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บทคัดยอ 
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาทางกฎหมายของการเปดเสรีการคา

บริการโลจิสติกส ตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษาเฉพาะกรณี

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 โดยศึกษา ท่ีมา วิวัฒนาการ 

หลักการของการเปดเสรีการคาบริการโลจิสติกส ท้ังนี้ยังไดศึกษาถึงแนวคิดและหลักการเปดเสรี

การคาบริการตามความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้แลวยังไดศึกษาเปรียบเทียบ

ถึงการประกอบธุรกิจของคนตางดาวสาขาโลจิสติกสในกฎหมายตางประเทศกับการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวในกฎหมายไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ในเร่ืองขอจํากัดสัดสวนผูถือหุนของคนตางดาว การกําหนดประเภทบัญชีธุรกิจใน

บัญชีทายพระราชบัญญัติและศึกษาเร่ืองการเขาประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามสนธิสัญญาและ

ขอผูกพันระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก ท้ังนี้ เ พ่ือใหเห็นถึงปญหาของ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตอการเปดเสรีการคาบริการ  

โลจิสติกสตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

จากการศึกษา พบวา ผูประกอบธุรกิจตางดาวในธุรกิจบริการโลจิสติกส เชน  

ธุรกิจตัวแทนนายหนารับจัดการขนสงสินคา ยังคงถูกจํากัดในเร่ืองสัดสวนผูถือหุนท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ โดยหามมิใหคนตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 เวนแตไดรับอนุญาต  

อนึ่ง ประเทศไทยเปนสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งไดกําหนดใหกลุมธุรกิจบริการ

สาขา โลจิสติกส เปนกลุมธุรกิจบริการเรงรัดใหมีการเปดเสรีการคาบริการไววา อนุญาตใหนัก

ลงทุนอาเซียนท่ีเขาประกอบธุรกิจถือหุนไดไมนอยกวารอยละ 70 ในป พ.ศ. 2556 จึงเห็นไดวา

พระราชบัญญัตินี้ไดจํากัดการเขาสูตลาดของคนตางดาวขัดตอหลักการการเปดเสรีการคาบริการ

สาขาโลจิสติส ตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากน้ีแลวหากคนตางดาว

ตองการที่ จะ เข า ใช สิทธิตามขอตกลงระหว างประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิกนั้น  

แมพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติใหสามารถถือหุนไดตามความตกลงก็ตาม แตยังถูกจํากัดในกรณีท่ี

                                                 

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 


ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติในเร่ืองสัดสวนการถือหุนไวเปนอยางอ่ืน อีกท้ังการกําหนดประเภทบัญชี

ธุรกิจท่ีคนตางดาวตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

บัญชีสาม (21) ธุรกิจบริการอื่นนั้น เปนการกําหนดประเภทธุรกิจท่ีไมชัดเจน สรางความ

คลุมเครือใหคนตางดาววาตองขออนุญาตหรือไม ปญหาเหลานี้จึงอุปสรรคตอการเปดเสรีการคา

บริการสาขา โลจิสติกสของคนตางดาวในประเทศไทย 

วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 รวมท้ังเสนอแนะใหมีการออกกฎหมายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

บริการโลจิสติกสในประเทศ กําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบริการโลจิสติกส ท้ังนี้เพ่ือให

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 สอดคลองกับขอตกลงการเปดเสรี

การคาบริการสาขาโลจิสติกส ตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเปดโอกาสให

ประเทศไทยไดรับการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกสจากการเปดเสรีการคาบริการอีกดวย  

 
1. บทนํา 

ในยุคสมัยของการเปดการคาเสรี การพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวย

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคได นอกจากนั้นการ

พัฒนาระบบโลจิสติกสยังเปนฟนเฟองสําคัญในการสงเสริมใหการคาระหวางประเทศเปนไปได

อยางเสรีและเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ ดังนั้นประเทศในภูมิภาคอาเซียนเองไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการเปดเสรีการคาและบริการ จึงเกิดการรวมกลุมกันของประเทศในภูมิภาค

อาเซียนจํานวน 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคมุงสงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิต

เดียว มีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือและเคล่ือนยายเงินทุนเสรีมากข้ึน  

อีกท้ังยังสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอาเซียนลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศ

สมาชิก นอกจากนี้แลวยังกําหนดเปาหมายคือเพ่ิมสัดสวนผูถือหุนของบุคคลหรือ นิติบุคคลใน

ชาติอาเซียน โดยไดกําหนดมาตรการเรงรัดการรวมกลุมในสินคาบริการ (Priority sectors) ไดแก 

4 สาขาบริการ สาขาการทองเท่ียว ขนสงทางอากาศ บริการสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

เรงรัดใหเปดในป พ.ศ. 2553 และสาขาบริการที่ 5 คือ สาขาโลจิสติกสเรงรัดใหเปดป  

พ.ศ. 2556 ในดานการบริการนั้น AEC Blueprint ไดกําหนดเปาหมายของการจัดทําขอผูกพัน

ตามกรอบเจรจาไวใหประเทศอาเซียนตองใหประเทศสมาชิกอ่ืนสามารถเขาถือหุนไดไมนอยกวา

รอยละ 70 รวมท้ังยกเลิกขอจํากัดสําหรับการคาบริการขามพรมแดน และลดขอจํากัดในเร่ืองการ

เคล่ือนยายแรงงานทักษะในป พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ธุรกิจบริการโลจิสติกสเปนธุรกิจท่ีผูกพันในการ

เปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 7 โดยไดกําหนดเปาหมายชัดเจนวาตองอนุญาตใหนักลงทุนชาติ

อาเซียนเขาประกอบธุรกิจถือหุนไดไมนอยกวารอยละ 49 ในปพ.ศ. 2551 และเพ่ิมเปนรอยละ 

51 ในป พ.ศ. 2553 และไมนอยกวารอยละ 70 ในป พ.ศ. 2556 
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สําหรับการเปดเสรีการคาบริการโลจิสติกสในประเทศไทยนั้นยังไมสามารถที่จะเปด

เสรีตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได เนื่องจากปญหาของกฎหมายภายใน

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งยังคงจํากัดสัดสวน 

ผูหุนของคนตางดาวไวไมเกินรอยละ 49 ซึ่งคนตางดาวท่ีตองการเขามาประกอบธุรกิจบริการ  

โลจิสติกสในประเทศไทยและตองการถือหุนเกินกวารอยละ 49 จะตองไดรับอนุญาตกอน ซึ่ง 

ไมสอดคลองกับขอผูกพันตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไมเปนไปตาม

หลักการไมจํากัดการเขาสูตลาดและการปฎิบัติเย่ียงคนในชาติของตน อีกท้ังยังมีปญหาเร่ืองการ

เขาใชสิทธิของคนตางดาวท่ีไดสิทธิตามขอผูกพันระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก 

ซึ่งในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวบัญญัติใหคนตางดาวท่ีไดสิทธิตามความ

ผูกพันระหวางประเทศในเร่ืองสัดสวนการถือหุน แตก็ไดมีบทบัญญัติหามมิใหใชพระราชบัญญัตินี้

บังคับใชในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติเร่ืองสัดสวนการถือหุนไวเปนการเฉพาะแลว นอกจากนี้

แลวปญหาเร่ืองการกําหนดประเภทบัญชีธุรกิจท่ีหามมิใหคนตางดาวประกอบกิจการตามบัญชี 

สาม (21) ธุรกิจบริการอ่ืนนั้น เปนการกําหนดประเภทธุรกิจท่ีกวาง ไมชัดเจน สงผลใหคนตาง

ดาวลังเลใจวาธุรกิจท่ีตองการลงทุนในประเทศไทยตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

หรือไม และพระราชบัญญัตินี้ใหมีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติทุก ๆ 1 

ป แตพระราชบัญญัตินี้ถูกบังคับใชมานานไดมีการทบทวนแกไขธุรกิจในบัญชีทายพระราชบัญญัติ

เพียงหนึ่งคร้ังในป พ.ศ. 2556 ซึ่งเห็นวาตองมีการทบทวนธุรกิจตามบัญชีทายอยางเครงครัด 

เพราะหากไมมีการทบทวนแลวยอมเปนการปดก้ันการเขาประกอบธุรกิจของคนตางดาวและไมมี

การตรวจสอบถึงความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทยอยางแทจริง 

 

2. กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในตางประเทศ 
 

2.1 ประเทศญ่ีปุน ซึ่งถือเปนประเทศพัฒนาแลวมีความตอเนื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ในดานโลจิสติกสนั้นประเทศญี่ปุนมีความไดเปรียบทางดานโครงสรางพ้ืนฐานภายใน

ท่ีดี มีระบบการตรวจสอบสินคาและความตรงตอเวลาของบริการอยูในเกณฑท่ีสูงและยังเปน

ประเทศท่ีใหความสําคัญในการเขาลงทุนของตางประเทศ ปรากฏตามนโยบายของกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการลงทุนในประเทศญี่ปุนท่ีไมมีขอจํากัดของสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวในการ

ประกอบธุรกิจเวนแตเปนกิจกรรมบางประเภทเชน การประมง กิจการขนสงโดยเฉพาะกิจการ

ขนสงภายในประเทศ  

 

2.2  สาธารณรัฐสิงคโปร นโยบายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในสิงคโปร
นั้นไดใหความสําคัญระหวางนักลงทุนคนตางดาวเทาเทียมกันกับชาวสิงคโปร เปดกวางใหนัก

ลงทุนคนตางดาวสามารถลงทุนไดรอยละ 100 ในเกือบทุก ๆ สาขา เวนแตกิจกรรมบางประเภท

เชน การผลิตอาวุธ ขณะที่บางกิจกรรมสามารถลงทุนไดภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด เชน กิจกรรม
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โทรคมนาคม ในสวนกฎระเบียบดานโลจิสติกสของสิงคโปรนั้นมีขอจํากัดท่ีเก่ียวกับการลงทุนนอย 

และไมมีขอจํากัดการเขาสูตลาดของผูประกอบธุรกิจตางดาวในการเขามาลงทุนในสาธารณรัฐ

สิงคโปร  

 

2.3  สาธารณรัฐฟลิปปนส รัฐบาลของประเทศนี้มีนโยบายในการสงเสริมการลงทุนของคน
ตางดาว โดยเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวกับตลาดภายในประเทศผูประกอบการคนตางดาวสามารถเขามา

ลงทุนไดถึงรอยละ 100 เวนแตเปนกิจกรรมท่ีกําหนดไวเปนธุรกิจท่ีหามมิใหคนตางดาวประกอบ

ธุรกิจในประเทศและไดกําหนดทุนข้ันต่ําไว ส่ิงสําคัญของฟลิปปนสคือ ตองการใหมีเปดการลงทุน

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบกระบวนการผลิตภายในประเทศ แตท้ังนี้ก็ตองอยูภายใตกฎหมาย

กําหนดดวย ในเรื่องการจํากัดสัดสวนผูถือหุนของคนตางดาวยังถูกจํากัดไวในกิจการบางประเภท 

ในสวนท่ีเก่ียวกับโลจิสติกสนั้นยังถูกจํากัดไวในรายชื่อของธุรกิจท่ีหามมิใหคนตางดาวประกอบ

ธุรกิจอยู  

 

2.4 สหพันธรัฐมาเลเซีย เปนประเทศท่ีมีการพัฒนาดานโลจิสติกสท่ีสูง เนื่องจาก

ปจจัยพ้ืนฐานของประเทศมาเลเซียและการมีนวัตกรรมท่ีนํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรม  

โลจิสติกสไดเปนอยางดีจงึสงใหมาเลเซียมีความสามารถในการแขงขันสูง ในดานการลงทุนของคน

ตางดาวนั้นไดเปดโอกาสใหนักลงทุนตางดาวสามารถเขามาถือหุนไดรอยละ 100 ในกิจการการ

ผลิตเพ่ือการสงออกตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของผลิตภัณฑท่ีผลิตไดท้ังหมด ดานนโยบายการเปด

เสรีการลงทุน คนตางดาวสามารถถือหุนในโครงการผลิตท้ังท่ีเปนโครงการใหมและเปนโครงการ

ขยายการลงทุนไดรอยละ 100 และไดผอนผันกฎเกณฑการลงทุนในธุรกิจท่ีมีคนตางชาติรวมทุน

กับบริษัทในมาเลเซียไดโดยมีเง่ือนไขใหคนมาเลเซียถือหุนในกิจการอยางนอย รอยละ 30 ของ

ทุนท้ังหมด สวนในกิจการโลจิสติกสรัฐมาเลเซียไดสงเสริมใหมีการลงทุนในธุรกิจบริการโลจิสติกส

แบบครบวงจรโดยไดรับสิทธิภายใตกฎหมายการสงเสริมการลงทุน แตท้ังนี้ยังมีขอจํากัดของ

บริษัทท่ีจะไดรับการสงเสริมการลงทุนตองใหทุนรอยละ 60 ถือโดยคนสัญชาติมาเลเซีย  
ห 

2.5  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนประเทศความเติบโตอยางตอเนื่องจากการ

ลงทุนของตางประเทศจึงทําใหเศรษฐกิจในเวียดนามเติบโตอยางรวดเร็วเนื่องจากเงินทุนท่ีไหลเขา

มาจากการลงทุน นโยบายของรัฐเวียดนามในการสงเสริมการลงทุนระหวางประเทศนั้นมีความ

ยืดหยุนในนโยบายดานการเงินอยูมาก ทางดานระบบโลจิสติกสของสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามนั้นยังไมมีความสะดวกและยังไมมีการพัฒนาดานโลจิสติกสท่ีทันสมัย ทางดานการ

สงเสริมการลงทุนของคนตางดาวนั้นรัฐไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบของการสงเสริมการลงทุน

อยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความโปรงใสระหวางนักลงทุนตางดาวกับนักลงทุนชาติเวียดนาม 

ขอจํากัดเขาถือหุนของคนตางดาวนั้นไดอนุญาตใหคนตางดาวสามารถเขามาลงทุนในเวียดนามได 

รอยละ 100 ในรูปแบบของธุรกิจท่ีกําหนดไว 3 รูปแบบ คือ สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ 

วิสาหกิจรวมทุน วิสาหกิจท่ีตางชาติลงทุนท้ังหมด  
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3.  ปญหาและวิเคราะหปญหากฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ 2542 ตอการเปดเสรีการคาบริการโลจิสติกส 

 

3.1  ประเด็นปญหาการเปดเสรีการคาบริการโลจิสติกสตามความตกลงระหวาง
ประเทศ ซึ่งขอผูกพันของ GATS ไดกําหนดไวใหประเทศสมาชิกตองผูกพันตามขอผูกพันท่ัวไป

และสามารถกําหนดขอผูกพันเฉพาะไดหากยังไมพรอมท่ีจะเปดเสรีการคาบริการสาขาใด โดยยึด

หลักการสําคัญคือ หลักการเขาสูตลาดและหลักการปฏิบัติเย่ียงคนในชาติ สําหรับประเทศไทยนั้น

ได เขาผูกพันตามขอตกลงของ GATS ตั้ งแตป พ .ศ . 2538 แตขอผูกพันดังกลาวไม มี

ความกาวหนา เนื่องจากการกําหนดขอผูกพันของประเทศไทยไมผูกพันใด ๆ เกินไปกวาท่ี

กฎหมายภายในกําหนดไมวาจะเปนเร่ืองหลักเกณฑการถือหุนของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 นอกจากนี้แลวธุรกิจบริการโลจิสติกสเปนธุรกิจ

บริการที่องคกรการคาโลกตองการใหมีการเปดเขตการคาเสรี รวมท้ังประเทศไทยไดทําความตก

ลงระหวางประเทศอ่ืน ๆ เชน ประเทศญี่ปุนรวมท้ังความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมี

ขอตกลงเร่ืองการเปดเสรีธุรกิจบริการโลจิสติกส ดังนั้นเร่ืองขอจํากัดสัดสวนผูถือหุนตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไมสอดคลองกับหลักการของ 

GATS และยังคงเปนปญหาของการเปดเสรีการคาบริการโลจิสติกสดวย 

 

3.2  ประเด็นปญหาของการเปดเสรีการคาบริการโลจิสติกสตามกรอบความตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน เม่ือธุรกิจบริการโลจิสติกสใหผูถือหุนชาติอาเซียนถือหุนได 

ไมนอยกวารอยละ 70 ในป พ.ศ. 2556 นั้น ในปจจุบันประเทศไทยบังคับใชพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนหลักในการกําหนดสัดสวนผูถือหุนของคนตางดาว 

รวมท้ังจํากัดประเภทธุรกิจท่ีคนตางดาวจะเขามาประกอบธุรกิจไวดวย สําหรับธุรกิจบริการ  

โลจิสติกสซึ่งรวมกิจกรรมสนับสนุนโลจิสติกส เชนธุรกิจการเปนตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา 

หรือบริการเสริมอ่ืน ๆ ยังคงถูกจํากัดสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวไวอีกดวย ดังนั้น

พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเปนปญหาของประเทศไทยที่จะปฏิบัติตามความตกลงประชาคมอาเซียน

และยังคงเปนปญหาของนักลงทุนชาติอาเซียนท่ีตองการที่จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 

3.3  ปญหาเร่ืองสัดสวนของผูถือหุนของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ยังคงกําหนดไวหามมิใหคนตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 

แตถึงอยางไรก็ดีพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติถึงคนตางดาวท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจในประเทศ

ไทยโดยใชสิทธิตามสนธิสัญญาหรือตามความผูกพันตามพันธะกรณีใหไดรับการยกเวนในเร่ือง

สัดสวนผูถือหุน โดยแจงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือออกใบรับรองให นอกจากนี้แลวหาก

ผูประกอบการโลจิสติกสตางดาวตองการที่จะประกอบธุรกิจท่ีบัญญัติไวในบัญชีสอง ซึ่งเปนธุรกิจท่ี

เก่ียวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ ตองมีคนไทยหรือนิติบุคคลท่ีไมใชคน  
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ตางดาวถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 เวนแตมีเหตุสมควร ถือหุนไดไมนอยกวารอยละ 25 

กรรมการคนไทยไมนอยกวา 2 ใน 5 ของกรรมการท้ังหมด ท้ังนี้จะเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวได

ใหคนตางดาวถือหุนไดสูงสุดถึงรอยละ 75 จะเห็นไดวาถึงแมจะไดใหโอกาสผูประกอบธุรกิจตาง

ดาวท่ีสามารถถือหุนไดเกินกวารอยละ 49 ไว แตยังคงเปนเร่ืองยากท่ีจะสามารถไดรับอนญุาตตาม

บทบัญญัติดังกลาวได เพราะคนตางดาวใชสิทธิตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกนั้น

ในปจจุบันมีเพียงสนธิสัญญาไมตรีระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอมริกาฉบับเดียวท่ีใชอยูใน

ปจจุบันและขอผูกพันตามพันธะกรณีท่ีประเทศไทยมีขอผูกพันดังกลาว บทบัญญัติในสวนนี้ 

ก็ไมสามารถใชได เนื่องจากยังมีบทบัญญัติหามมิใหนําพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาวมาใชบังคับหากมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติเร่ืองสัดสวนผูถือหุนไวเปนการเฉพาะแลว กลาวคือ

แมธุรกิจท่ีคนตางดาวไดสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศก็ตาม แตยังคงติดขัดในเร่ืองขอยกเวน

ท่ีหามมิใหใชพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวมาบังคับในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน

กําหนดเร่ืองสัดสวนผูถือหุนไวเปนการเฉพาะก็ตาม สงผลใหผูประกอบธุรกิจตางดาวท่ีประสงคจะ

ใชสิทธิตามขอผูกพันยังคงถูกจํากัดเร่ืองสัดสวนผูถือหุนไว  

 

3.4  ประเด็นปญหาเร่ืองการกําหนดประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตามบัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการอ่ืน ยกเวนธุรกิจ

บริการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง จะเห็นไดวาธุรกิจบริการอื่นนั้นเปนการบัญญัติประเภทธุรกิจท่ี

กวาง และไมมีหลักเกณฑการกําหนดแนนอน ท้ังนี้ธุรกิจบริการโลจิสติกสรวมไวซึ่งกิจกรรมอื่น ๆ 

ประกอบกันซึ่งหากไมไดปรากฏอยูในบัญชีสามแลวอาจจะตกอยูในธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ได  

ความไมแนนอนดังกลาวยอมเปนปญหาตอการเปดเสรีการคาบริการโลจิสติกส อีกท้ังการกําหนด

ประเภทธุรกิจตามบัญชีตาง ๆ เปนเร่ืองสําคัญและมีเหตุผลเฉพาะ ของแตละประเภทบัญชีธุรกิจ

และเปนการจํากัดสิทธิของคนตางดาวท่ีจะเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยดวย ดังนั้นจึงตองมี

การทบทวนประเภทธุรกิจท่ีกําหนดไดบัญญัติไวทุก ๆ ปเพ่ือเปนการตรวจสอบความสามารถใน

การแขงขันของผูประกอบกิจการคนไทย แตนับตั้งแตป พ.ศ. 2542 จนถึงป พ.ศ. 2556 ไดมีการ

แกไขรายช่ือธุรกิจท่ีกําหนดไวเดิมเพียงคร้ังเดียวในป พ.ศ. 2556 จึงเห็นไดวาไมมีการทบทวน

ประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้อยางจริงจัง  

 
4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

4.1  ในเร่ืองการจํากัดสัดสวนผูถือหุนน้ัน ผูเขียนเห็นวา ตองมีการแกไขขอจํากัดใน
เร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนตางดาว โดยกําหนดใหคนตางดาวสามารถเขามาลงทุนและถือหุน
ในประเทศไทยไดโดยไมจํากัดจํานวนการถือหุน แตหากจํากัดประเภทธุรกิจไวหากท่ีเก่ียวกับ

ความม่ันคงหรือความปลอดภัยภายในประเทศ หรือเห็นวาเปนธุรกิจท่ีประเทศไทยไมมีความ

พรอมในการแขงขัน ก็หามมิใหประกอบธุรกิจนั้นเวนแตจะไดรับอนุญาตหรือก็ตองไดรับอนุญาต
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จากหนวยงานท่ีเก่ียวของกอน เชนเดียวกับประเทศญี่ปุนซึ่งในกฎหมายการประกอบธุรกิจของคน

ตางชาติในประเทศญีปุ่นนัน้ไมไดมีขอจํากัดสัดสวนการถือหุนของคนตางชาตไิวเปนการเฉพาะ แต

ไดยกเวนประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย การประมง บริการดานการเงิน และกิจการขนสง

โดยเฉพาะขนสงภายในประเทศ ถึงแมการประกอบธุรกิจบางสาขาไมมีขอจํากัดตอนักลงทุน 

ตางดาวแตยังตองแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนประกอบกิจการ ดังนั้นแลวหากมีการแกไขในเร่ือง

สัดสวนของผูถือหุนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ใหเปนไปตามลักษณะดังกลาวก็ยอมจะทําใหประเทศไทยมีกฎหมายภายในท่ีสอดคลองกับ

หลักการขององคกรการคาโลก และขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกดวย 

 

4.2  ปญหาของการกําหนดประเภทบัญชีธุรกิจ ผูเขียนเห็นวา ประเภทธุรกิจที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตามบัญชีสาม (21) ธุรกิจ

บริการอื่น ยกเวนธุรกิจบริการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เปนการกําหนดธุรกิจบริการที่ไมชัดเจน 

เพียงแตระบุไวกวาง ๆ ทําใหคนตางดาวท่ีประสงคจะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเกิดความ

สงสัยวาธุรกิจบริการของตนนั้นจะเขาขายตองขออนุญาตกอนประกอบธุรกิจหรือไม จึงเห็นวาควร

ท่ีจะตัดถอยคําตามบัญชีสาม (21) ออกไปเพ่ือไมใหเกิดความไมชัดเจนของกฎหมาย และไมให

เกิดความลังเลใจแกคนตางดาว 

 

4.3  ปญหาของการเขาประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามขอผูกพันตามพันธะกรณี 
ผูเขียนเห็นวาถึงแมวาผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะใชสิทธิดังกลาวยังไมสามารถเขามาประกอบ

ธุรกิจไดตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะยังมีมาตรา 13 ซึ่งบทบัญญัติยกเวนในเร่ืองท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะกําหนดเร่ืองสัดสวนผูถือหุนไวเปนอยางอ่ืน จึงเห็นวาควรเพิ่มถอยคําวา “เวนแตไดเขา

ประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธะกรณีท่ีประเทศไทยภาคี” ดังนั้นจะ

สามารถทําใหคนตางดาวท่ีใชสิทธิตามขอผูกพันระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคีสามารถใช

สิทธิดังกลาวในการประกอบธุรกิจไดจริง 

 

4.4  ปญหาของการทบทวนประเภทบัญชีธุรกิจ ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น 

ตามกฎหมายไดบัญญัติใหมีการทบทวนบัญชีทายพระราชบัญญัติทุก ๆ ปแตกฎหมายฉบับนี้ได

บังคับใชมาตั้งแต ป พ.ศ . 2542 จนกระท้ังป พ.ศ. 2556 มีการแกไขธุรกิจบัญชีทาย

พระราชบัญญัติเพียงคร้ังเดียว จึงเห็นไดวาท่ีผานมายังไมไดมีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี

ทายพระราชบัญญัติอยางจริงจัง ท้ังนี้การกําหนดประเภทบัญชีธุรกิจนั้นมีความสําคัญเปนอยาง

มากเพราะตองพิจารณาวาผูประกอบธุรกิจคนไทยมีความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจตางดาว

หรือไมและจะสงผลกระทบตอธุรกิจคนไทยเพียงใด แตหากมองในมุมกลับกันการไมมีการ

ทบทวนประเภทบัญชีธุรกิจจะสงผลใหเปนการปดก้ันการเขาประกอบธุรกิจของคนตางดาวดวย

เชนกัน ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้

ทุก ๆ ปตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
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