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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง กฎหมายกับการแก้ ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวของ
ต่ างประเทศ เช่ น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และสาธารณรั ฐ สังคมนิ ยมเวี ยดนาม ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จะเป็ นการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) คือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
โดยค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องนั้นประกอบด้ วยตําราทางวิชาการ วารสาร บทความ ข่าว
หนั ง สือ พิ ม พ์ เอกสารของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งสื่อ ทางอิเ ล็ก โทรนิ ก ส์ท้ัง ของในประเทศและ
ต่างประเทศโดยนําข้ อมูลทั้งหมดมานําเสนอในลักษณะพรรณนาและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ อดี
และข้ อเสียเสนอแนะแนวทางต่ า ง ๆ ที่เหมาะสม ส่ วนด้ านการวิเคราะห์ ข้อมู ลทําให้ ทราบถึง
แนวคิด ทฤษฎีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และกฎหมายในประเทศอาเซียนและทําให้ ทราบถึงปั ญหาว่ าด้ วยนิยามคน
ต่างด้ าวทั้งก่อนและหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อนําไปสู่การกําหนดนิยามที่
ชัดเจนอันมีผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุ น พ.ศ. 2520 พระราชบัญ ญัติการนิ คนอุตสาหกรรม แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2522
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ ว่า ด้ ว ยการจดทะเบีย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น รวมถึง ทํา ให้ ท ราบถึ ง
ข้ อเสนอแนะทางกฎหมายต่ อพระราชบัญ ญั ติการประกอบธุ รกิจของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542
ประกอบกับทําให้ ได้ ทราบมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อการแก้ ไขนิยามคนต่างด้ าวตาม
เงื่อนไขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อนําไปสู่การอนุวัตกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สรุปผลการวิจัยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ความเป็ นมาและปฏิญญา
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 2542 (2) นิยามคนต่างด้ าวทั้งก่อนและหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(3)
กฎหมายในประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเปิ ดเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน และ (4) ข้ อเสนอแนะ
ทางกฎหมายต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542 โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายและการแก้ ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวของต่างประเทศ
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เช่ น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือ
Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพื่อที่จะให้ มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่ วมกัน จะมีรูปแบบคล้ าย ๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเองจะทําให้ มีผลประโยชน์ อํานาจ
ต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้ มากขึ้น และการนําเข้ า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้ นสินค้ า
บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ ไม่ ลดภาษีนาํ เข้ า Asean จะรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและมีผลจริ งจัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อการรวมตัวเกิดขึ้นประเทศที่มีความ
พร้ อมมากที่สุดจะได้ เปรียบทางการค้ าเสรีน้ ี สําหรับราชอาณาจักรไทยได้ เตรียมความพร้ อมใน
ระดั บ หนึ่ ง มาแล้ ว โดยนโยบายรั ฐ บาลได้ ใ ห้ ส่ ว นราชการประชาสัม พั น ธ์ ให้ ค วามรู้ ปรั บ ปรุ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาทางกฎหมายว่ า ด้ วยนิ ย าม “คนต่ า งด้ าว” ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ตามเงื่อนไขประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้ นักลงทุนอาเซียนถือหุ้ นได้ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 70 นิยามของคนต่างด้ าวจะเปลี่ยนไป
ระหว่างนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนทั่วไปที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการเปิ ดเสรีการค้ าการ
ลงทุนมีผลกระทบโดยตรงต่อพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2542 เนื่องจากบทบัญญัติ
ไม่ ครอบคลุมและชัดเจน ในการควบคุมดู แลพฤติกรรมที่ไม่ เป็ นธรรมและไม่ สามารถควบคุม
กลไกตลาดให้ ดาํ เนินไปได้ อย่างเสรีและด้ วยความเป็ นธรรมแท้ จริงและคนต่างด้ าวได้ สิทธิพิเศษ
มากขึ้นจากเงื่อนความร่ วมมือการค้ าระหว่ างประเทศ เนื่องจากประเทศสมาชิ กอาเซี ยนตกลง
ปรับปรุงแก้ ไขระเบียบ กฎหมาย ความตกลงที่เป็ นข้ อจํากัด อุปสรรค ของนักธุรกิจต่างด้ าวซึ่งเป็ น
ผลกระทบโดยตรงต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ปัญหาต่อมา
คือการอนุ วัตกฎหมายภายในประเทศให้ สอดคล้ องกับ ความร่ วมมือของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทําให้ เกิดความล่าช้ าเพราะกฎหมายบางฉบับต้ องพิจารณาควบคู่กบั อีกหลาย ๆ
ฉบับไม่ สามารถแยกพิจารณาเป็ นเอกเทศได้ และปั ญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่พบคือการ
หลั่ ง ไหลเข้ า มาของทุ น ต่ า งประเทศมี ผ ลให้ ผ้ ู ป ระกอบการท้ อ งถิ่น ของไทยที่ไ ม่ พ ร้ อ มแข่ ง ขั น
เสียเปรียบด้ านกําลังทุนและเทคโนโลยีในการประกอบการ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามเงือ่ นไข AEC
1. ควรบั ญ ญั ติ ปั ญ หานิ ย ามของ “คนต่ า งด้ า ว” ให้ ชัด เจนไม่ ว่ า จะเป็ นการถือ หุ้ น
ทางตรงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ที่ให้ คนต่างด้ าวถือหุ้น
ได้ ร้อยละ 49 หรือการถือหุ้นทางอ้ อมที่ต่างด้ าวถือหุ้นผ่านบุคคล และนิติบุคคลที่เป็ นส่วนของหุ้น
อีกร้ อยละ 51 กฎหมายควรมีความชัดเจนว่าต้ องการให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นทางอ้ อมหรือไม่ หากไม่
ต้ องการให้ ถอื หุ้นทางอ้ อมควรบัญญัติถงึ คุณสมบัติของผู้ท่หี ้ ุนอีกร้ อยละ 51 ให้ ชัดเจน
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2. ควรมีแนวทางแก้ ปัญหาตัวแทนอําพราง (Nominee) เช่น
2.1 บัญญัตินิยามคําว่า “ตัวแทนอําพราง” และ “ธุรกรรมอําพราง” เพื่อให้ เกิด
ความชัดเจนทั้งความหมายและนิติกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นสัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับ
ผู้อ่ ืน นิติกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ หรื อการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิใน
ทรัพย์สนิ นั้นแทนคนต่างด้ าว
2.2 บัญญัติพฤติกรรม ที่เข้ าข่ายลักษณะการกระทําความผิดฐานตัวแทนอําพราง
เช่น การซื้อ ขาย เช่า ให้ เช่า โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สนิ โดยเจตนาเป็ นตัวแทนอําพราง
หรือ กระทําด้ วยประการใด ๆ เพื่อปกปิ ดหรืออําพรางสิทธิท่แี ท้ จริงการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ หรือสิทธิ
ใด ๆ แทนคนต่างด้ าว รวมทั้งการให้ การสนับสนุนหรือให้ ความช่วยเหลือคนต่างด้ าว
3. เนื่องจากการเปิ ดเสรีการลงทุนนี้ไม่ได้ หมายความถึงการเปิ ดให้ นักลงทุนอาเซียน
เข้ ามาลงทุนได้ อย่างเสรีเต็มที่ในทุกประเภทกิจการ แต่เป็ นการเปิ ดเสรีแบบมีเงื่อนไข และมีความ
ยืด หยุ่ น เนื่ องจากอาเซียนตระหนั กถึงความแตกต่ างของระดับการพั ฒนาของแต่ ละประเทศ
สมาชิก จึงอนุ ญาตให้ ประเทศสมาชิกสามารถกําหนดเงื่อนไขในการให้ เข้ ามาลงทุน หรือยังไม่
พร้ อมจะเปิ ดเสรีให้ ต่างชาติเข้ ามาลงทุนทํากิจการใดก็สามารถสงวนเงื่อนไข และกิจการนั้น ๆ ไว้
ในรายการข้ อสงวน (Reservation List) ได้ โดยไม่ ต้องมีการเจรจาต่ อรอง ประเทศไทยควรใช้
ประโยชน์จากข้ อสงวนเพื่อป้ องกันอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการคนไทยขณะเดียวกันก็พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอาเซียน เช่ น การกําหนดความ
ชัดเจนเรื่องการครอบครองหุ้น สําหรับผู้ลงทุนจากกลุ่มอาเซียน เป็ นต้ น
4. ควรมีบทกําหนดโทษคนต่ างด้ าวที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายในความผิดฐาน
ตัวแทนอําพราง รวมทั้งผู้มีสญ
ั ชาติไทยที่ให้ การสนับสนุน เพื่อให้ เกิด ความชัดเจนเกี่ยวกับบุคคล
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับผู้อ่นื ทางการเงิน ทาง
ธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินนั้นแทนคนต่างด้ าวโดย
ปกปิ ดชื่อเจ้ าของที่แท้ จริงซึ่งเป็ นคนต่างด้ าว
5. กฎหมายที่ใช้ อยู่ ปัจจุ บันไม่ มีประสิทธิภาพเพี ยงพอ มิฉะนั้นคงไม่ เกิดกรณีของ
ตัวแทน อําพรางขึ้นดังเช่นในปัจจุบัน ควรกําหนดการกระทําที่เข้ าข่ายลักษณะช่วยเหลือ เช่น การ
ซื้อ ขาย เช่ า ให้ เช่ า โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนาเป็ นตัวแทนอําพราง ต้ อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
6. หน่ ว ยงานของรั ฐต้ อ งใช้ ก ฎหมายในทางปฏิบั ติท่ีชัด เจนรั ด กุ ม เป็ นธรรมและ
จริงจังโดยยึดว่ากิจการใดเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกิจการใดส่งผลกระทบหากคนต่าง
ด้ าวถือหุ้นในกิจการเป็ นจํานวนมาก
7. ควรเตรียมการป้ องกันปั ญหา“การย้ ายถิ่นแรงงาน” เมื่อเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC แต่เนิ่น ๆ เช่น
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7.1 แก้ ไขกฎหมายต่ า ง ๆ เพื่ อรองรั บการเข้ า มาทํางานของแรงงานฝี มือ จาก
อาเซียน โดยเฉพาะที่เป็ นนักวิชาชีพที่ประเทศไทยได้ ลงนามในข้ อตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ใน
เรื่องคุณสมบัติวิชาชีพสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริการ 7 สาขาไปแล้ ว ได้ แก่ พระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้ คนอาเซียนสามารถทํางานในประเทศไทยได้ ซึ่งแต่เดิม
เป็ นอาชีพและวิชาชีพสงวน
7.2 แก้ ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
เพื่ อให้ การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานครอบคลุ ม ถึ ง คนอาเซี ย นโดยไม่ เ ป็ นการเลื อ กปฏิ บั ติ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพื่อให้ คนอาเซียนสามารถ
เป็ นที่ปรึกษาฝ่ ายนายจ้ างหรือฝ่ ายลูกจ้ างสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และเป็ นกรรมการหรือ
อนุกรรมการของสหภาพแรงงานได้
7.3 แก้ ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542 ให้
สอดรับกับการที่จะต้ องอนุ ญาตให้ นักลงทุนอาเซียนถือหุ้ นได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ในทุกสาขา
บริการภายในปี 2558 โดยต้ องมีการแก้ ไขมาตรา 4 ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวใน
นิติบุคคลและต้ องมีการแก้ ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ที่
ห้ ามไม่ให้ คนต่างด้ าวประกอบกิจการธุรกิจบางประเภทที่เป็ นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้ อมจะแข่งขัน
กับคนต่างด้ าวด้ วย

1. บทนํา
ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยทํา ให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ า มา
ประกอบกิจการมากขึ้น ทําให้ ประเทศไทยมีความตกลงทางการค้ ากับประเทศต่ าง ๆ มากมาย
มีการเปิ ดโอกาสให้ คนต่างด้ าวเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้ าการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น การเปิ ดเสรีการค้ าการลุงทุนภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลต่ อ
นิยามของคําว่า “คนต่างด้ าว” ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
กล่ า วคื อ เดิ ม ที่ก ํา หนดให้ ค นต่ า งด้ า วมี ห้ ุ น ไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 49 หากขยายเพดานตามเงื่ อ นไข
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 นิยามของคนต่าง
ด้ าวจะเปลี่ยนไประหว่างนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนทั่วไปที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียน กล่าวโดยสรุป
คือเกิดปั ญหาทางกฎหมายการแบ่งแยกนิยามระหว่าง 1) นิยามคนต่างด้ าวตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 สําหรับนักลงทุนทั่วไปซึ่งอยู่นอกกลุ่มอาเซียน และ
2) นิยามคนต่างด้ าวตามเงื่อนไขของการเปิ ดประชาคมอาเซียน (AEC) นักลงทุนอาเซียนสามารถ
เข้ ามาแข่งขันได้ โดยตรงกับนักลงทุนไทย ภายใต้ เงื่อนไขการค้ าสินค้ า การค้ าบริการ การลงทุน
การเคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรีในอาเซียนโดยมีสทิ ธิและเสรีภาพตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผล
ให้ ผ้ ูประกอบการไทยซึ่งยังไม่พร้ อมสําหรับการแข่งขันจะได้ รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
767

ด้ า นปั ญ หาด้ า นการค้ า มีผลกระทบโดยตรงต่ อพระราชบัญ ญัติ แ ข่ งขันทางการค้ า
พ.ศ. 2542 ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ประเทศไทยมีการควบคุมไม่ให้ ผ้ ูประกอบการ
ในตลาดใช้ อาํ นาจผูกขาดการค้ า เช่ น พระราชบัญญัติป้องกันการค้ ากําไรเกินควร พ.ศ. 2480
หลังจากนั้นได้ มีการแก้ ไขสองครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติป้องกันการค้ ากําไร
เกินควรถูกยกเลิกโดยมีพระราชบัญญัติกาํ หนดราคาสินค้ าและป้ องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522
ขึ้ น มาใช้ แ ทน ส่ ว นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขัน ทางการค้ า พ.ศ. 2542 นั้ น ก็ยั ง คงมี ปั ญ หาที่
บทบัญญัติไม่ครอบคลุมและชัดเจน กฎหมายนี้ยังไม่เพียงพอในการควบคุมดูแลพฤติกรรมที่ไม่
เป็ นธรรมและไม่ สามารถควบคุมกลไกลตลาดให้ ดาํ เนินไปได้ อย่ างเสรีและด้ วยความเป็ นธรรม
แท้ จริง ทําให้ ยังคงมีการผูกขาดเกิดขึ้นในตลาด
ปั จจุบันคนต่างด้ าวยังจะได้ สทิ ธิพิเศษมากขึ้นจากเงื่อนไขความร่ วมมือการค้ าระหว่าง
ประเทศซึ่งกําลังจะมีผลในเวลาไม่ช้านี้ นั่นคือ ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community-AEC) ที่จ ะเกิด ขึ้น ปลายปี พ.ศ. 2558 นี้ ประเทศอาเซี ย นได้ ข ยาย
ขอบเขตความร่วมมือกว้ างมากขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงปรับปรุงแก้ ไขระเบียบ กฎหมาย
ความตกลง ที่เกี่ยวกับพิ ธีการทางศุลกากร เพื่ อลดขั้นตอนพิ ธีการด้ านศุลกากร อํานวยความ
สะดวกทางการค้ า สนับสนุ นการขนส่งสินค้ าข้ ามชายแดน ปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่
เป็ นข้ อจํากัด อุปสรรค ของนักธุรกิจต่างด้ าวและนักลงทุนไทยในการแข่งขันกับนักธุรกิจ นักลงทุน
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้ วยกัน โดยการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การตรวจคนเข้ าเมือง เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพและ
แรงงานฝี มืออาเซียน แก้ ไขกฎหมายที่เป็ นข้ อจํากัดและอุปสรรคในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
เช่ น อนุ ญาตให้ นักลงทุนอาเซี ยนถือหุ้ นได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 70 ในทุกสาขาบริ การภายในปี
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2. ปั ญหาการบังคับใช้ขอ้ กฎหมายการอนุ วตั กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้อง
กับเงือ่ นไขความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ซึ่งเป็ นข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ประเทศไทยกับประเทศ
ที่คนต่างด้ าวมีสัญชาติอนุ ญาตให้ คนต่ างด้ าวถือครอง มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในไทยได้ การอนุ วัต
กฎหมายภายในประเทศดั ง กล่ า วมี กฎหมายหลายฉบั บ ที่ต้ องพิ จ ารณา อาทิ พระราชบัญ ญั ติ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค นอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ว่า ด้ วยลั กษณะนิ ติกรรมสัญญาและลักษณะห้ า งหุ้ นส่ วนบริ ษั ท พระราชบั ญญั ติบ ริ ษั ท
มหาชน พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเกิดจากเงื่อนไขความ
ร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลต่ อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ที่ต้องแก้ ไขให้ สอดรับกับการที่จะต้ องอนุญาตให้ นักลงทุนอาเซียนถือหุ้น
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ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ในทุกสาขาบริการภายในปี พ.ศ. 2558 จากเดิมที่กาํ หนดไว้ ไม่เกินร้ อย
ละ49 ข้ อกําหนดด้ านแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่ งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ
อาเซี ยนโดยรวมเนื่ องจากการเคลื่ อนย้ ายแรงงานเสรี จะส่ งผลดีท่ีเห็นได้ ชัด ต่ อตลาดแรงงาน
กล่าวคือ ตลาดแรงงานจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันมี
แนวโน้ มที่จะผนวกเข้ าหากัน แรงงานในแต่ละประเทศจะมีโอกาสเลือกทํางานในสถานที่หรือใน
ประเทศที่มีโอกาสที่เขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้ สงู สุด และก่อให้ เกิดรายได้ ท่สี งู ขึ้นตามไปด้ วย
ซึ่งจะทําให้ ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างกว้ างขวาง ในทางกลับกันเมื่อมีผลดีย่อมต้ อง
มีผลเสียตามมาด้ วยเงื่อนไขดังกล่ าวนักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้ นได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 70
ทําให้ องค์กรธุรกิจนั้ น ๆ มีสถานะทางกฎหมายเป็ นนิ ติบุคคลต่ างด้ าวโดยปริ ยาย โดยเฉพาะ
ปั ญ หาทางกฎหมายที่จ ะเกิด ขึ้ นในบั ญ ชี 3 แนบท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิจ ของ
คนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็ นธุรกิจที่คนไทยยังไม่ มีความพร้ อมที่จะแข่ งขันในการประกอบ
กิจการกับคนต่างด้ าว
ปัญหากฎหมายดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อการถือครองที่ดินของคนต่างด้ าวปัญหาเดิม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 คือนิยามของคําว่า “คนต่าง
ด้ าว” ที่ยังมีปัญหาเรื่องรายเอียดจํานวนการถือครองหุ้นที่แบ่งแยกไม่ชัดเจนระหว่างคนต่างด้ าว
กับคนไทยจนเกิดปัญหาตัวแทนอําพรางประกอบกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางกฎหมายอีกหลายด้ านที่เกี่ยวข้ อง อาทิ กฎหมายหลายฉบับที่ต้องอนุวัต
ให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขความร่ วมมือระหว่ างประเทศซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบในวงกว้ างทั้งต่ อ
การค้ าการลงทุน และเศรษฐกิจโดยรวมของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ เพื่อศึกษา
ถึง แนวคิ ด ทฤษฎี ความเป็ นมาและปฏิญ ญาเกี่ย วกับ การประกอบธุ รกิจ ของคนต่ า งด้ า วตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และกฎหมายในประเทศอาเซียน
และเพื่อศึกษาถึงปั ญหาในกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้ าวของไทยและกฎหมายประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวตาม
พระราช บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และกฎหมายในประเทศอาเซียน
เพื่อรองรับการเปิ ดเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อข้ อเสนอแนะประเด็นสําคัญทางกฎหมายเพื่อ
พิจารณาแก้ ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
ส่วนขอบเขตการวิจัยศึกษาในขอบเขตปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ในเรื่องนิยาม
ศัพท์“คนต่ างด้ าว”ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542 เสนอ
ปั ญหาการค้ าให้ มีผลกระทบโดยตรงต่ อพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้ า 2542 รวมทั้งปั ญหา
การลงทุนที่คนต่างด้ าวได้ สิทธิพิเศษมากขึ้นจากเงื่อนความร่ วมมือการค้ าระหว่างประเทศ ความ
ตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) รวมไปถึงการอนุวัต
กฎหมายภายในประเทศให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขความร่ วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาเซียน
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3. การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนและประเทศได้ก็ได้รบั ผลประโยชน์ดว้ ย
กล่าวคือ ราชอาณาจักรไทยจะได้ รับประโยชน์จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ช่วยให้ ปริมาณการค้ าทั้งในและต่างประเทศของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากขนาด
ทุนที่ใหญ่ จากหลากหลายประเทศ จะทําให้ ขนาดของตลาดใหญ่ ข้ ึนตามไปด้ วย ทําให้ เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดําเนินงาน และ
ยกระดับคุณภาพสินค้ าและบริการสู่ระดับมาตรฐานสากล ทั้งยังช่ วยพัฒนาทักษะและยกระดับ
คุณภาพฝี มือแรงงานของไทย ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบด้ านลบต่อราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะ
ปัญหาทางกฎหมายที่มีต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 เช่น
ก่อให้ เกิดความผันผวนในตลาดเงิน หากปริมาณเงินมีการไหลเข้ าออกจํานวนมากและ
รวดเร็ว เกิดการครอบงําธุ รกิจจากการร่ วมทุนหรื อควบรวมกิจการที่ส่งผลให้ สัดส่ วนผู้ ถือหุ้ น
ชาวต่างชาติสงู ขึ้น หรือบางกิจการเป็ นของต่างชาติท้งั หมด ทุ น ต่ า งชาติ แ อบแฝงที่เ ข้ า มาลงทุ น
เพื่อครอบครองสินทรัพย์เฉพาะ เช่น ที่ดิน จะส่งผลเสียต่ออาชีพสงวนและผลผลิตการเกษตรใน
อนาคต โดยเฉพาะข้ าว ซึ่งเป็ นอาหารหลักและสินค้ าส่ งออกสํา คัญของประเทศ และที่สาํ คั ญ
ทุนต่างชาติแอบแฝงที่เข้ ามาลงทุนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เช่น 1) การสมรสกับคนไทย
แล้ วให้ คู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยถือครองที่ดินแทนตน แต่สิทธิในการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินต่าง ๆ นั้น
ยังคงเป็ นของคนต่างด้ าว ซึ่งการใช้ ช่องทางนี้ในการถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์แทนคนต่าง
ด้ าวในลักษณะตัวแทนอําพรางได้ ปรากฏปัญหามีการฟ้ องร้ องกันอยู่หลายกรณีในชั้นศาล เช่น การ
ซื้อขายที่ดินและบ้ าน แทนสามีซ่ึงเป็ นคนต่างด้ าว เป็ นต้ น 2) บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทยเป็ นผู้ซ้ ือที่ดิน
และมีการทําสัญญากู้ยืม จํานองหรือสัญญาเช่าไว้ กับคนต่างด้ าวเพื่อเป็ นหลักประกันในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ท่คี นต่างด้ าวเป็ นผู้ออกเงินซึ่งเป็ นการยากที่จะตรวจสอบ 3) การถือครองที่ดิน
โดยรูปแบบของนิติบุคคลไทย โดยให้ ผ้ ูถือหุ้ นซึ่งมีสัญชาติไทยเป็ นผู้ถือหุ้ นแทนคนต่ างด้ าวแต่
อํานาจครอบงํากิจการยังเป็ นของคนต่างด้ าว การตั้งเป็ นนิติบุคคลไทยแล้ วถ่ายโอน ในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากนิตบิ ุคคลไทยเป็ นนิติบุคคลต่างด้ าวหรือมีการเพิ่มทุน จนมี
สภาพที่เป็ นนิติบุคคลต่างด้ าวแต่รับโอนที่ดินในขณะที่เป็ นนิติบุคคลไทย เป็ นต้ น
กรณี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542 ซึ่ ง ถื อ เป็ น
กฎหมายรองรั บ การลงทุ น จากต่ า งประเทศของราชอาณาจั ก รไทยแต่ ก ลั บ มี เ นื้ อหาที่ ยั ง
ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงของการค้ าการลงทุนในปั จจุบัน จากการเปรียบเทียบกับกฎหมาย
รองรับการค้ าและการลงทุนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ท่มี ีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่สี ดุ ในอาเซียนพบว่า
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542 มี ลั ก ษณะหวงและป้ องกั น
อุตสาหกรรมภายในของประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีทรั พยากรธรรมชาติมากมายจึงเป็ น
เหตุผลหนึ่งที่ต้องคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศ แต่ ขณะเดียวกันก็มีช่องโหว่ อันเนื่องจาก
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ข้ อบัญญัติไม่ ชัดเจนก่อให้ เกิดการถือหุ้ นไขว้ กันไปมาทําให้ ผ้ ูลงทุนต่ างชาติสามารถครอบครอง
หรือทํากิจการหวงห้ ามได้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการกําหนดนิยาม
ความหมายของ คนต่างด้ าวไว้ กว้ าง ๆ กําหนดความหมายทางตรงว่าคนต่างด้ าวสามารถถือหุ้นใน
นิติบุคคลได้ ร้อยละ 49 และกําหนดห้ ามคนต่ างด้ าวประกอบธุรกิจบางประเภทไว้ ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ 3 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรกเป็ นกลุ่มที่มีปัญหามากเพราะเป็ นกลุ่มธุรกิจที่ไม่
อนุญาตให้ คนต่างด้ าวประกอบกิจการด้ วยเหตุผลพิเศษ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความ
มั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่ อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้ าน หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ และธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้ อมจะแข่งขันกับคนต่างด้ าว ในข้ อเท็จจริง
ั ชาติไทยอําพรางเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายด้ วยวิธีการ
กลับพบว่า คนต่างด้ าวได้ อาศัยตัวแทนผู้มีสญ
ต่าง ๆ เพื่อเข้ ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยการอําพรางผู้ถือหุ้นที่แท้ จริงเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย การให้ ผ้ ูมีสัญชาติไทยจัดตั้งบริษัทแต่คนต่างด้ าวมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทหรือ
คนต่ างด้ าวถือหุ้ นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงมากกว่ าหรื อการใช้ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งไม่ มีอาชีพที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่ลงทุนเป็ นตัวแทน เช่ น นักบัญชี ทนายความหรือนายหน้ าเป็ นผู้ถือหุ้ นแทน
เป็ นต้ น

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้ เริ่มทยอยปรับตัวด้ านกฎหมายเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แต่ระดับการปรับตัวของแต่ละประเทศนั้นจะมากบ้ างน้ อยบ้ างตามแต่ ระดับ
ความพร้ อมของแต่ ละประเทศ เช่ น สาธารณรั ฐสิงคโปร์กฎหมายรองรับการค้ าและการลงทุน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เปิ ดกว้ างไม่กดี กันคนต่างชาติสามารถือหุ้นได้ ร้อยละ 100 และสามารถส่งเงิน
กลับประเทศได้ ไม่จาํ กัด แต่ยกเว้ นเฉพาะกิจการความมั่นคงเท่านั้นที่รัฐบาลสิงคโปร์จะดําเนินการ
เอง กฎหมายการลงทุ นของสาธารณรั ฐสิงคโปร์ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ ลงทุ นเป็ นอย่ างมากโดยไม่
กําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่า และอนุญาตให้ นักลงทุนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ท่ดี ินและสิ่งปลูกสร้ าง
ในสาธารณรัฐสิงคโปร์รวมถึงไม่มีการควบคุมในการโอนเงินตราต่างประเทศและผลกําไรในการ
ประกอบธุรกิจกลับคืนประเทศผู้ลงทุน ดังนั้น จึงไม่มีเส้ นแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนต่าง
ด้ าวและนักธุรกิจท้ องถิ่นในสาธารณรัฐสิงคโปร์
สหพันธรัฐมาเลเซียได้ ยกเลิกข้ อบังคับที่ต้องมีชาวภูมิบุตรถือครองหุ้นร้ อยละ 30 ซึ่ง
เป็ นส่วนสําคัญของการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจแนวใหม่ (NEM) และเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการ
ลงทุนจากต่างชาติโดยอนุญาตให้ ต่างชาติเข้ าลงทุนได้ ร้อยละ 100 ในสาขาบริการย่อย 27 สาขา
ครอบคลุมบริการด้ านการท่องเที่ยว สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และขนส่ง รวมถึงการลงทุนใน
ศูนย์กระจายสินค้ าระดับภูมิภาค ศูนย์จัดซื้อสินค้ าระหว่างประเทศ และการทําธุรกิจเหมืองแร่ และ
ยังคลายข้ อกําหนดการถือหุ้นของต่างชาติและเงื่อนไขด้ านการส่งออกในการลงทุนด้ านการผลิต
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ด้ วย แต่รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียก็ยังคงไว้ ซ่ึงอํานาจอย่างค่อนข้ างสูงในการอนุมัติการลงทุนจาก
ต่างชาติ
สาธารณรั ฐ อิน โดนี เ ซี ย ได้ ป รั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการลงทุ น ธุ ร กิจ เหมื อ งแร่ ให้
ต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น ลดลงจากร้ อ ยละ 100 เหลื อ ร้ อ ยละ 51 เป็ นวิ ธีห นึ่ ง ปรั บ ให้ เ ข้ า กับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงแก้ กฎหมายมาโดยตลอดในเรื่อง
กฎระเบียบทางด้ านภาษี ดําเนินการให้ การลงทุนบางอย่างปลอดภาษีร้อยละ 0 ภาษีเอื้อการนําเข้ า
ให้ ลดลงร้ อยละ 0 เอื้อต่อการลงทุนในช่วง 5-10 ปี จากนี้ไป ซึ่งเชื่อว่าเป็ นระบบเอื้อลงทุนสะดวก
ง่ายขึ้น แบบเข้ ามาใช้ บริการจุดเดียวได้ แบบเบ็ดเสร็จผ่านออนไลน์ ลดความซับซ้ อน ลดการเสีย
ค่าธรรมเนียม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ พยายามปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศให้
สอดคล้ องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมักมีปัญหากฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนื่องจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้ องถิ่นมีอาํ นาจที่แยก
ส่วนกัน แม้ รัฐบาลกลาง แม้ ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะมีเสถียรภาพสูง สามารถ
ตัดสินใจได้ รวดเร็วในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ แต่การเมืองระดับจังหวัด ระดับท้ องถิ่นก็มีอสิ ระใน
การบริหารงานมากพอสมควร
สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ ปรั บกฎหมายในประเทศเอื้อต่ อการดึง
ต่ า งชาติ เ ข้ า ลงทุ น ปรั บ ภายในให้ ส ามารถแข่ ง ในระดั บ สากล ปรั บ กฎหมายภาษี กฎหมาย
รัฐวิสาหกิจ กฎหมายการแข่งขันการค้ าและกฎหมายปกป้ องผู้บริโภค สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพร้ อมให้ มีกฎหมายคํา้ ประกันให้ นักลงทุนมั่นใจว่ าจะได้ ประโยชน์จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็ นการเรียกความเชื่อมั่นส่งเสริมนักลงทุน
ในบรรดาประเทศอาเซียนด้ วยกันแล้ วจะเห็นว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความพร้ อมกว่า
ทุกประเทศเนื่องจากเป็ นประเทศพัฒนาแล้ วที่มีศักยภาพและความพร้ อมด้ านกฎหมายการค้ าการ
ลงทุนขณะที่ประเทศอาเซียนอื่น ๆ ยังขาดความพร้ อมด้ านกฎหมายในหลากหลายมิติกล่ าวคือ
แม้ จะปรับแก้ กฎหมายรองรั บประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ วแต่ กย็ ังไม่ สามารถเปิ ดกว้ างได้
ทั้ง หมดเพราะต้ อ งคุ้ ม ครองอุ ต สาหกรรมภายในประเทศอยู่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นราชอาณาจั ก รไทย
สาธารณรั ฐสัง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สหพั น ธรั ฐมาเลเซี ย สาธารณรั ฐอิน โดนี เ ซี ย และสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวเนื่ อ งจากเป็ นประเทศที่ มี พ้ ื นฐานทางเกษตรกรรมควบคู่ กั บ
อุตสาหกรรม ภาคการผลิตในบางอย่างยังเป็ นสังคมชนบทที่ยังไม่พร้ อมสําหรับการค้ าเสรี อย่างไร
ก็ดี แต่ละประเทศยังสามารถใช้ สทิ ธิข้อสงวนทางการค้ าในการปรับตัวโดยยกเว้ นในอุตสาหกรรมที่
แต่ละประเทศเห็นว่ายังไม่มีความพร้ อม และข้ อเสนอแนะแนวทางการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้ าวตามเงื่อนไข AEC กล่าวคือ
สําหรับประเทศไทยนั้นควรบัญญัติปัญหานิยามของ “คนต่างด้ าว” ให้ ชัดเจนไม่ว่าจะ
เป็ นการถือหุ้นทางตรงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ที่ให้ คน
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ต่างด้ าวถือหุ้นได้ ร้อยละ 49 หรือการถือหุ้นทางอ้ อมที่ต่างด้ าวถือหุ้นผ่านบุคคล และนิติบุคคลที่
เป็ นส่ ว นของหุ้ น อีก ร้ อ ยละ 51 กฎหมายควรมี ค วามชั ด เจนว่ า ต้ อ งการให้ ค นต่ า งด้ า วถื อ หุ้ น
ทางอ้ อมหรือไม่ หากไม่ต้องการให้ ถือหุ้นทางอ้ อมควรบัญญัติถึงคุณสมบัติของผู้ท่หี ้ ุนอีกร้ อยละ
51 ให้ ชัดเจน และควรมีแนวทางแก้ ปัญหาตัวแทนอําพราง (Nominee) เช่น 1.บัญญัตินิยามคําว่า
“ตัวแทนอําพราง” และ “ธุรกรรมอําพราง” เพื่อให้ เกิด ความชัดเจนทั้งความหมายและนิติกรรม
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นสัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับผู้อ่นื นิติกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ
การดํา เนิ น การเกี่ย วกับ ทรั พ ย์สิน ใด ๆ หรื อสิทธิใ นทรั พ ย์สิน นั้ น แทนคนต่ า งด้ า ว 2. บั ญ ญั ติ
พฤติกรรม ที่เข้ าข่ายลักษณะการกระทําความผิดฐานตัวแทนอําพราง เช่น การซื้อ ขาย เช่า ให้ เช่า
โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สนิ โดยเจตนาเป็ นตัวแทนอําพราง หรือ กระทําด้ วยประการใด ๆ
เพื่อปกปิ ดหรืออําพรางสิทธิท่แี ท้ จริงการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ หรือสิทธิใด ๆ แทนคนต่างด้ าว รวมทั้ง
การให้ การสนับสนุนหรือให้ ความช่วยเหลือคนต่างด้ าว
เนื่องจากการเปิ ดเสรีการลงทุนนี้ไม่ได้ หมายความถึงการเปิ ดให้ นักลงทุนอาเซียนเข้ า
มาลงทุนได้ อย่างเสรีเต็มที่ในทุกประเภทกิจการ แต่ เป็ นการเปิ ดเสรีแบบมีเงื่อนไข และมีความ
ยืด หยุ่ น เนื่ องจากอาเซียนตระหนั กถึงความแตกต่ างของระดับการพั ฒนาของแต่ ละประเทศ
สมาชิก จึงอนุ ญาตให้ ประเทศสมาชิกสามารถกําหนดเงื่อนไขในการให้ เข้ ามาลงทุน หรือยังไม่
พร้ อมจะเปิ ดเสรีให้ ต่างชาติเข้ ามาลงทุนทํากิจการใดก็สามารถสงวนเงื่อนไข และกิจการนั้น ๆ ไว้
ในรายการข้ อสงวน (Reservation List) ได้ โดยไม่ ต้องมีการเจรจาต่ อรอง ประเทศไทยควรใช้
ประโยชน์จากข้ อสงวนเพื่อป้ องกันอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการคนไทยขณะเดียวกันก็พัฒนาและ
ปรั บปรุงกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอาเซียน เช่ น การกําหนดความ
ชัดเจนเรื่องการครอบครองหุ้น สําหรับผู้ลงทุนจากกลุ่มอาเซียน เป็ นต้ น อีกทั้งควรมีบทกําหนด
โทษคนต่างด้ าวซึ่งมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายในความผิดฐานตัวแทนอําพราง รวมทั้งผู้มีสญ
ั ชาติ
ไทยซึ่งให้ การสนับสนุน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติ
กรรม สัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับผู้อ่นื ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สนิ นั้นแทนคนต่างด้ าวโดยปกปิ ดชื่อเจ้ าของที่แท้ จริงซึ่งเป็ นคน
ต่ างด้ าว รวมถึงกฎหมายที่ใช้ อยู่ ปัจจุ บันไม่ มีประสิทธิภาพเพียงพอ มิฉะนั้นคงไม่ เกิดกรณีของ
ตัวแทนอําพรางขึ้นดังเช่นในปั จจุ บัน ควรกําหนดการกระทําที่เข้ าข่ายลักษณะช่วยเหลือ เช่น การ
ซื้อ ขาย เช่ า ให้ เช่ า โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนาเป็ นตัวแทนอําพราง ต้ อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้นประกอบกับหน่วยงานของรัฐต้ องใช้ กฎหมายในทาง
ปฏิบัติท่ชี ัดเจนรัดกุม เป็ นธรรมและจริงจังโดยยึดว่ากิจการใดเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ
กิจการใดส่งผลกระทบหากคนต่ างด้ าวถือหุ้ นในกิจการเป็ นจํานวนมาก รวมถึงควรเตรียมการ
ป้ องกันปั ญหา“การย้ ายถิ่นแรงงาน” เมื่อเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC แต่ เนิ่น ๆ เช่ น
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1. แก้ ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้ ามาทํางานของแรงงานฝี มือจากอาเซียน
โดยเฉพาะที่เป็ นนั กวิ ชาชีพที่ประเทศไทยได้ ลงนามในข้ อตกลงยอมรั บร่ วม (MRA) ในเรื่ อง
คุ ณสมบัติวิชาชี พสํา หรั บ ผู้ ประกอบวิชาชีพบริ การ 7 สาขาไปแล้ ว ได้ แก่ พระราชบัญญัติ การ
ทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้ คนอาเซียนสามารถทํางานในประเทศไทยได้ ซึ่งแต่เดิม
เป็ นอาชี พ และวิ ชาชี พ สงวน รวมถึง การแก้ ไ ขให้ ส อดรั บ กับ การที่จ ะต้ อ งอนุ ญ าตให้ นั ก ลงทุ น
อาเซียนถือหุ้ นได้ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 70 ในทุกสาขาบริการภายในปี 2558 โดยต้ องมีการแก้ ไข
มาตรา 4 ในเรื่ องสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ นของคนต่ า งด้ าวในนิ ติ บุ ค คลและต้ องมี ก ารแก้ ไข
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 ที่ห้ามไม่ให้ คนต่างด้ าวประกอบ
กิจการธุรกิจบางประเภทที่เป็ นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้ อมจะแข่งขันกับคนต่างด้ าวด้ วย
2. แก้ ไ ขกฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน พ.ศ. 2545
เพื่ อให้ การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานครอบคลุ ม ถึ ง คนอาเซี ย นโดยไม่ เ ป็ นการเลื อ กปฏิ บั ติ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพั นธ์
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพื่อให้ คนอาเซียนสามารถ
เป็ นที่ปรึกษาฝ่ ายนายจ้ างหรือฝ่ ายลูกจ้ างสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และเป็ นกรรมการหรือ
อนุกรรมการของสหภาพแรงงานได้
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