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ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปดเสรีการลงทุนของประเทศไทย 

                                                                           ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลาวัณย ถนัดศิลปกุล1

 

ในยุคโลกาภิวตัรปจจุบัน ทุกประเทศไดขยายขอบเขตการเปดเสรีทั้งทางการคา การลงทุน และ 
การคาบริการ ทั้งในระนาบกวาง และ ระนาบลึกมากขึ้น ซ่ึง สงผลใหแตละประเทศ มีการปรับปรุง แกไข 
กฎหมายเพื่อรองรับนโยบายทางเศรษฐกิจ ดังกลาวใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
การเปดเสรีการลงทุน ซ่ึง ที่ผานมาในอดีตนั้นยังคงอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของรัฐในการกาํกับ ดูแล 
ควบคุม และ คัดกรองการลงทุนเฉพาะทีเ่ปนประโยชนตอประเทศที่รับการลงทุน มกีารใชมาตรการทางการ
ลงทุน มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เชน การกําหนดเขตการลงทุน เพื่อพฒันาพื้นทีห่างไกลใหมี
การลงทุนเพื่อเพิ่มการจางงาน พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน มาตรการ กําหนดการสงออก มาตรการใหใชช้ินสวน
ที่ผลิตภายในประเทศ เพือ่สงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งมาตรการในการดํารงสัดสวนการ
นําเขา – สงออกใหมดีุลการชําระเงิน ตลอดจนมาตรการอื่นๆ และรัฐที่รับการลงทุนมีอํานาจในการออก
กฎหมาย ใหนกัลงทุนตางดาวตองปฏิบัติตาม แมภายใต สนธิสัญญาทวิภาคกีารลงทุน (Bilateral Investment 
Treaty – BITs) ซ่ึงเปนสนธิสัญญาเพื่อสงเสริม และ คุมครองการลงทุน และ นกัลงทุนตางดาว แตภายใต
สนธิสัญญาการลงทุนที่มีมากอนหนานี้ ทัง้หมดยังคงใหอํานาจอธิปไตยเด็ดขาดแกรัฐที่รับการลงทุน (Host 
Country) ในการกํากับ ดูแล และ ควบคุมการลงทุนไดอยางเต็มที ่ อยางไรก็ตามมาตรการทางการลงทุน
ดังกลาวไดรับการพิจารณาวาเปนมาตรการที่ทําใหมีผลกระทบตอกระแสการคา หรือ เบี่ยงเบนการคา 
(Distorted Trade) และยังถูกพิจารณาวาเปนการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ไมมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหไมมีประสิทธิผลทางเศรษฐกิจ ไมมีการแขงขันเสรี และ เปนการทําใหระบบเศรษฐกิจถดถอย ภายใต
กลไกที่เรียกวา (Rent seeking) อันไมพึงประสงค   

อยางไรก็ตามจําเปนที่จะตองพิจารณาเศรษฐกิจของไทยภายใตบริบทของสังคมปจจุบัน ซ่ึงจะพบวา
ไทยยังมีความสามารถในการไดรับประโยชนจากตลาดทีเ่ปดโดยตรงนอยมาก ซ่ึงเปนขอเท็จจริงที่ไทย
จําเปนจะตองเรงปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของไทยใหสามารถเขาถึงตลาดโลกโดยตรงมากขึ้น 
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับวิสาหกิจไทย 

จากแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 นี้ พบวาในป 2549 มีจํานวน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 2,274,525 ราย คิดเปนรอยละ 99.5 ของจํานวนวิสาหกิจ

ไทยทั้งประเทศ โดยมีบทบาทในการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ประมาณรอยละ 39 ของ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทั้งหมด และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 29 ของ

มูลคาสงออก  

จากขอมูลพบวาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญกวารอยละ 51 ยังอยูใน

กลุมสินคาขั้นพื้นฐาน เชน ขาว น้ํายางธรรมชาติ และยางแผนรวมควัน และสินคาที่เปนการผลิต

โดยใชแรงงานเปนหลัก เชน ส่ิงทอ เส้ือผา เครื่องแตงกาย เปนตน ซ่ึงวิสาหกิจสวนใหญ จะอยูใน

ภาคการคา โดยมีสัดสวนรอยละ 40.0  ตามดวยภาคบริการรอยละ 29.7 ภาคการผลิตรอยละ 29.6 

และกลุมที่ไมระบุลักษณะรอยละ 0.8  

จากขอมูลเบื้องตนพิจารณาไดวาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ที่เปนผูประกอบการมากถึง 

99.5% เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปนคนชาติสวนใหญ มีสวนแบงของการสงออกเพียง 

29.6% เทานั้น ในขณะที่วิสาหกิจจํานวน เพียง 0.5% กลับมีสวนแบงการสงออกสูงถึง 70.4% นั่นยอม

สะทอนใหเห็นวาวิสาหกิจไทยเขาสูตลาดในอัตราที่นอยมากเมื่อเทียบกับวิสาหกิจตางชาติที่เขามาประกอบ

ธุรกิจในไทย และ แสดงถึงเศรษฐกิจไทยสวนใหญยังอยูในมือผูประกอบการตางชาติ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยรวมคิดเปนประมาณ 64% ของความเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของทั้งประเทศ และ แสดงคาการ

เติบโตจากการสงออก คนชาติจึงยังไมมีสวนในตลาดการคาโลกโดยตรงเทาที่ควร และ ยอมแสดงถึงการที่

คนชาติไมสามารถแสวงหาประโยชนจากตลาดที่เปดอยางที่ควรจะเปน 

ยิ่งกวานั้นสินคาที่อยูในกลุมที่ทํากําไรจากการสงออกมากภาคเกษตรไดแก น้ํายางธรรมชาติ และ

ยางแผนรวมควัน ยังมีผูประกอบการรายยอยที่เปนตางชาติจํานวนมากที่แฝงอยูในจํานวนวิสาหกินจนาด

กลางและขนาดยอมอีกดวย แมแตอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนังก็เปนผูประกอบการ

ตางชาติจํานวนมาก ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงจํานวนวิสาหกิจที่เปนคนชาติอยางแทจริงที่ไดรับประโยชนจาก

เศรษฐกิจการสงออก จึงยิ่งมีจํานวนอันจํากัดอยางมาก สะทอนใหเห็นประเด็นที่จะตองพิจารณาสงเสริม
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ศักยภาพคนชาติใหเขามาเปนผูประกอบการ และ เขาถึงตลาดโลกดวยตนเอง เพื่อนําความมั่งคั่งเขาสู

ประเทศอยางแทจริง 

ประการตอมาคือ คนชาติท่ีประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการประกอบธุรกิจภาค

การคาบริการคิดเปนรอยละ 29.7 เทานั้น ยังครอบครองสวนแบงตลาดนอยมากเมื่อเทียบกับผูประกอบการ

ตางชาติ และ เนื่องจากภาคบริการ มีบทบาทตอเศรษฐกิจมากกวาการคา จึงยิ่งสะทอนใหเห็นการขาดโอกาส

ในการเขาสูตลาด จึงเปนภาคสวนท่ีตองการเขามาสงเสริมพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน และ ควรสงเสริม

ใหคนชาติเปนเจาของผูประกอบการวิสาหกิจภาคบริการที่มีศักยภาพสูงมากขึ้น 

อุปสรรคของการคา การลงทุนระหวางประเทศ: ลักษณะทางกฎหมายของการเปดเสรีการลงทุน

 กอนที่จะกลาวถึงการเปดเสรีการลงทุน จะตองทําความเขาใจกับสิ่งที่ถูกพิจารณาวาเปน

อุปสรรคของการเคลื่อนยายการลงทุนเสียกอน ซึ่งในยุคปจจุบัน ประเทศตางๆพากันกําหนดนโยบาย

เพ่ือการเปดเสรี ในการยกเลิกอุปสรรคเหลานี้ แต ในมุมมองของรัฐที่ยังไมสามารถในการแขงขัน ยังไมมี

ความพรอมในการแสวงหาประโยชนจากตลาดที่เปดไดอยางเต็มที่ ยอมตองพิจารณาวาควรจะยกเลิก

อุปสรรคเหลานี้เพียงใด ระดับใด เพ่ือปองกันความเสียหายและผลกระทบระยะยาวตอไป 

ลักษณะทางกฎหมายของอุปสรรคของการคา การลงทุนระหวางประเทศ 

อุปสรรคภาครัฐ 

อุปสรรคจากภาครัฐ ไดแก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการตางๆ เพ่ือเปนเครื่องมือและ

กลไกในการควบคุมองคกรธุรกิจ และเปนกรอบในการกําหนดระบบเศรษฐกิจ อุปสรรคภาครัฐ 

สามารถจําแนกเปนสองประเภทใหญๆ ไดแก อุปสรรคที่เปนภาษีอากร ทั้งภาษีอากรที่เรียกเก็บที่

พรมแดน กอนการนําเขา และภาษีที่เรียกเก็บจากสินคาเมื่อเขาสูตลาดแลวกับอุปสรรคที่ไมใชภาษี

อากร อุปสรรคทางเทคนิค ผลกระทบจากกฎหมาย (Regulatory Effects) ที่มีตอการคา การ
ลงทุนและบริการ  

อุปสรรคภาคเอกชน 

อุปสรรคจากผูประกอบการ  

อุปสรรคจากภาคเอกชนผูประกอบการ ไดแก การมีอํานาจเหนือตลาด การสรางปจจัย

เหนือตลาด อิทธิพลของวิสาหกิจ ส่ือโฆษณา การกําหนดแบบแผน รูปแบบการบริโภค 

การมีอํานาจในการกําหนดตลาด อุปสงค อุปทาน การผูกขาด การกําหนดราคาที่ต่ํากวา
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ความเปนจริงเบ้ืองตนเพ่ือขจัดคูแขง กอนที่จะเปนผูกําหนดราคาในภายหลัง (Predatory 

pricing) การมีอํานาจในทุน เทคโนโลยี การไมรับผิดชอบตอการเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

สังคม เศรษฐกิจและการเมือง (โดยปริยาย) การทําลายสิ่งแวดลอม การผลาญใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว (Over exploitation) การกอใหเกิดมลภาวะ ที่มี

ศักยภาพในการทําลายสูง การบิดเบือนการใชการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในการ

ผูกขาด ธุรกิจขนาดใหม เชน เทมาเสก ที่ครอบงําธุรกิจระนาบกวางทั่วภูมิภาค และขยาย

ไปทั่วโลก  

สรุปสาระอุปสรรคภาคเอกชนผูประกอบการ ไดวาประกอบไปดวย 

พฤติกรรมของผูประกอบการ 

การมีอํานาจเหนือตลาด และ ใชอํานาจเหนือตลาดไปในทางที่ไมชอบ (Abuse of 

market domination, Restrictive Business Practices 

Abuse of IP protection, Monopolization  

การสรางปจจัยเหนือตลาด 

อุปสรรคของภาคประชาชน  

อุปสรรคภาคประชาชน และ ผูบริโภค สามารถกํากับไดดวยกฎหมาย และ ขอบังคับ เชนการเดิน

ประทวง ตอตาน แตอีกนัยหนึ่งอุปสรรคฝายผูบริโภคนั้น ถือวาเปนกลไกถวงดุลพฤติกรรมของ

ผูประกอบการที่กระทํามิชอบ จึงไมใชอุปสรรคของการทํางานของตลาด 

อุปสรรคตามธรรมชาติ  

อุปสรรคตามธรรมชาติ เชน ระยะทาง ความแตกตางของวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี 

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ เผาชน เชื้อชาติ ภาษาและอุปสรรคอื่นๆ ตามที่มีอยูตอ

การคา การลงทุนและบริการ  

ประเด็นสําคัญทางกฎหมายและเศรษฐกิจ  

การขจัดอุปสรรคภาครัฐจึงอาจถูกแทนที่ดวยอุปสรรคภาคเอกชน ผูประกอบการ หากไมไดศึกษาอยางชาญ

ฉลาดและมียุทธศาสตรที่ดีในการเปดเสรี ซึ่งจะทําใหกลไกตลาดยิ่งทํางานไมไดมากขึ้น ตลาดยิ่งปดมากขึ้น 

และเปนอุปสรรคที่ยากแกการดูแล เน่ืองจากมีความยากลําบากในการขจัดอุปสรรคภาคเอกชนผูประกอบการ

มากกวา และ ควบคุมโดยอํานาจรัฐไมได ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองศึกษามาตรการทางกฎหมายที่จะมาดูแล

พฤติกรรมของผูประกอบการภาคเอกชน 
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ตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมในการผลิตและบริการ: ตนทุนที่มองไมเห็น (Invisible  cost) ที่เปน

ภาระตอสังคม 

 

ความตกลงการคาเสรีมีตนทุนระยะยาวดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตคนไทย  

ปญหาส่ิงแวดลอมโดยสังเขปสามารถจําแนกกลุมของมลภาวะเปน กลุมใหญๆ ดังนี้ คือ 

มลพิษทางน้ํา  

มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  

มลพิษจาก มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และขยะของเสียอันตราย  

มลพิษจากวัตถุอันตราย  

ภาวะการรอยหรออยางรุนแรงของทรัพยากรธรรมชาติที่ไมอาจทดแทนได เชน การสูญส้ินของปาไม ตนน้ําลํา

ธาร สภาพเสื่อมโทรมของดินและแหลงน้ํา  

ประเด็นท่ีควรวิเคราะห 

เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัติที่เนนการเปดเสรีนั้น นอกจากการมุงเนนที่จะยกเลิก ลดทอนอุปสรรคทางการคา 

การลงทุนและบริการเพื่อใหวิสาหกิจ ผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงฐานทรัพยากรธรรมชาติและปจจัย

การผลิตอยางเสรีดังกลาวแลว และปลอยใหมีการผลิตและลงทุนอยางเสรียอมเปนปจจัยเกื้อหนุนใหมีการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของเสียที่ไดจากการผลิต 

วัตถุดิบที่กอใหเกิดกากของเสียจากการผลิต สารเคมี สารพิษ สารตกคาง ซึ่งอากาศพิษที่ปลอยออกสู

บรรยากาศทําใหส่ิงแวดลอมเสียหาย ในสวนนี้ไมเปนตนทุนของเอกชนแตกลับเปนภาระของภาครัฐและ

สะทอนกลับมาเปนมลภาวะตอมนุษยทุกคนที่อยูในสังคม  

อํานาจอธิปไตยของรัฐ: ท่ีถูกถือวาเปนอุปสรรคภาครัฐของการลงทุนท่ีไมเคยเปดเสรีและกําลังถูกยกเลิกเพื่อ

การเปดเสรีภายใต FTA 

 ขอจํากัดในการเขามาลงทุน (Restrictions on investment)  

 ขอจํากัดในการสงเงินออกนอกประเทศที่รับการลงทุน (Restrictions on capital repatriation)  

 ขอจํากัดในการลงทุน โดยหามการลงทุนในภาคสวนตางๆท่ีปด (Restrictions on industrial sectors)  



6 

 

 ขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับระบบ ระเบียบ และ การควบคุม การลงทุนตางดาว(Restrictions on 

bureaucratic procedures)  

 ขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการลงทุน (Restrictions on TRIMs – Trade-related 

investment Measures)  

 ขอจํากัดเกี่ยวกับการคุมครองการลงทุน (Restrictions on investment protection)  

 ขอจํากัดเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร และ คาธรรมเนียม (Restrictions on Taxation and fees)  

 ขอจํากัดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่การลงทุน (Restriction on area of investment) 

 ขอจํากัดเกี่ยวกับสัดสวนการถือครองหุน (Restriction on equity ratio) 

 ขอจํากัดเกี่ยวกับเง่ือนไขตางๆในการขอรับการลงทุน หรือ รับการสงเสริมการลงทุน (Restriction on 

requirements for admission of investment and investment promotion)  

มาตรการทางการลงทุนท่ีถือวาเปนอุปสรรคของการลงทุนท่ีจะตองยกเลิกเพื่อการเปดเสรีการลงทุน 

 Re-investment, Divestment, conditional repatriation of profit, Equity ratio 

 Technology Transfer requirement, Local content requirement 

 Employment requirement, Immigration restriction 

 Management intervention, national ratio of board of directors 

 

การจํากัดอํานาจรัฐในการรับ และ ควบคุมการลงทุนของตางชาติ (Sovereign Rights of Host Country 

to admit and control foreign investment) 

 ขั้นกอนเขามาลงทุน  (Pre entry)  

 กําจัดการเลือกปฏิบัติขั้นกอนการเขามาลงทุน (Pre-entry treatment) โดยการใหการปฏิบัติเย่ียงคนชาติ

ตั้งแตกอนเขามาลงทุน (Pre – Entry National Treatment) 

 หามการขจัดการลงทุนจากตางชาติฉบบโดยสิ้นเชิง (Total Exclusion)  
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 การจํากัดการเขามาลงทุนในรายการหามการลงทุนโดยตางชาติ (Exclusion from negative list, 

sensitive list, closed sectors) ซึ่งในกรณีนี้ นักลงทุนตางชาติสามารถที่จะหลีกเล่ียงไดโดยการจด

ทะเบียนบริษัทในประเทศไทย และ ดํารงสัดสวนการถือครองหุนในระดับ 49/51 % 

 หามมาตรการคดักรอง (Screening) เนื่องจากตองใหการปฏิบัติเย่ียงคนชาติตั้งแตกอนการเขามาลงทุน 

 หามการจํากัดจาํนวนการรับการลงทุน (Quantitative restriction)  

 หามกําหนดเงื่อนไขในการเขามาลงทุน (Conditional entry)  

 หามกําหนดเขตการลงทุน (Restricted allocation) เห็นไดจาก JTEPA ใหถือวาเขตแดนทั้งประเทศ เปน

เขตการลงทุน  

 หามกําหนด ขอหามในลักษณะอื่นๆ Etc.  

ข้ันการจัดต้ังและบริหารจัดการ (Admission and Establishment) 

 ขั้นไดเขามาลงทุนแลว (Post entry)  

 หามกําหนดเกี่ยวกับเลือกปฏิบัติหลังจากเขามาลงทุนแลว (Post- entry Treatment) โดยการให การ

ปฏิบัติเย่ียงคนชาติหลังเขามาลงทุนแลว  

 หามกําหนดรูปแบบการลงทุน (Form of establishment) เชน จะกําหนดวาตองลงทุนในรูปแบบของการ

รวมทุนเทานั้น ไมได  

 หามกําหนด ควบคุมการเปนเจาของ (Ownership control) นั่นคือหามกําหนดสัดสวนการถือครองหุน โดย

ใหนักลงทุนตางดาวสามารถลงทุนได 100% โดยไมตองมีผูถือหุน หรือ ลงหุนที่เปนคนชาติเลย  

 หามการแทรกแซงของรัฐบาลในการดําเนินธุรกิจ (Governmental intervention)  

 หามมีขอกําหนดพิเศษอื่นใด (Special requirements)  

 หามมีขอจํากัดอื่นใด (Other Restrictions)  

 หามเขามาควบคุมการดําเนินงานของบรรษัทขามชาติ เชนการตรวจสอบ (Control over the operation 

of MNEs)  

 หามการเวนคืนยึดทรัพยโดยมิชอบ (Expropriation/ Nationalization)  
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 ขอหามอื่นๆ เชนการบังคับใชกฎหมายที่เปนอุปสรรคการลงทุน Etc.  

มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดต้ัง หรือ บริหารงาน (Measures relating to admission and 

establishment 

 หามกําหนดรูปแบบใดๆในการควบคุม กํากับเกี่ยวกับการจัดตั้ง และ บริหารงานของบรรษัทขามชาติ (The 

form of Controls or restrictions over the admission and establishment of foreign 

investor)  

 หามกําหนดใหคนชาติเขามามีสวนรวมในธุรกิจของนักลงทุนตางชาติ (The acquisition of interests in 

local business)  

 หามกําหนดสัดสวนการถือครองหุนและ การควบคุมบริษัท (The limitations on foreign ownership 

and control)  

 หามกําหนดเกี่ยวกับการตองรายงาน หรือลงทะเบียนที่มากไปกวาคนชาติ (Registration and report 

requirements)  

 หามกําหนดเงื่อนไขในการเขามาลงทุน การรับการสงเสริม หรือ มาตรการทางการลงทุน (The conditional 

entry of foreign investors: investment measures, incentive regimes, economic policy)  

มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดต้ัง หรือ บริหารงาน (Measures relating to admission and 

establishment) 

 

 หามควบคุมการเขาถึงตลาด หรือ การเขามาลงทุน (Control over access to the host country 

economy)  

 หามกําหนดเงื่อนไขในการเขามาลงทุน (Conditional entry into the host country economy)  

 มาตรการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการถือครองหุน และ ควบคุมบริษัท (Measures relating to ownership 

and control)  

 หามกําหนดเกี่ยวกับการเปนเจาของ (Control over ownership)  
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 หามกําหนดจํากัดอํานาจในการออกเสียงของผูถือหุน (Controls based on limitation of shareholder 

powers)  

มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดต้ัง หรือ บริหารงาน (Measures relating to admission and 

establishment) 

 หามมีขอจํากัดเกี่ยวกับการสามารถเขามาแทรกแซงของรัฐบาลในการดําเนินธุรกิจ (Control based on 

governmental intervention in the running of the investment)  

 หามมีขอกําหนดอื่นใด (Other types of restriction)  

มาตรการควบคุมการเขาตลาดของนักลงทุน (Control over access to the host country economy) 

 หามการหามลงทุนแบบเด็ดขาด (Absolute ban on all forms of FDI: Former centrally – planned 

economies prior to the transitional process.) สวนใหญจะเปนกรณีของประเทศที่เปนสังคมนิยมเดิม  

 หามการทําธุรกิจ หรือ การลงทุนบางประเภท (Closing certain sectors, industries or activities to 

FDI for economic, strategic or other public policy reasons.)  

 หามกําหนดจํานวนผูเขามาลงทุน (Quantitative restrictions on the number of foreign 

companies admitted in specific sectors, industries or activities for economic, strategic or 

other public policy reasons.)สวนใหญมักเปนภาคสวนที่มีความออนไหว หรือ ที่อยูภายใตยุทธศาสตร

ของประเทศ  

 

 

เงื่อนไขในการรับการลงทุนท่ัวไป Conditional entry into host country: General conditions 

 หามการกําหนดรูปแบบการจัดตั้งองคกรธุรกิจ (Investment must take a certain legal form: 

incorporation in accordance with local company law requirements.)  

 หามบังคับใหตองลงทุนแบบรวทุน (Compulsory joint ventures either with state participation or 

with local private investors.) กรณีนี้ประเทศจีนจะใชมาตรการนี้กับนักลงทุนตางดาว  
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 หามกําหนดเงื่อนโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือ ส่ิงแวดลอมตางๆ (Conditional entry upon investment 

meeting certain development or other criteria  (environmental responsibility, benefit to 

national economy) based on outcome of screening evaluation procedures)  

 หามกําหนดใหนักลงทุนตองปฏิบัติตามมาตรการใดๆ (Investors required complying with 

requirements related to national security, policy, customs, public morals as conditions of 

entry.)  

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับทางดานเงินทุน (Condition based on capital requirement) 

 หามกําหนดการลงทุนขั้นต่ํา (Minimum capital requirements.)  

 หามกําหนดมาตรการภายหลังการลงทุน หรือ บังคับใหลงทุนซ้ํา (Subsequent additional investment 

or reinvestment requirements)  

 หามกําหนดมาตรการในการนําเขาสินคาทุน (Restrictions on import of capital goods needed to 

set up investment (e.g. machinery, software) possibly combined with local sourcing 

requirements.)  

 หามกําหนดใหนักลงทุนตองวางเงินประกันตางๆ (Investors required to deposit certain 

guarantees ( e.g. for financial institutions)  

 เง่ือนไขอื่นๆ Other Conditions  

 หามเขามาควบคุมการดําเนินงานของบรรษัทขามชาติ เชนการตรวจสอบ (Control over the operation 

of MNEs)  

 หามการเวนคืนยึดทรัพยโดยมิชอบ (Expropriation/ Nationalization)  

 ขอหามอื่นๆ เชนการบังคับใชกฎหมายที่เปนอุปสรรคการลงทุน Etc.  

มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดต้ัง หรือ บริหารงาน (Measures relating to admission and 

establishment 

 หามกําหนดรูปแบบใดๆในการควบคุม กํากับเกี่ยวกับการจัดตั้ง และ บริหารงานของบรรษัทขามชาติ (The 

form of Controls or restrictions over the admission and establishment of foreign investor)  
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 หามกําหนดใหคนชาติเขามามีสวนรวมในธุรกิจของนักลงทุนตางชาติ (The acquisition of interests in 

local business)  

 หามกําหนดสัดสวนการถือครองหุนและ การควบคุมบริษัท (The limitations on foreign ownership 

and control)  

 หามกําหนดเกี่ยวกับการตองรายงาน หรือลงทะเบียนที่มากไปกวาคนชาติ (Registration and report 

requirements)  

 หามกําหนดเงื่อนไขในการเขามาลงทุน การรับการสงเสริม หรือ มาตรการทางการลงทุน (The conditional 

entry of foreign investors: investment measures, incentive regimes, economic policy)  

 หามควบคุมการเขาถึงตลาด หรือ การเขามาลงทุน (Control over access to the host country 

economy)  

 หามกําหนดเงื่อนไขในการเขามาลงทุน (Conditional entry into the host country economy)  

 มาตรการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการถือครองหุน และ ควบคุมบริษัท (Measures relating to ownership 

and control)  

 หามกําหนดเกี่ยวกับการเปนเจาของ (Control over ownership)  

 หามกําหนดจํากัดอํานาจในการออกเสียงของผูถือหุน (Controls based on limitation of shareholder 

powers)  

 หามมีขอจํากัดเกี่ยวกับการสามารถเขามาแทรกแซงของรัฐบาลในการดําเนินธุรกิจ (Control based on 

governmental intervention in the running of the investment)  

 หามมีขอกําหนดอื่นใด (Other types of restriction)  

มาตรการควบคุมการเขาตลาดของนักลงทุน (Control over access to the host country economy) 

 หามการหามลงทุนแบบเด็ดขาด (Absolute ban on all forms of FDI: Former centrally – planned 

economies prior to the transitional process.) สวนใหญจะเปนกรณีของประเทศที่เปนสังคมนิยมเดิม  

 หามการทําธุรกิจ หรือ การลงทุนบางประเภท (Closing certain sectors, industries or activities to 

FDI for economic, strategic or other public policy reasons.)  
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 หามกําหนดจํานวนผูเขามาลงทุน (Quantitative restrictions on the number of foreign 

companies admitted in specific sectors, industries or activities for economic, strategic or 

other public policy reasons.)สวนใหญมักเปนภาคสวนที่มีความออนไหว หรือ ที่อยูภายใตยุทธศาสตร

ของประเทศ  

เงื่อนไขในการรับการลงทุนท่ัวไป Conditional entry into host country: General conditions 

 หามการกําหนดรูปแบบการจัดตั้งองคกรธุรกิจ (Investment must take a certain legal form: 

incorporation in accordance with local company law requirements.)  

 หามบังคับใหตองลงทุนแบบรวทุน (Compulsory joint ventures either with state participation or 

with local private investors.) กรณีนี้ประเทศจีนจะใชมาตรการนี้กับนักลงทุนตางดาว  

 เง่ือนไขในการรับการลงทุนทั่วไป Conditional entry into host country: General conditions  

 หามกําหนดเงื่อนโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือ ส่ิงแวดลอมตางๆ (Conditional entry upon investment 

meeting certain development or other criteria  (environmental responsibility, benefit to 

national economy) based on outcome of screening evaluation procedures)  

 หามกําหนดใหนักลงทุนตองปฏิบัติตามมาตรการใดๆ (Investors required complying with 

requirements related to national security, policy, customs, public morals as conditions of 

entry.)  

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับทางดานเงินทุน (Condition based on capital requirement) 

 หามกําหนดการลงทุนขั้นต่ํา (Minimum capital requirements.)  

 หามกําหนดมาตรการภายหลังการลงทุน หรือ บังคับใหลงทุนซ้ํา (Subsequent additional investment 

or reinvestment requirements)  

 หามกําหนดมาตรการในการนําเขาสินคาทุน (Restrictions on import of capital goods needed to 

set up investment (e.g. machinery, software) possibly combined with local sourcing 

requirements.)  

 หามกําหนดใหนักลงทุนตองวางเงินประกันตางๆ (Investors required to deposit certain 

guarantees ( e.g. for financial institutions)  
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 เง่ือนไขอื่นๆ Other Conditions  

 หามกําหนดมาตรการรูปแบบอื่นใดแมที่ไมเกี่ยวกับทุน (Special requirements for non-equity forms 

of investment (e.g. BOT agreement, licensing of foreign technology).  

 หามกําหนดเกี่ยวกับขอกําหนดในเรื่องการตองไดรับใบสิทธิบัตร หรือ บัตรอ่ืนใด (Investors to obtain 

licenses required by activity or industry specific regulations)  

  หามกําหนดเกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนียม หรือ ภาษี ตางๆเกินกวาคนชาติ (Admission fees ( taxes) and 

incorporation fees (taxes)  

 หามีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรการทางการลงทุนอ่ืนๆ (Other performance requirements (e. g. local 

content rules, employment quotas, export requirements).  

อุปสรรคของการคาบริการ 

 อุปสรรคทางตรงและเลือกปฏิบัติตอผูใหบริการตางดาว (Direct and facially discriminatory barriers 

to trade in services) เชน หามคนตางดาวเปนนักกฎหมาย หรือ มัคคุเทศน กลาวคือตองมีสัญชาติไทย

เทานั้น (แตปจจุบันอาเซียนกําลังเปดตลาดแรงงานภายใตขอกําหนด Mutual Recognition 

Arrangement) 

 อุปสรรคทางออม แตเลือกปฏิบัติตอผูใหบริการตางดาว (Indirect but facially discriminatory to trade 

in services) เชน จํากัดโควตาจํานวนคนตางดาวที่จะเขามาในประเทศ  

 อุปสรรคทางตรง แตเปนอุปสรรคที่เปนกลางบังคับทั้งตอคนชาติและคนตางดาว (Direct but facially 

neutral barriers to trade in services) เชนการประกอบกิจการ ไปรษณียโทรเลข เปนของรัฐเทานั้น  

 อุปสรรคทางออม และ ไมเลือกปฏิบัติ เน่ืองจากปฏิบัติทั้งตอคนชาติและตางดาวIndirect and facially 

neutral barriers to trade in services เชนการประกอบวิชาชีพแพทยจะตองไดรับใบประกอบโรคศิลป

ทุกทาน  

ยุทธศาสตรเพื่อการเปดการคาเสรี 

 มีเปาหมายทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาระยะยาว อยางเปนระบบ ม ีAction Plan 

 การวางผังเมือง การพัฒนาอยางยั่งยืน การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยางมีปะญญา 

Sustainable use of natural resources  
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 สรางความไดเปรียบ 

 Natural Endowments 

 Created Endowments  

 การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรแนวรุก  

 การมีสวนรวมในตลาด 

 การเปนเจาของ Economy 

จากการพิจารณาลักษณะทางกฎหมายของการเปดเสรีการลงทุน ทําใหพบวาแทจริงแลวประเทสตางๆในโลกนี้ไม

เคยเปดเสรีการลงทุนมากอนนอกจากกลุมที่มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) เชน สหภาพยุโรป 

นาฟตา เปนตน และ ประเด็นการเปดเสรีการลงทุนเปนประเด็นออนไหว ที่ประเทศตางๆไมเคยเปดเสรีโดยสิ้นเชิง 

แมแตประเทผศที่พัฒนาแลว เนื่องจากเปนอํานาจอธิปไตยของรัฐ และ ไมเคยมีกรอบทางกฎหมายที่เปดเสรีการลงทุน

ในระดับระหวางประเทศ กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ จึงเปนกฎหมายภายในที่กํากับ ดูแล การลงทุนของตาง

ดาวที่เขามาอยูภายใตอธิปไตยของรัฐที่รับการลงทุน แต การกําหนด Model FTA ในยุคใหมที่ผนวกเรื่องการเปดเสรี

การลงทุน ไดเขามากําหนดกรอบทางกฎหมายใหม (Legal Framework) ในการกํากับ ดูแล การลงทุนตางชาติ โดย

การเปดเสรีกฎหมาย ขอบังคับ กรอบ ระเบียบที่เปนอํานาจอธิปไตยของรัฐ โดยยกเลิกอุปสรรคเหลานี้ เพ่ือใหการ

ลงทุนระหวางประเทศเคลื่อนยายไดโดยเสรี ไมตกอยูภายใตอุปสรรคของการลงทุน กลาวคือ อํานาจรัฐในการกํากับ 

ดูแล การลงทุน เชนที่เคยเปนมากอน เปนการลดทอนอํานาจรัฐลงอยางมาก ดังนั้น กลไกในการกํากับดูแลไดถูกยกเลิก

ไปทําให บรรษัทขามชาติสามารถเขามาลงทุนไดโดยเสรี การกําหนดสัดสวนการถือครองหุนจึงถูกยกเลิกไป เพ่ือให

การลงทุนเปนไปโดยเสรี ปรากฎการณของ การเกิดตลาดที่ไมมีการแขงขัน หรือ ผูกขาด (Monopoly) หรือ มีการ

แขงขันนอย(Oligopolistic) หรือตลาดผูกขาดตามธรรมชาติ (Natural Monopoly) ยอมเกิดขึ้นไดโดยงาย เน่ืองจาก

กฎหมายแขงขันการคา ไมหามการมีอํานาจเหนือตลาด เพียงแตหามการใชอํานาจเหนือตลาดไปในทางที่ไมชอบ

เทานั้น ตลาดผูกขาดโดยธรรมชาติ หรือ มีการแขงขันนอยจึงสามารถเกิดขึ้นไดโดยไมผิดกฎหมาย เปนส่ิงที่นาเปนหวง 

และ ควรเรงมีการออกกฎหมายแขงขันการคาที่เปนธรรมอยางมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 

ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุวตัรตามความผูกพันภายใตความตกลงการเปดเสรีการลงทุน 

แนวโนมทิศทางการเปดเสรดีังกลาว เปนที่ยอมรับของประเทศไทยดวย โดยประเทศไทยไดเขาทํา
สนธิสัญญาความตกลงทวิภาคีหลายฉบับกบัประเทศคูคาที่สําคัญ เชนญี่ปุน จีน อินเดยี ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด เปนตน และ ที่ยังไมบรรลุขอตกลงกับสหรัฐอเมริกา นัน้ จําเปนทีจ่ะตองไปศึกษาขอบทของ
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ความตกลงเหลานี้วาประเทศไทยไปผูกพนัทําความตกลงอยางไรบาง ก็จะพบวาประเทศไทยไดผูกพันใน
การเปดเสรีแกนักลงทุนตางดาว โดยการใหการปฏิบัติตอนักลงทุนตางดาว และ การลงทุน เยี่ยงชาติ ตั้งแต
ขั้นกอนเขามาลงทุน (Pre - entry National Treatment) หมายความวาประเทศไทยจะเลือกปฏิบัติในการ
พิจารณารับการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางดาวไมได เพื่อเปนการเปดเสรีการลงทุน และ เพือ่ที่จะไมให
กฎหมายไทยที่มีอยูเปนอุปสรรคของการเขามาลงทุนอยางเสรี ประเทศไทยจึงตองไปแกไขกฎหมายเพื่อให
สอดคลองกับการเปดเสรีดังกลาว ดังนัน้ นอกจากจะตองศึกษา วิเคราะห ความตกลงที่กอใหเกิดความผูกพนั 
ภายใต สนธสัิญญาความตกลงระหวางประเทศ ที่ไทยทํากับประเทศคูภาคี แลว ก็ตองศึกษาวิเคราะห
กฎหมายภายในของไทยที่เกีย่วของดวย ในสวนของกฎหมายที่อนวุัตรการตามผลของความตกลง จากกรณี
ตัวอยางทีจ่ะพจิารณาตอไปนี้ เปนการศกึษาความสัมพันธ ระหวางพันธะกรณขีองการเปดเสรีการลงทนุ 
ภายใตความตกลง กับทางปฏิบัติในการเปดเสรีภายใตกฎหมายภายใน ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบญัญัติการ
ประกอบธุรกจิของคนตางดาว ซ่ึงพบวา ประเทศไทยไดแกไขกฎหมายดังนี ้

“มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ไมใชบังคับแกคน
ตางดาวที ่ ประกอบธุรกจิตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยเปนการเฉพาะกาล 

คนตางดาวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี
หรือมีความผูกพันตามพนัธกรณ ีใหไดรับยกเวนจากการบังคับใชบทบัญญัติแหงมาตราตาง ๆ 
ตามที่กําหนดไวในวรรคหนึง่ และใหเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ซ่ึงอาจ
รวมถึงการใหสิทธิคนไทยและวิสาหกจิของคนไทยเขาไปประกอบธรุกิจในประเทศสัญชาติของคน
ตางดาวนัน้เปนการตางตอบแทนดวย” 

จะพบวาประเทศไทยไดแกไขกฎหมายเพื่อยกเวนไมใหนาํมาตรา 5, 8, 15, 17, และ มาตรา18 มาใช
บังคับกับนักลงทุนตางดาวทีไ่ดรับสิทธิภายใตความตกลง หรือ สนธิสัญญาที่ไทยไดทําไวผูกพนัตน ดังนั้น
จึงตองไปศึกษาวา กฎหมายใดไดถูกยกเวนไมนํามาปรับใชกับคนตางดาวที่มีสิทธิพิเศษภายใตความตกลง ก็
จะพบวา ส่ิงทีไ่ทยยกเวนไมปรับใชแกนกัลงทุนตางดาวมี ดังนี ้

“มาตรา ๕ การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึง
ผลดีและผลเสียตอความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของ
ประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ของประเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม การคุมครอง
ผูบริโภคขนาดของกิจการ การจางแรงงาน การถายทอดเทคโนโลยี” 
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“มาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ 
           (๑) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวย
เหตุผลพิเศษตามที่กําหนดไวในบัญชหีนึ่ง 
           (๒) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่เกีย่วกับความปลอดภยัหรือความมัน่คงของ
ประเทศธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบาน หรือธุรกิจที่มี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม ตามที่กําหนดไวในบัญชีสอง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตร ี
           (๓) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขนัในการ
ประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กําหนดไวในบัญชีสาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ” 

 

“มาตรา ๑๕ คนตางดาวจะประกอบธุรกิจตามบัญชีสองไดจะตองมีคนไทยหรือนิติบคุคลที่มิใชคน
ตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุนอยูไมนอยกวารอยละสี่สิบของทุนของคนตางดาวที่เปนนิติ
บุคคลนั้น เวนแตจะมีเหตุสมควร รัฐมนตรโีดยการอนุมัตขิองคณะรัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนใน
เร่ืองดังกลาวใหนอยลงได แตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และตองมีกรรมการที่เปนคนไทยไม
นอยกวาสองในหาของจํานวนกรรมการทั้ง” 

 “มาตรา ๑๗ ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ใหคนตางดาวยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจตอ
รัฐมนตรีหรืออธิบดีตามหลักเกณฑและวธีิการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหคณะรัฐมนตรีใน
กรณีธุรกิจตามบัญชีสอง หรืออธิบดีในกรณีธุรกิจตามบัญชีสามพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต แลวแต
กรณ ีใหแลวเสร็จภายในกําหนดหกสิบวนันับแตวันทีย่ืน่คําขอ ในกรณีการพิจารณาอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีเหตุจําเปน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไมอาจพิจารณาใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาดังกลาวได 
ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอกีไดตามความจาํเปน แตทั้งนีต้องไมเกินหกสิบวันนับแต
วันครบกําหนดเวลาดังกลาว 
           เมื่อคณะรัฐมนตรีใหการอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีหรืออธิบดี
ออกใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาต 
           ในการอนุญาต รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขตามทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด หรือตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ สําหรับกรณีธุรกิจตามบญัชีสอง หรืออธิบดีจะ
กําหนดเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ สําหรับกรณีธุรกิจ
ตามบัญชีสาม ก็ได 
           ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไมอนุมัตใิหคนตางดาวประกอบธุรกจิตามบัญชีสองใหรัฐมนตรแีจง
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การไมอนุมัติใหคนตางดาวนัน้ทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวัน และใหระบุเหตุทีไ่มใหการ
อนุมัตินั้นไวโดยชัดแจง 
           ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ใหอธิบดีแจงการไม
อนุญาตใหคนตางดาวนัน้ทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวัน และใหระบุเหตุทีไ่มใหการอนุญาตนัน้
ไวโดยชัดแจง คนตางดาวนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตตอรัฐมนตรีได และใหนําความใน
มาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
            

“มาตรา ๑๘ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข
หนึ่งเงื่อนไขใดใหคนตางดาวผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
           (๑) อัตราสวนทุนกับเงินกูที่จะใชในการประกอบธรุกิจที่ไดรับอนุญาต 
           (๒) จํานวนกรรมการที่เปนคนตางดาวซึ่งจะตองมภีูมิลําเนาหรือที่อยูในราชอาณาจักร 
           (๓) จํานวนและระยะเวลาการดํารงไวซ่ึงทุนขั้นต่าํภายในประเทศ 
           (๔) เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน 
           (๕) เงื่อนไขอื่นที่จําเปน” 

 

จากมาตราที่หยิบยกมาพิจารณาเหลานี้ ตองทําการศึกษา วิเคราะหตอไปวาจะสงผลกระทบตอ
ประเทศชาติบานเมืองอยางไรบาง เชน ยกเวนไมปรับใชมาตรา 5 ซ่ึงเปนการยกเลิก อํานาจในการกลั่นกรอง
การรับการลงทุนจากตางชาติในขอที่สําคัญ ไดแก การพิจารณาในเรือ่ง “คํานึงถงึผลดีและผลเสียตอความ
ปลอดภยัและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิการพลงังานและการรักษาสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภคขนาดของกิจการ การจาง
แรงงาน การถายทอดเทคโนโลยี” ซ่ึงไมนาจะเปนผลดีตอประเทศชาติในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง
ยกเลิกในเรื่องสัดสวนการถอืครองหุนของคนตางดาวตอสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนไทย ทั้งนี้ 
เนื่องจาก ในสนธิสัญญา ความตกลงการเปดเสรีการลงทุนอนุญาตใหนกัลงทุนตางดาวถือหุนได 100% จึง
จําเปนตองไปยกเลิก มาตรา ๑๕ คนตางดาวจะประกอบธรุกิจตามบัญชสีองไดจะตองมีคนไทยหรือนิติบุคคล
ที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุนอยูไมนอยกวารอยละสี่สิบของทุนของคนตางดาวทีเ่ปนนิติ
บุคคลนั้น เวนแตจะมีเหตุสมควร รัฐมนตรโีดยการอนุมัตขิองคณะรัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนในเรื่อง
ดังกลาวใหนอยลงได แตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และตองมีกรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวาสอง
ในหาของจํานวนกรรมการ 
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นอกจากนี้ไทยยังไปผูกพันในการเปดเสรกีารเขามาลงทุนในประเทศ จึงตองยกเลิกในเรื่องของการ
กําหนดบัญชีธุรกิจที่หามคนตางดาวทํา ในมาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา 
๑๒ 
           (๑) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ
ตามที่กําหนดไวในบัญชีหนึง่ 
           (๒) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่เกีย่วกับความปลอดภยัหรือความมัน่คงของประเทศธุรกิจที่
มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบาน หรือธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม ตามที่กําหนดไวในบัญชีสอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
           (๓) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขนัในการประกอบ
กิจการกับคนตางดาว ตามที่กําหนดไวในบัญชีสาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธบิดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

 นอกจากนี้ยังตองวิเคราะหตอไปถึงกฎหมายที่เกีย่วของกับการเปดเสรกีารลงทุน เชน การเปดเสรี
รับการลงทุนที่อาจจะไปกระทบกับการถอืครองที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ได เนื่องจากประเทศไทย
ไมมีหลักเกณฑที่แนนอนในการกําหนดสัญชาตินิติบุคคล แตมีการบัญญัติไวในกฎหมายหลายฉบับแตกตาง
กัน เชน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนตางดาว จะกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาวานิติบุคคล 
หรือ องคกรธุรกิจ (Enterprises) ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายไทย และ มีสัดสวนการถือครองหุนตอ
ผูถือหุนคนไทย ไมเกนิ 49%: 51% นิติบุคคลนั้นก็เปนนิตบิุคคลไทย ตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกจิคนตางดาวไดบัญญัติไวดังนี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
               “คนตางดาว” หมายความวา 
               (๑) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
               (๒) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบยีนในประเทศไทย 
               (๓) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทย และมีลักษณะดงัตอไปนี ้
                    (ก) นิติบุคคล ซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบคุคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) 
หรือ (๒) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดใน
นิติบุคคลนั้น 
                    (ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ ที่จดทะเบยีน ซ่ึงหุนสวนผูจัดการหรือ
ผูจัดการเปนบคุคลตาม (๑)  
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               (๔) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทย ซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติ
บุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนติิบุคคลนั้น 
               เพื่อประโยชนแหงคํานิยามนีใ้หถือวาหุนของบริษัทจํากัดทีม่ีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ
เปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมกีฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 

  ในขณะที่พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันกลับกําหนดหลักเกณฑการพจิารณาสัญชาติจากสถานทีต่ั้ง
สํานักงานใหญ ของนิติบุคคล เปนตน จึงเกิดความลั่กล่ันในการกําหนดสัญชาติของนิติบุคคลที่เขามาดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย ดังพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน พ.ศ. 2481 ไดบัญญัติไวดังนี ้

มาตรา 7 ในกรณีที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคล สัญชาติของ นิติบุคคลนั้นไดแก
สัญชาติแหงประเทศซึ่งนิติบคุคลนั้นมีถ่ินที่สํานักงานแหงใหญหรือที่ตั้ง ทําการแหงใหญ  

 

ผลกระทบตอมาที่เกิดขึ้น คอื นิติบุคคลที่มีตางดาวเปนผูถือหุน และ มีอํานาจควบคมุ ครอบงํา
กิจการเพยีงแตจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทในประเทศไทย และ ดํารงสัดสวนการถือครองหุน ไมเกินกึง่หนึ่งของ
หุนทั้งหมดที่จดทะเบยีน นิตบิุคคลนั้นก็มีฐานะที่เปนนิตบิุคคลไทยแลว แตการมีสัดสวนการถือครองหุน
เพียงไมเกินกึ่งหนึ่งนัน้ ผูถือหุนตางดาวสามารถที่จะจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิ ไปจํากัดสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนไทยที่มีสัดสวนการถือครองหุนมากกวาได ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ไดให
อํานาจในการกระทําดังกลาวได ซ่ึงประมวลกฎหมายแพง พาณิชย มาตรา 1108 ไดบัญญัติไววา 

 

 

“มาตรา 1108 กิจการอันพงึทําในที่ประชมุตั้งบริษัทนั้น คือ 

…………………………………… 

(4) วางกําหนดจํานวนหุนบริุมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนนัน้ๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด ถาหากจะมหีุนเชนนั้นในบรษิัท 

………………………………………..” 
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ดังนั้นนติิบุคคลที่มีผูถือหุนเปนตางดาวแมจะมีสัดสวนการถือครองหุนไมเกินกึ่งหนึง่จึงสามารถจด
ทะเบียนหุนบริุมสิทธิใหมีสิทธิในการออกเสียงมากกวาผูถือหุนสามัญ และ ไปจํากัดสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนสามัญ (Voting Right Limit) เชนผูถือหุนตางดาวถือหุนเพยีง 49% แตมีสิทธิออกเสียง 99% แตผู
ถือหุนไทย 51% ถูกจํากดัสิทธิในการออกเสียงเพียง 1% ดังนั้นอํานาจในการครอบงํากิจการจึงอยูในมือนัก
ลงทุนตางดาว และ เนื่องจากการจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิเปนขอบังคับ ที่จะเปลี่ยนแปลงไมไดตามมาตรา 
1142 ซ่ึงบัญญัติไววา 

“มาตรา 1142 ถาบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิไปแลว ไดกาํหนดไววาบุริมสิทธิจะมีแกหุนนัน้ๆเปน
อยางไร ทานหามมิใหแกไขอีกเลย”  

นั่นยอมหมายความวาการครอบงํากิจการของบริษัทตางดาวนัน้ไมมีโอกาสตกอยูในมือผูถือหุนไทย
อีก หากมีประเด็นพจิารณาตอไปวา ขอบังคับของบริษัทอาจจะแกไขไดโดยมติพเิศษ ตามมาตรา 1194 แต
การแกไขยอมไมอาจจะดําเนนิการไดเนื่องจากอํานาจในการออกเสียงเพื่อลงมติพิเศษใหมกีารแกไข
ขอบังคับยอมอยูในมือผูถือหุนบุริมสิทธินั่นเอง 

จากผลของขอกฎหมายทีม่ีปญหาในทางปฏิบัติดังกลาวทําใหนิติบุคคลที่มีผูถือหุนตางดาวที่
ครอบงํากิจการของนิติบุคคลอยางแทจริงยอมสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยทกุประการในการควบคุมการ
ดําเนินกิจการที่หามคนตางดาวกระทํา ไมวาจะเปนกิจการในบัญชี 1, 2 หรือ 3 รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการบังคับ
ใชขอกําหนดภายใตความตกลงการคาเสรี เชน ความตกลงการคาเสรีที่คูภาคีกําหนดรายการธุรกิจที่ยังไมเปด
เสรีในบัญชี ที่ยังไมเปดเสรี (Negative List) และยังไมผูกพันใหนักลงทนุตางดาวเขามาลงทุนไดโดยเสรี เชน
ธุรกิจที่ไทยยังไมมีความพรอม หรือ ธุรกิจที่ไทยอาจจะไดรับผลกระทบในทางลบไดนั้น กไ็มสามารถไป
บังคับใชแกนกัลงทุนตางดาวได เนื่องจากการจดทะเบียนนิติบุคคลในไทยแลว ดํารงสัดสวนการถอืหุนไม
เกินกึ่งหนึ่งดังกลาวแลวก็เปนนิติบุคคลไทย ที่สามารถลงทุนในทกุๆกิจการที่ตองหามได รวมทั้งการซื้อ – 
ขายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ที่ตองหามตามกฎหมายที่ควบคุมการถือครองที่ดิน และ 
อสังหาริมทรัพย เพื่อความัน่คงทางเศรษฐกิจของคนชาติ เปนตน 

 การพิจารณาปญหาทางกฎหมายดังกลาวขางตนเปนการชี้ใหเห็นปญหาบางประการ ที่ควรจะมกีาร

แกไข ปรับปรงุ และ อุดชองวาง อันเปนผลกระทบเชิงลบ  และมีการเตรยีมพรอมมากขึ้นเพื่อรองรับการเปด

เสรีการลงทุน โดยมีกรอบแนวคิดหลายประเด็นทีจ่ะพจิารณาดังนี้ คือ 

กลุมประเด็น:  ผลกระทบของข อตกลงต อก า ร เปลี่ ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระ เบี ยบ 

(Law/Regulatory Impact) ท่ีเก่ียวของกับการกํากับ ดูแลดานการลงทุน 
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กฎหมายและกฎระเบียบ (Law/Regulatory Impacts) ที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชน พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา กฎหมายแรงงาน (ทั้งในสวนที่

เกี่ยวกับการคาบริการในหมวดการเขามาประกอบกิจการขององคกรธุรกิจที่ใหบริการและการลงทุน) 

ประมวลกฎหมายที่ดิน (เกี่ยวกับการถือครองท่ีดินของคนตางดาวที่มีชองโหวใหตางชาติถือครองที่ดินได 

แมทั้งโดยชอบและไมชอบดวยกฎหมาย) กฎหมายการกําหนดสัญชาตินิติบุคคลที่จะตองพัฒนาบัญญัติ

ขึ้นมากํากับความเปนนิติบุคคลชาติไทย (ในขณะนี้ยังไมมีนั้น เมื่อมีการเปดเสรียอมกระทบตอการนิยามนิติ

บุคคลสัญชาติไทย และ เกิดชองโหวในการเลี่ยงกฎหมายทําใหไมสามารถบังคับใช Negative List ได และ

ไมสามารถควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในกิจการที่ไมเปดใหมีการลงทุน ตามกฎหมายภายใน

ดวย) ประมวลกฎหมายแพงพาณิชยวาดวยการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เปนองคกรธุรกิจ การจดทะเบียนหุน

บุริมสิทธิ หุนดอยสิทธิ เปนชองโหวใหมีการนอมินี  

นอกจากนั้น กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอมที่ควบคุมกํากับการลงทุนที่สะอาดในประเทศ

ไทย (Green Investment) และ ระบบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Safety and Health) ที่

ถูกบัญญัติขึ้นใช เพื่อดูแลควบคุมเกี่ยวกับการลงทุน ใหมีประสิทธิภาพและยังประโยชนแกชาติไทยอาจจะมี

ผลกระทบในดานการบังคับใช หากการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไปกระทบตอการคา การลงทุน 

สวนกฎหมายและกฎระเบียบ (Law/Regulatory Impacts) ที่เกี่ยวของกับการลงทุน เพื่อกระตุนให

เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และ การนําเขาเงินทุน เชนกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการ

ลงทุน ซ่ึงตองสอดคลองเหมาะสมกับระดับเศรษฐกิจของประเทศ สงผลใหอุตสาหกรรมมีการพัฒนา

กาวหนา ซ่ึงตองถูกกระทบโดยมาตรการหามการใชมาตรการทางการลงทุนที่นอกเหนือขอบังคับของ WTO 

จะมีผลตอพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมระยะยาว จําเปนตองหาทางพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย 

และ คิดคนมาตรการทางการลงทุนใหมที่ไมตกอยูภายใตขอบังคับหามใช นอกจากนี้การสงเสริมการลงทุน

ที่ปจจุบันมีชองวาที่ไปเลือกประติบัติตอคนชาติเอง ตองพิจารณาคิดมาตรการสงเสริมการลงทุนที่เอ้ือตอการ

พัฒนาอุตสาหกรรมไทย ใหแข็งแกรง และไมเปนการใหส่ิงจูงใจแกตางชาติจนเกินควรและขาดทุนตอ

ประเทศชาติเอง 

ในกรณีที่ขอตกลงการคาสงผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการลงทุน เปนขอเรียกรองของประเทศคูเจรจา ไมไดเกิดขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจของสังคมไทย

จึงจําเปนตองแกไขเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการประเมินถึง
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ผลกระทบจากการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบนั้นๆ จากความตองการของประเทศคูเจรจา ตลอดจนการ

คํานึงถึงอํานาจอธิปไตยของชาติในการกํากับดูแล แตไมใชการเปนอุปสรรคทางการคา การลงทุน  

ภายใตกรอบการเจรจาเพื่อการเปดเสรีทางการลงทุนกระทบตออํานาจอธิปไตยในการควบคุม กาํกบั

การลงทุน ดังตอไปนี้ ซ่ึงถือวาเปนอุปสรรคของการลงทุน ซ่ึงจําเปนที่จะตองมีการยกเลิกเพื่อการเปดเสรี 

ยอมกระทบตอกฎหมายที่ไทยเคยใชอยู ไดแก 

กรณีศึกษา: กรณีการเขามาลงทุนของเทมาเสกในกลุมชินวัต 

 กรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไทยไมมีกฎหมายที่แนนอนในการกําหนดสัญชาตินิติบุคคล ทําใหตาง

ดาวสามารถจัดตั้งนิติบุคคลไทยโดยการนอมินี ดังนั้นนิติฐานะของบริษัทยังคงเปนบริษัทไทยแตความเปน

เจาของบริษัทผานกระบวนการควบคุมและอํานาจในการบริหารเปนของตางดาว และสามารถทําธุรกิจที่

ตองหามตามกฎหมายไทยได  

 ในกรณีนี้ หากไทยสามารถกําหนดหลักเกณฑที่แนนอนในการกําหนดสัญชาตินิติบุคคลไดก็จะเปน

ประโยชน ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวอาจจะเปนหลักการจดทะเบียน หลัก ถิ่นท่ีตั้งสํานักงานใหญ และ หลัก

ควบคุม เปนตน ในกรณีเทมาเสก หากไทยใชหลักควบคุมก็จะทําใหกําหนดสัญชาตินิติบุคคลที่สิงคโปรเปน

ผูควบคุมไดวาเปนนิติบุคคลสิงคโปร เปนตน 

กรณีศึกษา: การถือครองท่ีดินของคนตางดาวทั้งท่ีชอบ และ ไมชอบดวยกฎหมาย 

 การถือครองที่ดินของคนตางดาวนั้น เปนที่รับรองทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศวา 
คนตางดาวจะถือครองที่ดินไดเทาที่กฎหมายภายในของรัฐอนุญาตเทานั้น เปนอํานาจอธิปไตยของรัฐที่จะ
หามคนตางดาวถือครองที่ดิน หรือ ตรากฎหมายภายในมาจํากัดการถือครองที่ดิน ดังนั้น เมื่อคนตางดาวได
เขามาพํานักอาศัยในประเทศหนึ่งประเทศใดแลวคนตางดาวผูนั้นจะตองตกอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของรัฐ
เจาของดินแดนนั้นตามหลักดินแดน ดังนั้นสิทธิและหนาที่ของคนตางดาวจะมีมากนอยเพียงใด ยอมเปนไป
ตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของดินแดน ทั้งนี้ เวนแตจะมีการทําสนธิสัญญาทวิภาคีตกลงกันไวเปน
ประการอื่น สิทธิและหนาที่ของคนตางดาวนั้นก็เปนไปตามสนธิสัญญาดังกลาว 
 

กฎหมายไทยอนุญาตใหคนตางดาวถือครองที่ดินได แตเนื่องจากที่ดินเปนปจจัยการผลิตที่มี
ความสําคัญอยางมาก กฎหมายที่ดินของไทยจึงเขมงวดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการถือครองที่ดินของคนตางดาว
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ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายที่ดินไดวางหลักเกณฑในการถือครอง
ที่ดินสําหรับคนตางดาวไวดังนี้ 

1. จะตองมีสนธิสัญญาระหวางประเทศประเทศไทยกับประเทศที่คนตางดาวมีสัญชาติอนุญาตให
คนตางดาวถือครอง มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในไทยได 

2. การกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาวตองตกอยูภายใตประมวลกฎหมายที่ดิน 
3. การไดมาซึ่งที่ดินดังกลาวตองตกอยูภายใตกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2497 
4. ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีมหาดไทย 
 

 นอกจากนั้น บทบัญญัติวาดวยคนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตามาตรา 86 
วรรค 1 มิใหใชบังคับกับคนตางดาวซึ่งไดนําเงินมาลงทุนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมต่ํา
กวา ส่ีสิบลานบาท โดยใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อการอยูอาศัยไดไมเกิน 1 ไร และ ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
และ มีหลักเกณฑตอไปนี้ 

a. ประเภทธุรกิจที่คนตางดาวลงทุนตองเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศ หรือ 
เปนกิจการที่ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการสามารถขอรับการ
สงเสริมการลงทุนตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนได 

b. ระยะเวลาการดํารงการลงทุนตองไมนอยกวา สามป 
c. บริเวณที่ดินที่อนุญาตใหคนตางดาวถือครองที่ดินได ตองอยูในกรุงเทพมหานคร เขตเมือง

พัทยา เขตเทศบาล หรือ อยูในเขตที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัย ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 
และคนตางดาวจะหลบเลี่ยงกฎหมายโดยการทําสัญญาตัวแทนใหผูอ่ืนซื้อขายที่ดินเพื่อตนเองไมได 

นอกจากนี้นิติบุคคลทั้งหลาย ที่มีคนตางดาวถือหุน หรือ มีหุนสวน หรือมีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกวา 
รอยละ 49 หรือ เกินกวากึ่งหนึ่ง หรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อคนตางดาว ใหถือวามีสิทธิถือครองที่ดินตาม
หลักเกณฑของคนตางดาว รวมทั้งนิติบุคคลดังกลาวที่ไปถือหุน หรือมีหุนสวนในนิติบุคคลอื่นดวยก็มี
สถานะเปนคนตางดาว ที่นาสังเกตคือ การมีกรรมสิทธิ์นั้นรวมไปถึงสิทธิครอบครองดวย 

 
คนตางดาวอาจไดมาซึ่งที่ดินโดยการับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แตตองไดรับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีกอนตามมาตรา 93 กอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดในเรื่องของขนาดการ
ถือครองที่ดิน กลาวคือ คนตางดาวถือครองที่ดินไดไมเกินครอบครัวละ 1 ไร เพื่ออยูอาศัย ไมเกิน % ไร เพื่อ 
เพื่อใชในการสาธารณะกุศล และไมเกิน 10 ไรสําหรับเพื่อใชในอุตสาหกรรม  
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นอกจากประมวลกฎหมายที่ดินแลว คนตางดาวอาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่นได เชน 
ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 27 กลาวคือ คนตางดาวผูนั้นเปนผูไดรับบัตรสงเสริมการ
ลงทุนซ่ึงไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน และสามารถ
ถือครองที่ดินมากกวาที่กําหนดไวหากเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายพิเศษ ซ่ึงมีสาระโดยสังเขปดังนี้ 
 ก. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนมีอํานาจพิจารณาใหการสงเสริมการลงทุนแก บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ ซ่ึงอาจเปน บริษัท 
มูลนิธิ สหกรณตางดาว หรือที่คนตางดาวถือหุนอยู (ซ่ึงไดรับการสงเสริมการลงทุน)  
 
 ข. พระราชบัญญัติการนิคนอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใหผูประกอบอุตสาหกรรม 
ตามความหมายแหง พรบ.ฉบับนี้ซ่ึงหมายถึง ผูไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 
โดยตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาการนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงผูประกอบอุตสาหกรรมอาจเปนนิติ
บุคคลตางดาว หรือนิติบุคคลที่ตางดาวถือหุนก็ได อาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคน
อุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการไดตามจํานวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
 ค. พระราชบัญญัติปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514 กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจรัฐมนตรี โดย
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี มีอํานาจใหสัมปทานแกผูสํารวจหรือผลิตปโตรเลียม โดยใหผูไดรับสัมปทาน
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได นับแตไดมีการแกไขประมวลกฎหมายที่ดินใหคนตางดาวสามารถถือครองที่ดินใน
ประเทศไทยได พ.ศ. 2542 และกําหนดหลักเกณฑใชบังคับเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545 แตมิไดรวมกรณี
กฎหมายพิเศษที่กลาวมาแลวขางตนที่ใหคนตางดาวสามารถถือครองที่ดินได โดย พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคนตางดาวสามารถครอบครองที่ดินเพื่อใช
เปนที่อยูอาศัยไดไมเกิน 1 ไร โดยตองนําเงินมาลงทุนไมนอยกวา 40 ลานบาท และตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี กฎกระทรวงเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชอยูอาศัยของ
คนตางดาว พ.ศ. 2545 ประกาศใชเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545 มีดังนี้  
 1 ตองดํารงทุนไวไมนอยกวา 5 ป (โดยกฎหมายกําหนดไวเพียง 3 ป แตกฎกระทรวงเพิ่มเปน 5 ป)  

2 ตองเปนที่ดินที่อยูในเขตกรุงเทพฯ เมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายผังเมือง  
3 ตองอยูนอกเขตปลอดภัยทหาร  
4 ตองลงทุนในกิจการดังนี้  

4.1 ซ้ือพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ 
พันธบัตรที่รัฐบาลค้ําประกันเงินตนหรือดอกเบี้ย  

4.2 ลงทุนในทุนเรือนหุนของนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุน  
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4.3 ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาใน
ระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  

4.4 ลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที่สามารถ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  

กฎหมายยังควบคุมการใชที่ดินใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อไดรับอนุญาตแลวจะนําไปทํา
ประโยชนลักษณะอื่นมิได และ มีมาตรการใหจําหนายที่ดิน หากไมไดใช หรือใชผิดลักษณะที่ไดรับอนุญาต 
หรือไดที่ดินมาเกินกวาที่กฎหมายอนุญาต หรือไดที่ดินมาโดยผิดกฎหมาย หรือไดเลิกกิจการที่ไดรับที่ดิน
เนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยตองจําหนายที่ดินภายใน 1 ป นับแตมีเหตุใหตองจําหนายที่ดิน
ดังกลาว หากคนตางดาวไมจําหนาย อธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้นไดตามกฎหมาย 

อยางไรก็ตามหากไดศึกษาอยางลึกซ้ึงจะพบวา แมกฎหมายจะหามการถือครองที่ดินตามกฎหมาย 
แตการมีชองวางของกฎหมายทําให คนตางดาวยังคงสามารถถือครองที่ดินได ทั้งโดยชอบดวยกฎหมาย และ
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งผานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไทยที่มีผูถือหุนไมเกินอัตราสวนที่กฎหมายได
กําหนดไว คือ 49% แตอยางไรก็ตามหากผูถือหุนเพียง 49% แตสามารถจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิ์ จํากัดสิทธิ
ในการออกเสียงของผูถือหุนขางมาก 51% ใหเหลือเพียง 1% เปนตน อํานาจในการครอบงําบริษัท ตาม
ประมวลกฎหมายแพง พาณิชย ไดเปดทางไวให คนตางดาวที่จดทะเบียนในรูปนิติบุคคลดังกลาวก็สามารถ
ถือครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายได ซ่ึงนับวาเปนชองวางของกฎหมายในการควบคุมการถือครองที่ดิน
ของคนตางดาว เปนประเด็นขอกฎหมายที่มีความสําคัญอยางมาก นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นการแปลงชาติ 
การถือสัญชาติตามสามีที่จดทะเบียนโดยชอบตอมาหยาขาดจากกัน คนตางดาวก็ยังคงถือสัญชาติไทยไดอยู
ตอไป เมื่อเปนบุคคลสัญชาติไทยยอมไมตองหามการถือครองที่ดิน 
 
 
ปญหาการถือครองอาคารชุด 
 

นอกจากกฎระเบียบที่อนุญาตใหคนตางดาวสามารถถือครองที่ดินไดแลว ยังมีเรื่องการถือครอง
อาคารชุดของคนตางดาวตางหากอีกสวนหนึ่งดวย พระราชบัญญัติอาคารชุดในประเทศไทยเริ่มมีคร้ังแรกใน
ป พ.ศ. 2522 แตไมมีบทบัญญัติที่อนุญาตใหคนตางดาวถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดได จนกระทั่งมี 
พระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 เพิ่มเติมมาตรา 19 ที่บัญญัติใหคนตางดาวและนิติบุคคลตาง
ดาวสามารถถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดได แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 40 ของเนื้อที่อาคารชุด
ทั้งหมด 
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 ตอมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายฟนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจจึงมีการออก 
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ใหคนตางดาวสามารถถือกรรมสิทธิ์หองชุดไดไมเกินอัตรา
รอยละ 49 ของเนื้อที่หองชุด และสามารถถือกรรมสิทธิ์ไดถึงรอยละ 100 สําหรบหองชุดบางพื้นที่ ทั้งนี้ 
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงภายใน 5 ป นับแตวันที่ 28 เมษายน 2542 โดยกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ตางจากกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยกรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้นแบงออกไดเปน 3 ประการ คือ  
 1 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคล เปนกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวกับตัวหองชุดแทๆ กับสิ่งปลูกสรางหรือ
ที่ดินที่จัดไวใหเปนเจาของหองชุดแตละรายควรจะได โดยเจาของจะใชอยางไรก็ไดเชนเดียวกับตัวบาน  
 2 กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับพื้นหองและผนังกั้นหองระหวางหองชุด ไดแก กรรมสิทธิ์ที่เจาของหองชุด
ระหวางหองที่ติดกันขางๆ โดยเจาของหองชุดตางมีกรรมสิทธิ์ในผนังรวมกันคนละครึ่งหนึ่ง เปนไปตาม
ขอบังคับของอาคารชุดนั้นๆ  
 3 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง คือ เจาของกรรมสิทธิ์เจาของหองชุดแตละรายมีกรรมสิทธิ์รอมอยู
ในทรัพยสวนกลางของอาคารชุดนั้น ตามอัตราสวนที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด  
หลักเกณฑคนตางดาวที่สามารถถือกรรสิทธ์ิหองชุดได  
 1 เปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  

2 เปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน  

3 เปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวที่กําหนดไวใน มาตรา 97 และมาตรา 98 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  

4 เปนนิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  

5 คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ซ่ึงนําเงินตราเขามาในราชอาณาจักร
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ  
หลักเกณฑท่ีคนตางดาวสามารถถือสิทธิไดรอยละ 100  

1. เปนอาคารชุดที่อยูเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล  
2. อยูนอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร  
3. มีหองชุดไมนอยกวา 40 หอง  
4. จดทะเบียนมาแลวไมนอกวา 1 ป กอนวันที่คนตางดาวขอรับโอน  
5. มีที่ดินที่ตั้งคารชุดไมเกิด 5 ไร  
 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการถือครองที่ดินของคนตางดาวในปจจุบันนั้นเปนการถือครองแบบมีเงื่อนไข 
ไมสามารถทําไดอยางเสรี ก็คงเปรียบเสมือนไดกับเรื่องการทํางานของคนตางดาวที่จะเปนไปแบบมีเงื่อนไข
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ที่จํากัดจาการที่ไดศึกษาการใหสิทธิในการถือครองที่ดินของคนตางดาวในประเทศไทยมาทั้งหมดจะเห็นได
วามีการเปลี่ยนแปลงการใหสิทธิมาโดยเปนลําดับ ตามสภาพของบานเมือง โดยในปจจุบันเนื่องมาจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และประกอบกับการที่ประเทศไทยยังตองอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จึงตองเพิ่มโอกาสใหคนตางดาวสามารถที่จะมีสิทธิในการถือครองที่ดินในประเทศไดมากขึ้น 
 
กลุมประเด็น:  ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ การคุมครองสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากขอ

เรียกรอง FTA 

กรณีศึกษา : FTA ไทย-ออสเตรเลียเร่ืองการลงทุนทําเหมืองทอง และ การทําเหมืองแรโปรแตส 

ตัวอยางในกรณีนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแตเกิดขึ้นใหญโตที่ฟลิปปนสดวย เปน

กรณีศึกษาที่สําคัญของฟลิปปนส โดยการเรียกรองและตอตานอยางมีพลังของประชาชนและศาสนจักร จน

โครงการตองระงับยับยั้งไปแตยังไมมีการถอนตัวออกจากฟลิปปนส ความนาเปนหวงอยูที่สัมปทาน คือการ

ลงทุนภายใตสัมปทานก็จะไดรับการคุมครองดวย เมื่อเลิกกิจการ จะเห็นไดวาบริษัทดังกลาวเปนบรรษัทขาม

ชาติใหญที่สยายปกการลงทุนไปทั่วภูมิภาคและสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมในทุกประเทศ กรณีศึกษา

ดังกลาวนอกจากกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม การรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติของแผนดินที่ไมอาจ

ทดแทนได แลว ยังมีปญหาของการใชไซยาไนซ ในการถลุงแร และ ทิ้งไวในแผนดินไทย กรณีนี้

เชนเดียวกับปญหาที่ฟลิปปนส (Cyanide Spill over) และการถลมทลายของเหมืองแรที่ถูกขุดเจาะไปแลว 

เกิดการถลมของแผนดิน และ สูญเสียที่ดินทํากินเปนพื้นที่กวางขวางมาก 

อีกกรณีที่นาสนใจ คือกรณี การบังคับการตามอนุสัญญากรุงบาเซล ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจโยกยาย

ฐานการผลิตจากประเทศของตนมายังประเทศกําลังพัฒนาเพื่อเปนแหลงผลิตและกําจัดขยะ ของเสียเปนตน 

กลุมประเด็น: ผลกระทบตอปญหาแรงงาน การตกงาน และ สภาพการจางงาน อาชีวะอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 ปจจุบันไดมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน โดยการทําสัญญาจางทําของแทน

สัญญา การจางแรงงาน เพื่อที่จะไมมีฐานะเปนนายจางในอันที่จะตองรับผิดชอบตอลูกจางและไมตองรับผิด

รวมกันในการกระทําละเมิดของลูกจางตอบุคคลที่สาม เปนปญหาที่กระทบตอความมั่นคงทางดานแรงงาน

อยางยิ่ง 



28 

 

 ประเด็นที่จะหยิบยกมาพิจารณา คือ ปจจุบันไทยกําลังเปดเสรีและตองรับพันธะกรณีในการปฏิบัติ

ตามขอบท FTA ในหลายๆความตกลงนั้น หากมีผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวะ อนามัย 

และ ส่ิงแวดลอม ผลจะกระทบตอการเขาถึงตลาดของแหลงตางๆ เชน สหภาพยุโรป อเมริกา แคนาดา ญี่ปุน 

เนื่องจากไมมีมาตรฐานดานอาชีวะ อนามัย  

 ประการตอไปคือ หากบรรษัทตางชาติหันมาใชสัญญาจาทําของแทนสัญญาจางแรงงานแลว ไทยจะ

ยังคงบังคับใหตองปฏิบัติตามาตรฐานอาชีวะ อนามัย และส่ิงแวดลอมไดหรือไม 

 ปจจุบันไทยยังไมไดจัดตั้ง OSHA (Occupational Safety and Health Agency) ซ่ึงเปนองคกรอิสระที่

เปนศูนยกลางควบคุมบังคับใชมาตรฐาน OSH ทั้งเพื่อมาตรฐานแรงงาน และ ความปลอดภัยในไทย และ 

เพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเขาถึงตลาดตางประเทศดังกลาว 

กลุมประเด็น: ผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 พิจารณาประเด็นปญหาเรื่องการยกเลิกมาตรการทางดานการลงทุนที่ขัดตอ WTO และ ยิ่งกวา 

หลักการของ WTO (WTO Plus) กระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยเพียงใด และไทยจะมีมาตรการ

ทดแทนที่ไมขัดตอหลักการ TRIMs ไดหรือไมเพียงใด เชน กําหนดหามมีมาตรการใหถายโอนเทคโนโลยี 

(Technology Transfer) ในประเด็นนี้ยังมีความเขาใจผิดคาดเคลื่อนอยางมากในเรื่องขอกําหนดใหใช

ช้ินสวน/วัตถุดิบ/สวนประกอบ ที่ผลิตในประเทศ (Local Content requirement) ของประเทศที่รับการลงทุน 

โดยกําหนดใหอุตสาหกรรมที่ เขาไปลงทุนในประเทศที่ รับการลงทุนนั้นตองใช ช้ินสวนที่ผลิต

ภายในประเทศตามอัตราสวนที่กําหนดไว เชน 60% เปนวัตถุดิบในการผลิต นั่นหมายความวาอุตสาหกรรม

เหลานี้จะนําเขาชิ้นสวนมาเปนวัตถุดิบ หรือ ช้ินสวนประกอบเกิน 40% ไมได ซ่ึงเปนมาตรการทางการ

ลงทุนมาตรการหนึ่ง ซ่ึงองคการการคาโลกไดกําหนดเปนตัวอยางวามาตรการดังกลาวมีบทบาททําใหมีการ

บิดเบือนตลาด 

 ภายใตขอกําหนด เร่ือง Trade-Related Investment Measures (TRIMs) อันเปนขอหามภายใตกรอบ

ขององคการการคาโลก โดยเขาใจวา TRIMs นั้นถูกหามใชโดยสิ้นเชิง แตแทจริงแลว ภายใตกรอบของ 

WTO นั้น มาตรการทางการลงทุนที่ถูกหามใช เชน การกําหนดสัดสวนการใชชิ้นสวนภายในประเทศ 

(Local Content Requirement), การใหถายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer), การรักษาดุลการคา 

(Trade Balance Requirement) เปนตนนั้น จะถูกหามใชโดยรัฐท่ีรับการลงทุนก็ตอเม่ือมาตรการดังกลาวได
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ถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปน “เงื่อนไข” ในการรับการลงทุน หรือเปน “เงื่อนไข” เพื่อใหไดรับผลประโยชนอันเปน

สิ่งจูงใจในการเขามาลงทุน และ บังคับใชโดยการฝาฝนตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ตาม วรรค 4มาตรา 

III จะเห็นไดวา TRIMs จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวจึงหามใชมาตรการทางการลงทุน ดังนั้น

ประเทศสมาชิกยังสามารถนํามาตรการทางการลงทุนมาใชในกรณีที่เหมาะสมไดหากไมเขาหลักเกณฑอัน

เปนขอหามนั้น และโดยเหตุนี้ที่ทําใหการเจรจาความตกลงทวิภาคี FTA หรือความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นๆ

จําเปนตองเรียกรองมากกวาที่องคการการคาโลกไดกําหนดไว (TRIMs-Plus) กลาวคือ เปนการกําหนดหาม

การใชมาตรการทางการลงทุนดังกลาวโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ไดเสนอความคิดเห็นมานี้ไมไดหมายความวา

สงเสริมใหไทยใชมาตรการทางการลงทุนในเรื่อง Local Content Requirement เปนการทั่วไป หากแตให

นํามาใชในกรณีที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอประเทศชาติไมถูกหามโดยสิ้นเชิง ซ่ึงสามารถใชควบคูกับ

มาตรการอื่นได หากถูกหามโดยสิ้นเชิงแลวจะพบวาอุตสาหกรรมบางประเภทที่กําลังเติบโตและไปไดดวยดี

จะไมสามารถพัฒนาตอไปได และเปนการตัดโอกาสในการรับการพัฒนาระยะยาวจนกวาไทยจะเติบโต

เต็มที่จนสามารถยืนอยูบนขาของตนเองได และ แขงขันกับคูแขงได  

โดยเฉพาะในกรณีของญี่ปุน คือ อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่เห็นไดชัดเจนวาเติบโตมา

จากมาตรการทางการลงทุนในเรื่อง การรับการถายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) และ การกําหนด 

อัตราสวนการใชช้ินสวนที่ผลิตภายในประเทศ (Local Content Requirement) เปนอยางมาก และภายใต

JTEPA ซ่ึงตอไปนักลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตสามารถนําเขาชิ้นสวนทั้งหมดเขามาได ยอมทําให

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนภายในประเทศเหลานี้ไดรับผลกระทบโดยตรง และอาจจะตองปดตัวลงพรอมกับ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเชนอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอูซอมรถยนตที่ใชช้ินสวนที่ผลิตภายในประเทศเปน

สวน ใหญ เนื่องจากสามารถนํามาใชในการซอมได แมแตช้ินสวนอะไหลของแทก็ผลิตภายในประเทศ

ทั้งสิ้นอุตสาหกรรมรถยนตตอไปจะเปนเพียงโรงงานประกอบชิ้นสวนรถยนตเทานั้น (Screw Driver Plant) 

ซ่ึงสามารถตั้งระบบ Computer โดยใชหุนยนตในการประกอบได ยอมไมตองใชแรงงานจํานวนมากนัก 

 ปญหาที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน

รถยนตที่จะถูกกระทบจากขอบทใน JTEPA คือ เรื่องเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในสวนที่วาดวยการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Design) ซ่ึงนอกจากบริษัทญี่ปุนจะไมถายโอนเทคโนโลยีให 

และสามารถนําเขาชิ้นสวนวัตถุดิบในการประกอบรถยนตทั้งหมดแลว ซ่ึงอาจจะนําเขาจากญี่ปุนหรือจาก

ประเทศที่ญี่ปุนไปลงทุนเปนฐานการผลิต โดยกลไกการคาภายในกลุมบริษัทของตน (Intra firm Trade) เพื่อ
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การจัดสรรปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รักษาระดับตนทุนต่ําสุดเพื่อการกําไรสูงสุดแลว โดยผล

ของการไดรับการคุมครองสิทธิในรูปแบบการออกแบบ ช้ินสวน อะไหล หรือ รูปโฉม รถยนต โดยไดรับ

การคุมครองภายใตบททรัพยสินทางปญญานั้น ทําใหอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนทองถ่ินไมสามารถที่จะผลิต

ช้ินสวน หรืออะไหลรถยนตไดอีกตอไป เพราะเปนการละเมิดสิทธิที่ไดรับการคุมครองในสวนของการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ยิ่งทําใหอุตสาหกรรมเหลานี้ปดฉากลงอยางนาเสียดาย หรือหากจะตอง

จายคาใชสิทธิในราคาที่สูง ทําใหตนทุนการผลิตสูง ผูบริโภคก็จะไมไดรับประโยชน จากสินคาเหลานี้ และ 

หันไปใชสินคาตนแบบ (ที่นําเขาจากประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา อาจเปนเวียดนาม ลาว เขมร จีน) ใน

ราคาที่แพงขึ้น จะเห็นไดวาปญหาการหามถายโอนเทคโนโลยีมีปญหาตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทค

โนโยลีภายในประเทศอยางมาก เนื่องจากทําใหการเขาถึงเทคโนโลยี กระทําไดยากแลวยังเปนตนทุนการ

ผลิตที่สูงมากขึ้น ทําใหเกิดการเสียเปรียบในดานปจจัยการผลิตมากกวานักลงทุนที่เปนเจาของเทคโนโลยี 

และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาว เนื่องจากการขาดโอกาสในการเรียนรูตามที่ควรจะ

เปน และ ถือเปนประโยชนประการสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการรับการลงทุน  

กลุมประเด็น: ผลกระทบตอเงินไดของแผนดิน และ ภาษีอากร 

 พิจารณาปญหาทางภาษีอากรหลายๆดาน และการเลี่ยงภาษีโดยชอบดวยกฎหมาย Tax Planning 

และ Tax avoidance บรรษัทขามชาติมีความสามารถในการวางแผนภาษีอยางมาก อีกทั้งสามารถจัดสรร

ประเภทการลงทุน โดยลดภาระภาษี เชน แทนที่จะลงทุนดวย ทุนเรือนหุน ก็หันมาลงทุนดวยการใหกูยืม 

แทน ใหสัดสวนทุนเปนเงินกูมากกวาเงินทุน (Thin Capitalization) ดังไดกลาวมาขางตนแลววานอกจากทํา

ใหเสียภาษีนอยลง อัตราภาษีนอยลง แลวยังสามารถจายกําไรออกไปยังผูใหกู หรือ ลงทุนในรูปดอกเบี้ยทํา

ใหบริษัทสามาถหักเปนคาใชจายไดอีกดวย 

นอกจากนี้ยังสามารถไดรับการยกเวนภาษีในหลากหลายรูปแบบจากการไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน นักลงทุนตางดาวมีสิทธิพิเศษเหนือกวานักลงทุนคนชาติในกรณีที่ไดรับการสงเสริมที่จะตองอยู

ภายใตขอกําหนดที่รัฐบาลไดกําหนดไว แตนักลงทุนไทยไมอาจจะมีคุณสมบัติดังกลาวได เชน ในเรื่อง

เพดานเงินทุนที่ตองไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด แตนักลงทุนไทยไมอาจมีเงินทุนมากในระดับดังกลาวได ผล 

ที่ตามมา คือ เฉพาะผูประกอบการคนไทยรายเล็ก รายนอย ที่ไมไดรับการสงเสริมทางภาษีอากร (Tax 

incentives) จะเปนผูเสียภาษีในขณะที่นักลงทุนตางดาวไดรับการสงเสริมไมตองเสียภาษี เชน ภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ภาษีสินคานําเขาเพื่อเปนวัตถุดิบ หรือ สินคาทุน ไดรับยกเวนภาษีในระยะเวลาที่กําหนด (Tax 
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Holiday) ตลอดจนมาตรการทางภาษีอ่ืนๆอีกมาก เปนตน ทุนของกรมสรรพากรที่สูญเสียรายไดจากนัก

ลงทุนตางดาว แตเปนผลประโยชนแบบสมหลน (Will Fall) แกนักลงทุนตางดาว ภาระภาษีจึงแบกรับโดย

ผูประกอบการไทย 

ปญหาเรื่องภาษีอากร เชน การสงเงินออกนอกประเทศผานกระบวนการโอนราคา (Transfer 

pricing) ผานการซื้อขายภายในเครือขายกลุมบริษัท (Intra firm trade) โดยการกําหนดราคาซื้อขายที่แตกตาง

จากราคาที่แทจริงเพื่อการโอนเงินกําไรออกนอกประเทศในรูปของการชําระคาสินคาที่แพงกวาความเปน

จริงอยางมากโดยกระทํากับบริษัทในกลุม ที่ตั้งอยูในประเทศที่มีการคิดอัตราภาษีอากรต่ํากวา หรือ ไมเก็บ

ภาษีทําใหไมตองเสียภาษีเงินไดในสวนนั้น 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอันสลับซับซอนทางภาษีอ่ืน เชน การคิดราคาตนทุนสูงกวาความเปนจริง การ

เล่ียงภาษีโดยชอบผานสนธิสัญญาภาษีซอนที่ยกเวนภาษีที่เก็บซ้ําซอน โดยอาศัยชองทางบทนิยามในการ

กําหนด สถานประกอบการถาวร ที่แคบ หรือ กวางแตกตางกัน ระบบภาษีที่แตกตางกันระหวางรัฐที่สงเงิน

ออกนอกประเทศ หรือ ประเทศที่รับเงินลงทุน ระบบจัดเก็บภาษีที่มีตอรายได หรือ ขาดทุนจากการ

แลกเปลี่ยนเงินตรา (Treatment of Exchange Gains and Losses) การเลี่ยงภาษีโดยวิธีจัดสรรเงินทุนระหวาง

ทุนหุนกับการกู (Thin Capitalization) โดยการวางแผนภาษีอยางมีประสิทธิภาพ ประโยชนของการจัดสรร 

Thin Capitalization คือ 

 คาใชจายในดอกเบี้ยสามารถนํามาหักเปนคาใชจายได แตเงินปนผลไมสามารถหักคาใชจาย และ
ตองเสียภาษีเงินได 

 ในขณะที่เงินปนผลตองตกอยูภายใตการเสียภาษีเงินไดดังกลาวและอาจจะตองเสียภาษีซํ้าซอน ใน
ขั้นเงินไดนิติบุคคล และ ในขั้น เงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดรับเงินปนผล 

 การกูเพื่อเปนทุนสามารถหลีกเลี่ยงภาษีทุนที่จะเรียกเก็บจากเงินที่เปนทุนเรือนหุนหากลงทุนดวย
หุน 

 การชําระคืนเงินกูในรูปดอกเบี้ยไมตกอยูภายใตภาษี แตหากเปนการสงออกกําไรในรูปเงินปนผล
ตองเสียภาษีและหักคาใชจายไมได 

 การชําระเงินกูไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยสามารถที่จะกําหนดการชําระเปนสกุลเงินใดก็ไดเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการขาดทุนโดยผลของการแลกเปลี่ยนเงินตรา แตเงินปนผลสวนใหญ
จะตองกําหนดสกุลเงินเปนของรัฐที่รับการลงทุน (Host Country) 
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 หนี้ในรูปของเงินกู มีความยืดหยุนสูงกวา และ สามารถแปลงหนี้เปนเงินทุนได แตไมสามารถแปลง
หุนเปนหนี้ได 

 ภาษีหัก ณ. ที่จายที่เรียกเก็บจากเงินไดดอกเบี้ยนั้นปกติมักจะเปนศูนย หรือ เรียกเก็บในอัตราที่ต่ํา
กวา ภาษีที่เรียกเก็บจากเงินปนผล 
รูปแบบการลงทุน ในการลงทุนขามพรมแดน หรือ การลงทุนระหวางประเทศในลักษณะการเพิ่ม

ทุน จึงมักจะกระทําในรูปของเงินกู (Loan Capital) เพื่อท่ีจะไดประโยชนจากการหลีกเลี่ยงภาษีในรูป

เงินปนผล ขณะเดียวกัน ประเทศที่สงเงินออกก็ไดเงินภาษีมากกวาเพราะเปนการเก็บภาษีเงินไดจาก

ดอกเบี้ยที่สงมาชําระหน้ีจากประเทศที่รับการลงทุน กรณีนี้ก็เปนตนทุนของประเทศที่รับการลงทุน

อยางมากดวยหากประเทศไทยเรา ทั้งยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งยกเวนภาษีทุน และ ภาษีอ่ืนๆ (Tax 

incentives)ตลอดอายุการลงทุน แลวยังสูญเสียเงินไดจากภาษีเงินปนผล หรือกําไร ในรูปของการชําระ

หนี้ดวยดอกเบี้ย เปนเรื่องที่นาคิดมาก เพราะตนทุนประเทศไทยนอกจากการใหใชเปนฐานการผลิต ให

ใชทรัพยากรธรรมชาติ แบกรับภาระการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต และปญหามลภาวะ การนํา

ขยะมารีไซเคิล แตทายที่สุดกากของขยะที่ใชไมไดแลวก็ยังอยูบนแผนดินไทยเปนภาระในการกําจัด 

เปนตนทุนที่ไทยยังไมเคยคํานวณ แลว เรายังสละอํานาจในการจัดเก็บภาษีไปอีกดวยสําหรับกรณีนี้ 

กลุมประเด็น: ผลกระทบตอการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

 ประเด็นที่เกี่ยวของ คือ การกําหนดมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาสูงกวามาตรฐานของ

องคการการคาโลก ทําใหเกิดภาระตนทุนที่สูงมากกวานักลงทุนที่เปนเจาของเทคโนโลยี 

กรณีศึกษา ไดแก กรณีอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตร ซ่ึงกอนการทําความตกลง JTEPA ไดรับ

ประโยชนจาก ขอกําหนด เร่ืองสัดสวนการใชช้ินสวนวัตถุดิบ ที่ผลิตในประเทศ ทําใหผูประกอบการ

ตางชาติ ไดแก ญี่ปุน ตองอาศัยช้ินสวนที่ผลิตภายในประเทศ และจําเปน ตองมีการถายโอนเทคโนโลยี และ 

รับซ้ือช้ินสวนเหลานั้น มีการกําหนด การออกแบบอุตสาหกรรมที่เขากับตนแบบที่ผลิตจากสินคาที่ออกแบบ

ในตางประเทศเปนแบบเดียวกัน อีกทั้งตองรับซื้อสินคาเหลานี้ ทําใหอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนตร 

และ อูซอมรถไดรับประโยชน และมีความเติบโตอยางมาก แตหลังจากการทํา ความตกลง JTEPA รัฐบาล

ไทยตองยกเลิกขอกําหนด การใชช้ินสวนที่ผลิตภายในประเทศ 60% อีกทั้งสามารถไดรับการคุมครองสวิทธิ

บัตรการออกแบบอุตสาหกรรม และ ไมมีความจําเปนที่โรงงานผลิตรถยนตรตองใชช้ินสวนที่ผลิต

ภายในประเทศ จึงไมมีความจําเปนตองมีการถายโอนเทคโนโลยี ไมจําเปนตองรับซื้อสินคาเหลานี้ที่ผลิต
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ภายในประเทศเพราะสามารถนําเขาจากตางประเทศได 100% จากแหลงผลิตอ่ืนๆ อีกทั้งสามารถไดรับคา

สิทธิ การออกแบบอุตสาหกรรมจากตนแบบอีกดวย ทําใหอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนภายในประเทศประสบ

ปญหา ที่มีตนทุนสูงขึ้นจากการจายคาสิทธิบัตร การออกแบบอุตสาหกรรม และ ตองแขงขันกับสินคาที่

นําเขามาจากตางประเทศ อีกทั้งไมสามารถไดรับการถายโอนเทคโนโลยี อีกตอไป ดังนั้นประเทศไทย

อาจจะตองสิ้งสุดอุตสาหกรรมผบิตช้ินสวนยานยนตร ตอไปในอนาคต เนื่องจากถือวาเปนอุตสาหกรรมที่ไม

อาจแขงขันไดอีกตอไป 

กรณีศึกษา  ในอุตสาหกรรมยา ซ่ึงประสบกับปญหาสิทธิบัตรยา  ทําใหตนทุนในการผลิตสูง หรือ ไมอาจ

ไดรับสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรยา เพื่อการผลิตภายในประเทศ ยาที่ไมไดรับ CL (Compulsory Licensing) 

ก็จะทําใหอุตสาหกรรมยาถดถอยลง (โปรดดูรายละเอียดกรณีของทรัพยสินทางปญญาในบทวาดวยปญหา

ทางกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา) ซ่ึงนํามาสูผลกระทบอุตสาหกรรมภาคการลงทุน ดังกลาว 

กลุมประเด็น: ผลกระทบตอการกําหนดเขตการเกษตร การลงทุน และ พื้นท่ีสงวน เขตสัมปทาน 

 พิจารณาเรื่องเขตการลงทุนและการกําหนดเขตผังเมือง สัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ในกรณีนี้มีประเด็นที่จะตองพิจารณาหลายประการไดแก 

1. กรณีแรกเปน เรื่องความมั่นคงทางอาหาร หากไมมีการกําหนดเขตผังเมืองที่ดี ทําใหพื้นที่
การเกษตรลดนอยถอยลงจากการเขามารุกรานของเขตอุตสาหกรรม เชน ในกรณี JTEPA ทุก
อณูของราชอาณาจักรไทย คือ เขตการลงทุน ที่ตองเปดเสรี และ การลงทุน รวมถึง สัมปทาน
ดวย และ การลงทุนไดรับการคุมครอง ดังนั้นจึงกระทบตอเขตการเกษตร เขตสัมปทาน เชน 
เหมืองแร การขุดเจาะน้ํามัน กาสธรรมชาติ การทําเหมืองหิน ที่รุกรานเขตเกษตรกรรม 

2. กรณีที่เกี่ยวเนื่องตอมา คือ การเขามาลงทุนในฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่รอยหรอ หมดไป เชน 
การทําเหมืองหิน การขุดเจาะน้ํามัน การทําลายภูเขา ตนน้ํา ลําธาร ปาไม กอใหเกิดปญหาอุทก
ภัยทั่วประเทศ ทุกป ไมคุมกับการไดรับการลงทุนจากตางชาติชนิดนี้ ไมใชการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

3. กรณีปญหา ส่ิงแวดลอม ทั้งจากภาวะ เขตเกษตรกรรมถูกรุกราน ถูกทําลาย จากการทําเหมืองแร 
เชน เหมืองทอง เหมืองโปแตส การขุดเจาะน้ํามันและ กาสธรรมชาติเปนตน การเกิดมลภาวะ 
มลพิษ ที่ไมมีผูประกอบการมารับผิดชอบ การเปดเสรีโดยไมมีการกํากับยังทําใหประเทศไทย
เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมหนัก ที่มีภาระการขจัดของเสีย ที่ผลิตในประเทศเพื่อการบริภาค
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ในตางประเทศ หากไมมีการกําหนดเขตอุตสาหกรรมยอมทําใหคุณภาพชีวิตคนไทยในอนาคต
สูญสิ้นไป 

 

กลุมประเด็น: ผลกระทบดานภาระความรับผิดชอบตอคนตางดาวในฐานะคนชาติ  (Diplomatic 

Protection) 

 พิจารณาประเด็นปญหาทางดานกฎหมายระหวางประเทศ เร่ืองการคุมครองคนชาติ ที่ไมใชคนชาติ 

แตเปนคนชาติโดยทางเทคนิค 

 ในประเด็นดังกลาว เนื่องจากประเทศไทยไมมีหลักกฎหมายที่แนนอนเกี่ยวกับการกําหนดสัญชาติ

นิติบุคคล ซ่ึง ประเทศไทยมีการกําหนดสัญชาติไทยของนิติบุคคลในหลากหลายกรณ ในกฎหมายที่แตกตาง

กันไป เชนหลักจดทะเบียน ประกอบกับ หลัก การดํารงสัดสวนการถือครองหุนโดยคนชาติมากกวาคน

ตางดสว ในอัตราสวน 49%/51% การถือหลักถ่ินที่ตั้งของสํานักงานใหญบาง จึงทําใหไมมีกฎเกณฑที่

แนนอนในการกําหนดสัญชาตินิติบุคคล ปจจุบัน จึงเกิดชองวางที่นิติบุคคลตางดาวสามารถเขามาจด

ทะเบียนในประเทศไทย และ ดํารงสัดสวนการถือครองหุนในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด ก็จะไดสถานะ

เปนนิติบุคคลไทย แลว แตตามกฎหมายแพงพาณิชย กฎหมายอนุญาตใหมีการจดทะเบียนหุนดอยสิทธิ และ 

หุนบุริมสิทธิได ดังนั้น จึงปรากฎวา บรรษัทขามชาติที่ประสงคที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายไทย เพอที่จะมี

สถานะเปนนิติบุคคลไทย เพียงแตจดทะเบียนในประเทศไทย แลว ดํารงสัดสวนผูถือหุนตางดาว ตอผูถือหุน

ไทย ในอัตรา 49% /51% ก็สามารถเปนนิติบุคคลไทยดังกลาว และ ไปจดทะเบียนสถานะจํากัดสิทธิในการ

ออกเสียง เปนหุนดอยสิทธิ สําหรับผูถือหุนเขางมากเชน ผูถือหุน 51% แตจดทะเบียนเปนหุนดอยสิทธิ มี

สิทธิออกเสียงเพียง 1% ในขณะที่จดทะเบียนหุนของผูถือหุน 49% ใหเปนหุนบุริมสิทธิ มีสิทธิออกเสียงถึง 

99% ดังนั้นอํานาจในการควบคุมบริษัท จึงอยูในกํามือของผูถือหุนตางดาวที่มีสัดสวนการถือหุนนอยกวา 

เปนตน การจดทะเบียนเปน บริษัท ไทยดังกลาว และ มีสถานะบริษัทไทย ทําให บริษัทดังกลาวสามารถทํา

ธุรกิจที่ตองหามตามที่บัญญัติไวในบัญชีการประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่ตองหามไดทุกชนิด อีกทั้ง

สามารถประกอบธุรกิจที่เปนอุตสาหกรรมที่ไมเปดสําหรับตางชาติ ตามที่สงวนไวในรายการที่ไมเปดเสรีได 

(Negative List) ดังนั้นจึงเห็นไดวา กฎหมายไทยมีชองวางและมีขอบกพรองอยางมากในการทําใหไม

สามารถบังคับใชกฎหมายได 
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 ประเด็นตอมา คือไทยตองใหการคุมครองบริษัทตางดาวเหลานี้ที่มีสถานะเปนบริษัทไทย ตามหลัก

กฎหมายเรื่องการคุมครองคนชาติทางการทูต ตลอดจนใหการคุมครองดูแลตามกฎหมายไทย ในฐานะบุคคล

สัญชาติไทย สามารถทําธุรกิจทุกชนิด และ ไดรับสวัสดิการทุกอยางในฐานะบุคคลไทย ตลอดจนความรับ

ผิดตามกฎหมายระหวางประเทศในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐอีกดวย 

กรณีศีกษา ไดแก เรือประมงเวียดนาม ที่จดทะเบียนเปนเรือไทย แตไปจับปลาในนานน้ําของรัฐตางประเทศ

ทําใหไทยเกิดความรับผิดชอบในทางระหวางประเทศ หรือ แมจับปลาในนานน้ําไทย แตสงออกไปยัง

เวียดนามเพื่อจําหนายในตลาดโลกผานการเปนนิติบุคคลไทย ประเทศไทยยอมเสียเปรียบในทุกกรณี 

กลาวคือสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ แคมีภาระในการรับผิดชอบตอผูประกอบการตางดาว 

กรณีศีกษา ไดแก ผูประกอบการคนจีนไดเขามาการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไทยแลวกวานซื้อที่ดินเพื่อทํา

สวนยางพาราทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือจํานวนมากมาย ทําใหคนชาติสูญเสียแผนดิน 

และ การประกอบอาชีพ และ ผันตนเองจากการเปนเจาของที่ดินเปนเพียงลูกจางกรีดยาง 

กลุมประเด็น: ผลกระทบดานเสถียรภาพทางการเงิน 

 พิจารณาประเด็น การขาดกลไกในการควบคุมการปริวัตรเงินตรา มาตรการควบคุมทางการเงิน

ระยะสั้น การควบคุมเสถียรภาพทางการเงิน ดุลการชําระเงิน และประเด็นรายไดของแผนดิน 

 ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนรวมถึงการลงทุนในตลาดหุนดวย ซ่ึงยากแกการควบคุม เชน กรณี 

Subprime ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา กรณี พิษตมยํากุง เมื่อ สิบเอ็ดปที่ผานมา จะเห็นไดวาตลาดเงินเปน

ตลาดที่มีความออนไหว ผันผวน และ สงผลกระทบรวดเร็วและรุนแรงอยางมาก หากการเปดเสรี โดยไมมี

มาตรการทางการเงินที่เขมแข็งยอมประสบกับปญหารายแรงอยางรุนแรงและรวดเร็วเชนเดียวกัน 

 อีกทั้งผลของการเปดเสรีนั้นทําใหรัฐบาลตองอนุญาตใหมีการนําเงินลงทุนออกนอกประเทศโดย

เสรี และ กําไรในบทนิยามที่กวางขวาง เนื่องจากบทนิยามของ คําวาการลงทุนกวางขวางมากดวย จึง ไมมี

ขอบเขตในการกําหนด คําวา “กําไร” ในการสงเงินออกนอกประเทศ รัฐบาลจึงจําเปนที่จะตองศึกษาจาก

บทเรียนที่ผานมาจากผลกระทบในตลาดเงินจากการเปดเสรีนี้ใหมากเปนพิเศษ เนื่องจาก หากเกิดปญหา

ทางดานการเงิน อาจจะแพรขยายไปทั่วภูมิภาค หรือ ทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว 

กลุมประเด็น: ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ และ “การจัดการปญหาในเวลาวิกฤติ” 
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 การเปดเสรีทีส่งผลกระทบตอปญหานโยบายสาธารณะ และ การจดัการกับปญหาในเวลาวกิฤตินัน้  

ประการแรกรฐับาลจะตองนยิาม วาปญหานโยบายสาธารณะ คือ ปญหาชนิดใด มีกรอบ หรือ 

ขอบเขตของปญา กวางขวางเพียงใด และ สงผลกระทบตอผูใด หรือ ภาคสวนใดบาง 

ประการตอมา การเปดเสรีที่จะกระทบตอปญหาดังกลาวจะตองหยิบยก ประเด็นเหลานั้น ออกจาก

ผลความผูกพันในการปฏิบัติตามความตกลงการคาเสรี เชนเดียวกบัทีส่หรัฐอเมริกา และ ญี่ปุน ไดทําความ

ตกลง ไมใหตกอยูภายใตความผูกพัน แตตองเปนไปตามกฎหมายภายใน ซ่ึงไดมีการเตรียมพรอม และ ศึกษา

มาอยางดีแลว ในขณะที่ประเทศไทยไมไดมีการเตรียมพรอมในประเดน็เหลานี้เลย 

การจัดการกับปญหาเหลานี้ จะตองรับฟงความเหน็และความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบจาก

ปญหาโดยตรง ควรเปน “Bottom up Approach” มากกวา “Top down Approach” 

กลุมประเด็น:  ผลกระทบดานอํานาจอธิปไตยทางดานนติิบัญญัติ บริหาร และ ตุลาการ 

 สะทอนปญหาความจําเปนในการมีสวนรวมของฝายนิติบัญญัติ บริหาร และ ตุลาการในการศึกษา

ผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรี โดยศึกษาผลกระทบที่มีตอกฎหมายไทยที่มีอยู และ ที่จะมีขึ้น

ตอไป เพื่ออนุวัตรการตามความตกลง วา กฎหมายเหลานั้น อธิปไตยของชาติ ในการที่จะตองปฏิบัติตามโดย

ฝายนิติบัญญัติ และ ฝายตุลาการไมมีโอกาสไดพิจารณากลั่นกรองนั้น จะมีผลเสียหายอยางไร และ อํานาจ

อธิปไคยของชาติในสวนนี้ จําเปนที่จะไดรับการเคารพ ตัวอยางของการแกไขกฎหมาย ในเรื่องเกียวกับการ

ลงทุน ไดแก กฎหมายที่จะขจัด อุปสรรคของการลงทุน และ การคาบริการ เนื่องจากกฎหมายเหลานนี้ คือ 

อธิปไตยของชาติตามหลักดินแดน Territorial Principle ในการควบคุม กํากับ ดูแล บุคคล ทรัพยสิน การ

กระทํา เหตุการณ ใดๆ ไมวาคนสัญชาติใด ภายในเขตอํานาจอธิปไตย หรือ ขอบเขตแหงเขตแดนของรัฐ 

นั่นเอง 

 ส่ิงที่จําเปนตองศึกษา จึงไดแก ส่ิงที่ไดกําหนดไววาเปนอุปสรรคของการลงทุนที่จะตองยกเลิกไป 

ซ่ึงกระทบกฎหมายหลายฉบับ  

กฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุนที่จะตองอนุวัตรการตามความตกลง หรือ แกไขเปล่ียนแปลง ไดแก 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวน  
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บริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535  

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน  

กฎหมายภาษีอากร การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ  

ภาษีอ่ืนๆ หรือ สิทธิประโยชนทางภาษีอ่ืน 

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน ที่ใหสิทธิพิเศษในการจูงใจการลงทุน ทั้งที่เปนส่ิงจูงใจทางภาษี

และมิใชภาษีเมื่อ  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ศ.2537 และพ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537  

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2545  

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  

พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2530  

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาเขามาเกี่ยวของคือ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522  

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2535  

และในขั้นตอนการผลิตที่หากกระบวนการผลิตมีผลตอส่ิงแวดลอม  

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535  
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พระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511  

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522  

พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.2505 และ ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

กฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อกิจการมีรายได มีกฎหมายที่เกี่ยวของไดแก 

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ.2543 ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการยุติขอพิพาททาง

การคาและตองการระงับขอพิพาททางธุรกิจ ดวยวิธีการประนีประนอมยอมความ การไกลเกล่ียขอ

พิพาท หรือการเขาระบบอนุญาโตตุลการ กฎหมายที่เกี่ยวของคือ  

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ.2545 ถาตองฟองคดีก็ตองดําเนินการตามกระบวนการระงับ

ขอพิพาททางศาลตอไป 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพาณิชย  

 


