ในชั้นแรก แต่หากพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นในทุกล าดับชั้นแล้ว 
พบว่าต่างชาติถือหุ้นรวมทั้งหมดถึงร้อยละ 48 ซึ่งแม้จะเป็นการถือหุ้นที่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่ง หากแต่เมื่อ
พิจารณาจากรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการพบว่าทุกคนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด จึงอาจสรุปได้ว่า 
แม้บริษัทฟาร์อีสต์ แสตมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย แต่สัญชาติใน
มิติของการบริหารจัดการเป็นต่างชาติ คือ บริษัท แอลอีไอ สิงคโปร์ โฮลดิ้ง 
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ผังภาพที่ 1 การถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสต์ แสตมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
หมายเหต:ุ กรอบเส้นทึบหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาไทย กรอบเส้นประหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาต่างด้าว 
* บริษัท แปซิฟิค สแตมฟอร์ด จ ากัด ไม่มีข้อมูลการถือหุ้นในฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2560 

ในลักษณะเดียวกัน  ผังภาพที่ 2 แสดงว่า  บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์) จ ากัด มีต่างชาติถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 49 และคณะกรรมการห้าจากหกท่านเป็นชาวต่างชาติ 
โดยทั้งนาย ปฐมสิทธิ์ หูมดา และนาย ณัฐวุฒิ วุฒิ ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการถึงแม้แต่ละคนจะถือหุ้นถึง 
1 ใน 4 ของบริษัท จึงถือได้ว่าถึงแม้บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด จะ
เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย แต่สัญชาติในมิติของการบริหารจัดการเป็นต่างชาติ โดย บริษัท ราฟเฟ้ิลส์ 
เอ็ดดูเคชั่น คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด สัญชาติสิงคโปร์ 

ผังภาพที่ 2 การถือหุ้นของ บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
หมายเหต:ุ กรอบเส้นทึบหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาไทย กรอบเส้นประหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาต่างด้าว 

บริษัท ฟาร์อีสต์ แสตมฟอร์ด 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

บริษัท ไทย เอ็ดยูเคช่ัน        
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (91.625%)

แอลอีไอ สิงคโปร์ โฮงดิ้งส์ 
พีทีอี แอลทีดี 
(44.3006%)

นาง ชนัญญา ภัทรประ
สิทธิ (27.8497%)

นาย ทม สิริสันต์
(27.8497%)

แอลอีไอ สิงคโปร์ โฮงดิ้งส์  
พีทีอี แอลทีดี (7.125%)

บริษัท แปซิฟิค สแตมฟอร์ด 
จ ากัด* (1.25%)

บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล         
(ไทยแลนด์) จ ากัด

ราฟเฟิลส์ เอ็ดดูเคชั่น            
คอร์ปอเรชั่น ลมิเต็ด (49%)

นาย ปฐมสิทธ์ิ หูมดา
(26%)

นาย ณัฐวุฒิ วุฒิ   
(25%)
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จากผังภาพที่ 3 นั้น บริษัท ทรอฟฟ่ี แลนด์ โกลบอล จ ากัด มีต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.5 ในขั้น
แรก แต่หากพิจารณาทุกขั้นแล้ว พบว่าต่างชาติถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 48 และคณะกรรมการทุกคนเป็น
ชาวต่างชาติทั้งหมด จึงถือได้ว่าถึงแม้บริษัทฟาร์อีสต์ แสตมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จะเป็นนิติ
บุคคลสัญชาติไทย แต่สัญชาติในมิติของการบริหารจัดการเป็นต่างชาติ 

อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด และบริษัท ทรอฟฟ่ี แลนด์ โกลบอล จ ากัด มีความทับซ้อนกันมาก และ
คณะกรรมการทั้ง 4 คนของบริษัท ทรอฟฟ่ี แลนด์ โกลบอล จ ากัด เป็นคณะกรรมการในบริษัท ราฟ
เฟิลส์ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัดด้วย  

ผังภาพที่ 3 การถือหุ้นของ บริษัท ทรอฟฟี่ แลนด์ โกลบอล จ ากัด 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
หมายเหต:ุ กรอบเส้นทึบหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาไทย กรอบเส้นประหมายถึงนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาต่างด้าว 

กล่าวโดยสรุป ธุรกิจสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันจะด าเนินการโดยผู้ประกอบการไทยเกือบ
ทั้งหมด มีเพียง 3 รายที่เป็นนิติบุคคลไทย หากแต่การบริหารจัดการในทางปฏิบัติด าเนินการโดยผู้
ลงทุนต่างชาติสิงคโปร์โดยรูปแบบการใช้วิธีการถือหุ้นทางอ้อม 

10.2.2 สภาพการแข่งขัน 

โครงสร้างตลาดบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีลักษณะที่กระจายอยู่
พอสมควรดังที่เห็นในผังภาพที่ 4 โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดสองรายมีส่วนแบ่งตลาดที่ค านวณ
จากรายได้รวมกันอยู่ประมาณร้อยละ 27.53 ซึ่งถือว่าไม่สูงมาก 

บริษัท ทรอฟฟี่ แลนด์  
โกลบอล จ ากัด

บริษัท ราฟเฟิลส์ 
แอสเสทส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (50%)

บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด)์ จ ากัด (99.9998%)

นาย ปฐมสิทธิ์ 
หูมดา (26%)

นาย ณัฐวุฒิ 
วุฒิ (25%)

ราฟเฟิลส์ เอ็ด
ดูเคชั่น คอร์ปอเรชั่น 
ลิมิเต็ด (49%)

นาย ณัฐวุฒิ วุฒิ 
(0.0001%)

นาย ปฐมสิทธิ์ 
หูมดา (0.0001%)

นาง ดอริส ชุง กิม       
เลียน (0.5%)

บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซน์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์) จ ากัด (49.5%)

ราฟเฟิลส์ เอ็ด
ดูเคชั่น คอร์ปอเรชั่น 
ลิมิเต็ด (49%)

นาย ปฐม
สิทธิ์ หูมดา 
(26%)

นาย ณัฐวุฒิ 
วุฒิ (25%)
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ผังภาพที่ 4 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทที่มีรายได้สูงสุดสองอันดับแรก 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 

ส าหรับบริษัทสามรายที่มีต่างชาติมาถือหุ้นด้วยนั้น บริษัท ทรอฟฟ่ี แลนด์ โกลบอล จ ากัด 
ไม่ได้มีการรายงานรายได้ในปี 2558 ส่วนอีกสองบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเพียงร้อยละ 12 ตามผัง
ภาพที่ 5 จาก ข้อมูลตรงนี้ จึงสรุปได้ว่า ธุรกิจการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีชาวต่างชาติเข้ามาท า
กิจการน้อยมาก  

ผังภาพที่ 5 ส่วนแบ่งตลาดของสามบริษัทท่ีมีต่างชาติมาถือหุ้นในชั้นแรก 

 
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BoL ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

27.53

72.47

ส่วนแบ่งตลาด (%)

บริษัทท่ีมีรายได้สูงสุด 2 อันดับ
แรก

บริษัทท่ีเหลือ

12.02

87.98

ส่วนแบ่งตลาด (%)

บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นในช้ันแรก

บริษัทไทย 100%
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10.3 คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และ
โอกาสและอุปสรรคในการเปิดเสรี 

10.3.1 คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้น พบว่ามหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยล้วนเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งหมดไม่ว่าจะดูจากการจัดอันดับของสถาบันไหนก็ตาม โดยหากพิจารณา
การจัดอันดับโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Quacquarelli Symonds (QS)3 นั้น ปรากฏว่าไม่
มีมหาวิทยาลัยเอกชนติดอันดับเลยจากการจัดอันดับ 4 ครั้งล่าสุด 

ส าหรับการจัดอันดับ Webometrics โดยสถาบันวิจัย Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นสถาบันที่มี
ชื่อเสียงของประเทศสเปนนั้น พบว่าจาก 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทย มีเพียง 3 แห่ง
เท่านั้นที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และไม่มีมหาวิทยาลัยเอกชนเลยใน 10 อันดับแรก นอกจากนี้แล้ว 
หากพิจารณาการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2556 พบว่ามหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยเกือบทุกแห่งอันดับ
โลกตกลงอย่างต่อเนื่องดังที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 การจับอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยของ Webometrics Ranking of World 
Universities ในปี 2556-25604 

อันดับใน
ไทย 

อันดับในโลก 

2560 

อันดับในโลก 

2558 

อันดับในโลก 

2556 
มหาวิทยาลัยไทย 

รัฐบาล/
เอกชน 

1 433 308 246 มหาวิทยาลยัมหิดล รัฐบาล 

2 452 482 169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐบาล 

3 563 213 299 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ รัฐบาล 

4 609 505 383 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ รัฐบาล 

5 651 578 436 มหาวิทยาลยัขอนแก่น รัฐบาล 

6 857 838 596 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี รัฐบาล 

7 899 668 499 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รัฐบาล 

8 948 917 514 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ รัฐบาล 

9 984 900 725 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี รัฐบาล 

                                           
3 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016  
4 http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?sort=asc&order=World%20Rank  
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อันดับใน
ไทย 

อันดับในโลก 

2560 

อันดับในโลก 

2558 

อันดับในโลก 

2556 
มหาวิทยาลัยไทย 

รัฐบาล/
เอกชน 

10 1107 976 750 มหาวิทยาลยันเรศวร รัฐบาล 

11 1173 1039 697 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
รัฐบาล 

12 1231 1258 1414 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เอกชน 

13 1240 845 1031 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รัฐบาล 

14 1611 1015 1026 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม รัฐบาล 

15 1847 1376 1296 มหาวิทยาลยัศิลปากร รัฐบาล 

16 2141 1120 872 มหาวิทยาลยับูรพา รัฐบาล 

17 2232 2366 2507 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รัฐบาล 

18 2301 1828 959 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
รัฐบาล 

19 2767 1708 2651 มหาวิทยาลยัรังสติ เอกชน 

20 2884 2690 1927 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร เอกชน 

ที่มา: Webometrics Ranking of World Universities 

10.3.2 โอกาสและอุปสรรคในการเปิดเสรีธุรกิจอุดมศึกษาในประเทศไทย 

โดยรวมแล้ว คุณภาพของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยถือว่าไม่โดด
เด่น โดยเฉพาะสถาบันเอกชนที่คุณภาพต่ ากว่ามหาวิทยาลัยรัฐอยู่พอสมควรและถือว่ายั งไม่ใช้คู่แข่งที่
ส าคัญส าหรับมหาวิทยาลัยรัฐชั้นน าของประเทศ นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังขาดบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในหลายสาขาวิชาที่ประเทศต้องการ เช่นสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง และการขาด
แรงงานที่มีทักษะเช่นนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างมาก5 

ดังนั้น หากรัฐบาลสามรถเปิดเสรีและโน้มน้าวให้มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกมาเปิดวิทยาลัยใน
ประเทศไทยได้นั้น จะเป็นสิ่งทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก ทั้งในด้านของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและในด้านการวิจัย นอกจากนี้แล้ว การน ามหาวิทยาลัยคุณภาพสูงเข้ามายังเป็นการเพ่ิมการ
แข่งขันให้กับมหาวิทยาลัยไทยด้วยในการยกระดับคุณภาพของสถาบันตนขึ้นมา 

                                           
5 https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1468826656  
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อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีให้สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติสามารถขอใบอนุญาตเปิดมหาวิทยาลัย
ได้นั้นเพียงล าพังอาจไม่เพียงพอเพราะในทางกฎหมายแล้ว อ านาจการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยู่ที่
สภามหาวิทยาลัย ซ่ึง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 30 ก าหนดว่ากรรมการสภา
สถาบันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย6 ดังนั้น หากจะเปิดเสรีอย่างแท้จริง รัฐบาลควร
ยกเลิกข้อบังคับเรื่องสัญชาติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วยเพ่ือที่จะดึงดูดมหาวิทยาลัยชั้นน าของ
โลก  

นอกจากนี้แล้ว กฎหมายที่ดินยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ส าคัญชาวต่างชาติในการท าธุรกิจ
อุดมศึกษาในประเทศไทย ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 87 (2)7 ให้ชาวต่างด้าวถือที่ดินได้
เพียง 1 ไร่ส าหรับการใช้เพื่อพาณิชยกรรมซึ่งมีขนาดไม่พอส าหรับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และหาก
ชาวต่างชาติไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ไม่สามารถขอใบอนุญาตเปิดสถาบันได้ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 308 ดังนั้น กฎหมายการถือครองที่ดินจึงเป็นอีกปัจจัยที่
รัฐบาลควรพิจารณา 

อนึ่ง การเปิดเสรีให้สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติเข้ามาในประเทศได้นั้นอาจมีปัญหาในเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพของการเรียนการสอนหากมีมหาวิทยาลัยคุณภาพต่ าเข้ามาเพ่ือแสวงหาก าไร  เพ่ือเป็น
การกลั่นกรองคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่จะเข้ามา กระทรวงศึกษาอาจก าหนดเงื่อนไขในการเปิด
เสรีดังนี้ 

(1) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต่างชาติมีหลักสูตรภาอังกฤษและภาษาต่างชาติเท่านั้น 
(2) ก าหนดสาขาวิชาที่ต้องการจะเปิดเสรี ซึ่งได้แก่ (ก) สาขาที่ประเทศไทยขาดแคลนหรือมี

แนวโน้มที่จะขาดแคลน เช่น สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซ่อมบ ารุงอากาศยาน หรือ 

                                           
6 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
มาตรา 30 กรรมการสภาสถาบันจ านวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย 
7 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
มาตรา 87 จ านวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตให้ตามความในมาตราก่อนมกี าหนดดังนี้ 
(1) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ 
(2) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 1 ไร่ 
(3) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ 
(4) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่ 
(5) ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน 1 ไร่ 
(6) ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณ ไม่เกิน 5 ไร่ 
(7) ที่ใช้เพื่อการสุสาน ตระกูลละไม่เกิน 1/2 ไร่ 
8 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
มาตรา 12 ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผมูีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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รถไฟความเร็วสูงหรือ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม S-Curve 10 อุตสาหกรรมที่รัฐมีนโยบาย
ในการส่งเสริม เป็นต้น (ข) สาขาวิชาที่การเรียนการสอนในประเทศไม่ได้มาตรฐานสากล 
คือ ไม่ติดใน 100 อันดับแรกของโลก 

(3) อนุญาตให้เฉพาะมหาวิทยาลัยที่ติด 100 อันดับแรกของโลกในสาขาวิชาที่ก าหนดในข้อ 
(2) ทั้งนี้ การเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีมาตรฐานที่เทียบเท่า
หรืออย่างน้อยใกล้เคียงกับมาตรฐานการเรียนการสอนในวิทยาลัยหลักของมหาวิทยาลัย
นั้น 

จากการที่ประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรและอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลไทยควรใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้เป็นอ านาจการต่อรองให้มหาวิทยาลัยต่างชาติที่
ประสงค์ที่จะเข้ามาท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยไทย 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือให้มีการร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์เต็มที่
จากการเปิดเสรี 

การเปิดเสรีให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามาในประเทศย่อมมีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาไทยที่
เป็นรองด้านคุณภาพของการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาไทยโดยรวมแล้วยังไม่น่าที่จะพร้อมแข่งขันกับ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของโลก โดยหากมีการเปิดเสรี สถาบันอุดมศึกษาไทยอาจมีความสามารถใน
การแข่งขันในการศึกษาภาคภาษาไทยเท่านั้น ส่วนภาคภาษาอังกฤษน่าจะแข่งขันล าบาก และอาจ
จ าเป็นต้องรวมตัวกันหรือมีข้อตกลงในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่นใน
กรณีของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสถาบันการบริหาร
จัดการ Sloan ของมหาวิทยาลัย MIT ในการริเริ่มโครงการหลักสูตรใหม่ “การเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง” (Action Learning Projects) ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ของ
สองสถาบัน และในอนาคตจะขยายโครงการนี้ไปสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วย  

ความขาดแคลนของแรงงานทักษะในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาลและสภาพการแข่งขันระดับโลกที่รุนแรงขึ้นนั้น อาจท าให้ประเทศไทยไม่สามารถรอให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยพัฒนาศักยภาพได้และการเปิดเสรีอาจเป็นเรื่องจ าเป็น 
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