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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง กฎหมายกบัการแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวของ

ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) คือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องน้ันประกอบด้วยตาํราทางวิชาการ วารสาร บทความ ข่าว

หนังสือพิมพ์ เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อทางอิเล็กโทรนิกส์ทั้งของในประเทศและ

ต่างประเทศโดยนาํข้อมูลทั้งหมดมานาํเสนอในลักษณะพรรณนาและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี

และข้อเสียเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม ส่วนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทาํให้ทราบถึง

แนวคิด ทฤษฎีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542 และกฎหมายในประเทศอาเซียนและทาํให้ทราบถึงปัญหาว่าด้วยนิยามคน

ต่างด้าวทั้งก่อนและหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดนิยามที่

ชัดเจนอนัมีผลการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รวมถึงทาํให้ทราบถึง

ข้อเสนอแนะทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ประกอบกับทาํให้ได้ทราบมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อการแก้ไขนิยามคนต่างด้าวตาม

เง่ือนไขของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) เพ่ือนาํไปสู่การอนุวัตกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สรปุผลการวิจัยการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาถงึแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมาและปฏญิญา

เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 (2) นิยามคนต่างด้าวทั้งก่อนและหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(3) 

กฎหมายในประเทศอาเซียน เพ่ือรองรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ (4) ข้อเสนอแนะ

ทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยศึกษา

เปรียบเทยีบกบักฎหมายและการแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวของต่างประเทศ 
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เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือ 

Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเองจะทาํให้มีผลประโยชน์ อาํนาจ

ต่อรองต่าง ๆ กบัคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาํเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนกจ็ะเสรี ยกเว้นสนิค้า

บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาํเข้า Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนและมีผลจริงจัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เม่ือการรวมตัวเกิดขึ้ นประเทศที่มีความ

พร้อมมากที่สุดจะได้เปรียบทางการค้าเสรีน้ี สาํหรับราชอาณาจักรไทยได้เตรียมความพร้อมใน

ระดับหน่ึงมาแล้วโดยนโยบายรัฐบาลได้ให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  ปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยนิยาม  “คนต่างด้าว” ตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามเง่ือนไขประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นิยามของคนต่างด้าวจะเปล่ียนไป

ระหว่างนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนทั่วไปที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการเปิดเสรีการค้าการ

ลงทุนมีผลกระทบโดยตรงต่อพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 เน่ืองจากบทบัญญัติ

ไม่ครอบคลุมและชัดเจน ในการควบคุมดูแลพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมและไม่สามารถควบคุม

กลไกตลาดให้ดาํเนินไปได้อย่างเสรีและด้วยความเป็นธรรมแท้จริงและคนต่างด้าวได้สิทธิพิเศษ

มากขึ้ นจากเงื่อนความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนตกลง

ปรับปรงุแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ความตกลงที่เป็นข้อจาํกดั อุปสรรค ของนักธุรกจิต่างด้าวซ่ึงเป็น

ผลกระทบโดยตรงต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ปัญหาต่อมา

คือการอนุวัตกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) เน่ืองจากมีกฎหมายหลายฉบับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนทาํให้เกดิความล่าช้าเพราะกฎหมายบางฉบับต้องพิจารณาควบคู่กบัอกีหลาย ๆ 

ฉบับไม่สามารถแยกพิจารณาเป็นเอกเทศได้และปัญหาความม่ันคงทางเศรษฐกิจที่พบคือการ

หล่ังไหลเข้ามาของทุนต่างประเทศมีผลให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยที่ไม่พร้อมแข่งขัน

เสยีเปรียบด้านกาํลังทุนและเทคโนโลยีในการประกอบการ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วตามเงือ่นไข AEC 

1. ควรบัญญัติปัญหานิยามของ “คนต่างด้าว” ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น

ทางตรงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ให้คนต่างด้าวถือหุ้น

ได้ร้อยละ 49 หรือการถอืหุ้นทางอ้อมที่ต่างด้าวถือหุ้นผ่านบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นส่วนของหุ้น

อกีร้อยละ 51 กฎหมายควรมีความชัดเจนว่าต้องการให้คนต่างด้าวถือหุ้นทางอ้อมหรือไม่ หากไม่

ต้องการให้ถอืหุ้นทางอ้อมควรบัญญัติถงึคุณสมบัติของผู้ที่หุ้นอกีร้อยละ 51 ให้ชัดเจน  
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2.  ควรมีแนวทางแก้ปัญหาตัวแทนอาํพราง (Nominee) เช่น 

 2.1  บัญญัตินิยามคาํว่า “ตัวแทนอาํพราง” และ “ธุรกรรมอาํพราง” เพ่ือให้เกิด 

ความชัดเจนทั้งความหมายและนิติกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสญัญาหรือการดาํเนินการใด ๆ กบั

ผู้อื่น นิติกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาํเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิใน

ทรัพย์สนิน้ันแทนคนต่างด้าว 

 2.2  บัญญัติพฤติกรรม ที่เข้าข่ายลักษณะการกระทาํความผิดฐานตัวแทนอาํพราง 

เช่น การซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สนิโดยเจตนาเป็นตัวแทนอาํพราง 

หรือ กระทาํด้วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออาํพรางสทิธทิี่แท้จริงการได้มาซ่ึงทรัพย์สนิหรือสทิธิ

ใด ๆ แทนคนต่างด้าว รวมทั้งการให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว  

3. เน่ืองจากการเปิดเสรีการลงทุนน้ีไม่ได้หมายความถึงการเปิดให้นักลงทุนอาเซียน

เข้ามาลงทุนได้อย่างเสรีเตม็ที่ในทุกประเภทกจิการ แต่เป็นการเปิดเสรีแบบมีเง่ือนไข และมีความ

ยืดหยุ่น เน่ืองจากอาเซียนตระหนักถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ

สมาชิก จึงอนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถกาํหนดเง่ือนไขในการให้เข้ามาลงทุน หรือยังไม่

พร้อมจะเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทาํกจิการใดกส็ามารถสงวนเง่ือนไข และกจิการน้ัน ๆ ไว้

ในรายการข้อสงวน (Reservation List) ได้ โดยไม่ต้องมีการเจรจาต่อรอง ประเทศไทยควรใช้

ประโยชน์จากข้อสงวนเพ่ือป้องกันอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการคนไทยขณะเดียวกนักพั็ฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเพ่ือรองรับการลงทุนในกลุ่มอาเซียน เช่น การกาํหนดความ

ชัดเจนเร่ืองการครอบครองหุ้น สาํหรับผู้ลงทุนจากกลุ่มอาเซียน เป็นต้น  

4.  ควรมีบทกาํหนดโทษคนต่างด้าวที่มีเจตนาหลีกเล่ียงกฎหมายในความผิดฐาน

ตัวแทนอาํพราง รวมทั้งผู้มีสญัชาติไทยที่ให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกดิ ความชัดเจนเกี่ยวกบับุคคล

และกจิกรรมที่เกี่ยวกบัการทาํนิติกรรม สญัญาหรือการดาํเนินการใด ๆ กบัผู้อื่น ทางการเงิน ทาง

ธุรกิจ หรือการดาํเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินน้ันแทนคนต่างด้าวโดย

ปกปิดช่ือเจ้าของที่แท้จริงซ่ึงเป็นคนต่างด้าว  

5.  กฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มิฉะน้ันคงไม่เกิดกรณีของ

ตัวแทน อาํพรางขึ้นดังเช่นในปัจจุบัน ควรกาํหนดการกระทาํที่เข้าข่ายลักษณะช่วยเหลือ เช่น การ

ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนาเป็นตัวแทนอาํพราง ต้อง

ระวางโทษเช่นเดียวกบัตัวการในความผดิน้ัน 

6. หน่วยงานของรัฐต้องใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่ ชัดเจนรัดกุม เป็นธรรมและ

จริงจังโดยยึดว่ากิจการใดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกิจการใดส่งผลกระทบหากคนต่าง

ด้าวถอืหุ้นในกจิการเป็นจาํนวนมาก 

7. ควรเตรียมการป้องกันปัญหา“การย้ายถิ่นแรงงาน” เม่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC แต่เน่ิน ๆ เช่น  
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 7.1  แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเข้ามาทาํงานของแรงงานฝีมือจาก

อาเซียน โดยเฉพาะที่เป็นนักวิชาชีพที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ใน

เร่ืองคุณสมบัติวิชาชีพสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริการ 7 สาขาไปแล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติการ

ทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพ่ือให้คนอาเซียนสามารถทาํงานในประเทศไทยได้ ซ่ึงแต่เดิม

เป็นอาชีพและวิชาชีพสงวน 

 7.2  แก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

เ พ่ือให้การพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมถึงคนอาเ ซียนโดยไม่เ ป็นการเลือกปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพ่ือให้คนอาเซียนสามารถ

เป็นที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และเป็นกรรมการหรือ

อนุกรรมการของสหภาพแรงงานได้ 

 7.3  แก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้

สอดรับกับการที่จะต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในทุกสาขา

บริการภายในปี 2558 โดยต้องมีการแก้ไขมาตรา 4 ในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวใน

นิติบุคคลและต้องมีการแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่

ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวประกอบกจิการธุรกจิบางประเภทที่เป็นธุรกจิที่คนไทยยังไม่พร้อมจะแข่งขัน

กบัคนต่างด้าวด้วย 

 

1. บทนาํ 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทําให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา

ประกอบกิจการมากขึ้ น ทาํให้ประเทศไทยมีความตกลงทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ มากมาย  

มีการเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการค้าการ

ลงทุนเพ่ิมขึ้น การเปิดเสรีการค้าการลุงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลต่อ

นิยามของคาํว่า “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

กล่าวคือเดิมที่กําหนดให้คนต่างด้าวมีหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 หากขยายเพดานตามเง่ือนไข

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นิยามของคนต่าง

ด้าวจะเปล่ียนไประหว่างนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนทั่วไปที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียน กล่าวโดยสรุป

คือเกิดปัญหาทางกฎหมายการแบ่งแยกนิยามระหว่าง 1) นิยามคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สาํหรับนักลงทุนทั่วไปซ่ึงอยู่นอกกลุ่มอาเซียน และ 

2) นิยามคนต่างด้าวตามเงื่อนไขของการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) นักลงทุนอาเซียนสามารถ

เข้ามาแข่งขันได้โดยตรงกับนักลงทุนไทย ภายใต้เง่ือนไขการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน 

การเคล่ือนย้ายเงินทุนเสรีในอาเซียนโดยมีสทิธแิละเสรีภาพตามประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนส่งผล

ให้ผู้ประกอบการไทยซ่ึงยังไม่พร้อมสาํหรับการแข่งขนัจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
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ด้านปัญหาด้านการค้า มีผลกระทบโดยตรงต่อพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า  

พ.ศ. 2542 ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ประเทศไทยมีการควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการ

ในตลาดใช้อาํนาจผูกขาดการค้า เช่น พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากาํไรเกินควร พ.ศ. 2480 

หลังจากน้ันได้มีการแก้ไขสองคร้ัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติป้องกนัการค้ากาํไร

เกินควรถูกยกเลิกโดยมีพระราชบัญญัติกาํหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 

ขึ้ นมาใช้แทน ส่วนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 น้ันกยั็งคงมีปัญหาที่

บทบัญญัติไม่ครอบคลุมและชัดเจน กฎหมายน้ียังไม่เพียงพอในการควบคุมดูแลพฤติกรรมที่ไม่

เป็นธรรมและไม่สามารถควบคุมกลไกลตลาดให้ดาํเนินไปได้อย่างเสรีและด้วยความเป็นธรรม

แท้จริง ทาํให้ยังคงมีการผูกขาดเกดิขึ้นในตลาด  

ปัจจุบันคนต่างด้าวยังจะได้สทิธิพิเศษมากขึ้นจากเง่ือนไขความร่วมมือการค้าระหว่าง

ประเทศซ่ึงกาํลังจะมีผลในเวลาไม่ช้าน้ี น่ันคือ ความตกลงประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN 

Economic Community-AEC) ที่จะเกิดขึ้ นปลายปี พ.ศ. 2558 น้ี ประเทศอาเซียนได้ขยาย

ขอบเขตความร่วมมือกว้างมากขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย 

ความตกลง ที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร เพ่ือลดข้ันตอนพิธีการด้านศุลกากร อาํนวยความ

สะดวกทางการค้า สนับสนุนการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่

เป็นข้อจาํกดั อปุสรรค ของนักธุรกจิต่างด้าวและนักลงทุนไทยในการแข่งขันกบันักธุรกจิ นักลงทุน

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั โดยการปรับปรงุแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกบั

การตรวจคนเข้าเมือง เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพและ

แรงงานฝีมืออาเซียน แก้ไขกฎหมายที่เป็นข้อจาํกัดและอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เช่น อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในทุกสาขาบริการภายในปี 
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2.  ปัญหาการบงัคบัใชข้อ้กฎหมายการอนุวตักฎหมายภายในประเทศใหส้อดคลอ้ง

กบัเงือ่นไขความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

ซ่ึงเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสนธสิญัญาระหว่างประเทศ ประเทศไทยกบัประเทศ

ที่คนต่างด้าวมีสัญชาติอนุญาตให้คนต่างด้าวถือครอง มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในไทยได้ การอนุวัต

กฎหมายภายในประเทศดังกล่าวมีกฎหมายหลายฉบับที่ต้องพิจารณา อาทิ พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยลักษณะนิติกรรมสัญญาและลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 เป็นต้น นอกจากน้ียังมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกจิเกดิจากเง่ือนไขความ

ร่วมมือของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ต้องแก้ไขให้สอดรับกบัการที่จะต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้น
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ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในทุกสาขาบริการภายในปี พ.ศ. 2558 จากเดิมที่กาํหนดไว้ไม่เกนิร้อย

ละ49 ข้อกาํหนดด้านแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ

อาเซียนโดยรวมเน่ืองจากการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีจะส่งผลดีที่เห็นได้ชัดต่อตลาดแรงงาน 

กล่าวคือ ตลาดแรงงานจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงเศรษฐกจิทั่วโลกในปัจจุบันมี

แนวโน้มที่จะผนวกเข้าหากัน แรงงานในแต่ละประเทศจะมีโอกาสเลือกทาํงานในสถานที่หรือใน

ประเทศที่มีโอกาสที่เขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้สงูสดุ และก่อให้เกดิรายได้ที่สงูขึ้นตามไปด้วย 

ซ่ึงจะทาํให้ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกจิอย่างกว้างขวาง ในทางกลับกนัเม่ือมีผลดีย่อมต้อง

มีผลเสียตามมาด้วยเง่ือนไขดังกล่าวนักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ทาํให้องค์กรธุรกิจน้ัน ๆ มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดยปริยาย โดยเฉพาะ

ปัญหาทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้ นในบัญชี 3 แนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ

กจิการกบัคนต่างด้าว  

ปัญหากฎหมายดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวปัญหาเดิม

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คือนิยามของคาํว่า “คนต่าง

ด้าว” ที่ยังมีปัญหาเร่ืองรายเอียดจาํนวนการถือครองหุ้นที่แบ่งแยกไม่ชัดเจนระหว่างคนต่างด้าว

กบัคนไทยจนเกดิปัญหาตัวแทนอาํพรางประกอบกบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

นอกจากน้ียังมีปัญหาทางกฎหมายอกีหลายด้านที่เกี่ยวข้อง อาท ิกฎหมายหลายฉบับที่ต้องอนุวัต

ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขความร่วมมือระหว่างประเทศซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อ

การค้าการลงทุน และเศรษฐกจิโดยรวมของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี เพ่ือศึกษา

ถึงแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมาและปฏิญญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และกฎหมายในประเทศอาเซียน 

และเพ่ือศึกษาถึงปัญหาในกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวของไทยและกฎหมายประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม

พระราช บัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และกฎหมายในประเทศอาเซียน 

เพ่ือรองรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือข้อเสนอแนะประเดน็สาํคัญทางกฎหมายเพ่ือ

พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

ส่วนขอบเขตการวิจัยศึกษาในขอบเขตปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ในเร่ืองนิยาม

ศัพท์“คนต่างด้าว”ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เสนอ

ปัญหาการค้าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า 2542 รวมทั้งปัญหา

การลงทุนที่คนต่างด้าวได้สิทธิพิเศษมากขึ้นจากเง่ือนความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ ความ

ตกลงประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) รวมไปถึงการอนุวัต

กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับเง่ือนไขความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) และปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกจิอาเซียน  
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3.  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไดก็้ไดร้บัผลประโยชนด์ว้ย  

กล่าวคือ ราชอาณาจักรไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(AEC) ช่วยให้ปริมาณการค้าทั้งในและต่างประเทศของไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก เน่ืองจากขนาด

ทุนที่ใหญ่จากหลากหลายประเทศ จะทาํให้ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้ นตามไปด้วย ทาํให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการผลิตและการดาํเนินงาน และ

ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการสู่ระดับมาตรฐานสากล ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะและยกระดับ

คุณภาพฝีมือแรงงานของไทย ขณะเดียวกนักมี็ผลกระทบด้านลบต่อราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะ

ปัญหาทางกฎหมายที่มีต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่น 

ก่อให้เกดิความผนัผวนในตลาดเงิน หากปริมาณเงินมีการไหลเข้าออกจาํนวนมากและ

รวดเร็ว เกิดการครอบงําธุรกิจจากการร่วมทุนหรือควบรวมกิจการที่ส่งผลให้สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาติสงูขึ้น หรือบางกจิการเป็นของต่างชาติทั้งหมด  ทุนต่างชาติแอบแฝงที่ เข้ามาลงทุน

เพ่ือครอบครองสนิทรัพย์เฉพาะ เช่น ที่ดิน จะส่งผลเสยีต่ออาชีพสงวนและผลผลิตการเกษตรใน

อนาคต โดยเฉพาะข้าว ซ่ึงเป็นอาหารหลักและสินค้าส่งออกสาํคัญของประเทศ และที่สาํคัญ  

ทุนต่างชาติแอบแฝงที่เข้ามาลงทุนเพ่ือครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ เช่น 1) การสมรสกบัคนไทย

แล้วให้คู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยถือครองที่ดินแทนตน แต่สิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ น้ัน

ยังคงเป็นของคนต่างด้าว ซ่ึงการใช้ช่องทางน้ีในการถอืครองที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์แทนคนต่าง

ด้าวในลักษณะตัวแทนอาํพรางได้ปรากฏปัญหามีการฟ้องร้องกนัอยู่หลายกรณใีนช้ันศาล เช่น การ

ซ้ือขายที่ดินและบ้าน แทนสามีซ่ึงเป็นคนต่างด้าว เป็นต้น 2) บุคคลผู้มีสญัชาติไทยเป็นผู้ซ้ือที่ดิน

และมีการทาํสัญญากู้ยืม จาํนองหรือสญัญาเช่าไว้กับคนต่างด้าวเพ่ือเป็นหลักประกนัในที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ที่คนต่างด้าวเป็นผู้ออกเงินซ่ึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบ 3) การถือครองที่ดิน

โดยรูปแบบของนิติบุคคลไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวแต่

อาํนาจครอบงาํกิจการยังเป็นของคนต่างด้าว การตั้งเป็นนิติบุคคลไทยแล้วถ่ายโอน ในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถอืหุ้นจากนิตบุิคคลไทยเป็นนิติบุคคลต่างด้าวหรือมีการเพ่ิมทุน จนมี

สภาพที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวแต่รับโอนที่ดินในขณะที่เป็นนิติบุคคลไทย เป็นต้น 

กรณีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซ่ึงถือเป็น

กฎหมายรองรับการลงทุนจากต่างประเทศของราชอาณาจักรไทยแต่กลับมีเน้ือหาที่ ยัง 

ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของการค้าการลงทุนในปัจจุบัน จากการเปรียบเทยีบกับกฎหมาย

รองรับการค้าและการลงทุนของสาธารณรัฐสงิคโปร์ที่มีขนาดเศรษฐกจิใหญ่ที่สดุในอาเซียนพบว่า

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีลักษณะหวงและป้องกัน

อุตสาหกรรมภายในของประเทศเน่ืองจากประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายจึงเป็น

เหตุผลหน่ึงที่ต้องคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศ แต่ขณะเดียวกันกมี็ช่องโหว่อันเน่ืองจาก
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ข้อบัญญัติไม่ชัดเจนก่อให้เกิดการถือหุ้นไขว้กันไปมาทาํให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถครอบครอง

หรือทาํกจิการหวงห้ามได้  

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีการกาํหนดนิยาม

ความหมายของ คนต่างด้าวไว้กว้าง ๆ กาํหนดความหมายทางตรงว่าคนต่างด้าวสามารถถือหุ้นใน

นิติบุคคลได้ร้อยละ 49 และกาํหนดห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางประเภทไว้ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติ 3 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากเพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกจิการด้วยเหตุผลพิเศษ ธุรกจิที่เกี่ยวกบัความปลอดภัยหรือความ

ม่ันคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพ้ืนบ้าน หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ และธุรกจิที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมจะแข่งขันกบัคนต่างด้าว ในข้อเทจ็จริง

กลับพบว่า คนต่างด้าวได้อาศัยตัวแทนผู้มีสญัชาติไทยอาํพรางเพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมายด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ เพ่ือเข้ามาประกอบธุรกจิในประเทศไทย โดยการอาํพรางผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเพ่ือหลีกเล่ียง

กฎหมาย การให้ผู้มีสัญชาติไทยจัดตั้งบริษัทแต่คนต่างด้าวมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทหรือ

คนต่างด้าวถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงมากกว่าหรือการใช้ ผู้มีสัญชาติไทยซ่ึงไม่มีอาชีพที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ลงทุนเป็นตัวแทน เช่น นักบัญชี ทนายความหรือนายหน้าเป็นผู้ถือหุ้นแทน 

เป็นต้น 

 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้เร่ิมทยอยปรับตัวด้านกฎหมายเพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน แต่ระดับการปรับตัวของแต่ละประเทศน้ันจะมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ระดับ

ความพร้อมของแต่ละประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์กฎหมายรองรับการค้าและการลงทุน

สาธารณรัฐสงิคโปร์ เปิดกว้างไม่กดีกนัคนต่างชาติสามารถอืหุ้นได้ร้อยละ 100 และสามารถส่งเงิน

กลับประเทศได้ไม่จาํกดั แต่ยกเว้นเฉพาะกจิการความม่ันคงเท่าน้ันที่รัฐบาลสงิคโปร์จะดาํเนินการ

เอง กฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐสิงคโปร์เอื้ อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นอย่างมากโดยไม่

กาํหนดเงินลงทุนขั้นตํ่า และอนุญาตให้นักลงทุนสามารถถือครองกรรมสทิธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์รวมถึงไม่มีการควบคุมในการโอนเงินตราต่างประเทศและผลกาํไรในการ

ประกอบธุรกิจกลับคืนประเทศผู้ลงทุน ดังน้ัน จึงไม่มีเส้นแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนต่าง

ด้าวและนักธุรกจิท้องถิ่นในสาธารณรัฐสงิคโปร์ 

สหพันธรัฐมาเลเซียได้ยกเลิกข้อบังคับที่ต้องมีชาวภมิูบุตรถือครองหุ้นร้อยละ 30 ซ่ึง

เป็นส่วนสาํคัญของการปฏริูปนโยบายเศรษฐกจิแนวใหม่ (NEM) และเป็นการกระตุ้นให้เกดิการ

ลงทุนจากต่างชาติโดยอนุญาตให้ต่างชาติเข้าลงทุนได้ร้อยละ 100 ในสาขาบริการย่อย 27 สาขา 

ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยว สขุภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และขนส่ง รวมถงึการลงทุนใน

ศูนย์กระจายสนิค้าระดับภมิูภาค ศูนย์จัดซ้ือสนิค้าระหว่างประเทศ และการทาํธุรกจิเหมืองแร่ และ

ยังคลายข้อกาํหนดการถือหุ้นของต่างชาติและเง่ือนไขด้านการส่งออกในการลงทุนด้านการผลิต
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ด้วย แต่รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียกยั็งคงไว้ซ่ึงอาํนาจอย่างค่อนข้างสงูในการอนุมัติการลงทุนจาก

ต่างชาติ  

สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการลงทุนธุรกิจเหมืองแร่ ให้

ต่างชาติถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 51 เป็นวิธีหน่ึงปรับให้เข้ากับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ปรับปรุงแก้กฎหมายมาโดยตลอดในเร่ือง

กฎระเบียบทางด้านภาษี ดาํเนินการให้การลงทุนบางอย่างปลอดภาษีร้อยละ 0 ภาษีเอื้อการนาํเข้า

ให้ลดลงร้อยละ 0 เอื้อต่อการลงทุนในช่วง 5-10 ปีจากน้ีไป ซ่ึงเช่ือว่าเป็นระบบเอื้อลงทุนสะดวก

ง่ายขึ้น แบบเข้ามาใช้บริการจุดเดียวได้แบบเบด็เสรจ็ผ่านออนไลน์ ลดความซับซ้อน ลดการเสีย

ค่าธรรมเนียม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พยายามปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศให้

สอดคล้องกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแต่สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามมักมีปัญหากฎหมาย 

กฎระเบียบต่าง ๆ เปล่ียนแปลงอยู่เสมอเน่ืองจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีอาํนาจที่แยก

ส่วนกนั แม้รัฐบาลกลาง แม้ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามจะมีเสถียรภาพสงู สามารถ

ตัดสนิใจได้รวดเรว็ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่การเมืองระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นกมี็อสิระใน

การบริหารงานมากพอสมควร  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ปรับกฎหมายในประเทศเอื้ อต่อการดึง

ต่างชาติเข้าลงทุน ปรับภายในให้สามารถแข่งในระดับสากล ปรับกฎหมายภาษี กฎหมาย

รัฐวิสาหกิจ กฎหมายการแข่งขันการค้าและกฎหมายปกป้องผู้บริโภค สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวพร้อมให้มีกฎหมายคํา้ประกันให้นักลงทุนม่ันใจว่าจะได้ประโยชน์จากประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เป็นการเรียกความเช่ือม่ันส่งเสริมนักลงทุน  

ในบรรดาประเทศอาเซียนด้วยกนัแล้วจะเหน็ว่าสาธารณรัฐสงิคโปร์มีความพร้อมกว่า

ทุกประเทศเน่ืองจากเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านกฎหมายการค้าการ

ลงทุนขณะที่ประเทศอาเซียนอื่น ๆ ยังขาดความพร้อมด้านกฎหมายในหลากหลายมิติกล่าวคือ 

แม้จะปรับแก้กฎหมายรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วแต่กยั็งไม่สามารถเปิดกว้างได้

ทั้งหมดเพราะต้องคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็นราชอาณาจักรไทย 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเน่ืองจากเป็นประเทศที่ มีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรมควบคู่กับ

อตุสาหกรรม ภาคการผลิตในบางอย่างยังเป็นสงัคมชนบทที่ยังไม่พร้อมสาํหรับการค้าเสรี อย่างไร

กด็ี แต่ละประเทศยังสามารถใช้สทิธข้ิอสงวนทางการค้าในการปรับตัวโดยยกเว้นในอตุสาหกรรมที่

แต่ละประเทศเหน็ว่ายังไม่มีความพร้อม และข้อเสนอแนะแนวทางการประกอบธุรกจิของคนต่าง

ด้าวตามเงื่อนไข AEC กล่าวคือ  

สาํหรับประเทศไทยน้ันควรบัญญัติปัญหานิยามของ “คนต่างด้าว” ให้ชัดเจนไม่ว่าจะ

เป็นการถอืหุ้นทางตรงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ให้คน
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ต่างด้าวถือหุ้นได้ร้อยละ 49 หรือการถือหุ้นทางอ้อมที่ต่างด้าวถือหุ้นผ่านบุคคล และนิติบุคคลที่

เป็นส่วนของหุ้นอีกร้อยละ 51 กฎหมายควรมีความชัดเจนว่าต้องการให้คนต่างด้าวถือหุ้น

ทางอ้อมหรือไม่ หากไม่ต้องการให้ถือหุ้นทางอ้อมควรบัญญัติถึงคุณสมบัติของผู้ที่หุ้นอีกร้อยละ 

51 ให้ชัดเจน และควรมีแนวทางแก้ปัญหาตัวแทนอาํพราง (Nominee) เช่น 1.บัญญัตินิยามคาํว่า 

“ตัวแทนอาํพราง” และ “ธุรกรรมอาํพราง” เพ่ือให้เกดิ ความชัดเจนทั้งความหมายและนิติกรรม

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสญัญาหรือการดาํเนินการใด ๆ กบัผู้อื่น นิติกรรมทางการเงิน ทางธุรกจิ หรือ

การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินน้ันแทนคนต่างด้าว 2. บัญญัติ

พฤติกรรม ที่เข้าข่ายลักษณะการกระทาํความผิดฐานตัวแทนอาํพราง เช่น การซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สนิโดยเจตนาเป็นตัวแทนอาํพราง หรือ กระทาํด้วยประการใด ๆ 

เพ่ือปกปิดหรืออาํพรางสทิธทิี่แท้จริงการได้มาซ่ึงทรัพย์สนิหรือสทิธใิด ๆ แทนคนต่างด้าว รวมทั้ง

การให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว  

เน่ืองจากการเปิดเสรีการลงทุนน้ีไม่ได้หมายความถึงการเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้า

มาลงทุนได้อย่างเสรีเตม็ที่ในทุกประเภทกิจการ แต่เป็นการเปิดเสรีแบบมีเง่ือนไข และมีความ

ยืดหยุ่น เน่ืองจากอาเซียนตระหนักถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ

สมาชิก จึงอนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถกาํหนดเง่ือนไขในการให้เข้ามาลงทุน หรือยังไม่

พร้อมจะเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทาํกจิการใดกส็ามารถสงวนเง่ือนไข และกจิการน้ัน ๆ ไว้

ในรายการข้อสงวน (Reservation List) ได้ โดยไม่ต้องมีการเจรจาต่อรอง ประเทศไทยควรใช้

ประโยชน์จากข้อสงวนเพ่ือป้องกันอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการคนไทยขณะเดียวกนักพั็ฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเพ่ือรองรับการลงทุนในกลุ่มอาเซียน เช่น การกาํหนดความ

ชัดเจนเร่ืองการครอบครองหุ้น สาํหรับผู้ลงทุนจากกลุ่มอาเซียน เป็นต้น อกีทั้งควรมีบทกาํหนด

โทษคนต่างด้าวซ่ึงมีเจตนาหลีกเล่ียงกฎหมายในความผิดฐานตัวแทนอาํพราง รวมทั้งผู้มีสญัชาติ

ไทยซ่ึงให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาํนิติ

กรรม สญัญาหรือการดาํเนินการใด ๆ กบัผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกจิ หรือการดาํเนินการเกี่ยวกบั

ทรัพย์สนิใด ๆ หรือสทิธิในทรัพย์สนิน้ันแทนคนต่างด้าวโดยปกปิดช่ือเจ้าของที่แท้จริงซ่ึงเป็นคน

ต่างด้าว รวมถึงกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มิฉะน้ันคงไม่เกิดกรณีของ

ตัวแทนอาํพรางขึ้นดังเช่นในปัจจุบัน ควรกาํหนดการกระทาํที่เข้าข่ายลักษณะช่วยเหลือ เช่น การ

ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า โอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนาเป็นตัวแทนอาํพราง ต้อง

ระวางโทษเช่นเดียวกบัตัวการในความผิดน้ันประกอบกบัหน่วยงานของรัฐต้องใช้กฎหมายในทาง

ปฏบิัติที่ชัดเจนรัดกุม เป็นธรรมและจริงจังโดยยึดว่ากจิการใดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ

กิจการใดส่งผลกระทบหากคนต่างด้าวถือหุ้นในกิจการเป็นจาํนวนมาก รวมถึงควรเตรียมการ

ป้องกันปัญหา“การย้ายถิ่นแรงงาน” เม่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC แต่เน่ิน ๆ เช่น  
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1.  แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเข้ามาทาํงานของแรงงานฝีมือจากอาเซียน 

โดยเฉพาะที่เป็นนักวิชาชีพที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในเร่ือง

คุณสมบัติวิชาชีพสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริการ 7 สาขาไปแล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติการ

ทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพ่ือให้คนอาเซียนสามารถทาํงานในประเทศไทยได้ ซ่ึงแต่เดิม

เป็นอาชีพและวิชาชีพสงวน รวมถึงการแก้ไขให้สอดรับกับการที่จะต้องอนุญาตให้นักลงทุน

อาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในทุกสาขาบริการภายในปี 2558 โดยต้องมีการแก้ไข

มาตรา  4 ในเ ร่ืองสัดส่วนการถือ หุ้นของคนต่างด้าวในนิติ บุคคลและต้องมีการแก้ไข 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวประกอบ

กจิการธุรกจิบางประเภทที่เป็นธุรกจิที่คนไทยยังไม่พร้อมจะแข่งขนักบัคนต่างด้าวด้วย  

2.  แก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

เ พ่ือให้การพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมถึงคนอาเ ซียนโดยไม่เ ป็นการเลือกปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพ่ือให้คนอาเซียนสามารถ

เป็นที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และเป็นกรรมการหรือ

อนุกรรมการของสหภาพแรงงานได้  
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