
ASEAN Investment Area: ASEAN Investment Area: 
Theoretical Principle and Theoretical Principle and 

Problematic IssuesProblematic Issues

Professor Dr. Professor Dr. LawanLawan ThanadsillapakulThanadsillapakul



ประเด็นที่สําคัญประเด็นที่สําคัญ

ปญหาแนวคิดเกี่ยวกบัการคาเสรีปญหาแนวคิดเกี่ยวกบัการคาเสรี

หลักทฤษฎีหลักทฤษฎี  –– Neo Classical Neo Classical –– Neo LiberalizationNeo Liberalization

ทางปฏบิัติทางปฏบิัติ  –– Market Failure Market Failure –– Policy FailurePolicy Failure

ปญหาเครื่องมอืในการเปดเสรีการคาเสรีปญหาเครื่องมอืในการเปดเสรีการคาเสรี

Rule Rule –– Based Market EconomyBased Market Economy

Power Power –– Based Market EconomyBased Market Economy

ปญหาการเตรยีมความพรอมเพื่อการเปดเสรีปญหาการเตรยีมความพรอมเพื่อการเปดเสรี

Levelled Playing FieldLevelled Playing Field

Unequal PlayersUnequal Players

Inequity of the Rule of the gameInequity of the Rule of the game

ปญหาการวิเคราะหปญหาการวิเคราะห  SWOT SWOT ตามความเปนจริงตามความเปนจริง



Basic information Basic information 
The poorest 20% accounted for just 1.5% and the wealthiest 20% The poorest 20% accounted for just 1.5% and the wealthiest 20% 

accounted for 76.6% of all the consumptionaccounted for 76.6% of all the consumption



Basic informationBasic information



Basic informationBasic information



Basic informationBasic information
poverty fell only by around 10%poverty fell only by around 10%



หัวขอการบรรยายหัวขอการบรรยาย
ความเปนมาของการจัดตั้งเขตการลงทนุเสรีอาเซียนความเปนมาของการจัดตั้งเขตการลงทนุเสรีอาเซียน

ลักษณะที่สําคัญของเขตการลงทุนอาเซียนลักษณะที่สําคัญของเขตการลงทุนอาเซียน

ASEAN InvestorASEAN Investor
Accumulate Equity RatioAccumulate Equity Ratio
Negative List, Temporary Exclusion List, Negative List, Temporary Exclusion List, 
Sensitive ListSensitive List
National Treatment, Most National Treatment, Most –– FavoredFavored-- Nation Nation 
TreatmentTreatment
Exception : General and Specific ExceptionException : General and Specific Exception

ประเด็นปญหาที่สําคัญในทางกฎหมายประเด็นปญหาที่สําคัญในทางกฎหมาย  และทางปฏิบัติในการบังคบัการและทางปฏิบัติในการบังคบัการ

ตามความตกลงจัดตั้งเขตการลงทนุอาเซียนตามความตกลงจัดตั้งเขตการลงทนุอาเซียน

บทนิยามนักลงทุนตางดาวภายใตบทนิยามนักลงทุนตางดาวภายใต  พรบพรบ  การประกอบธุรกิจของคนตางดาวการประกอบธุรกิจของคนตางดาว



ASEAN RegionalizationASEAN Regionalization

ASEAN CharterASEAN Charter
Investment AgreementInvestment Agreement
Optional Model of Investment Optional Model of Investment 
LiberalizationLiberalization
National Treatment National Treatment –– Most Most –– Favored Favored ––
Nation TreatmentNation Treatment
Exemption, reservationExemption, reservation
Restricted Areas Restricted Areas 
Admission and Control of FDIAdmission and Control of FDI



Legal issues on Investment Legal issues on Investment 
liberalizationliberalization

Historical Background of Foreign Direct Historical Background of Foreign Direct 
InvestmentInvestment
The Differences of Liberalization of trade in The Differences of Liberalization of trade in 
goods and Investmentgoods and Investment
Barriers & RestrictionsBarriers & Restrictions
Definition of Aliens under Aliens Business Definition of Aliens under Aliens Business 
ActAct
Loopholes under the Thai Civil And Loopholes under the Thai Civil And 
Commercial Code Commercial Code –– Preferred StockPreferred Stock



Multilayered legal frameworks Multilayered legal frameworks 
governing international investmentgoverning international investment

International LawInternational Law
International Codes of conduct, International Codes of conduct, 
Guidelines (Soft Law)Guidelines (Soft Law)
The Multilateral Environment The Multilateral Environment 
AgreementsAgreements
WTO Rules and Regulations relating WTO Rules and Regulations relating 
to investmentto investment
Special regime for investment Special regime for investment 
liberalisationliberalisation



Multilayered legal frameworks Multilayered legal frameworks 
governing international investmentgoverning international investment

Domestic Laws and regulationsDomestic Laws and regulations
Commitments made under WTOCommitments made under WTO--
Multilateral/internationalMultilateral/international
Obligations under economic agreements Obligations under economic agreements 
made between countries and partnersmade between countries and partners
Treaty Regime (Treaty Regime (BITsBITs, Regional Treaty, , Regional Treaty, 
Multilateral Treaty)Multilateral Treaty)

Bilateral level: BIT, FTA,EPABilateral level: BIT, FTA,EPA
Regional level: ASEAN, APEC, EURegional level: ASEAN, APEC, EU

Unilateral liberalizationUnilateral liberalization



Summary of Most Common Summary of Most Common 
LimitationLimitation

Limitation on Foreign ownershipLimitation on Foreign ownership
Limitation on the type and number of Limitation on the type and number of 
foreign personnel and their duration of foreign personnel and their duration of 
staystay
Limitation on ownership of  landLimitation on ownership of  land
Requirement that domestic residents be Requirement that domestic residents be 
part of board of directorspart of board of directors



Limitation and ExemptionLimitation and Exemption

Limitation on Market AccessLimitation on Market Access
Limitation on National TreatmentLimitation on National Treatment
MFN Exemption (Art. V GATS)MFN Exemption (Art. V GATS)



The interaction of Commitments made under various The interaction of Commitments made under various 
economic agreementseconomic agreements and domestic laws and and domestic laws and 

regulationsregulations

Domestic Laws and regulationsDomestic Laws and regulations
Commitments made under WTOCommitments made under WTO--
Multilateral/internationalMultilateral/international
Obligations under economic Obligations under economic 
agreements made between PNG and agreements made between PNG and 
partnerspartners

Bilateral levelBilateral level
Multilateral levelMultilateral level
Unilateral liberalizationUnilateral liberalization



Challenging issuesChallenging issues
Economic theory and practical issuesEconomic theory and practical issues

Levelled Playing FieldLevelled Playing Field
Unequal PlayersUnequal Players
Inequity of the Rule of the gameInequity of the Rule of the game

Market/policy failureMarket/policy failure
Rule Rule –– Based Market Economy and Preferential trade Based Market Economy and Preferential trade 
arrangement: legal instruments for market liberalizationarrangement: legal instruments for market liberalization

Market and State sovereigntyMarket and State sovereignty
Public domain and interest of business Public domain and interest of business 
operatorsoperators
A widening gab between the rich and the A widening gab between the rich and the 
poorpoor



ประเดน็ปญหาที่สําคญัในทางกฎหมายประเดน็ปญหาที่สําคญัในทางกฎหมาย  และทางปฏิบัติในและทางปฏิบัติใน

การบังคบัการตามความตกลงจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซยีนการบังคบัการตามความตกลงจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซยีน

บทนิยามบทนิยาม  ““บุคคลตางดาวบุคคลตางดาว””  กับกับ  บทนิยามบทนิยาม  ““นักลงทุนอาเซียนนักลงทุนอาเซียน””
หลักเกณฑในการกําหนดสัญชาตินิติบุคคลหลักเกณฑในการกําหนดสัญชาตินิติบุคคล

กฎหมายภายในกฎหมายภายใน  เกี่ยวกับการจดทะเบียนหุนบุริมสทิธิ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนหุนบุริมสทิธิ์

ขอจํากัดในเรื่องขอจํากัดในเรื่อง  สัดสวนการถือครองหุนสัดสวนการถือครองหุน  ““Equity RatioEquity Ratio””  กับกับ  
หลักเกณฑหลักเกณฑ  ““Cumulative ASEAN EquityCumulative ASEAN Equity””
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักความเขาใจเกี่ยวกับหลัก  การปฏิบัติเยี่ยงชาติการปฏิบัติเยี่ยงชาติ  และและ  การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่

ไดรับความอนุเคราะหยิ่งไดรับความอนุเคราะหยิ่ง  กับขอยกเวนกับขอยกเวน

การปรับหลักการปรับหลัก  NT/ MFN NT/ MFN กับการคาสินคากับการคาสินคา  และและ  การลงทุนการลงทุน



มาตรามาตรา  ๔๔

มาตรามาตรา  ๔๔  ในพระราชบัญญัตินี้ในพระราชบัญญัตินี้

““คนตางดาวคนตางดาว””  หมายความวาหมายความวา

((๑๑))  บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทยบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย

((๒๒))  นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทยนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย

((๓๓))  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย  และมีและมี

ลักษณะดังตอไปนี้ลักษณะดังตอไปนี้

((กก))  นิติบุคคลนิติบุคคล  ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของ

นิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตามนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม  ((๑๑))  หรือหรือ  ((๒๒))  หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคล

ตามตาม  ((๑๑))  หรือหรือ  ((๒๒))  ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติ

บุคคลนั้นบุคคลนั้น



มาตรามาตรา  ๔๔

((ขข))  หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ  ที่จดทะเบยีนที่จดทะเบยีน  ซึ่งซึ่ง
หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตามหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม  ((๑๑))

((๔๔))  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย  ซึ่งมีหุนอันซึ่งมีหุนอัน

เปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตามเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม  ((๑๑)) ((๒๒))  หรือหรือ  
((๓๓))  หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตามหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม  ((๑๑)) ((๒๒))  หรือหรือ  ((๓๓))  ลงทุนมีมูลคาลงทุนมีมูลคา

ตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้นตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

เพื่อประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของบริษัทจํากัดเพื่อประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของบริษัทจํากัด

ที่มีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาวที่มีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว  เวนแตจะไดมีเวนแตจะไดมี

กฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่นกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น



มาตรามาตรา  ๔๔

((๔๔))  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย  ซึ่งมีหุนอันซึ่งมีหุนอัน

เปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตามเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม  ((๑๑)) ((๒๒))  หรือหรือ  
((๓๓))  หรือนิติบุคคลซึ่งมีบคุคลตามหรือนิติบุคคลซึ่งมีบคุคลตาม  ((๑๑)) ((๒๒))  หรือหรือ  ((๓๓))  ลงทุนมีมูลคาลงทุนมีมูลคา

ตั้งแตกึ่งหนึ่งของทนุทั้งหมดในนิติบุคคลนั้นตั้งแตกึ่งหนึ่งของทนุทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

เพื่อประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของบรษิัทจํากัดเพื่อประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของบรษิัทจํากัด

ที่มใีบหุนชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาวที่มใีบหุนชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว  เวนแตจะไดมีเวนแตจะไดมี

กฎกระทรวงกาํหนดไวเปนอยางอื่นกฎกระทรวงกาํหนดไวเปนอยางอื่น



มาตรามาตรา  ๗๗  พรบกฎหมายขัดกันพรบกฎหมายขัดกัน  ๒๔๘๑๒๔๘๑

มาตรามาตรา  ๗๗  ในกรณีที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคลในกรณีที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคล  สัญชาติสัญชาติ

ของของ  นิติบุคคลนั้นไดแกสัญชาติแหงประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีถิ่นที่นิติบุคคลนั้นไดแกสัญชาติแหงประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีถิ่นที่

สํานักงานแหงใหญหรือที่ตั้งสํานักงานแหงใหญหรือที่ตั้ง  ทําการแหงใหญทําการแหงใหญ  



ปญหากฎหมายภายในที่คุมครองเศรษฐกิจชาติปญหากฎหมายภายในที่คุมครองเศรษฐกิจชาติ

มาตรามาตรา  ๑๐๑๐  การใหสิทธิพิเศษแกนักลงทนุที่ไดรับสิทธิภายใตความตกลงการใหสิทธิพิเศษแกนักลงทนุที่ไดรับสิทธิภายใตความตกลง

ที่ไมตกอยูภายใตที่ไมตกอยูภายใต  มาตรามาตรา  ๕๕  มาตรามาตรา  ๘๘  มาตรามาตรา    มาตรามาตรา  ๑๗๑๗  มาตรามาตรา  ๑๘๑๘
มาตรามาตรา  ๕๕  ยกเวนไมปรับใชมาตรายกเวนไมปรับใชมาตรา  ๑๐๑๐  ซึ่งเปนการยกเลิกซึ่งเปนการยกเลิก  อํานาจในการกลั่นกรองอํานาจในการกลั่นกรอง

การรับการลงทุนจากตางชาติในขอที่สาํคัญการรับการลงทุนจากตางชาติในขอที่สาํคัญ  ไดแกไดแก  การพิจารณาในเรื่องการพิจารณาในเรื่อง  ““คํานึงถึงคํานึงถึง

ผลดีและผลเสียตอความปลอดภัยและความมัน่คงของประเทศผลดีและผลเสียตอความปลอดภัยและความมัน่คงของประเทศ  การพัฒนาการพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมของประเทศเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนประชาชน  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ  การอนุรักษการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ  การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอมการพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม  การคุมครองผูบริโภคการคุมครองผูบริโภค

ขนาดของกิจการขนาดของกิจการ  การจางแรงงานการจางแรงงาน  การถายทอดเทคโนโลยีการถายทอดเทคโนโลยี””  ซึ่งไมนาจะเปนผลดีซึ่งไมนาจะเปนผลดี

ตอประเทศชาติในระยะยาวตอประเทศชาติในระยะยาว    



ประมวลกฎหมายแพงประมวลกฎหมายแพง  พาณิชยพาณิชย  มาตรามาตรา  ๑๑๐๘๑๑๐๘
““มาตรามาตรา  ๑๑๐๘๑๑๐๘  กิจการอันพึงทําในที่ประชุมตัง้บริษัทนั้นกิจการอันพึงทําในที่ประชุมตัง้บริษัทนั้น  คือคือ
…………………………………………………………………………
(4) (4) วางกําหนดจํานวนหุนบุรมิสทิธิวางกําหนดจํานวนหุนบุรมิสทิธิ  ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธแิหงหุนนั้นๆทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธแิหงหุนนั้นๆ  
วาเปนสถานใดเพียงใดวาเปนสถานใดเพียงใด  ถาหากจะมหีุนเชนนัน้ในบริษัทถาหากจะมหีุนเชนนัน้ในบริษัท

………………………………………………………………………………....””
ดังนั้นนิติบุคคลทีม่ีผูถือหุนเปนตางดาวแมจะมสีัดสวนการถือคดังนั้นนิติบุคคลทีม่ีผูถือหุนเปนตางดาวแมจะมสีัดสวนการถือครองหุนไมเกินกึ่งรองหุนไมเกินกึ่ง

หนึ่งจึงสามารถจดทะเบียนหุนบุริมสทิธิใหมีสทิธิในการออกเสียงมากกหนึ่งจึงสามารถจดทะเบียนหุนบุริมสทิธิใหมีสทิธิในการออกเสียงมากกวาผูถือหุนวาผูถือหุน

สามัญสามัญ  และและ  ไปจํากัดสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญไปจํากัดสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญ  (Voting (Voting 
Right Limit)Right Limit)  เชนผูถือหุนตางดาวถือหุนเพียงเชนผูถือหุนตางดาวถือหุนเพียง  49%49%  แตมีสทิธิออกเสียงแตมีสทิธิออกเสียง  
99%99%  แตผูถือหุนไทยแตผูถือหุนไทย  51%51%  ถูกจํากัดสิทธิในการออกเสียงเพียงถูกจํากัดสิทธิในการออกเสียงเพียง  1%1%  ดังนั้นดังนั้น

อํานาจในการครอบงํากิจการจึงอยูในมอืนักลงทุนตางดาวอํานาจในการครอบงํากิจการจึงอยูในมอืนักลงทุนตางดาว



มาตรามาตรา  ๑๑๔๒๑๑๔๒  ประมวลกฎหมายแพงประมวลกฎหมายแพง  พาณิชยพาณิชย

““มาตรามาตรา  ๑๑๔๒๑๑๔๒  ถาบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิไปแลวถาบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิไปแลว  ไดกําหนดไววาไดกําหนดไววา

บุริมสิทธิจะมีแกหุนนั้นๆเปนอยางไรบุริมสิทธิจะมีแกหุนนั้นๆเปนอยางไร  ทานหามมิใหแกไขอีกเลยทานหามมใิหแกไขอีกเลย””
นั่นยอมหมายความวาการครอบงํากิจการของบริษัทตางดาวนั้นไมมีนั่นยอมหมายความวาการครอบงํากิจการของบริษัทตางดาวนั้นไมมี

โอกาสตกอยูในมือผูถือหุนไทยอีกโอกาสตกอยูในมือผูถือหุนไทยอีก  หากมีประเด็นพิจารณาตอไปวาหากมีประเด็นพิจารณาตอไปวา  
ขอบังคับของบริษัทอาจจะแกไขไดโดยมติพิเศษขอบังคับของบริษัทอาจจะแกไขไดโดยมติพิเศษ  ตามมาตราตามมาตรา  ๑๑๙๔๑๑๙๔  แตแต

การแกไขยอมไมอาจจะดําเนินการไดเนื่องจากอํานาจในการออกเสียงการแกไขยอมไมอาจจะดําเนินการไดเนื่องจากอํานาจในการออกเสียง

เพื่อลงมติพิเศษใหมีการแกไขขอบังคับยอมอยูในมือผูถือหุนบุริเพื่อลงมติพิเศษใหมีการแกไขขอบังคับยอมอยูในมือผูถือหุนบุริมสิทธิมสิทธิ

นั่นเองนั่นเอง



มาตรามาตรา  ๑๐๑๐

““มาตรามาตรา  ๑๐๑๐  บทบัญญัติมาตราบทบัญญัติมาตรา  ๕๕  มาตรามาตรา  ๘๘  มาตรามาตรา  ๑๕๑๕  มาตรามาตรา  ๑๗๑๗  และมาตราและมาตรา  
๑๘๑๘  ไมใชบังคับแกคนตางดาวที่ไมใชบังคับแกคนตางดาวที่ ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายประกอบธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนกาพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนการร

เฉพาะกาลเฉพาะกาล

คนตางดาวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญคนตางดาวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญาที่าที่

ประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี  ใหไดรับยกเวนจากการใหไดรับยกเวนจากการ

บังคับใชบทบญัญัติแหงมาตราตางบังคับใชบทบญัญัติแหงมาตราตาง  ๆๆ  ตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  และใหและให

เปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้นเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น  ซึ่งอาจรวมถึงการใหสิทธิซึ่งอาจรวมถึงการใหสิทธิ

คนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเขาไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติของคนคนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเขาไปประกอบธุรกจิในประเทศสัญชาติของคน

ตางดาวนั้นเปนการตางตอบแทนดวยตางดาวนั้นเปนการตางตอบแทนดวย””



มาตรามาตรา  ๕๕

““มาตรามาตรา  ๕๕  การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามการอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัตินี้  ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียตอความใหพิจารณาโดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียตอความ

ปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศของประเทศ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ  การอนุรักษการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ  การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอมการพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม  การการ

คุมครองผูบริโภคขนาดของกิจการคุมครองผูบริโภคขนาดของกิจการ  การจางแรงงานการจางแรงงาน  การถายทอดการถายทอด

เทคโนโลยีเทคโนโลยี””



มาตรามาตรา  ๘๘
““มาตรามาตรา  ๘๘  ภายใตบังคับมาตราภายใตบังคับมาตรา  ๖๖  มาตรามาตรา  ๗๗  มาตรามาตรา  ๑๐๑๐  และมาตราและมาตรา  ๑๒๑๒

((๑๑))  หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวหามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาว

ประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษตามที่กําหนดไวในบัญชีหนึ่งประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษตามที่กําหนดไวในบัญชีหนึ่ง

((๒๒))  หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือหามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ

ความมัน่คงของประเทศธรุกิจทีม่ีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรมความมัน่คงของประเทศธรุกิจทีม่ีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีจารีตประเพณี  
และหัตถกรรมพื้นบานและหัตถกรรมพื้นบาน  หรือธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือหรือธุรกิจที่มผีลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  ตามที่กําหนดไวในบัญชีสองตามที่กําหนดไวในบัญชีสอง  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย

การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

((๓๓))  หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยงัไมมีความพรอมที่จะหามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยงัไมมีความพรอมที่จะ

แขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาวแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว  ตามที่กําหนดไวในบัญชีสามตามที่กําหนดไวในบัญชีสาม  เวนแตเวนแต

จะไดรบัอนุญาตจากอธิบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการจะไดรบัอนุญาตจากอธิบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ””



มาตรามาตรา  ๑๕๑๕

““มาตรามาตรา  ๑๕๑๕  คนตางดาวจะประกอบธุรกิจตามบัญชีสองไดจะตองมีคนคนตางดาวจะประกอบธุรกิจตามบัญชีสองไดจะตองมีคน

ไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุนอยูไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุนอยูไมไม

นอยกวารอยละสี่สิบของทุนของคนตางดาวที่เปนนิติบุคคลนั้นนอยกวารอยละสี่สิบของทุนของคนตางดาวที่เปนนิติบุคคลนั้น  เวนแตเวนแต

จะมีเหตุสมควรจะมีเหตุสมควร  รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจผอนผันรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจผอนผัน

สัดสวนในเรื่องดังกลาวใหนอยลงไดสัดสวนในเรื่องดงักลาวใหนอยลงได  แตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหาแตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา  
และตองมีกรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวาสองในหาของจํานวนและตองมีกรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวาสองในหาของจํานวน

กรรมการทั้งกรรมการทั้ง””



มาตรามาตรา  ๑๗๑๗

““มาตรามาตรา  ๑๗๑๗  ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ  ใหคนตางดาวยื่นคําขอใหคนตางดาวยื่นคําขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจตอรัฐมนตรีหรอือธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบธุรกิจตอรัฐมนตรีหรอือธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กําหนดในกฎกระทรวงที่กําหนดในกฎกระทรวง  และใหคณะรัฐมนตรใีนกรณีธุรกิจตามบัญชีและใหคณะรัฐมนตรใีนกรณีธรุกิจตามบัญชี

สองสอง  หรืออธิบดใีนกรณีธุรกิจตามบัญชีสามพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตหรืออธิบดใีนกรณีธุรกิจตามบัญชีสามพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต  
แลวแตกรณีแลวแตกรณี  ใหแลวเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอใหแลวเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ  
ในกรณีการพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีเหตุจําเปนในกรณีการพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีเหตุจําเปน  ซึ่งซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวไดคณะรัฐมนตรีไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  
ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกไดตามความจําเปนใหขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกไดตามความจําเปน  แตทั้งนี้แตทั้งนี้

ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาว



มาตรามาตรา  ๑๗๑๗

เมื่อคณะรัฐมนตรใีหการอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตตามวรรคเมื่อคณะรัฐมนตรใีหการอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตตามวรรค

หนึ่งแลวหนึ่งแลว  ใหรัฐมนตรีหรอือธิบดีออกใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตใหรัฐมนตรีหรอือธิบดีออกใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต

วันที่คณะรัฐมนตรอีนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตวันที่คณะรัฐมนตรอีนุมัติหรืออธิบดีอนุญาต

ในการอนุญาตในการอนุญาต  รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดคณะรัฐมนตรีกําหนด  หรือตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามหรือตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตาม

ความในมาตราความในมาตรา  ๑๘๑๘  สําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสองสําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสอง  หรืออธิบดีจะหรืออธิบดีจะ

กําหนดเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกําหนดเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

มาตรามาตรา  ๑๘๑๘  สําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสามสําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสาม  ก็ไดก็ได



มาตรามาตรา  ๑๗๑๗

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไมอนุมัตใิหคนตางดาวประกอบธุรกิจในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไมอนุมัตใิหคนตางดาวประกอบธุรกิจ

ตามบัญชีสองใหรัฐมนตรแีจงการไมอนุมัตใิหคนตางดาวนั้นทราบเปนตามบัญชีสองใหรัฐมนตรแีจงการไมอนุมัตใิหคนตางดาวนั้นทราบเปน

หนังสือภายในสามสิบวันหนังสือภายในสามสิบวัน  และใหระบุเหตุที่ไมใหการอนุมัตินั้นไวโดยชดัและใหระบุเหตุที่ไมใหการอนุมัตินั้นไวโดยชดั

แจงแจง

ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตาม

บัญชีสามบัญชีสาม  ใหอธิบดีแจงการไมอนุญาตใหคนตางดาวนั้นทราบเปนใหอธิบดีแจงการไมอนุญาตใหคนตางดาวนั้นทราบเปน

หนังสือภายในสิบหาวันหนังสือภายในสิบหาวัน  และใหระบุเหตุที่ไมใหการอนุญาตนั้นไวโดยชัดและใหระบุเหตุที่ไมใหการอนุญาตนั้นไวโดยชัด

แจงแจง  คนตางดาวนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตอรัฐมนตรีไดคนตางดาวนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตอรัฐมนตรีได  และและ

ใหนําความในมาตราใหนําความในมาตรา  ๒๐๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลมมาใชบังคับโดยอนุโลม””



มาตรามาตรา  ๑๘๑๘
““มาตรามาตรา  ๑๘๑๘  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกาํหนดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดใหคนตางดาวผูรับกฎกระทรวงกาํหนดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดใหคนตางดาวผูรับ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้

((๑๑))  อัตราสวนทุนกับเงินกูที่จะใชในการประกอบธุรกิจที่ไดรับอัตราสวนทุนกับเงินกูที่จะใชในการประกอบธุรกิจที่ไดรับ

อนุญาตอนุญาต

((๒๒))  จํานวนกรรมการทีเ่ปนคนตางดาวซึ่งจะตองมีภูมิลําเนาจํานวนกรรมการทีเ่ปนคนตางดาวซึ่งจะตองมีภูมิลําเนา

หรือที่อยูในราชอาณาจักรหรือที่อยูในราชอาณาจักร

((๓๓))  จํานวนและระยะเวลาการดํารงไวซึ่งทุนขั้นต่ําจํานวนและระยะเวลาการดํารงไวซึ่งทุนขั้นต่ํา

ภายในประเทศภายในประเทศ

((๔๔))  เทคโนโลยีหรือทรัพยสินเทคโนโลยีหรือทรัพยสิน

((๕๕))  เงื่อนไขอื่นที่จําเปนเงื่อนไขอื่นที่จําเปน””



ปจจัยที่ประเทศไทยตองพิจารณากอนการปจจัยที่ประเทศไทยตองพิจารณากอนการ  เจรจาความตกลงเจรจาความตกลง

การคาเสรีการคาเสรี  
ประเทศไทยตองประเมนิความสามารถประเทศไทยตองประเมนิความสามารถ  ศักยภาพของตนใหถูกตองศักยภาพของตนใหถูกตอง  กลาวคือกลาวคือ

พิจารณาปจจัยภายในพิจารณาปจจัยภายใน  ทั้งจุดออนทั้งจุดออน  และและ  จุดแข็งจุดแข็ง  อยางถูกตองแทจริงอยางถูกตองแทจริง  จึงจะสามารถจึงจะสามารถ

วิเคราะหวิเคราะห  ความสามารถในการแขงขันความสามารถในการแขงขัน  ภายใตกรอบของความผูกพันภายใตกรอบของความผูกพัน  FTAFTA

ระบุจุดออนระบุจุดออน  จุดแข็งจุดแข็ง  ของภาพรวมของภาพรวม  หรือหรือ  ปจเจกปจเจก  ของประเทศไทยอยางซื่อสัตยของประเทศไทยอยางซื่อสัตย

ประเทศไทยตองจัดการกับกลไกการปองกันตนเองอยางรอบคอบประเทศไทยตองจัดการกับกลไกการปองกันตนเองอยางรอบคอบ  และและ  มีมี

ประสทิธิภาพประสทิธิภาพ

ประเทศไทยตองระมัดระวังการประเมนิจุดแข็งเกินจากความเปนจริงประเทศไทยตองระมัดระวังการประเมนิจุดแข็งเกินจากความเปนจริง

ประเทศไทยตองมีขอมลูประเทศไทยตองมีขอมูล  และบรหิารขอมูลอยางเพียงพอและบรหิารขอมูลอยางเพียงพอ  ทั้งขอมูลภายในทั้งขอมูลภายใน  และและ  

ขอมูลสิง่แวดลอมภายนอกขอมูลสิง่แวดลอมภายนอก  ติดตามการเบี่ยงเบนติดตามการเบี่ยงเบน  และและ  การเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมทั้งภายในสิ่งแวดลอมทั้งภายใน  และและ  ภายนอกภายนอก  ซึ่งอาจจะเปนโอกาสหรืออุปสรรคก็ไดซึ่งอาจจะเปนโอกาสหรืออุปสรรคก็ได



สรุปสรุป  จุดออนจุดออน  จุดแข็งจุดแข็ง  โอกาสโอกาส  และและ  อุปสรรคอุปสรรค  ภายในภายใน  และและ  ภายนอกภายนอก  
ปจจัยภายนอกปจจัยภายนอก  

OpportunitiesOpportunities

ปจจัยภายในปจจัยภายใน

Weaknesses Weaknesses 

การเปดตลาดสินคาการเปดตลาดสินคา  โดยการขจัดโดยการขจัด

อุปสรรคอุปสรรค

ที่เปนภาษีที่เปนภาษี  และและ  ไมใชภาษีอากรไมใชภาษีอากร

การเปดตลาดการคาบริการการเปดตลาดการคาบริการ

การเปดโอกาสการลงทุนการเปดโอกาสการลงทุน

การเปดตลาดแรงงานบางระดับการเปดตลาดแรงงานบางระดับ

ความยากจนความยากจน

การคอรรปัชั่นการคอรรัปชั่น

ภาวการณวางงานภาวการณวางงาน

การขาดแคลนเทคโนโลยีการขาดแคลนเทคโนโลยี

การขาดโอกาสในการศกึษาการขาดโอกาสในการศกึษา

การขาดโอกาสในการเขาถึงตลาดการขาดโอกาสในการเขาถึงตลาด

การขาดโอกาสในการไดรับการพัฒนาการขาดโอกาสในการไดรับการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติถกูใชหมดไปอยางสิน้เปลอืงทรัพยากรธรรมชาติถกูใชหมดไปอยางสิน้เปลอืง

สภาวะแวดลอมเสือ่มโทรมสภาวะแวดลอมเสือ่มโทรม  ภูเขาภูเขา  ตนไมถกูตนไมถกู
ทําลายทําลาย

การบังคับใชกฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพ  
ปญหาสิ่งแวดลอมปญหาสิ่งแวดลอม



สรุปสรุป  จุดออนจุดออน  จุดแข็งจุดแข็ง  โอกาสโอกาส  และและ  อุปสรรคอุปสรรค  ภายในภายใน  และและ  ภายนอกภายนอก  

ปจจัยภายนอกปจจัยภายนอก

Threats   Threats   ปจจัยภายในปจจัยภายใน

StrengthsStrengths

ความไมเทาเทียมกนัในการเขาถึงตลาดความไมเทาเทียมกนัในการเขาถึงตลาด

การใชมาตรการฝายเดยีวในการกดีกนัการเขาถึงการใชมาตรการฝายเดยีวในการกดีกนัการเขาถึง

ตลาดตลาด

อปุสรรคจากปญหาการคุมครองทรัพยสนิทางอปุสรรคจากปญหาการคุมครองทรัพยสนิทาง

ปญญาโดยบิดเบือนปญญาโดยบิดเบือน  การผกูขาดโดยกฎหมายการผกูขาดโดยกฎหมาย

การลงทุนโดยอธปิตยการลงทุนโดยอธปิตย  ที่มกีําลังทรัพยและที่มกีําลังทรัพยและ

เทคโนโลยสีูงเทคโนโลยสีูง

การแทนที่อปุสรรคภาครัฐโดยอปุสรรคการแทนที่อปุสรรคภาครัฐโดยอปุสรรค

ภาคเอกชนภาคเอกชน

การมอีํานาจเหนอืตลาดการมอีํานาจเหนอืตลาด  ปจจัยเหนอืความปจจัยเหนอืความ

คาดหมายคาดหมาย

การกําหนดพฤติกรรมการบริโภคการกําหนดพฤติกรรมการบริโภค

การมทีรัพยากรธรรมชาติการมทีรัพยากรธรรมชาติ

การมีแรงงานราคาถูกการมีแรงงานราคาถูก

การมีฝมือในการประดษิฐการมีฝมือในการประดษิฐ

การมีการเกษตรการมีการเกษตร

การมศีกัยภาพทางการทองเที่ยวการมศีกัยภาพทางการทองเที่ยว  

อาหารอาหาร  แหลงทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว

ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ



สรุปผลการวิเคราะหสรุปผลการวิเคราะห  SWOTSWOT

การที่ประเทศไทยมีโอกาสจากการทําการที่ประเทศไทยมีโอกาสจากการทํา  ความตกลงการคาความตกลงการคา
เสรีเสรี  ไดรับการเปดตลาดไดรับการเปดตลาด  แตถูกแตถูก  off set off set ดวยความออนดอยดวยความออนดอย  
คือคือ  ความไมสามารถในการเขาสูตลาดความไมสามารถในการเขาสูตลาด  ในขณะที่ความในขณะที่ความ
แข็งแกรงแข็งแกรง  หรือหรือ  ผลดีจากปจจัยภายในผลดีจากปจจัยภายใน  กลับถูกกลับถูก  อุปสรรคอุปสรรค  
จากปจจัยภายนอกมาลบลางพันธะความผูกพันจากปจจัยภายนอกมาลบลางพันธะความผูกพัน  ในหลายในหลาย
กรณีกรณี  กลับมาซ้ําเติมความดอยกลับมาซ้ําเติมความดอย  ใหไมมีโอกาสพัฒนาใหไมมีโอกาสพัฒนา  และและ  
ไปเสริมไปเสริม  อุปสรรคอุปสรรค  ปจจัยภายนอกปจจัยภายนอก  เชนการคุมครองเชนการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาที่ถูกบิดเบือนทรัพยสินทางปญญาที่ถูกบิดเบือน



ขอบคณุขอบคณุ
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