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บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	มาตรา	26	(2)	ก�าหนดใหค้ณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 ศึกษา	 รวบรวม	 และจัดท�ารายงาน

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในราชอาณาจักร	

รวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวเสนอ 

ต่อรัฐมนตรี	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

จึงได้จัดท�ารายงานการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

เปน็ประจ�าทกุปมีาโดยล�าดบั	ส�าหรบัรายงานประจ�าป	ีพ.ศ.	2561	

(มกราคม	 -	 ธันวาคม	 2561)	 จะประกอบด้วยสารัตถะ	 5	บท	 

ซึ่งมีสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้

บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

ศึกษาและจัดท�ารายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือให้ความเห็นแก่

รฐัมนตรใีนการก�าหนดประเภทธรุกจิส�าหรบัการประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว	 และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 

หรือปฏิบัติการด้านต่างๆ

นอกจากนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าวยังมีบทบาทในการสร้างความสมดุลระหว่างการ 

สง่เสรมิการลงทนุจากตา่งประเทศกบัการคุม้ครองการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศ	 ตลอดจนพัฒนา

แนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติของการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ให้มีความชัดเจน	โปร่งใส	เพื่อส่งเสริม 

ให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 และสนับสนุน

ให้การพิจารณาค�าขออนุญาตมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย

According	 to	 Section	 26(2)	 of	 Foreign	 Business	

Act	B.E.	2542	(1999),	the	Foreign	Business	Commission	

is	 required	 to	 explore	 key	 areas	 and	 issues	 involved	 in	

foreigners’	 business	 operation	 in	 Thailand,	 including	 its	

impact	and	suitability,	collect	the	information	relevant	thereto	

so as to prepare a written report to be submitted to the 

Minister at least once a year.

The	Foreign	Business	Commission	(FBC)	has	thus	

been regularly preparing an annual Report on foreign 

business operation every year since the promulgation of 

the	 above	 law.	 For	 the	 2018	Annual	 Report	 (January	 –	

December	2018)	which	consists	of	5	chapters,	the	summary	

is outlined below.

Chapter 1. Foreign Business Commission

Consisting	of	members	from	both	public	and	private	

sectors	as	well	as	scholars	and	experts	in	diverse	fields,	

the	Foreign	Business	Commission	is	entrusted	with	power	

and	duties	to	consider	the	applications	foreigners	filed	for	

Foreign	Business	Licenses,	explore	and	prepare	a	report	on	

significant	aspects	of	foreign	business	operation	in	Thailand,	

provide	to	the	Minister	meaningful	advice,	recommendations	

and opinions regarding the types of business in which 

foreigners	 should	 be	 allowed	 to	 engage,	 and	 establish	

a	 sub-committee	 tasked	with	 performing	 or	 considering	

certain matters.

Furthermore,	the	Foreign	Business	Commission’s	role	

also	encompasses	the	following	areas:-	establishing	a	setting	

that strikes the right balance between foreign investment 

promotion	and	Thai-national	ventures	protection;	developing	

procedures	for	the	administration	of	Foreign	Business	Act	

B.E.	2542	(1999)	to	ensure	clarity	and	transparency	and	

to	promote	 fair	 competition	 for	 the	benefit	of	Thailand’s	

economic	 and	 social	 development;	 and	 reinforcing	 the	

practice where applications for license are considered for 

approval in conformity to the nation’s economic development 

and enhanced competitiveness goals.
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บทท่ี 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2561

ในรอบปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 คนต่างด้าวมีการยื่นค�าขอ

รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	 จ�านวน	 846	 ราย	 จ�าแนกเป็น	

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ	 (มาตรา	 17)	 จ�านวน	272	 ราย	

หนงัสอืรบัรอง	กรณทีีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ	468	ราย	และ

หนงัสอืรับรอง	กรณีทีไ่ดร้บัสทิธติามสนธสิญัญาหรอืความตกลง

ระหว่างประเทศ	106	ราย	ทั้งนี้ในปี	2561	นี้	คนต่างด้าวที่ได้

รบัอนญุาตมจี�านวนเพิม่ขึน้รอ้ยละ	2	ในขณะทีม่ลูคา่เงนิลงทนุ 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ	58	โดยประเทศทีค่นตา่งดา้วเขา้มาลงทุนมากทีส่ดุ	 

5	อันดับแรก	ได้แก่		ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	31)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	20)	

เยอรมน	ี(รอ้ยละ	7)	จีน	(รอ้ยละ	7)	และเนเธอรแ์ลนด	์(รอ้ยละ	5)	 

และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 ได้แก่	 ธุรกิจบริการให้แก่บริษัท 

ในเครือในกลุ่ม	 (ร้อยละ	 37)	 และการท�ากิจการนายหน้า/ 

การค้าปลีก/การค้าส่ง	(ร้อยละ	22)

ทั้งนี้	 ในปี	 2561	 มีคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรอง	

กรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	จ�านวน	468	ราย	แบ่งเป็น

กรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุน	 จ�านวน	 441	 ราย	 และกรณีได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

จ�านวน	27	ราย	โดยประเทศทีค่นตา่งดา้วเขา้มาลงทุนมากทีส่ดุ	 

5	อนัดบัแรก	ไดแ้ก	่ญีปุ่น่	สงิคโปร	์ฮอ่งกง	จนี	และฝรัง่เศส	และ

ธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 ได้แก่	 การค้าปลีก/ค้าส่ง	 และธุรกิจ

บริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	นอกจากนี้	คนต่างด้าวที่ได้

รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาและความ

ตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี	 จ�านวน	

106	ราย	ซึง่เปน็กรณทีีไ่ด้รบัสทิธติามสนธสิญัญาทางไมตรแีละ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 โดยเป็น

ธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	ได้แก่	ธุรกิจนายหน้าตัวแทน	ค้าปลีก	

และค้าส่ง	และธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า

Chapter 2. Foreign Business Permission in 2018

In	 2018	 the	 number	 of	 foreigners	 applying	 for	

business	permission	was	846.	Out	 of	 this	 number,	 272	

applied	for	Foreign	Business		License	under	Section	17,	468	

applied	for	Foreign	Business	Certificate	under	the	investment	

promotion	scheme,	and	106	for	Foreign	Business	Certificate	

under the privilege provisions of the treaties or international 

agreements.	In	2018	the	number	of	foreigners’	applications	

has	increased	2%	while	the	foreign	investment	value	has	

risen	58%.	The	top	5	foreign	companies	investing	in	Thailand	

are	 from	Japan	 (31%),	Singapore	 (20%),	Germany	 (7%),	

China	 (7%),	and	 the	Netherlands	 (5%)	and	the	business	

categories in which foreigners are investing most are ordinary 

services	provided	to	affiliated	and	intra-group	companies	

(37%)	and	brokerage/retail/wholesale	(22%).

As	mentioned	earlier	that	there	were	468	foreigners	

granted	 Foreign	 Business	 Certificate	 in	 2018	 under	 the	

investment	promotion	scheme,	441	were	privileged	under	

the	law	on	investment	promotion	and	27	were	granted	by	

the	operation	of	the	law	on	Industrial	Estate	Authority	of	

Thailand.	The	top	5	of	these	foreign	companies	are	from	

Japan,	 Singapore,	 Hong	 Kong,	 China,	 and	 France	 and	

the business categories in which they are investing most 

are	retail/wholesale	and	the	ordinary	services	provided	to	

affiliated	 and	 intra-group	companies.	As	 also	mentioned	

earlier	that	there	were	106	foreign	entities	holding	Foreign	

Business	Certificate	under	 the	privilege	provisions	of	 the	

treaties or international agreements under which Thailand 

is	a	party	or	has	certain	obligations,	all	these	companies	

have	exercised	the	privilege	based	on	Treaty	of	Amity	and	

Economic	Relations	between	Thailand	and	the	United	States	

of	America	and	the	business	categories	in	which	they	are	

investing	most	are	brokerage,	agency,	retail/wholesale,	and	

consulting business.
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บทที่ 3 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญช ี
ท้ายพระราชบัญญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ในปี	พ.ศ.	2561	คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว	 ได้พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติฯ	 จ�านวน	 30	 รายการธุรกิจ	 โดยมีความเห็น
จ�าแนกออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่

กลุม่ที	่1	เหน็ควรใหค้งอย ูใ่นบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัฯิ	
จ�านวน	27	รายการธุรกิจเนื่องจาก	1)	เป็นธุรกิจที่มีผลกระทบ 
ตอ่วชิาชพีและมคีวามออ่นไหวตอ่การประกอบวชิาชพี	ซึง่อาจ 
มีผลไปถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทย	 2)	 เป็นธุรกิจท่ี
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตของธุรกิจ	 3)	 เป็นธุรกิจที่
ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความพร้อมของผู้ประกอบการไทย	
และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย	 จึงก�าหนดให้จัดรับฟัง
ความเห็นจาก	Stakeholder	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจน
รอบด้านมากข้ึนส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน
รายการธุรกิจ	 4)	 เป็นธุรกิจที่กฎหมายก�ากับเฉพาะซึ่งห้าม 
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจเพราะกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ	อาชีพสงวนของคนไทย	และความพรอ้มในการแขง่ขนั
ของคนไทย

กลุ่มที่	 2	 เห็นควรให้ออกจากบัญชีท้ายพระราช
บัญญัติฯ	จ�านวน	3	รายการธุรกิจ	ได้แก่	1)	ธุรกิจบริการให้กู้
ยืมเงินให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ	 2)	 ธุรกิจบริการ
ใหเ้ชา่พืน้ทีอ่าคาร	พรอ้มสาธารณปูโภค	ใหแ้กบ่รษิทัในเครือใน
กลุม่	3)	ธรุกจิบรกิารใหค้�าปรกึษาแนะน�าดา้นบรหิารจดัการ	ดา้น
การตลาด	ดา้นทรพัยากรบคุคล	และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ	
ให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	เนื่องจาก	ไม่กระทบต่อผู้ประกอบ
การไทย	 เพราะจ�ากัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือใน
กลุ่ม	กรณีการให้กู้ยืมเงิน	จะเป็นการลดต้นทุนในการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน	 เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
หนว่ยธรุกจิในระบบเศรษฐกจิของประเทศ	และเปน็การอ�านวย
ความสะดวกและเกดิความคลอ่งตวัในการประสานงานระหวา่ง
กัน		เป็นการลดต้นทุนในการด�าเนินการระหว่างบริษัทในเครือ
ในกลุ่ม	 ท�าให้การบริหารจัดการของบริษัทในเครือในกลุ่ม 
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งน้ี	 คณะกรรมการฯ	 มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ	คือ	ก�าหนดให้มีการจัด
รับฟังความเห็นในลักษณะ	Focus	Group	จาก	Stakeholders	 
ที่เก่ียวข้องส�าหรับรายการธุรกิจท่ีเห็นควรให้คงอยู่ในบัญชี
ท้ายฯ	 เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านมากขึ้นส�าหรับใช้

ประกอบการพิจารณาทบทวนต่อไป

Chapter 3. Revision Categories of Business 
in the Lists Annexed to the Foreign Business Act  
B.E. 2542 (1999)

In	 2018	 the	 Foreign	 Business	 Commission	 has	
reviewed	30	business	categories	and	divided	them	into	2	
groups as follows.

Group	 1	 consists	 of	 27	 business	 categories	 that	
should remain	 on	 the	 lists	 annexed	 to	 the	Act	 for	 the	
following	reasons:	1)	the	removal	from	the	 lists	will	have	
impact	on	and	may	endanger	Thai	people’s	professions,	
2)	 the	 issue	 concerning	 their	 scope	 is	 still	 inconclusive,	 
3)	there	is	no	clarity	in	terms	of	Thai	operators’	readiness	
to	 competition	 and	 the	 repercussions	 of	 removal	 –	
stakeholders’	participation	is	necessary	to	ensure	sufficient	
information	 on	 hand	 to	 support	 decision	 making,	 and	 
4)	 these	 businesses	 are	 governed	 by	 specific	 laws	 that	
prohibit entry by foreigners on the grounds of the national 
security,	reservation	of	specific	occupations	for	Thais,	and	
Thai business operators’ readiness to competition.

Group	 2 consists of 3 business categories that 
should be removed	from	the	lists	annexed	to	the	Act	as	
follows:-	 1)	 lending	 services	 provided	 to	 Thailand-based	
affiliated	or	intra-group	entities,	2)	building	rental	services	
provided	along	with	public	utilities	to	the	affiliated	or	intra-
group	entities,	and	3)	consulting	services	in	management,	
marketing,	human	resources,	and	IT	to	the	affiliated	or	intra-
group	entities.	Key	reason	for	removing	these	categories	
from the list is that the removal will not have any impact 
on Thai business operators in terms of their readiness to 
competition because recipients of the services are limited 
to	 their	 affiliated	 or	 intra-group	 entities.	 The	 practice	 of	
intra-group	lending/borrowing	will	lower	costs	in	borrowing	
from	financial	institutions,	improve	business	efficiency	of	key	
participants	 in	 the	 economic	 system,	 enhance	 versatility	
and	coordination	with	affiliated/intra-group	entities,	reduce	
overhead	costs,	improve	the	affiliated/intra-group	entities’	
management	 efficiency,	 and	 help	 align	 their	 operations	
toward the same management standards. 

Foreign	Business	Commission’s	recommendation	on	
the	revision	of	lists	annexed	to	the	Act	is	that	a	stakeholder	
focus	group	meeting	should	first	be	held	to	discuss	key	issues	
concerning	business	categories	which,	as	per	Foreign	Business	
Commission’s	opinion,	should	remain	on	the	lists	annexed	to	
the	Act	in	order	to	obtain	clear	and	comprehensive	information	

before making any conclusion on the revision of business lists. 
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บทที่ 4 ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

ในรอบปี	 2561	 มีการติดตามตรวจสอบการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 จะด�าเนินการใน	 2	 กรณี	 ได้แก่	 

(1)	 คนต่างด้าวได้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

เงื่อนไขก�าหนดหรือไม่	ซึ่งจากการตรวจสอบจ�านวน	567	ราย	

พบวา่	เปน็ธรุกจิทีป่ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย	จ�านวน	475	ราย	 

(ร้อยละ	 84)	 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามก�าหมาย	 จ�านวน	 92	 ราย	

(ร้อยละ	 16)	 เช่น	 ไม่ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและ 

ไม่ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้	81	ราย	 

ไม่น�าส่งทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวนและ

ระยะเวลาที่ก�าหนด	 11	 ราย	 (2)	 การตรวจสอบคนต่างด้าว

ที่มีพฤติกรรมให้คนไทยท�าธุรกรรมอ�าพรางเพื่อหลีกเลี่ยง

การประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 (นอมินี)	 ในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 

ใน	 3	 กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง

กับการท่องเที่ยว	ธุรกิจค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	และธุรกิจ

ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร	 ในจ�านวน	 6,380	 ราย	 พบว่าเป็น	

นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะนอมินี	

จ�านวน	6,250	ราย	(ร้อยละ	97.96)	เนื่องจาก	นิติบุคคลชี้แจง

การประกอบธุรกิจแล้วไม่พบการกระท�าผิด	 เป็นนิติบุคคลท่ี

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก	 ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่ง

เอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	 จ�านวน	 128	 ราย	 (ร้อยละ	 2)	

และพบวา่ม	ีนติบิคุคลทีม่พีฤตกิรรมนา่สงสยัเขา้ขา่ยในลกัษณะ

นอมินี	 กล่าวคือ	 คนไทยอาจมีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว	 หรือถือหุ้นแทน 

คนต่างด้าว	จ�านวน	2	ราย	(ร้อยละ	0.03)

Chapter 4. Good Governance and Foreign 
Business

In	 2018	 the	 investigation	 conducted	 on	 foreign	

business	 operation	 is	 divided	 into	 2	 groups:-	 first,	 the	

investigation into the compliance of law or prescribed 

conditions;	and	second,	the	investigation	whether	there	was	

a practice of illegal nominee shareholding to circumvent the 

Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999).	With	respect	to	the	

former	group,	567	companies	were	subject	to	investigation	

and	the	investigation	results	were	that	475	companies	(84%)	

were	in	full	compliance	with	the	above	law	and	92	companies	

(16%)	 contravened	 the	 law	or	prescribed	conditions	by,	

for	 example,	 engaging	 in	 other	 business	 activities	 than	

the permitted category and failing to follow the approved 

plan	for	technology	transfer	(81	companies),	and	failing	to	

remit a compulsory minimum amount of capital within the 

designated	period	of	time	(11	companies).	With	respect	to	

the	second	group	concerning	the	nominee	shareholding,	

the	subject	of	investigation	consisted	of	6,380	companies	

in	3	target	business	sectors	–	 i.e.,	 tourism	and	tourism-

related	business,	land	and	immovable	property	trading,	and	

agricultural	business.	The	 investigation	 results	were	 that:	

6,250	companies	(97.96%)	showed	no	conduct	suspicious	

of	nominee	shareholding	after	examining	 the	 information	

provided	 by	 them;	 128	 companies	 (2%)	 failed	 to	 follow	

the	 instructions	 given	 in	 the	 authority’s	 notice,	 failed	 to	

disclose	the	information,	and	failed	to	submit	documents	

for	examination	by	the	responsible	official;	and	2	companies	

(0.03%)	 were	 identified	 with	 the	 conduct	 suspicious	 of	

nominee	shareholding,	i.e.	there	is	a	possibility	of	some	Thai	

nationals	assisting	in,	aiding	and	abetting,	or	participating	

in these foreigners’ business activities or acting as their 

nominee.
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บทที่ 5 สภาวการณ์การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวในประเทศไทยท่ีสนับสนุนต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

แนวโน้มธุรกิจท่ีคนต่างด้าวจะมาขออนุญาตในปี	 
พ.ศ.	2562	คาดวา่จ�านวนการยืน่ขออนญุาตการประกอบธรุกิจ
ของคนต่างด้าว	 จะเพิ่มขึ้นจากปี	 2561	 ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการ
บางประเภทจะถูกถอดออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 
ไปแล้วก็ตาม	 เช่น	 ธุรกิจสถาบันการเงิน	 ธุรกิจบริการเป็น
ส�านักงานผู้แทน/ส�านักงานภูมิภาค	 เป็นต้น	 ซ่ึงการเพิ่มขึ้น 
ดังกล่าว	 อาจมาจากปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นในการลงทุนของชาว
ต่างชาต	ิประกอบดว้ย	นโยบายส�าคญัของรฐับาลในการส่งเสรมิ 
การลงทนุ	อาท	ินโยบาย	Thailand	4.0	ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ด้วยนวัตกรรม	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	12	ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง 
และแข่งขันได้	 รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ในการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยมีการลงทุนใน
บริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่	 ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาค
การผลิตและบริการ	ทั้งนี้	แนวโน้มของการยื่นค�าขอในปี	2562	 
ที่เพิ่มขึ้นนั้น	 อาจมาจากปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติประสงค์
จะเข้ามาประกอบธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก	 (EEC)	 เป็นต้น	 ซ่ึงปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้มีส่วน
ช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจ 
ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น	

ส�าหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)	ถือเป็นโครงการฯ	ส�าคัญ
ที่มีผลต่อการลงทุนของคนต่างด้าว	พื้นที่เป้าหมายครอบคลุม
ในภาคตะวันออก	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และ
ฉะเชิงเทรา	 ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นน�าในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของอาเซียน	นอกจากนี้	 พื้นที่ภาคตะวันออกยังเป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ	 และมีศักยภาพสูงในการ 
ส่งเสริมให้เป็นฐานการผลิตส�าหรับ	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	
โดยที่	EEC	เปรียบเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมภาคการ
ลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ทันกับพลวัตเศรษฐกิจ
โลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่	Digital	Economy	ดังนั้น	ภาครัฐ
จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวการ 
สง่เสรมิการลงทนุในพืน้ที	่EEC	เพือ่ใหก้ารพฒันาอตุสาหกรรม
เปา้หมายในพืน้ที	่EEC	เกดิผล	อาท	ิโครงการรถไฟความเรว็สงู
เชื่อม	3	สนามบิน	(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)	โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	เป็นต้น	การผลักดัน
ของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

Chapter 5. Situation of Foreign Business 
in Thailand in Favor of National Economic Growth

With	respect	to	the	trend	of	foreigners	applying	to	
do	business	in	Thailand,	it	is	anticipated	that	the	number	
of	applications	in	2019	will	be	increased,	compared	with	
the	 year	2018,	even	 though	certain	business	categories	
have	already	been	removed	from	the	list	annexed	to	the	
Act,	e.g.	financial	institution	business,	service	business	as	
a	 representative/regional	 office,	 etc.	 Such	 increase	 was	
projected	based	on	many	factors,	one	of	which	 is	trade	
environment	that	appeal	to	foreign	investors	–	for	example,	
the	government’s	policies	in	favor	of	investment	(e.g.	Thailand	
4.0	policy	aiming	to	create	a	value-based	economy),	the	12th	
National	Economic	and	Social	Development	Plan	focusing	
on strength and competitiveness of Thailand’s economic 
system,	as	well	as	the	20-Year	National	Strategy	that	puts	
great emphasis on enhancing the nation’s competitiveness 
through	 investment	 in	 new,	 advanced	 knowledge	 base	
services conducive to the growth of manufacturing and 
service sectors. The anticipated rising number of foreign 
business applications is partly due to the foreign investors’ 
positive sentiment toward setting up service business that 
relates	to	the	government’s	target	industries,	especially	in	the	
Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	zone.	All	these	factors	do	
play	a	significant	role	in	spurring	foreign	investors’	decisions	
to start business in Thailand.

Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	Project	covering	
key	areas	of	3	eastern	provinces	(Chon	Buri,	Rayong,	and	
Chachoengsao)	 and	 widely	 known	 as	 ASEAN’s	 central	
zone	of	 industrial	development	 is	considered	one	of	 the	
government’s	 ambitions	 affecting	 foreigners’	 decision-
making whether to invest in Thailand. Thailand’s eastern 
region	has	long	been	serving	as	a	major	manufacturing	base	
with	potential	 to	become	a	production	base	 for	10	new	
target	 industries.	Figuratively	speaking,	EEC	will	become	
one of the key engines driving Thailand’s investment and 
economic growth in tune with the dynamic of today’s global 
development	of	digital	economy.	Having	recognized	this	fact,	
the government set out to develop infrastructure necessary 
for	the	expansion	of	investment	in	EEC	region	to	ensure	
that	all	efforts	put	into	the	development	of	target	industries	
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in	this	zone	will	yield	results.	The	infrastructure	development	
includes	a	project	of	high-speed	trains	interlinking	3	main	
airports	(Don	Muang	–	Suvarnabhumi	–	U-Tapao	Airports),	
International	U-Tapao	Airport	Development	Project,	etc.	The	
government’s	efforts	put	 into	 the	development	of	public	
infrastructure	and	amenities	 in	ECC	 region	will	 stimulate	
ongoing	 investment	 in	 many	 categories	 of	 business,	
especially service business relating to the government’s 
target	 industries.	 According	 to	 the	 official	 statistics,	 the	
number	of	foreign	entities	applying	for	business	permission,	
as	required	by	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999),	
in	Chon	Buri,	Rayong,	and	Chachoengsao	in	2018	is	56	–	
the	top	3	are	Japanese,	South	Korean,	and	Singaporean	
companies	–	with	a	total	of	THB	2,047	million	in	investment	
capital.	Most	of	these	businesses	fall	into	List	3	(21):	Other	
Service	Businesses,	e.g.	petroleum	exploration	and	drilling	
service,	 machinery,	 equipment	 and	 tools	 maintenance	
service,	 etc.	 It	 has	 been	 forecasted	 that	 most	 of	 the	
investment will be concentrated in the aviation and logistics 
sectors for the government is currently accelerating its 
spending on essential infrastructure in order to secure 
investors’	 confidence,	 –	 i.e.,	 Project	 of	 Special	 Eastern	
Economic	 Corridor	 Zone:	 Eastern	 Airport	 City	 (U-Tapao	
Airport).	This	project	is	intended	to	upgrade	U-Tapao	Airport	
to become one of Thailand’s main commercial international 
airports	and	make	its	hometown	widely	recognized	as	an	
aerotropolis of the eastern region. This is likely to attract 
more foreign investment in the related service businesses 
e.g.	 warehouse	 management	 or	 rental	 service,	 aircraft	
maintenance	 service,	 aviation	 training	 service,	 duty-free	
retail	business,	etc.	The	consideration	undertaken	by	the	
Foreign	Business	Committee,	as	required	by	the	Foreign	
Business	Act	B.E.	2542	(1999),	is	inclusive	of,	and	in	line	
with,	diverse	natures	of	each	service	business	category,	
especially those that relates to the target industries that have 
been	promoted	in	the	EEC	region	by	the	government.	This	
will make it more convenient and faster for foreigners to 
start	business	in	Thailand.	In	conclusion,	EEC	will	definitely	
play	 a	 key	 role	 in	 stimulating	 the	 economy,	 reinforcing	
the	country’s	competitiveness,	and	effectively	guiding	the	
country	into	the	era	of	Thailand	4.0.

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่	 EEC	 จะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องหลายประเภท	โดยเฉพาะธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจะเพิ่มมาก
ขึ้น	 ซึ่งจากข้อมูลสถิติของนักลงทุนต่างชาติที่มาขออนุญาต 
การประกอบธุรกิจภายใต้การก�ากับของ	พ.ร.บ.	การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	ระยอง	
และฉะเชิงเทรา	ในช่วงปี	2561	มีจ�านวนทั้งสิ้น	56	ราย	และ
มีเงินลงทุนรวม	 2,047	 ล้านบาท	 โดยธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็น
ธุรกิจบริการอื่น	 คือธุรกิจบัญชีสาม	 (21)	 อาทิ	 การส�ารวจ 
ขุดเจาะปิโตรเลียม	 การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องมือ	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	 เป็นต้น	 และนักลงทุนต่างชาติ	 
3	อันดับแรกในพื้นที่	EEC	ได้แก่	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และสิงคโปร	์
ทั้งนี้	 มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการลงทุนในอนาคตจะ
เป็นการลงทุนในกลุ่มการบินและโลจิสติกส์มากขึ้น	 เนื่องจาก
เป็นช่วงระยะเวลาของการเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน	โดยการพัฒนาสนามบิน 
นานาชาติอู่ตะเภา	 มุ่ งสู่การเป็นมหานครแห่งการบิน 
ภาคตะวันออก	 ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นด้วย	 
อาทิ	 ธุรกิจบริหารจัดการหรือให้ เช่าอาคารคลังสินค้า	 
ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน	 
การค้าปลีกสินค้าในร้านปลอดอากร	 เป็นต้น	 ส�าหรับการ
พิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 
ภายใต	้พ.ร.บ.	การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	พ.ศ.	2542	นัน้	 
เห็นได้ว่ามีความครอบคลุมและสอดคล้องกับประเภทธุรกิจ
บริการที่มีรูปแบบหลากหลายและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริการที่ เกี่ยวเนื่อง 
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมในพื้นที่	
EEC	 ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจได้
สะดวก	 รวดเร็วขึ้น	 จึงถือได้ว่า	 EEC	 จะเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค	Thailand	4.0	ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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อักษรย่อ/ค�ำศัพท์
Abbreviation/Word

ค�ำเต็ม/ควำมหมำย
Full Name/Definition

อักษรย่อ และค�าศัพท์ Abbreviations and Definitions

ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement

AFAS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

ASEAN	Framework	Agreement	on	Services

EEC Eastern	Economic	Corridor

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ	ไทย	-	ญี่ปุ่น

Japan	–	Thailand	Economic	Partnership	Agreement

Nominee

(นอมินี)

ผู ้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าว	 ตาม	 พ.ร.บ.	 การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน	 หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

อันเป็นธุรกิจที่ก�าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	 โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว	 หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออก

ว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว	 หรือถือหุ้นแทน	 คนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

จ�ากัด	 หรือนิติบุคคลใดๆ	 เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่ง	 พ.ร.บ.นี้	 รวมทั้งคนต่างด้าวซ่ึงยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล

ที่มิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้กระท�าการดังกล่าว	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกนิสามปี	หรอืปรบัตัง้แต่หนึง่แสนบาทถงึหนึง่ล้านบาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

A	Thai	national	or	a	non-foreign	 juristic	person	as	defined	by	 the	Foreign	Business	

Act	who:-	assists	in,	aids	and	abets,	or	participates	in	the	operation	of	a	foreigner’s	

business	which	is	classified	in	the	lists	annexed	to	the	said	Act	as	prohibited	category	to	

foreigners;	or	operates	the	business	jointly	with	a	foreigner	in	a	misleading	manner	that	

he/she/it	solely	owns	such	business;	or	hold	shares	in	any	partnership,	limited	company,	

or	juristic	person	for	a	foreigner	with	the	intention	to	let	the	foreigner	operate	business	

by	way	of	circumventing	or	violating	relevant	provisions	of	the	Act.	This	person	and	a	

foreigner	who	allows	the	aforesaid	acts	to	be	committed	by	any	Thai	national	or	non-

foreign	juristic	person	under	the	Act	are	each	liable	to	imprisonment	for	a	maximum	term	

of	three	years	or	a	fine	of	one	hundred	thousand	Baht	to	one	million	Baht,	or	to	both.

TAFTA ความตกลงการค้าเสรีไทย	–	ออสเตรเลีย

Thailand	–	Australia	Free	Trade	Agreement
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อักษรย่อ/ค�ำศัพท์
Abbreviation/Word

ค�ำเต็ม/ควำมหมำย
Full Name/Definition

Thailand	4.0 วสิยัทศัน์เชงินโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย	หรอื	โมเดลพฒันาเศรษฐกจิ

ของรฐับาล	ทีเ่ปลีย่นเศรษฐกจิแบบเดิมไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรมเศรษฐกจิ

ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	ได้แก่

(1)		เปลีย่นจากการผลกัดนัสนิค้าโภคภณัฑ์ไปสูส่นิค้าเชงินวตักรรม

(2)		เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลือ่นด้วย

					เทคโนโลย	ีและความคดิสร้างสรรค์

(3)		เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิค้าไปสูก่ารเน้น	ภาคบรกิารมากขึน้

The	policy-based	vision	for	Thailand’s	economic	development	or	the	government’s	 

economic development model for transforming traditional economic platform into 

value-based	economy	–	or,	in	other	words:

(1)		Shifting	a	focus	on	commodities	to	innovative	products.

(2)		Driving	the	economy	with	technology	and	creativity,	rather	than	heavy	industry.

(3)		Shifting	a	focus	on	goods	manufacturing	to	trade	in	services.

Treaty	of	Amity สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สหรัฐอเมริกา

Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	

Between	The	Kingdom	of	Thailand	and	The	United	States	of	America

อักษรย่อ และค�าศัพท์ Abbreviations and Definitions
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บทที่ 1 Chapter 1
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Commission

1. องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธรุกิจ
ของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	

ไม่เกิน	25	คน	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	

ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

1. Composition of the Foreign Business 
Commission

Foreign	Business	Commission	is	comprised	of	up	to	

a	maximum	of	25	members	who	are	representatives	from	

various	bodies,	scholars,	and	experts.	The	Department	of	

Business	Development,	the	Ministry	of	Commerce	shall	act	

as	the	Secretariat	of	the	Foreign	Business	Commission.

•	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	(ประธาน)
 Permanent Secretary of the Ministry of Commerce 
(Chairperson)

•	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เลขานุการ)
 Director	General	of	the	Department	of	Business	 
Development

•	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 Board of Trade of Thailand

•	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 The Federation of Thai Industries

•	สมาคมธนาคารไทย
 The Thai Bankers’ Association

•	วิทยาศาสตร์	Science
•	 เทคโนโลยี	Technology
•	สิ่งแวดล้อม	Environment
•	การบริหารธุรกิจ	Business Management

•	การอุตสาหกรรม	Industry
•	 เศรษฐศาสตร์	Economics
•	นิติศาสตร์	Law
•	พาณิชยศาสตร์	Commerce

•	การค้าการลงทุน	 
Trade and investment

•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

 Office of the National Economic and 
Social Development Board

•	กระทรวงต่ำงประเทศ
 Ministry of Foreign Affairs
•	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 Ministry of Agriculture and 

Cooperatives
•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

 The Board of Investment of Thailand

•	กระทรวงคมนำคม
 Ministry of Transport
•	กระทรวงกลำโหม
 Ministry of Defence
•	กระทรวงมหำดไทย
 Ministry of Interior
•	กระทรวงกำรคลัง
 Ministry of Finance
•	กระทรวงแรงงำน
 Ministry of Labour
•	กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 Ministry of Science and Technology

•	กระทรวงอุตสำหกรรม
 Ministry of Industry
•	กระทรวงศึกษำธิกำร
 Ministry of Education
•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง 
ผู้บริโภค

 Office of the Consumer Protection 
Board

•	กระทรวงสำธำรณสุข
 Ministry of Public Health
•	ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
 Royal Thai Police

กรรมกำร โดยต�ำแหน่ง (2 คน) 2 members by position

ผู้แทนภำครัฐ 15 คน 15 members from state bodies

ผู้แทนภำคเอกชน 3 คน 3 members from private sector

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 5 members: scholar/experts
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อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
Power and duties of Foreign Business Commission

2. บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 Roles of Foreign Business Commission

1)	 พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าวในประเภทธุรกิจที่ก�าหนดไว้ในบัญชีสาม 

ทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว	

พ.ศ.	2542	อนัเปน็ธรุกจิทีค่นไทยยงัไมม่คีวามพรอ้มท่ี

จะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

2)	 ศกึษาและจดัท�ารายงานเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิของ

คนต่างด้าว	และผลกระทบ

3)	 ให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะ	หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี

ในการก�าหนดประเภทธรุกจิส�าหรบัการประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว

1)	 To	consider	foreign	business	applications	particularly	

when	 the	applied	business	 is	classified	 in	List	3	

annexed	to	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	

as business in which Thai nationals are not ready 

to compete with foreigners.

2)	 To	study	and	prepare	a	report	on	foreign	business	

in Thailand and its downside.

3)	 provide	 to	 the	 Minister	 meaningful	 advice,	

recommendations and opinions regarding the 

types of business in which foreigners are allowed 

to engage.

1)	 การสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุน

ของคนต่างด้าวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการไทย

2)	 ส่งเสริมและพัฒนาแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	รวมทั้งการ

สร้างความชัดเจน	 โปร่งใสของหลักเกณฑ์การพิจารณา

ค�าขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1)	 To	attain	a	right	balance	between	foreign	investment	

promotion and Thai national ventures protection.

2)	 To	 develop	 procedures	 for	 the	 administration	 of	

Foreign	 Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999)	 and	 to	

ensure clarity and transparency of the criteria used 

in considering and approving foreign business 

applications.

พิจารณาอนุญาต 
การประกอบธุรกิจ 
ของคนต่างด้าว 

Consider the applications for 
Foreign Business License/Certificate.

ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ หรือ
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี 

Provide to the Minister meaningful 
advice, recommendations and 

opinions.

ศึกษา และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Explore and prepare a report 

on significant aspects of foreign 
business operation.

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
Establish a sub-committee tasked 
with performing or considering 

certain matters.

1 2 3 4

บทบำท Roles

ภำรกิจส�ำคัญ Key Tasks
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1)	 เพือ่ส่งเสริมใหมี้การแขง่ขนัในการประกอบธรุกจิ	ซึง่จะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย	

2)	 เพื่อให้การพิจารณาค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ	สอดรับนโยบายขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

1)	 To	promote	business	competition	for	the	benefit	of	

Thailand’s economic and social development.

2)	 To	 ensure	 that	 applications	 for	 business	 license	

be considered for approval in conformity to the 

nation’s economic development and enhanced 

competitiveness	goals,	and	policy	on	 innovation-

driven economy.

สร้างความสมดุล To Create Balance

เพื่อส�งเสร�มการแข�งขันการประกอบธุรกิจที่จะเป�นประโยชน�กับประเทศไทยโดยส�วนรวม
To promote business competition to serve the common interests of Thai people.

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว พ.ศ. 2542
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

เป้ำหมำย  Goals
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บทที่ 2 Chapter 2
การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2561
Foreign Business Permission in 2018

การกำากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในประเทศไทย	 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ซึ่งจ�าแนกประเภทธุรกิจเป็น	3	บัญชี

ธุรกิจ	ดังนี้

According to the regulatory framework of foreign 

business in Thailand	under	the	Foreign	Business	Act	B.E.	

2542	(1999),	business	activities	are	classified	 into	3	 lists	

as follows.

• ธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพพื้นฐานและความเป็นอยู่ของ

คนไทย	 เช่น	 การท�านา	 ท�าไร่	 ท�าสวน	 การเล้ียงสัตว์	 

การท�า ป่าไ ม้ 	 การท�าหรือหล่อพระพุทธรูปและ

การท�าบาตร	การสกัดสมุนไพรไทย	การค้าที่ดิน

• ไม่อนญุาตใหค้นตา่งดา้วประกอบธรุกจิด้วยเหตผุลพเิศษ

• Businesses related to fundamental professions and 

livelihood	of	Thai	people	e.g.	rice	farming,	plantation,	

crop	growing,	livestock	farming,	Buddha	images	making/

casting,	extraction	of	Thai	herbs,	land	trading,	etc.

• This list is not permissible to foreigners by special 

reason.

• ธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	 หรือมี

ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณี	หัตถกรรม

พื้นบ้าน	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	

การผลิต	 การจ�าหน่ายและการซ่อมบ�ารุงอาวุธปืน	 การ

ผลิตเครื่องดนตรีไทย	การท�าเหมือง	การท�านาเกลือ

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์	โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

• Businesses related to national security or having 

impacts	 on	 arts,	 culture,	 traditions,	 customs	

and	 folklore	 handicrafts,	 or	 natural	 resources	

and	 environment	 e.g.	 the	 production,	 sales	 and	

maintenance	 of	 firearms,	 making	 of	 Thai	 musical	

instruments,	mining,	salt	farming,	etc.

• The	Minister	of	Commerce’s	permission	with	cabinet	

approval is required.

• ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ

กิจการกับคนต่างด้าว	 เช่น	 การท�ากิจการบริการ 

ทางวิศวกรรม	 การท�ากิจการโรงแรม	 การท�ากิจการ

โฆษณา

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	โดยความเห็นชอบของ		คณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

• Businesses in which Thai people are not ready to 

compete	 with	 foreigners	 e.g.	 engineering	 service,	

hotel,	advertising,	etc.

• Permission	 from	 the	 Director	 General	 of	 the	

Department	of	Business	Development	with	the	Foreign	

Business	Commission’s	approval	is	required.

บัญชี 1 List 1

บัญชี 2 List 2

บัญชี 3 List 3



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

17

การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ส�าหรับธุรกิจ 
บัญชีสอง และบัญชีสาม

 The filing of application for Foreign Business License under Section 17, 
provided the business falls into List 2 and List 3.

คนต่างด้าวมีช่องทางในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ดังนี้

The alternatives for foreigners wishing to apply for 

permission	to	do	any	business	specified	in	the	list	annexed	

to	the	Act	are	as	outlined	below.

ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว
Foreign Business License

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ 
ของคนต่ำงด้ำว กรณีได้รับ
กำรส่งเสริมจำก BOI / กนอ.
Foreign Business Certificate 
under the investment
promotion scheme

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12  
ส�าหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 The filing of application for Foreign Business Certificate under Section 12,  
provided the business is entitled to special privileges under the law on 
investment promotion or the law on the Industrial Estate Authority of Thailand.

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11  
ส�าหรับธุรกิจที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีหรือมีพันธกรณี เช่น
• สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-สหรัฐอเมริกา
 (Treaty of Amity)
• ความตกลงทางการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)
• ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA)
• ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (AFAS)
• ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
The filing of application for Foreign Business Certificate under Section 11, 
provided the business is supervised by the relevant treaty or international 
agreement to which Thailand is a party or under which Thailand has the 
obligations, such as:
• Treaty of Amity
• Thailand – Australia Free Trade Agreement (TAFTA)
• Japan – Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA)
• ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
• ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี 
พ.ศ. 2561

ภาพรวมการอนญุาตการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวได้รับอนุญาต 

ประกอบธุรกิจ	 จ�านวน	 846	 ราย	 จ�าแนกเป็น	 1)	 ใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	272	ราย	2)	หนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 กรณีได้รับการส่งเสริม 

การลงทุน	468	ราย	และ	3)	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ของคนตา่งดา้ว	กรณไีด้รบัสิทธติามสนธสิญัญาหรอืความตกลง

ระหว่างประเทศ	106	ราย

1. Foreign Business Permission in 2018

With	 respect	 to	 the	 overview	 of	 foreign	 business	

permission	in	2018,	a	total	of	846	foreigners	have	obtained	

permission	 as	 follows:	 1)	 272	 foreigners	 being	 granted	

Foreign	 Business	 Licenses,	 2)	 468	 foreigners	 being	

granted	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	scheme,	and	3)	106	foreigners	being	granted	

Foreign	Business	Certificates	under	the	privilege	provisions	

of the relevant treaties or international agreements.

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว กรณีได้รับสิทธิ
ตำมสนธิสัญญำหรือควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศ
Foreign Business Certificate 
under the privilege provisions 
of the treaties or international 
agreements
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ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2561 
Overview of foreign business permission in 2018

1.1 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจ ตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 มีการย่ืนค�าขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	 17	 จ�านวน	286	 ราย	ซึ่งได้

รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 272	 ราย	 และไม่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจ	14	ราย	โดยรายที่ได้รับอนุญาตมีมูลค่าเงิน

ลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	รวมจ�านวน	11,505	ล้านบาท	

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี	พ.ศ.	2560	พบว่า	คนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตมีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2	 ในขณะท่ีมูลค่าเงินลงทุน

เพิ่มขึ้นร้อยละ	58

ปี	พ.ศ.	2561	มีจ�านวนเงินลงทุนสูงกว่าปี	พ.ศ.	2560	

เนื่องจากปี	 พ.ศ.	 2561	 ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ 

เงินลงทุนสูง	 อาทิ	 บริการออกแบบทางวิศวกรรมและ 

ติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต	บริการ

ออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	ซึ่ง

เงินลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากธุรกิจบริการเกี่ยวกับ

โครงสรา้งพืน้ฐานทางวศิวกรรมและดา้นพลงังาน	ซึง่สอดคลอ้ง

กับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การลงทุนตามนโยบายประเทศไทย	4.0

1.1 Issuance of Foreign Business License under 
Section 17

In	 2018	 the	 number	 of	 foreigners	 applying	 for	

business	permission	under	Section	17	was	286.	Out	of	this	

number,	272	have	been	granted	permission	while	14	were	

rejected.	Those	272	companies	duly	receiving	permission	

declared	that	they	would	bring	into	Thailand	THB	11,505	

million in investment capital. In comparison with the year 

2017,	 the	 number	 of	 foreigners	 granted	 permission	 has	

increased	2%	while	the	investment	value	has	risen	58%.	

The	value	of	foreign	investment	in	2018	higher	than	

2017	is	due	to	the	nature	of	the	newcomers’	business	that,	

firstly,	requires	massive	capital	investment	e.g.	engineering	

design	and	structural	steel	and	concrete	work	installation,	

machinery-and-equipment	design,	supply,	production	and	

installation,	etc.,	and,	secondly,	deals	with	engineering	and	

energy	infrastructure-related	services	which	is	in	line	with	

the	government’s	 Thailand	4.0	policy	 aiming	 at	 creating	

investment-friendly	environment.

846
รำย/foreigners

272
ราย/foreigners

32%

55%

13%

468
ราย/foreigners

106
ราย/foreigners

ปี 2561 อนุญำตทั้งหมด 
In 2018 permission granted 

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
กรณีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (มำตรำ 12)
Foreign Business Certificate under the investment 
promotion scheme (Section 12)

ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
(มำตรำ 17)
Foreign Business License (Section 17)

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
กรณีที่ได้รับสิทธิตำมสนธิสัญญำ หรือควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศ (มำตรำ 11)
Foreign Business Certificate under the privilege  
provisions of treaties or international agreements  
(Section 11)

+3%

+1%

+2%

เปรียบเทียบ ปี 2560
Compared to Year 2017

32% 13%55%
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การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2561 
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2018

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2561 
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2018

= 272

= 11,505

ใบอนุญำตตำมมำตรำ 17
Permission under Section 17

มูลค่ำเงินลงทุน
Amount of capital

+1%

+58%

ไม่อนุญำต Declined

14 ราย
foreigners

5% 95%

อนญุำต Granted

272 ราย
foreigners

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
Increased from last year

เพิม่ขึน้จำกปีก่อน
Increased from last year

ราย
foreigners

ล้านบาท
Million baht

= 272

= 11,505

อนุญำต ปี 2561
Granted in 2018

มูลค่ำเงินลงทุน
Amount of capital

+1%
เพิ่มขึ้นจำกปี 2560
Increased from 2017

ราย
foreigners

ล้านบาท
Million baht

2543
0

100

200

300

400

500

299125 295 247 263 311 145 208 268 213 252 260 336 408 432 370 352 220 272
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

รำย/Number of foreigners

ปี/year (B.E.)
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1.1.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจ	5	อันดับแรก	ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	คือ	
1)	บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	 (เช่น	บริการให้กู้ยืม
เงิน	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/บริหารจัดการ	 ให้เช่าที่ดิน/อาคาร)	 
101	 ราย	 2)	 นายหน้าตัวแทน	 ค้าปลีก	 และค้าส่ง	 60	 ราย	 
3)	บรกิารใหเ้ชา่สนิคา้/ทีด่นิ/อาคาร	16	ราย	4)	บรกิารซอ่มแซม
บ�ารุงรักษาเครื่องจักร/เคร่ืองมือ	 14	 ราย	 และ	 5)	 บริการ 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/บริหารจัดการ	6	ราย

ทั้งนี้	 ธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตอีก	 75	 ราย	
เป็นการท�าธุรกิจบริการอื่น	 คิดเป็นร้อยละ	 28	 อาทิ	 ส�ารวจ
ขุดเจาะปิโตรเลียม	 (6	ราย)	บริการด้านคอมพิวเตอร์	 (5	ราย)	
บริการรับจ้างผลิต	(5	ราย)	เป็นต้น

The	 remaining	 of	 75	 foreign	 companies.	 were	
granted	 permission	 to	 operate	 the	 Other	 Service	
Businesses	e.g.	petroleum	exploration	and	drilling	service	 
(6	licenses),	computer	service	(5	licenses),	make-to-order	
manufacturing	(5	licenses),	etc.	account	for	28%.

1.1.1 Business Categories Granted to 
Foreigners under Section 17

The	 top	 5	 business	 categories	 (List	 3)	 for	 which	
foreign companies most applied and received permission 
in	2018		are	(1)	service	provided	to	the	affiliated	or	intra-
group	entities	(e.g.	lending	service,	consulting/management	
service,	land/building	leasing	service):	101	licenses	issued,	
(2)	brokerage,	agency,	retail/wholesale	trade:	60	licenses,	
(3)	 property/land/building	 leasing	 service:	 16	 licenses,	 
(4)	machinery/equipment	repair	and	maintenance	service:	14	
licenses,	and	(5)	consulting/management	service:	6	licenses.

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2561
Top 5 Business Categories Granted to Foreigners in 2018 under Section 17

1.

บริกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ/บริหำรจัดกำร
บัญชีสาม (21)
consulting/management service
 List 3 (21) 

กำรท�ำกิจกำรนำยหน้ำ บัญชีสาม (11) 
กำรค้ำปลีก บัญชีสาม (14)
กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

บริกำรให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
บัญชีสาม (6), (7) และ (21) 
Services to affiliated and intra-group 
entities List 3 (6), (7) and (21)

6 
รำย
foreigners

2%

60 
รำย
foreigners

22%

101 
รำย
foreigners

37%

2.100%

32%
ให้กู้ยืมเงิน
Lending

18%
ให้เช่า (ที่ดิน/อาคาร)

Leasing (land/building)
16%

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/ 
บริหารจัดการ

Consulting/management

18%
อื่นๆ

Others

5%
รับจ้างผลิต

manufacturing

11%
บริการทางบัญชี/กฎหมาย
Accounting/legal service

5.

บริกำรให้เช่ำสินค้ำ/ที่ดิน/อำคำร
บัญชีสาม (21)
property/land/building leasing service
List 3 (21) 

16 
รำย
foreigners

6%

3.

บริกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร/เครื่องมือ
บัญชีสาม (21)
Machinery/equipment repair and 
maintenance service List 3 (21) 

14 
รำย
foreigners

5%

4.
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1.1.2 5 อันดับประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุน
มากที่สุด ตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มากที่สุด	5	อันดับแรก	 ได้แก่	ญี่ปุ่น	

(ร้อยละ	 31)	 สิงคโปร์	 (ร้อยละ	 20)	 เยอรมนี	 (ร้อยละ	 7)	 จีน	

(ร้อยละ	 7)	 และเนเธอร์แลนด์	 (ร้อยละ	 5)	 และทั้งนี้	 ส�าหรับ

การอนุญาตในช่วงระยะเวลา	 18	 ปี	 (ปี	 พ.ศ.2543	 -	 2561)	

คนตา่งดา้วทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ	มากทีส่ดุ	3	อนัดบั	

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	 39)	 สิงคโปร์	 (ร้อยละ	 15)	 และฮ่องกง	

(ร้อยละ	5)	ตามล�าดับ

1.1.2 Top 5 Countries Whose Nationals 
Investing in Thailand under Section 17

In	2018	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received permission to do business in Thailand under 

the	 Foreign	 Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999)	 are	 Japan	

(31%),	 Singapore	 (20%),	 Germany	 (7%),	 China	 (7%),	 

and	 the	Netherlands	 (5%)	 and	 the	 top	3	of	 the	 last	 18	

years	 (2000	–	2018)	are	Japan	(39%),	Singapore	 (15%),	

and	Hong	Kong	(5%).

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2561
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2018

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2560
Top 3 of the year 2017

ญี่ปุ่น
Japan
85 ราย/entities

1014715
2,2582,763179

ราย
entities

ราย
entities

ราย
entities

ล ้านบาท
Million baht

ล ้านบาท
Million baht

ล ้านบาท
Million baht

เนเธอร์แลนด์
The Netherlands
13 ราย/entities

สิงคโปร์
Singapore

54 ราย/entities

เยอรมนี
Germany

18 ราย/entities

จีน
China

18 ราย/entities

6% 17% 37%

31%

20%

7%

7%

5%
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1.2. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง 

การประกอบธุรกิจ	ตามมาตรา	12	จ�านวน	468	ราย	เป็นกรณี

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

การลงทุน	 จ�านวน	 441	 ราย	 และกรณีได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 

จ�านวน	27	ราย

1.2.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12

ในป	ีพ.ศ.	2561	ประเภทธรุกจิทีค่นตา่งด้าวไดร้บัหนงัสอื

รับรองการประกอบธุรกิจ	5	อันดับแรก	ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชี

สาม	 คือ	 1)	 การค้าปลีก	 และการค้าส่ง	 166	 ราย	 2)	 บริการ

รับจ้างผลิต	74	ราย	3)	บริการด้านคอมพิวเตอร์	(เช่น	ออกแบบ

พัฒนาซอฟแวร์	 /	 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)	 66	 ราย	 

4)	บริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	58	ราย	และ	5)	บริการ

ทางวิศวกรรม	37	ราย

1.2. Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 12

In	2018	a	total	of	468	foreigners	have	been	awarded	

Foreign	Business	Certificates	under	Section	12.	Out	of	this	

number,	441	 foreigners	 received	certificates	pursuant	 to	

privilege provisions under the law on investment promotion 

and	27	foreigners	were	granted	by	means	of	the	law	on	

the	Industrial	Estate	Authority	Of	Thailand.

1.2.1 Business Categories for which Foreign 
Business Certificates are Issued under Section 12

The	 top	 5	 business	 categories	 (List	 3)	 for	 which	

foreign	 companies	 received	 certificates	 to	 do	 business	

in	 2018	 are	 (1)	 wholesale/retail	 trade:	 166	 certificates,	 

(2)	 make-to-order	 manufacturing:	 74	 certif icates,	 

(3)	 computer	 service	 (e.g.	 software	 development/ 

e-Commerce/etc.):	66	certificates,	(4)	service	provided	to	

the	 affiliated	 or	 intra-group	 entities:	 58	 certificates,	 and	 

(5)	engineering	service:	37	certificates.

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2561 
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 12 in 2018

= 468ออกหนังสือรับรองปี 2561
Certificates issued in 2018 +3%

ราย
foreigners

2543
0

100

200

300

400

500

600

9229 74 65 72 87 125 171 155 173 236 253 284 304 346 326 541 364 468
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

รำย/Number of foreigners

ปี/year (B.E.)

เพิ่มขึ้นจำกปี 2560
Increased from 2017
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1.2.2 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามา
ลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจ	 กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน		

มากทีส่ดุ	5	อนัดบั	ไดแ้ก	่ญีปุ่น่	(รอ้ยละ	43)	สงิคโปร	์(รอ้ยละ	12) 

ฮ่องกง	(ร้อยละ	6)	จีน	(ร้อยละ	6)	และฝรั่งเศส	(ร้อยละ	3)	ทั้งนี้	

ในช่วงระยะเวลา	18	ปี	 (ปี	พ.ศ.	 2543	 -	 2561)	คนต่างด้าว

ที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมากที่สุด	 3	 อันดับ	

ได้แก่	ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	48)	สิงคโปร์	 (ร้อยละ	11)	และเยอรมนี	

(ร้อยละ	4)	ตามล�าดับ

1.2.2 Top 5 Countries with Highest Number 
of Investors in Thailand under Section 12

In	2018	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	 scheme	 are	 Japan	 (43%),	 Singapore	 (12%),	

Hong	Kong	(6	%),	China	(6%)	and	the	French	(3%),	and	the	

top	3	of	the	last	18	years	(2000	–	2018)	are	Japan	(48%),	

Singapore	(11%),	and	Germany	(4%).

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 มากที่สุด  
5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2561
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates are issued in 2018
under Section 12

ทั้งนี้	ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองอีก	67	ราย	

เป็นการท�าธุรกิจอื่น	 คิดเป็นร้อยละ	 14	 อาทิ	 การท�ากิจการ

เพาะขยายพนัธ์ุพชื	(บญัชสีาม	(20))	บรกิารใหค้�าปรกึษาแนะน�า	

(บัญชีสาม	 (21)	 บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 (บัญชีสาม	

(21))	เป็นต้น

The	 remaining	of	67	 foreign	companies	 received.	

certificates	to	do	Other	Businesses		e.g.	plant	cultivation	

(List	 3	 (20)),	 consulting	 service	 (List	 3	 (21)),	 repair	 and	 

maintenance	service	(List	3(21)),	etc.	account	for	14%.	

กำรท�ำกิจกำรบริกำรทำงวิศวกรรม
บัญชีสาม (9)
Engineering service 
List 3 (9) 

บริกำรรับจ้ำงผลิต บัญชีสาม (21)
Make-to-order manufacturing
List 3 (21) 

บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์
บัญชีสาม (21)
(ออกแบบพัฒนาซอฟแวร์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
Computer service List 3 (21)
(software design and development/e-Commerce)

กำรค้ำปลีก บัญชีสาม (14) 
กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Retail List 3 (14) 
Wholesale List 3 (15)

บริกำรให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
บัญชีสาม (21)
Services to affiliated/intra-group entities
List 3 (21)

37 
รำย
foreigners

8%

74 
รำย
foreigners

16%

58 
รำย
foreigners

12%

166
รำย
foreigners

36%

66 
รำย
foreigners

14%

2.

1.

4.

3.

5.

100%
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ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2561
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2018

1.3 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิตามสนธิ
สัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด	จ�านวน	106	ราย	โดยยังไม่มีคนต่างด้าว
มาใช้สิทธิตามความตกลงด้านการค้าบริการ	 (AFAS)	 และ 
ความตกลงการลงทุนอาเซียน	 (ACIA)	 แต่อย่างใด	 เนื่องจาก
ธรุกจิภายใตค้วามตกลงดงักลา่ว	มรีะดบัของการเปดิเสรทีีจ่�ากดั
ทั้งในแง่ของกิจกรรมของธุรกิจที่ให้บริการและสัดส่วนของผู้ถือ
หุ้น	รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ	ท�าให้นักลงทุนไม่สนใจที่จะใช้สิทธิ

1.3 Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 11

In	2018	there	are	106	foreigners	receiving	Foreign	
Business	Certificates	 issued	under	privilege	provisions	of	
Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	between	Thailand	
and	 the	United	States	of	America.	There	have	been	no	
foreigners	 applying	 for	 certificate	 based	 on	 their	 rights	
under	 the	 ASEAN	 Framework	 Agreement	 on	 Services	
(AFAS)	or	ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement	
(ACIA).	Because	the	businesses	under	the	said	agreements	
are	limited	level	of	liberalization	in	terms	of	the	activity	of	
the	service	business	and	the	proportion	of	shareholders,	
including other terms therefore the investors are not 
interested	in	exercising	their	rights	under	these	agreements.

ญี่ปุ่น
Japan
199 ราย/entities

ฝรั่งเศส
France

14 ราย/entities

สิงคโปร์
Singapore

55 ราย/entities

ฮ่องกง
Hong Kong 

27 ราย/entities

จีน
China

26 ราย/entities 3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2560
Top 3 of the year 2017

2025321 ราย
entities

ราย
entities

ราย
entities

5% 12% 45%

43%

12%

6%

6%
3%

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2561 
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 11 in 2018
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= 106ออกหนังสือรับรองปี 2561
Certificates issued in 2018 +12%

ราย
foreigners

เพิ่มขึ้นจำกปี 2560
Increased from 2017
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1.3.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11

ในป	ีพ.ศ.	2561	ประเภทธรุกจิทีค่นตา่งด้าวไดร้บัหนงัสอื

รบัรองการประกอบธรุกจิ	5	อนัดบัแรก	โดยเปน็ธรุกจิตามบญัชี

สาม	คอื	1)	นายหนา้ตวัแทน	การคา้ปลกี	และการคา้สง่	42	ราย	

2)	บรกิารใหค้�าปรึกษาแนะน�า	13	ราย	3)	บรกิารทางบญัช	ี8	ราย	 

4)	บริการทางด้านคอมพิวเตอร์	2	ราย	และ	5)	การขายอาหาร

และเครื่องดื่ม	1	ราย	

1.3.1 Business Categories for which Foreign 
Business Certificates are Issued under Section 11

In	 2018	 top	 5	 business	 categories	 (List	 3)	 for	

which	 certificates	 have	 been	 issued	 to	 foreigners	 are	 

1 ) 	 b roke rage /agency , 	 r e t a i l 	 and 	 who l esa l e :	

42	 foreigners,	 2)	 consulting	 service:	 13	 foreigners,	 

3)	accounting	service:	8	foreigners,	4)	Computer	service:	 

2	foreigners,	and	5)	Sales	of	food	and	drinks:	1	foreigners.

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11 มากที่สุด  
5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2561
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates are issued in 2018  
under Section 11 

ทั้งนี้	ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองอีก	40	ราย	

เป็นการท�าธุรกิจอื่น	 คิดเป็นร้อยละ	 37	 อาทิ	 บริการกิจการ

โฆษณา	(บัญชีสาม	(16))	บริการกิจการโรงแรม	(บัญชีสาม	(17))	

บริการทางการเงิน	(บัญชีสาม	(21))	เป็นต้น

The	 remaining	of	40	 foreign	companies	 received.	

certificates	to	do	Other	Businesses	e.g.	advertising	service	

(List	 3	 (16)),	 hotel	 management	 (List	 3	 (17)),	 financial	

management	(List	3(21)),	etc.	account	for	37%.	

กำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
บัญชีสาม (19)
Sales of food and drinks 
List 3 (19) 

บริกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ 
บัญชีสาม (21) 
consulting service List 3 (21) 

กำรท�ำกิจกำรบริกำรทำงบัญชี 
(บัญชีสาม (6) 
Accounting service List 3 (6)

นำยหน้ำตัวแทน บัญชีสาม (11) 
กำรค้ำปลีก บัญชีสาม (14) 
กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage List 3 (11) 
Retail List 3 (14) 
Wholesale List 3 (15)

บริกำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
บัญชีสาม (21)
Computer service List 3 (21)

1 
รำย
foreigners

1%

13 
รำย
foreigners

12%

2 
รำย
foreigners

2%

42
รำย
foreigners

40%

8 
รำย
foreigners

8%

1.

4.

100%
3.

5.

2.
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1.3.2 อนัดับของประเทศทีค่นต่างด้าวเข้ามาลงทนุ
มากที่สุดตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจทั้งหมด	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	

ซึ่งเป็นกรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 (Treaty	of	Amity)	

ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	18	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	-	2561)	มีการใช้

สิทธิตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ	 อันได้แก่	

สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย

กับสหรัฐอเมริกา	 โดยคนต่างด้าวสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 

ร้อยละ	 99.7	 ความตกลงการค้าเสรีไทย–ออสเตรเลีย	 

โดยคนต่างด้าวออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ	 0.1	 และ 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ญี่ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ	0.2

1.3.2 Country with Highest Number of 
Investors in Thailand under Section 11

In	2018	the	only	country	whose	nationals	received	

Foreign	Business	Certificates	under	Section	11	is	the	United	

States	 of	 America	 and	 the	 privilege	 exercised	 by	 these	

US	persons	is	stipulated	in	Treaty	of	Amity	and	Economic	

Relations	 between	 Thailand	 and	 the	 United	 States	 of	

America.	During	the	past	18	years	(2000	-	2018),	treaties	

and international agreements under which the foreign 

contracting	parties	have	exercised	their	privileges	are	as	

follows:-	Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	between	

Thailand	and	the	United	States	of	America	(99.7%	of	total	

foreigners);	 Thailand	 -	 Australia	 Free	 Trade	 Agreement	

(0.1%),	 and	 Japan	 -	 Thailand	 Economic	 Partnership	

Agreement	(0.2%).

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด ปี พ.ศ. 2561
Country with highest number of investors in Thailand in 2018

2. จ�านวนเงนิลงทนุทีค่นต่างด้าวใช้เริม่ต้นประกอบ
ธุรกิจ และจ�านวนการจ้างงานคนไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 มีจ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าว

น�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 จ�านวน 

ทั้งสิ้น	 11,505	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 

2. Foreigners’ Investment Capital to Start Business 
in Thailand and Employment of Thai Labor

The	2018’s	total	amount	of	investment	capital	that	

foreign	companies	have	brought	 into	Thailand	was	THB	

11,505	million,	increasing	from	the	year	2017	because	of	

กำรออกหนังสือรับรอง ม.11
ของปี พ.ศ. 2560

Certificates (Section 11) issued in 2017

104 ราย
entities

100%

100%

สหรัฐอเมริกา
The United Statesof America

106 ราย/entities
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หมายเหต	ุกฎกระทรวงก�าหนดทนุขัน้ต่�าและระยะเวลา

ในการน�าสง่ทนุขัน้ต่�า	ไดเ้ริม่ใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที	่30	ตลุาคม	2545	

ท�าให้	 คนต่างด้าวต้องน�าเงินลงทุน	 (เงินทุนขั้นต่�า)	 เข้ามาใช้

เริ่มต้นในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี	2546

Remark:	 According	 to	 the	Ministerial	 Regulation,	

effective	on	October	30,	2002,	prescribing	the	minimum	

capital	to	be	remitted	within	the	designated	period	of	time,	

every foreign entity has been required to bring in to Thailand 

their capital necessary for starting the permitted business 

(minimum	capital)	since	2003.

ปี	พ.ศ.	2560	พบว่าปี	พ.ศ.	2561	มีจ�านวนเงินลงทุนสูงกว่า 

ปี	 พ.ศ.	 2560	 เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงิน

ลงทุนสูง	 อาทิ	 บริการออกแบบทางวิศวกรรมและติดต้ังเหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 บริการออกแบบ	

จัดหา	ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ทั้งนี้	ในปี	พ.ศ.	2557	มีการน�าเงินมาลงทุนเข้ามาใช้ใน

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยจ�านวนมาก	 เนื่องจากมีการ

อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 จ�านวน	

2	ราย	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

their business nature that requires large amount of capital 

for the operation e.g. engineering design and structural steel 

and	concrete	work	installation,	machinery-and-equipment	

design,	supply,	production	and	installation,	etc.

In	 2014	 two	 foreign	 corporations	 were	 granted	

permission to engage in commercial banking which is the 

business	normally	involves	massive	investment	capital.	So,	

it	explains	why	the	year	2014	has	seen	a	palpable	surge	

in	inflow	of	investment	capital	into	Thailand.

จ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวน�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 
Amount of Capital that Foreign Entities Brought into Thailand in 2018

= 11,505มูลค่ำเงินลงทุน ปี 2561
Capital invested in 2018 +58%

เพิม่ขึน้จำกปี 2560
Increased from 2017

ล้านบาท
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ประเทศที่คนต่างด้าวลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2561
Top 5 Foreign Countries with Highest Investment in 2018

2.1 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวลงทุน
มากที่สุด

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนใน

ประเทศไทย	มากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	42)	

สิงคโปร์	(ร้อยละ	18)	เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	14)	จีน	(ร้อยละ	8)	

และเกาหลี	(ร้อยละ	5)

2.2 จ�านวนการจ้างงานคนไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 คนไทยได้รับการจ้างงานในแต่ละ

ประเภทธุรกิจ	 จ�านวน	4,889	คน	ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 

5	อนัดบัแรก	ดงัน้ี	1)	นายหนา้ตวัแทน	การคา้ปลกี	และการค้าส่ง	 

มีการจ้างงาน	 1,471	 คน	 2)	 การท�าธุรกิจบริการให้แก่บริษัท

ในเครือในกลุ่ม	 912	 คน	 3)	 บริการให้เช่าสินค้า/ที่ดิน/อาคาร	 

442	 ราย	 4)	 บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ	 

186	 คน	 และ	 5)	 บริการขุดเจาะปิโตรเลียม	 มีการจ้างงาน	 

185	คน

2.1 Top 5 Countries with highest investment 
capital in Thailand

In	2018	the	top	5	countries	with	highest	amount	of	

capital	 invested	 in	Thailand	are	Japan	 (42%),	Singapore	

(18%),	the	Netherlands	(14%),	China	(8%)	and	Korea	(5%)	

2.2 Employment of Thai Labor

In	2018	the	number	of	Thai	workers	employed	in	total	

by	foreign	companies	was	4,889	and	the	top	5	business	

categories with the largest number of Thai employees were 

in	List	3	as	follows:-	(1)	brokerage/agency,	wholesale/retail	

trade:	1,471	Thai	employees,	(2)	services	provided	to	its	

own	affiliated	and	intra-group	entities:	912	Thai	employees,	 

(3)	 property/land/building	 leasing	 service:	 442	 Thai	

employees,	 (4)	 machinery-and-equipment	 repair	 and	

maintenance	service:	186	Thai	employees,	and	(5)	petroleum	

exploration	and	drilling	service:	185	Thai	employees.

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2560
Top 3 of the year 2017

6% 31% 38%

ญี่ปุ่น
Japan
4,782 ล้านบาท/Million baht

เกาหลี
Korea

523 ล้านบาท/Million baht

จีน
China

884 ล้านบาท/Million baht

42%

18%

14%

8%

5%

สิงคโปร์
Singapore

2,016 ล้านบาท/Million baht

เนเธอร์แลนด์
The Netherlands 

1,613 ล้านบาท/Million baht

2,7632,258410 ล ้านบาท
Million baht

ล ้านบาท
Million baht

ล ้านบาท
Million baht
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จ�านวนการจ้างงานคนไทยในแต่ละประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ. 2561 
Number of Thai Employees in Each Business Category in 2018

ทัง้นี	้จ�านวนการจา้งงานอกี	1,693	คน	เปน็การจา้งงาน

ส�าหรับการท�าธุรกิจบริการอื่น	คิดเป็นร้อยละ	34	อาทิ	บริการ

รบัจา้งผลติ	(104	คน)	บรกิารให้ค�าปรกึษาแนะน�า/บรหิารจัดการ	

(34	คน)	บริการด้านคอมพิวเตอร์	(21	คน)	บริการวางแผนการ

ตลาดและส่งเสริมการขาย	(7	คน)	เป็นต้น

The	remaining	of	1,693	Thai	employees	were	hired	

by foreign companies engaging in Other Businesses e.g.  

make-to-order	 manufacturing	 (104	 Thais),	 consulting/

management	service	(34	Thais),	computer	service	(21	Thais),	

marketing	promotion	and	planning	service	(7	Thais),	etc.	

account	for	34%.	

บริกำรขุดเจำะปิโตรเลียม
บัญชีสาม (21)
Petroleum exploration and drilling service
List 3 (21) 

กำรท�ำกิจกำรนำยหน้ำ บัญชีสาม (11) 
กำรค้ำปลีก บัญชีสาม (14)
กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

บริกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร/เครื่องมือ
บัญชีสาม (21)
Machinery/equipment repair and 
maintenance service List 3 (21) 

บริกำรให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
บัญชีสาม (6), (7) และ (21) 
Services to affiliated and intra-group 
entities List 3 (6), (7) and (21)

บริกำรให้เช่ำสินค้ำ/ที่ดิน/อำคำร
บัญชีสาม (21)
Property/land/building leasing service
List 3 (21) 

185 
คน
employees

4%

912 
คน
employees

19%

186 
คน
employees

4%

1,471 
คน
employees

30%

442 
คน
employees

9%

1.

3.

7%
ให้กู้ยืมเงิน

Lending

33%
   ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/ 
        บริหารจัดการ
          Consulting/
            management

8%
สนับสนุนบุคลากร

Supporting employees

8%
ให้เช่า (สินค้า/ที่ดิน/อาคาร)

Leasing (property/land/building)

14%
บริการทางบัญชี
Accounting service13%

รับจ้างผลิต
manufacturing

2.

4.

100%

= 4,889จ�ำนวนกำรจำ้งงำน ปี 2561
Number of jobs employed in 2018 -28%

คน
employees

ลดลงจำกปี 2560
Decreased from 2017

17%
อื่นๆ
Others

5.
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บทที่ 3 Chapter 3
การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2561
Revision Categories of Businesses in The Lists Annexed to the 
Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) for the year 2018

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 9	 วรรคสอง	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พิจารณาทบทวนประเภท
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุก 
รอบระยะเวลาหนึง่ปนีบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีมี้ผลใชบ้งัคบั	
แล้วท�าความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทั้งนี้	มาตรา	9	วรรคหนึ่ง	ก�าหนดให้การปรับปรุง	หรือ
แก้ไขธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ	ต้องด�าเนินการ	ดังนี้

(1)	 ธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง	 และธุรกิจตามบัญชีสอง	
หมวด	1	ให้ท�าเป็นพระราชบัญญัติ

(2)	 ธรุกจิตามบญัชีสอง	หมวด	2	และหมวด	3	และธรุกจิ
ตามบญัชสีาม	(1)	-	(20)	ใหท้�าเปน็พระราชกฤษฎกีา

(3)	 ธุรกิจตามบัญชีสาม	(21)	ให้ท�าเป็นกฎกระทรวง

According	to	paragraph	two,	Section	9	of	the	Foreign	
Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999),	 the	 Foreign	 Business	
Commission	 (FBC)	 is	 required	 to	 review	 categories	 of	
businesses	in	the	Lists	annexed	to	the	Act	at	least	once	every	
duration	of	one	year	as	from	the	date	of	its	promulgation,	
as	well	as	prepare	and	propose	the	Committee’s	written	
opinions and recommendations to the Minister.

Section	9,	paragraph	one	of	the	said	Act	prescribes	
that	any	amendment	or	revision	to	the	above-mentioned	
lists	must	follow	the	following	conditions:

(1)	 For	List	1	and	Chapter	1	of	List	2,	the	revision	of	
categories	of	businesses	shall	be	put	into	effect	
by	the	Act.

(2)	 For	Chapters	2	and	3	of	List	2	and	No.	(1)	to	(20)	
of	List	3,	the	revision	of	categories	of	businesses	
shall	be	put	into	effect	by	the	Royal	Decree.

(3)	 For	No.	(21)	of	List	3,	the	revision	of	categories	
of	 businesses	 shall	 be	 put	 into	 effect	 by	 the	
Ministerial Regulation.

กลไกและข้ันตอนการปรับปรุงประเภทธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
Mechanism and Process for Revising Business in the Lists Annexed to Foreign Business Act  
B.E. 2542 (1999)

กฎกระทรวง 
ธุรกิจบัญชีสาม (21)

Ministerial 
Regulation 
List 3 (21)

เสนอต่อ รมว.
Propose to Minister

มำ
ตร

ำ 
9

Se
ct

io
n 

9

ทบทวน/ปรับปรุง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
Review/Revision at least once a year

กก.ต่ำงด้ำวฯ 
FBC

พรฎ.
ธุรกิจบัญชีสอง (หมวด 2 หมวด 3)

ธุรกิจบัญชีสาม (1)-(20)
Royal Decree

List 2 (Chapters 2 and 3)
List 3 (1)-(20)

พ.ร.บ.
ธุรกิจบัญชีหนึ่ง 

ธุรกิจบัญชีสอง (หมวด 1)
Act 
List 1  

List 2 (Chapter 1) 

กำรปรับปรุง
Revision
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ขั้นตอนการปรับปรุงธุรกิจบัญชีสำม
Revision Procedure for categories of businesses in List 3
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ธุรกิจบัญชีสำม (21) List 3 (21)

ธุรกิจบัญชีสำม List 3

พรฎ.
Royal Decree

กฎกระทรวง
Ministerial Regulation

ส�าหรับการทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราช

บัญญัติฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันใน

การประกอบธุรกิจรวมทั้งการก�ากับการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวตามประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณท์างเศรษฐกจิ	การคา้และการลงทุน

ระหวา่งประเทศในปจัจุบัน	ตลอดจนการด�าเนนิการทีส่อดคลอ้ง

กบัพนัธกรณตีามสนธสิญัญาระหวา่งประเทศซึง่จะกอ่ประโยชน์

แก่ประเทศไทยในภาพรวม

1. แนวทางการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ 
ตามบัญชีท้ายฯ ปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

ได้ก�าหนดแนวทางการพิจารณาทบทวนธุรกิจตามบัญชีท้าย	 

พ.ร.บ.	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 

ปี	 พ.ศ.	 2561	 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณา

ทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชทีา้ย	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ด�าเนินการ	ดังนี้

1.1	 กำาหนดเกณฑ์การพิจารณาทบทวนธุรกิจ

	 1)	 เป็นธุรกิจบัญชีสาม	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่

คนไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน	ส่วนธุรกิจในบัญชีหนึ่งและ

บัญชีสองนั้น	ขณะนี้ยังไม่มีความจ�าเป็นต้องพิจารณาทบทวน

	 2)	 เปน็ธรุกจิทีค่นไทยมคีวามพรอ้มในการแขง่ขนั

ในการประกอบธรุกจิกับคนตา่งดา้ว	เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนั

ให้มีการประกอบธุรกิจ	 โดยพิจารณาความพร้อมจากปัจจัยใน

ดา้นบคุลากร	ดา้นเงนิทนุ	ดา้นวสัดอุปุกรณ	์และด้านการบรหิาร

	 3)	 เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายก�ากับเฉพาะ	 เพื่อลด

ความซ้�าซ้อนในการก�ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

อนัจะชว่ยสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการคา้การลงทนุทีด่	ีประกอบ

กับกฎหมายเฉพาะมีการก�ากับที่เข้มงวดมากกว่า	 พ.ร.บ.	

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

The	objectives	of	the	revision	of	the	lists	annexed	

to	the	Act	are	to	basically	promote	business	competition,	

to regulate business activities conducted by foreigners 

pursuant	to	the	lists	annexed	thereto	in	consistent	with	the	

latest	economic,	trade	and	investment	developments,	and	

to	fulfill	Thailand’s	obligations	under	the	relevant	international	

treaties	for	the	benefit	of	the	nation	as	a	whole.

1. Framework for the 2018 Revision of Categories 
of Businesses in the Lists Annexed to the Act 

With	respect	to	the	framework	for	the	2018	revision	of	

categories	of	businesses	in	the	lists	annexed	to	the	Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999),	the	FBC	has	assigned	the	

Sub-Committee	on	Revision	of	Business	Lists	Annexed	to	the	

Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	to	do	the	following:

1.1 Establishing the Business Revision Criteria

	 1)	 To	be	the	categories	of	businesses	in	List	3:	

because Thai entrepreneurs are now ready to compete with 

foreigners while the Revision of categories of businesses in 

List	1	and	List	2	is	not	necessary	to	revise	for	the	time	being.

	 2)	 To	 be	 the	 categories	 of	 businesses	 that	

Thai	entrepreneurs	are	ready	to	compete,	by	taking	 into	

account	in	terms	of	human	resources,	capital,	material	and	

equipment,	and	management	capabilities.

	 3)	 To	 be	 the	 categories	 of	 businesses	 that	

regulated	by	a	specific	law	which	is	more	strictly	regulated	

than	 FBA.	 The	 purpose	 of	 the	 revision	 is	 to	 avoid	 the	

duplication	of	government	agencies’	supervision,	moreover	

to create good trade and investment environment.
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	 4)	 เ ป็นธุ ร กิจที่ สอดคล้อง กับสภาพการณ์

ทางเศรษฐกจิและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม	 

เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี	 และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 เช่น	 ธุรกิจท่ีรองรับ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ของประเทศ	 ธุรกิจที่รองรับ	 Digital	 Economy	 ธุรกิจที่ 

รองรับอุตสาหกรรม	 S-Curve	 New	 S-Curve	 และนโยบาย	

Thailand	4.0

	 5)	 ข้อดี	ข้อเสีย	ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจไม่อยู่

ภายใตก้ารก�ากบัของ	พ.ร.บ.	การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	

พ.ศ.	2542	โดยใช้มาตรา	5	ของ	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.2542	เป็นกรอบในการพิจารณา

	 6)	 ความเห็นจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับ

รายการธุรกิจ	 และผลการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัย 

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 เพ่ือให้มีข้อมูลรอบด้าน

ประกอบการพิจารณา

1.2	 ขั้นตอนการดำาเนินการ

	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

มีแนวทางการพิจารณาประเภทธุร กิจตามบัญชีท้ าย

พระราชบัญญัติฯ	ดังนี้	

	 1)	 ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาทบทวนธุรกิจตาม

บัญชีท้ายฯ

	 2)	 ก�าหนดธุรกิจเป้าหมาย	โดยพิจารณาประเภท

ธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ในบัญชีสาม	

	 3)	 จัดท�าข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจเป้าหมาย	 

ในประเด็นต่อไปนี้

(1)	 ขอบเขตประเภทธุรกิจ

(2)	 จ�านวนผู้ประกอบธุรกิจ

(3)	 การก�ากับโดยกฎหมาย

(4)	 ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบ

การไทย	

(5)	 ความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

(6)	 ผลดแีละผลเสยีของการออกจากบญัชทีา้ย

พระราชบัญญัติฯ

(7)	ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 4)	 To	 be	 the	 categories	 of	 businesses	 that	

comply with the state of the nation’s economy and the 

economic development framework e.g. any business that 

supports the development of communication technology 

infrastructure,	 digital	 economy,	 S-Curve	 industries,	 New	

S-Curve	industries,	and	Thailand	4.0	policy.	The	reason	for	

review	could	be	explained	by	the	fact	that	the	government	

has made the following central to its policies and national 

strategy:-	 enhancement	 of	 the	 nation’s	 economic	

competitiveness	and	the	ascendancy	in	science,	technology,	

and industries of the future.

	 5)	 Take	into	consideration,	within	the	confines	

of	Section	5	of	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999),	

the pros and cons of liberating any particular business from 

the	jurisdiction	of	the	same	law.

	 6)	 Take	into	account,	in	addition	to	findings	of	

the	study	conducted	by	Thailand	Development	Research	

Institute	 (TDRI),	 the	 opinions	 of	 the	 agencies	 or	 bodies	

whose role involves the business being reviewed to ensure 

all-inclusive	information	for	making	sound	decisions.

1.2 Revision Process 

	 The	Foreign	Business	Commission’s	framework	

for	the	2018	revision	of	categories	of	business	in	the	lists	

annexed	to	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	is	

as follows. 

	 1)	 Establish	 the	 Criteria	 for	 revising	 the	

categories of business lists.

	 2)	 Identify	 target	 businesses	 by	 taking	 into	

account  the categories of business in the List 3. 

	 3)	 Prepare	 each	 target	 business’s	 key	

information	addressing	the	following:

(1)	 Scope	of	business

(2)	 Number	of	business	operators

(3)	 Administration	of	law

(4)	 Competitive	advantage	of	Thai	business	

operators 

(5)	 Consistency	with	economic	development	

outlook

(6)	 Pros	and	cons	of	removing	the	business	

from the list

(7)	 Opinions	of	relevant	agencies/bodies
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	 4)	 สอบถามความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับรายการธุรกิจ

	 5)	 ประมวลข้อมูลผลการศึกษาของสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

	 6)	 คณะกรรมการฯ	 พิจารณาสรุปความเห็น 

ตามที่คณะอนุกรรมการฯ	เสนอ

	 4)	 Seek	 opinions	 from	 any	 agency/body	

involved with the business being reviewed.

	 5)	 Collate	the	study	findings	published	by	TDRI

	 6)	 The	Commission	finalizes	its	decision	based	

on	the	information	proposed	by	the	Sub-Committee.

2. สรุปการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ 
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

พิจารณาเห็นว่า	 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติฯ	นั้น	ส�าหรับประเภทธุรกิจตามบัญชีหนึ่งและ

ประเภทธุรกิจตามบัญชีสอง	 จะเสนอให้คงอยู่ในบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติฯ	 ต่อไป	 เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ

ความสงบเรียบร้อยของประเทศ	 ศีลธรรมอันดีของประชาชน	

และการประกอบอาชีพพื้นฐานของคนไทย	 ส่วนประเภท

ธุรกิจตามบัญชีสองถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ 

ความมั่นคงของประเทศ	 หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม	

จารีตประเพณี	หัตถกรรมพื้นบ้านหรือทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของประเทศ	ดงัน้ัน	จงึยังมคีวามจ�าเปน็ในการก�ากบั

การประกอบธุรกิจต่อไป

ส�าหรับประเภทธุรกิจตามบัญชีสาม	 คณะกรรมการฯ	

พจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัฯ	

จ�านวนทัง้สิน้	30	รายการธรุกจิ	โดยมคีวามเหน็จ�าแนกออกเปน็	

2	กลุ่ม	ได้แก่

ก ลุ่มที่ 	 1 	 เห็นควรให้ 	 คงอยู่ 	 ในบัญชีท้ าย

พระราชบัญญัติฯ	 เน่ืองจาก	 1)	 เป็นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ

วิชาชีพ	 และมีความอ่อนไหวต่อการประกอบวิชาชีพ	 ซึ่งอาจ

มีผลไปถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทย	 2)	 เป็นธุรกิจท่ี

ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตของธุรกิจ	3)	เป็นธุรกิจที่ยัง

ไม่มีความชัดเจนเรื่องความพร้อมของผู้ประกอบการไทย	 และ

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย	 จึงก�าหนดให้จัดรับฟังความ

เห็นในลักษณะ	 Focus	Group	 จาก	 stakeholder	 ที่เกี่ยวข้อง	

เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีช่ดัเจนรอบดา้นมากขึน้ส�าหรบัใชป้ระกอบการ

พิจารณาทบทวนรายการธุรกิจ	 4)	 เป็นธุรกิจท่ีกฎหมายก�ากับ

เฉพาะซึง่หา้มคนตา่งดา้วประกอบธรุกจิ	เพราะกระทบตอ่ความ

มั่นคงของประเทศ	 อาชีพสงวนของคนไทย	 และความพร้อม 

ในการแข่งขันของคนไทย	 ซึ่งธุรกิจที่เสนอเห็นควรให้คงอยู่

ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ	มีจ�านวน	27	ธุรกิจ	ดังนี้

2. The 2018 Revision of Categories of Business 
in the Lists Annexed to the Foreign Business Act B.E. 
2542 (1999) in Summary 

The	Foreign	Business	Commission	is	of	the	opinion	

that	business	categories	in	List	1	and	List	2	should	remain	

unchanged on the grounds that these businesses have 

impacts	on	 the	nation’s	peace	and	order,	 Thai	 citizens’	

morality and occupations while it is still necessary to continue 

regulating	businesses	on	List	2	for	the	reason	that	those	

businesses are considered relating to the nation’s safety 

and	security	or	having	impacts	on	arts,	culture,	traditions,	

customs	and	folklore	handicrafts,	or	natural	resources	and	

environment.

With	respect	to	categories	of	businesses	in	the	List	

3	annexed	to	the	Act,	the	Commission	has	reviewed	30	

business	 categories	 and	divided	 them	 into	2	groups	as	

explained	below;

Group 1 consists of businesses that should 

remain on the lists annexed to the Act for the following 

reasons:	1)	the	removal	from	the	lists	will	have	impact	on	

and	may	endanger	Thai	people’s	professions,	2)	the	issue	

concerning	their	scope	is	still	inconclusive,	3)	there	is	no	

clarity in terms of Thai operators’ readiness to competition 

and	the	repercussions	of	removal	–	a	focus	group	meeting	

attended	by	stakeholders	is	necessary	to	ensure	sufficient	

information	 on	 hand	 to	 support	 decision	 making,	 and	

4)	 these	 businesses	 are	 governed	 by	 specific	 laws	 that	

prohibit entry by foreigners on the grounds of the national 

security,	reservation	of	specific	occupations	for	Thais,	and	

Thai business operators’ readiness to competition. There 

are	27	business	categories	being	proposed	to	remain	on	

the	lists	annexed	to	the	Act	as	follows.	
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(1)	 ธุรกิจบริการทางบัญชีให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม

(2)	 ธุรกิจบริการทางกฎหมายให้แก่บริษัทในเครือ 

ในกลุ่ม

(3)	 ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม

(4)	 ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม	ส�าหรับ	Telecommuni-

cation	and	Broadcasting	Projects

(5)	 ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม	ส�าหรับ	Industrial	and	

Manufacturing	Projects

(6)	 ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม	 ส�าหรับ	 Waste	

Management	 Projects	 (Hazardous	 and	 

non-hazardous)

(7)	 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม	 ส�าหรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม	แบบที่	1

(8)	 ธุรกิจบริการ	IT	consulting	and	support	services

(9)	 ธรุกจิบรกิาร	IT	design	and	development	services

(10)	ธุรกิจบริการ	 Hosting	 IT	 infrastructure	 and	

network	(Provisioning	and	management	services)

(11)	ธุรกิจบริการ	 Original	 Compilations	 of	 fact	 /	

information i.e. database

(12)	ธุรกิจบริการทางบัญชี

(13)	ธุรกิจบริการทางกฎหมาย

(14)	ธุรกิจบริการโฆษณา

(15)	ธุรกิจโรงแรม	(เว้นแต่การบริหารจัดการโรงแรม)

(16)	ธุรกิจน�าเที่ยว

(17)	ธุรกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม

(18)	ธุรกิจบริการโทรศัพท์	 เคลื่อนที่ 	 และบริการ

อินเตอร์เน็ต

(19)	ธุรกิจซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

(20)	ธุรกิจบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ด่วน

พิเศษ	(Express	Delivery)

(21)	ธุรกิจสถาบันอุดมศึกษา

(22)	ธุรกิจโรงเรียนเอกชน

(23)	ธุรกิจบริการรับจ้างเก็บ	คัดแยก	และบรรจุผลไม้

(24)	ธุรกิจทวงหนี้

(25)	ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน	(Treasury	Center)

(26)	ธรุกจิบรกิารใหเ้ช่าพืน้ที	่พร้อมเครือ่งมอื	เครือ่งจักร	

และสาธารณูปโภค

(27)	ธุรกิจบริการที่มีลักษณะเป็น	Digital	Services	อื่น

(1)	 Accounting	services	provided	to	the	affiliated	or	

intra-group	entities.

(2)	 Legal	services	provided	to	the	affiliated	or	intra-

group entities.

(3)	 Engineering	services

(4)	 Engineering	services	for	telecommunication	and	

broadcasting	projects

(5)	 Engineering	 services	 for	 industr ial	 and	

manufacturing	projects

(6)	 Engineering	 services	 for	 waste	 management	

projects	(hazardous	and	non-hazardous)

(7)	 services	for	Type	1	Telecommunication	Business	

License

(8)	 IT	consulting	and	support	services

(9)	 IT	design	and	development	services

(10)	Hosting	IT	infrastructure	and	network	(Provisioning	

and	management	services)	services

(11)	Services	related	to	original	compilations	of	fact	

/	information	i.e.	database

(12)			services

(13)	Legal	services

(14)	Advertising	services

(15)	Hotel	 business	 (except	 hotel	 management	

service)

(16)	Guided	touring

(17)	Sales	of	food	and	beverages

(18)	Mobile	phone	and	internet	services

(19)	Aircraft	repair	and	maintenance

(20)	Parcel	delivery	and	express	delivery	services

(21)	Higher-education	business

(22)	Private	school	business

(23)	Fruit	grading,	sorting	and	packing	services

(24)	Debt	collection	business

(25)	Treasury	center	business

(26)	Premises	rental,	accompanied	with	machinery,	

equipment	and	public	utilities,	services

(27)	Other	types	of	digital	services
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กลุ่ม ท่ี 	 2 	 เห็นควรให้ 	 ออกจาก	 บัญชีท้ าย

พระราชบญัญตัฯิ	เนือ่งจาก	1)	ไมก่ระทบตอ่ผูป้ระกอบการไทย	 

เพราะเป็นการจ�ากัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 

ในกลุ่ม	ดังนั้น	จึงไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยในเรื่องความ

พร้อมในการแข่งขัน	 2)	 ลดต้นทุนในการกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงนิ	เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการประกอบธุรกจิของหนว่ย

ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 3)	 อ�านวยความสะดวก

และเกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน	 และ

ลดต้นทุนในการด�าเนินการระหว่างบริษัทในเครือในกลุ่ม	 และ	

4)	ท�าให้การบรหิารงานและการจัดการของบรษิทัในเครอืในกลุ่ม

มปีระสทิธิภาพและเปน็มาตรฐานเดยีวกนั	ซึง่ธุรกจิที่เสนอเหน็

ควรให้ออกจากบัญชีท้าย	เป็นธุรกิจในบัญชีสาม	(21)	จ�านวน	

3	ธุรกิจ	ดังนี้	

(1)	ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน	ให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม

ในประเทศ

(2)	ธรุกจิบรกิารใหเ้ชา่พ้ืนทีอ่าคาร	พรอ้มสาธารณปูโภค	

ให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม

(3)	ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านบริหารจัดการ	

ด้านการตลาด	 ด้านทรัพยากรบุคคล	 และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม

ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อถอดธุรกิจบัญชีสาม	 (21)	

ออกจากบัญชีทา้ยพระราชบญัญัตฯิ	จะตอ้งด�าเนนิกระบวนการ

ตามกฎหมายโดยออกเป็นกฎกระทรวงต่อไป

ทั้งนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพิจารณาทบทวนประเภทธรุกจิตาม

บัญชีท้ายฯ	คือ	ก�าหนดให้มีการจัดรับฟังความเห็นในลักษณะ	

Focus	 Group	 จาก	 stakeholder	 ที่เก่ียวข้อง	 ส�าหรับธุรกิจที่

เห็นควรให้คงอยู่ในบัญชีท้ายฯ	ทั้ง	27	รายการธุรกิจ	เพื่อให้มี

ขอ้มลูทีช่ดัเจนรอบดา้นมากขึน้ส�าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณา

ทบทวนรายการธุรกิจ

Group 2 is the business categories that should 

be removed from the lists annexed to the Act for the 

following	reasons:	1)	the	removal	will	not	have	any	impact	

on Thai business operators in terms of their readiness to 

competition because recipients of the services are limited 

to	 their	 affiliated	 or	 intra-group	 entities,	 2)	 it	 will	 lower	

costs	 in	borrowing	 from	financial	 institutions,	 resulting	 in	

the	improved	business	efficiency	of	key	participants	in	the	

economic	system,	3)	it	will	help	facilitate	coordination	with	

affiliated/intra-group	 entities,	 resulting	 in	 better	 business	

versatility	and	overhead	cost	reduction,	and	4)	the	removal	

will	improve	the	affiliated/intra-group	entities’	management	

efficiency	and	help	align	their	operations	toward	the	same	

management standards. There are 3 business categories 

on	List	3	 (21)	being	proposed	for	removal	 from	the	 lists	

annexed	to	the	Act	as	follows.

(1)	 Lending	 services	 provided	 to	 Thailand-based	

affiliated	or	intra-group	entities.

(2)	Building	rental	services	provided	along	with	public	

utilities	to	the	affiliated	or	intra-group	entities.

(3)	Consulting	services	in	management,	marketing,	

human	 resources,	 and	 IT	 to	 the	 affiliated	 or	 intra-group	

entities.

The legislation procedure for removing the categories 

of	businesses	in	the	list	three	(21)	annexed	to	the	Act	shall	

be issued with a new Ministerial Regulation.

One	 of	 the	 Foreign	 Business	 Commission’s	

recommendations on the revision of categories of businesses 

in	the	lists	annexed	to	the	Act	is	that	a	stakeholder	focus	

group	meeting	should	first	be	held	to	discuss	key	issues	

concerning	those	27	business	categories	which,	as	per	the	

Foreign	Business	Commission’s	opinion,	should	remain	on	

the	lists	annexed	to	the	Act	in	order	to	obtain	clear	and	

comprehensive information before making any conclusion 

on the revision of business lists.
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บทที่ 4 Chapter 4
ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
Good Governance and Foreign Business

การก�ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ประเทศไทยเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ได้มีการติดตามตรวจสอบ	

3	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต	 

2)	การด�าเนนิการตามแผนการถา่ยทอดเทคโนโลย	ี3)	การน�าสง่ 

ทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทยครบถ้วนภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด

1. การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจะต้อง

ด�าเนินการตามกฎหมาย	ดังนี้

1.1 ตรวจสอบการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
ตามที่ได้รับอนุญาต และภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

โดยตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ที่ประกอบธุรกิจครบ	 1	 ปี	 ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 8	 

และกฎกระทรวง	

•	 ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

•	 มีทุนขั้นต่�าตามจ�านวนที่ก�าหนดหรือไม่

The regulatory framework for foreign business 

inspection to ensure that their business operation and 

activities are in full compliance with the Foreign Business 

Act	B.E.	2542	(1999)	is	divided	into	3	dimensions:-	1)	the	

consistency of the nature of actual business operation 

with	the	officially	permitted	one	2)	 implementation	of	the	

technology	transfer	plan	3)	inbound	remittance	of	minimum	

capital within the designated period of time.

1. Monitoring and Inspecting the Permitted 
Foreign Business Operation

The statutory duties of the foreigners granted 

permission	to	do	business	in	Thailand	are:	

1.1 Inspecting foreigners’ business operation on 
basis of the permitted terms and prescribed conditions.

The following is the inspection on foreigners with 

one full year of business operation into their compliance 

with	Section	8	and	the	governing	Ministerial	Regulation.		

•	 Do	they	operate	business	as	permitted?

•	 Do	they	have	the	minimum	amount	of	capital	as	

required	by	law?

ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญำต และ
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด 

Operate business within the confines of 
permission and prescribed conditions.

น�ำส่งทุนขั้นต�่ำเข้ามาประเทศไทยตามจ�านวน 
และระยะเวลาที่ก�าหนด

Execute inbound remittance of minimum capital  
as per the prescribed amount and time limit.

ด�าเนินการตามแผนงาน
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้

Implement the technology transfer plan as 
earlier committed.

1 2 3
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•	 อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน	 7	 เท่าของเงิน

ทุนหรือไม่

•	 มีผู้รับผิดชอบธุรกิจอย่างน้อย	 1	 คน	 มีภูมิล�าเนา 

อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่

1.2 ตรวจสอบการน�าส ่งทุนข้ันต�่าเข ้ามาใน
ประเทศไทยของคนต่างด้าว

โดยติดตามตรวจสอบเฉพาะนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 

ในต่างประเทศว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 14	 และ

กฎกระทรวงเรื่องก�าหนดทุนข้ันต่�าและระยะเวลาในการน�า

หรอืสง่ทนุขัน้ต่�าเขา้มาในประเทศไทยครบตามเกณฑ์และระยะ

เวลาที่ก�าหนดหรือไม่	โดยการน�าส่งทุนขั้นต่�ามีระยะเวลา	ดังนี้

•	 ระยะเวลาประกอบธุรกิจไม่ถึง	 3	 ปี	 ต้องน�าส่งทุน

ขั้นต่�าภายใน	6	เดือน

•	 ระยะเวลาประกอบธุรกิจต้ังแต่	 3	 ปีขึ้นไป	 จะต้อง

น�าส่งทุนขั้นต่�าในแต่ละช่วงเวลา

•	 ภายใน	3	เดือนแรก	 ต้องน�าส่ง	25%

•	 ภายใน	1	ปี	 ต้องน�าส่งเพิ่มอีก

	 	 25%

•	 ภายใน	2	ปี	 ต้องน�าส่งเพิ่มอีก	

	 	 25%

•	 ภายใน	3	ปี	 ต้องน�าส่งให้ครบ	

	 	 100%

•	 Does	the	ratio	of	equity	to	borrowed	funds	used	

in business operation higher than sevenfold of 

the	equity?

•	 Does	the	foreign	entity	have	at	least	one	person	

in	charge	of	the	business	residing	in	Thailand?

1.2 Inspecting the inbound remittance of 
minimum capital by foreigners

The	subject	of	inspection	is	limited	to	only	the	juristic	

persons incorporated abroad to see whether they comply 

with	Section	14	and	the	Ministerial	Regulation	prescribing	

the amount and time limit for the inbound remittance of 

minimum capital as follows.

• For any business with less than 3 years of 

business	 operation,	 the	 remittance	 of	 capital	

must	be	completed	within	6	months.

• For any business with 3 years or more of 

business	 operation,	 the	 periods	 allowed	 for	

interim remittance are as follows.

•	 Within	the	first	3	months	 mandatory	 amount 

	 of	remittance:	25%

•	 Within	1	year		 additional	 amount	 

	 required:	25%

•	 Within	2	years		 additional	 amount	 

	 required:	25%

•	 Within	3	years		 The	remaining	sum

  must be fully remitted.

1.3 ตรวจสอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจ
ต่างด้าว

โดยการติดตามตรวจสอบการด� า เนินการตาม

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าวทุกรายซ่ึง

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจครบ	 1	 ปี	 โดยเจ้าหน้าที่จะมี

หนงัสอืเรยีกใหส้ง่เอกสารการถา่ยทอดเทคโนโลยภีายใน	30	วนั	

หากไม่สง่เอกสารจะมีหนงัสอืแจง้ใหช้�าระคา่ปรบัตามมาตรา	40	

ทั้งนี้	วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	เช่น

•	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัย 

และพัฒนา

•	 ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือ

การส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้	ณ	ต่างประเทศ

1.3 Inspecting the transfer of technology by 
foreign entities.

In	general,	 the	 inspection	 into	all	 foreign	entities	 that	

have already operated business for 1 year where the scope of 

inspection deals with the implementation of technology transfer 

plan,	the	competent	official	will	send	a	letter	to	each	entity	to	

request the documents relevant to technology transfer to be 

submitted	within	30	days	and	thereafter	will	notify	any	foreign	

entity failing to submit the requested document of its liability to 

a	fine	as	prescribed	in	Section	40.	The	following	are	methods	

of technology transfer.

• Thai personnel participation in a research and 

development	project
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•	 การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น

•	 การฝึกอบรม	 เช่น	 อบรม	 สัมมนา	 ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ

1.4 ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวในปี พ.ศ. 2561

มีการตรวจสอบ	จ�านวน	567	ราย	ดังนี้	1)	ตรวจสอบ

การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบการ 

ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	จ�านวน	395	ราย	 

และ	2)	ตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต่�า	จ�านวน	172	ราย	

ผลการตรวจสอบปรากฏว่า	 มีธุรกิจต่างด้าวไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	จ�านวน	92	ราย	ดังนี้	1)	ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน 

การถา่ยทอดเทคโนโลยใีหต้รวจสอบ	จ�านวน	81	ราย	(รอ้ยละ	88)	 

และ	2)	ไมน่�าสง่ทนุขัน้ต่�าเข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวนและ

ระยะเวลาที่ก�าหนด	จ�านวน	11	ราย	(ร้อยละ	12)

อนึ่ง	 ในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินตามแผนงาน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้	เช่น

•	 การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้

เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าประเภทวัตถุดิบและ

สว่นผสมทใีช้ในการผลติเบเกอร่ีและวธิกีารน�าสนิคา้

ไปใช้

•	 การจัดส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ

ในต่างประเทศ	 เช่น	 การพัฒนาการออกแบบ

แม่พิมพ์และเทคโนโลยีการผสมพลาสติกพีพีและ

พีอี	 ให้เป็นวัตถุดิบใหม่	 การรออกแบบสายไฟที่

ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าและสัญญาณในรถยนต์	 (Wire	

Harness	Design)	หลักสูตรการเงินในกระบวนการ

ค้าระดับสากล	เป็นต้น

•	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนา

บริการใหม่ออกสู่ตลาด	 คือ	 การพัฒนาเว็บไซต์ที่

จะช่วยอ�านวยความสะดวกและยกระดับการรักษา

ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลในการช�าระ

ราคาของลูกค้า/ผู้ใช้งานโปรแกรมหรือส่ือสาร

สนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิตอลต่างๆ

•	 Technical/knowledge	support	from	experts	from	

overseas or getting trainings at the country of origin

•	 Educational	and/or	academic	support	provided	

to the involved educational institute or any other 

relevant institution

• Trainings in such forms as seminar and 

workshop.

1.4 Results of foreign business inspection  
in 2018.

The	 inspection	 conducted	 on	 567	 foreign	 entities	

includes:-	 1)	 inspection	 of	 business	 operation	 and	

implementation	of	technology	transfer	plan	(395	entities)	and	

2)	inspection	of	minimum	capital	remittance	(172	entities).

According	 to	 the	 inspection	 results,	 92	 entities	

contravened	the	law	by:-	1)	Not	submitting	for	inspection	a	

written	proof	of	technology	transfer	(81	entities	or	88%);	and	

2)	failing	to	remit	a	compulsory	minimum	amount	of	capital	

within	the	designated	period	(11	entities	or	12%).

The	 following	 are	 the	 examples	 of	 the	 inspected	

implementation	of	technology	transfer	plan;

•	 The	 arrangement	 to	 bring	 in	 experts	 from	

overseas	to	teach	Thai	staff	about	the	properties	

of raw materials and ingredients for bakery and 

how to use them.

•	 Arranging	 overseas	 trips	 for	 Thai	 staff	 to	

acquire	from	foreign	experts	such	as	skills	and	

knowledge of the mold design and technology 

to	 create	 new	 raw	materials	 from	PP-and-PE	

mixture,	 the	 wire	 harness	 design,	 finance	 in	

international	trade,	etc.

•	 Arranging	for	Thai	personnel	to	participate	in	a	

project	to	develop	and	launch	new	service	to	the	

market	–	i.e.,	the	development	of	website	that	is	

more convenient to users and boasts enhanced 

security of personal information when making 

payment or the development of various forms 

of digital media.
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ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและเงื่อนไขที่ก�าหนด
และการด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Inspection Results of Business Operation Based on the Permitted Terms
and Prescribed Conditions and Implementation of Technology Transfer Plan

หมายเหตุ:	 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือ	 ไม่ปฏิบัติตาม 

หนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 	 

หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง	 หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน	 

ทั้งนี้	มีบทก�าหนดโทษคือ	ปรับไม่เกินห้าพันบาท

Remark:	Non-compliance	with	law	means	a	failure	to	

follow instructions written in the Registrar’s or the competent 

official’s	letter,	a	failure	to	disclose	true	information,	or	a	

failure to provide documents or evidence. The penalty for 

non-compliance	with	law	is	a	fine	not	over	THB	5,000.

ผลการตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทย
Inspection Results of Minimum Capital Remittance

ปฏบิตัติำมกฎหมำย
Fully compliance with law

ราย
entities314

ไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย
Non-compliance with law

ราย
entities81

79%21%
ราย
entities395

จ�านวนรายท่ีตรวจสอบ
The number of entities  

being inspected

ปฏบิตัติำมกฎหมำย
Fully compliance with law

ราย
entities161

ไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย
Non-compliance with law

ราย
entities11

94%6%
ราย
entities172

จ�านวนรายท่ีตรวจสอบ
The number of entities  

being inspected

•	 การสนับสนุนด้านการศึกษา	 ได้แก่	 สนับสนุน

สินค้าสร้างอาคาร	 ( เช่น	 กรณี เกิดภัยพิบัติ  

แผ่นดินไหว,อุทกภัย)	 และจัดสัมมนาให้ความรู้	 

ให้แก่	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	(วสท.)

•	 Providing	 educational	 support	 –	 i.e.,	 giving	 a	

contribution	to	building	new	facilities	(e.g.	in	the	

earthquake	or	flood	devastated	areas),	hosting	

educational seminars for the Engineering Institute 

of Thailand.
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2. การตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมให้ 
คนไทยท�าธุรกรรมอ�าพรางแทน เ พ่ือหลีกเ ล่ียง 
การประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (Nominee)

2.1 การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบ
ตามแผนงานประจ�าปี

ในปี	พ.ศ.	2561	กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบนอมินี 

ได้แก่	 นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	 50		

จ�านวน	6,380	ราย	ซึ่งประกอบธุรกิจ	3	กลุ่มธุรกิจ	ได้แก่	ธุรกิจ

ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว	 ธุรกิจค้าที่ดิน

และอสังหาริมทรัพย์	และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ผลการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี

1)	 นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายใน

ลกัษณะนอมนิ	ี	จ�านวน	6,250	ราย	(รอ้ยละ	97.96)	

เนื่องจากนิติบุคคลช้ีแจงการประกอบธุรกิจแล้วไม่

พบข้อสังเกต	และไม่พบการกระท�าผิด

2)	 นิติบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะ

นอมนิ	ีกลา่วคอืคนไทยอาจมพีฤตกิรรมในลกัษณะ

ใหค้วามชว่ยเหลอื	หรอืสนบัสนนุ	หรอืรว่มประกอบ

ธุรกิจกับคนต่างด้าว	 หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว	

และนิติบุคคลมีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	ซึง่อาจเขา้ขา่ยมคีวามผดิตามมาตรา	36	

และมาตรา	 37	 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 จ�านวน	 2	 ราย	

(ร้อยละ	 0.03)	 คือ	 ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจ

ให้เช่ายานพาหนะ	 โดยได้พิจารณาส่งข้อมูลให้ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการสืบสวนสอบสวน

ต่อไป

3)	 นิติบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก	ไม่ชี้แจง

ข้อเท็จจริงและไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	

จ�านวน	128	 ราย	 (ร้อยละ	 2)	 ด�าเนินคดีความผิด

ฐานฝ่าฝืนค�าสั่งสารวัตรบัญชี	 และหมายเหตุใน

หนังสือรับรองว่า	 “นิติบุคคลนี้ไม่จัดส่งบัญชีและ/

หรอืไมช่ีแ้จงการจดัท�าบญัช	ีรอบปบีญัชี	2559	หรอื	

2560”	พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้กรมสรรพากร

2. Investigation into Il legal Nominee 
Shareholding to Circumvent the Foreign Business 
Act B.E. 2542 (1999)

2.1 Nominee Shareholding Investigation As 
Per Annual Plan

In	 2018	 the	 subject	 of	 investigation	 concerning	

nominee	shareholding	consisted	of	6,380	Thai	juristic	entities	

with	foreign	shareholding	less	than	50%	in	3	target	business	

sectors	–	i.e.,	tourism	and	tourism-related	business,	land	

and	immovable	property	trading,	and	business	relating	to	

agricultural. 

Results of investigation as per annual plan

1)	 6,250	 entities	 (97.96%)	 showed	 no	 conduct	

suspicious	 of	 nominee	 shareholding;	 a	 juristic	

person	clarified	the	business	operation,	and	no	

offense.

2)	 2	 entities	 (0.03%)	 were	 found	 engaging	 in	

suspicious	conduct	of	nominee	shareholding,	i.e.	

sales	of	food	and	beverage,	and	vehicle	rental.

It is likely that there are some Thai nationals 

assisting	in,	aiding	and	abetting,	or	participating	

in foreigners’ business activities or acting as 

their nominee. This type of conduct is regarded 

as	 an	 offense	 under	 Sections	 36	 and	 37	 of	

the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999).	At	

present it is in the process of collecting evidence 

before	referring	it	to	the	Department	of	Special	

Investigation	for	more	in-depth	investigation.

3)	 128	entities	(2%)	failed	to	follow	the	instructions	

given	in	the	authority’s	notice,	failed	to	disclose	

the	information,	and	failed	to	submit	documents	

for	examination	by	the	responsible	officials.	The	

affidavits	of	these	entities	were	marked	with	“This	

juristic	person	fails	to	submit	accounting	books	

and/or	 fails	 to	 provide	 bookkeeping-related	

explanation	 for	 the	 accounting	 year	 2016	 or	

2017”,	also	notify	to	the	Revenue	Department.	



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

41

ผลการตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี พ.ศ. 2561
Results of Nominee Shareholding Investigation As Per 2018 Annual Plan

2.2 การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบ
เฉพาะกิจตามนโยบาย

การตรวจสอบนอมินี	 กรณีการตรวจสอบเฉพาะกิจ 

ตามนโยบาย	 เป็นการตรวจสอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพืชผล

ทางการเกษตร	ได้แก่	ธุรกิจที่ประกอบกิจการโรงคัดแยก	บรรจุ

พืชผัก	 ผลไม้	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบในลักษณะบูรณาการร่วม

กับส�านักงานพาณิชย์จังหวัด	ในพื้นที่	3	จังหวัด	ได้แก่	จันทบุรี	

ระยอง	(11	ราย)	และชมุพร	(15	ราย)	ตรวจสอบทัง้สิน้		26	บรษิทั	

ผลการตรวจสอบ	 ไม่พบการกระท�าความผิดตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542

2.2 Ad Hoc Investigation of Nominee Shareholding 
As Per Policy

Ad	hoc	investigation	of	nominee	shareholding	as	per	

policy	was	specifically	conducted	on	those	in	the	business	

relating	to	agricultural	crops,	that	is,	the	vegetable	and	fruit	

grading,	 sorting,	 and	 packing	 houses.	 The	 investigation	

is	the	collaboration	between	the	Department	of	Business	

Development	 and	 the	Office	 of	 Commercial	 Affairs	 in	 3	

provinces	of	Chanthaburi,	Rayong,	and	Chumphon.	A	total	

of	26	companies	undergoing	the	investigation.

Results:	No	commission	of	offense	under	the	Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)	is	found.

97.96%

2%

0.03%

ราย
entities6,380

จ�านวนรายท่ีตรวจสอบ
The number of entities  

being inspected

ไมม่พีฤตกิรรมนำ่สงสยัเข ำ้ขำ่ยนอมนีิ
No suspicious conduct of 
nominee shareholding

ราย
entities6,250

ไมส่ง่เอกสำรหลักฐำนใหต้รวจสอบ
Not submitting evidence for 

inspection
ราย
entities128

มพีฤตกิรรมนำ่สงสยัเข ำ้ขำ่ยนอมนีิ
Having suspicious conduct of 

nominee shareholding

ราย
entities2
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บทที่ 5 Chapter 5
สภาวการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย  
ที่สนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Thailand’s Foreign Business Situation in Favor of National Economic 
Growth

1. แนวโน้มธุรกิจท่ีคนต่างด้าวจะมาขออนุญาต 
ในปี พ.ศ. 2562

ในปี	 พ.ศ.	 2561	 นี้ภาพรวมของการอนุญาตให้ 

คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 มีจ�านวน	 272	 ราย	

เมื่อเทียบกับ	ปี	พ.ศ.	2560	ที่ผ่านมาจ�านวน	270	ราย	อย่างไร

ก็ตามการเพ่ิมขึ้นดังกล่าวไม่ได้มีนัยส�าคัญ	 เนื่องจากธุรกิจ 

ที่เข้ามาลงทุนส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการในรูปแบบใหม่	 เป็น

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐ	ที่ต้องใช้

เงินลงทุนสูง	 กล่าวคือ	มีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 58	

อาทิ	การออกแบบทางวิศวกรรมและการติดตั้งเหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 บริการออกแบบ	 จัดหา	

ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 บริการเกี่ยวกับ

โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมและด้านพลังงาน	เป็นต้น

แนวโน้มจ�านวนการยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	 ในปี	 2562	 จะเพ่ิมขึ้นจากปี	 2561	 ถึงแม้ว่า

ธรุกจิบรกิารบางประเภท	จะถกูถอดออกจากบญัชทีา้ยพระราช

บัญญัติฯ	ไปแล้วก็ตาม	เช่น	ธุรกิจสถาบันการเงิน	ธุรกิจบริการ

เปน็ส�านกังานผูแ้ทน/ส�านกังานภมูภิาค	เปน็ตน้	โดยการเพิม่ขึน้

ของการขออนญุาตดงักลา่ว	อาจมาจากปจัจยัท่ีชว่ยกระตุน้ตอ่

การตัดสินใจในการลงทุนของชาวต่างชาติ	จากนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุน	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ชาติ	

20	ปี	ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ซึ่ง

มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขัน

ได้	รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	 

โดยมีการลงทุนในบริการฐานความรู้ข้ันสูงใหม่	 ที่เอ้ือต่อการ

ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ	 ตลอดจนการผลักดัน

นโยบาย	 Thailand	 4.0	 ท�าให้มีการลงทุนในธุรกิจบริการที่มี

ความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	First	S-Curve	และ	

New	S-Curve	มากขึ้น

1. Outlook of Foreigners Applying for Business 
Permission in 2019

In	2018,	the	number	of	foreigners	granted	permission	

to	do	business	have	slightly	increased	from	270	in	2017	

to	272	such	 increased	were	not	significant	however	 the	

foreign	investment	capital	increased	by	58%.	The	majority	

of	businesses	are	in	the	new	services,	and	the	services	that	

related to the government’s target industries and usually 

require	massive	capital	investment	e.g.	engineering	design,	

structural	steel	and	concrete	work	installation,	machinery	

and	equipment	design,	supply,	production	and	installation,	

engineering	and	energy	infrastructure-related	services,	etc.

It is anticipated that the number of foreign business 

applications	in	2019	will	be	increased	from	the	year	2018.	

Even though certain business categories have already been 

removed	 from	 the	 list	annexed	 to	 the	Act,	e.g.	 financial	

institution	business,	service	business	as	a	representative/

regional	 office,	 etc.	 Such	 increase	 will	 be	 projected	

base on the important government’s policies in favor of 

investment;	 i.e.	 the	 20-Year	 National	 Strategy	 that	 puts	

great emphasis on enhancing the nation’s competitiveness 

through	investment;	the	12th	National	Economic	and	Social	

Development	Plan	that	puts	emphasis	on	investment	in	new,	

advanced knowledge base services conducive to the growth 

of	manufacturing	and	service	sectors;	as	well	as	Thailand	

4.0	policy	aiming	to	create	a	value-based	economy	that	

put great emphasis on the service businesses that related 

to	the	First	S-Curve	and	New	S-Curve	industries.
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Last	year,	Foreign	Business	Commission	approved	

and granted licenses for business categories which mostly 

related	to	the	target	industries.	Commission’s	consideration	

would facilitate the foreign investors to complete and 

support	their	core	businesses,	aforesaid	businesses	such	

as	petroleum	exploration	and	drilling	service,	as	well	as	the	

design,	installation	and	commissioning	of	combined	cycle	

power	plant	for	Sriracha	power	plant	project	etc.		Last	but	

not	least,	the	other	thing	that	may	play	a	significant	role	

in spurring foreign investors’ decisions to start business in 

Thailand is the development of infrastructure in the Eastern 

Economic	Corridor	(EEC)	zone.

2. Eastern Economic Corridor (EEC) Project 
Affecting Foreign Investment Decision-Making

The	special	economic	zone,	or	generally	known	as	

Eastern	Economic	Corridor	(EEC),	is	the	geography-based	

development ambitions pursued after the success of 

Eastern	Seaboard	Project,	aiming	at	promoting	investment,	

taking	 the	 country’s	 industrial	 stature	 to	 new	 heights,	

and	enhancing	Thailand’s	long-term	competitiveness	and	

economic	growth.	Covering	key	areas	of	3	eastern	provinces	

–	Chon	Buri,	Rayong,	and	Chachoengsao	–	the	EEC	has	all	

necessary qualities to proclaim itself the region’s dominant 

logistics	hub	for	it	sits	in	the	prime	location	well	known,	by	

most	investors	around	the	world,	as	the	ASEAN’s	central	

zone	of	industrial	development	as	well	as	sea	transportation	

hub.	Furthermore,	many	provinces	in	the	eastern	of	Thailand	

have	 long	been	 serving	 as	 a	major	manufacturing	base	

with	potential	 to	become	a	production	base	 for	10	new	

target	 industries:-	 Next-Generation	 Automotive,	 Smart	

Electronics,	 High-Income	 Tourism	 and	Medical	 Tourism,	

Efficient	Agriculture	and	Biotechnology,	Food	 Innovation,	

Automation	and	Robotics,	Aerospace,	Bio-Energy	and	Bio-

Chemicals,	Digital,	and	Medical	and	Healthcare.	Therefore,	

EEC	area	is	one	of	the	most	perfect	location	for	investment	

from both domestic and global investors. 

Metaphorically	 speaking,	 EEC	 will	 become	 one	

of the key engines driving Thailand’s investment and 

การอนุญาตของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวในปีที่ผ่านมา	 จะเป็นการอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยท�าให้

การประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติท�าได้อย่างครบวงจร	

สามารถสนบัสนุนธุรกจิหลกัได้อยา่งตอ่เนือ่ง	อาท	ิบรกิารส�ารวจ 

ขุดเจาะปิโตรเลียม	 บริการออกแบบ	 ติดต้ัง	 ทดสอบ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	 ส�าหรับโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าศรีราชา	 เป็นต้น	 รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	

เป็นต้น	ซึ่งถือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและ

มีีส่วนช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจ

ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

2. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ที่มีผลต่อการ
ลงทุนของคนต่างด้าว

เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ	 หรือ	 “โครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	:	Eastern	Economic	Corridor	หรือ	

EEC)	 เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส�าเร็จมาจาก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 Eastern	 Seaboard	

โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อส่งเสริมการลงทุน	 ยกระดับ

อุตสาหกรรมของประเทศ	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

และท�าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว	 ด้วยท�าเล

ที่ต้ังที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ

ภูมิภาค	 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายที่ส�าคัญในภาคตะวันออก	

3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	ซึ่งเป็น

พื้นที่ที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก	 เป็นพื้นที่ชั้นน�าในการพัฒนา

อตุสาหกรรมของอาเซียน	อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ทาง

เรอืของอาเซียน	นอกจากนี	้พืน้ทีภ่าคตะวนัออกยงัเปน็ฐานการ

ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ	 และมีศักยภาพสูงในการ 

ส่งเสริมให้เป็นฐานการผลิตส�าหรับ	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	

ซึ่งประกอบด้วย	 ยานยนต์สมัยใหม่	 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 

การแปรรูปอาหาร	 หุ่นยนต์	 การบินและโลจิสติกส์	 เชื้อเพลิง

ชวีภาพและเคมีชวีภาพ	ดจิทิลั	การแพทยแ์ละสขุภาพครบวงจร	

ดังน้ัน	 พื้นท่ี	 EEC	 จึงถือเป็นพ้ืนที่ซ่ึงเหมาะแก่การลงทุนจาก 

นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยที่	 EEC	 เปรียบเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม

ภาคการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย	 ให้ทันกับพลวัต
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เศรษฐกิจโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่	 Digital	 Economy	

ดังนั้น	 ภาครัฐจึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ

ขยายตัวการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่	EEC	เพื่อให้การพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ในพื้นที่	 EEC	 เกิดผล	อาทิ	 โครงการ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม	 3	 สนามบิน	 (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- 

อู่ตะเภา)	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด	 หรือการให้แรงจูงใจผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษี	

เปน็ตน้	นอกจากนี	้รัฐยงัมกีารเสรมิสรา้งศกัยภาพองไทยในด้าน

การวจิยัและพฒันา	(Research	and	development:	R&D)	โดยเนน้

การวจิยันวตักรรม	เชน่	นวตักรรม	Automotive	Robotic	ส�าหรบั

ต่อยอดอุตสาหกรรมด้ังเดิม	 การวิจัยอวกาศและอุตสาหกรรม

ดิจทิลั	เปน็ตน้	สิง่ตา่งๆ	เหลา่นีจ้ะเปน็ปจัจัยใหเ้กดิการลงทนุจาก

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเพ่ิมขึน้	รวมถงึไดร้บัการถา่ยทอด

นวัตกรรมจากต่างชาติ	 ทั้งน้ีมีการคาดการณ์ว่าการลงทุนใน	

EEC	 จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ	 5	 ต่อปี	 

สร้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการประมาณ	 

1	แสนอัตราต่อปี	ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า	10	ล้านคนต่อปี	และ

สร้างฐานรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า	4.5	แสนล้านบาทต่อปี	ดังนั้น	

โครงการ	EEC	จงึเปน็ความหวงั	ในการทีจ่ะขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ไทยให้ก้าวสู่	Thailand	4.0	ได้อย่างแท้จริง	

การผลักดันของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่	EEC	จะ

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองหลายประเภท	

โดยเฉพาะธุรกิจบริการ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอุตสาหกรรม 

เป้าหมายจะเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งจากข้อมูลสถิติของนักลงทุน 

ต่างชาติที่ขออนุญาตการประกอบธุรกิจภายใต้การก�ากับของ	

พ.ร.บ.	การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ในพื้นที่

จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	ในช่วงปี	2561	มีจ�านวน

ทั้งสิ้น	56	ราย	และมีเงินลงทุนรวม	2,047	ล้านบาท	โดยธุรกิจ

ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจบริการอื่น	คือธุรกิจบัญชีสาม	(21)	อาทิ	

การส�ารวจขดุเจาะปโิตรเลยีม	การซอ่มแซมบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอื	

เครือ่งจกัรและอปุกรณ	์เปน็ตน้	และนกัลงทนุตา่งชาต	ิ3	อนัดบั

แรกในพื้นที่	EEC	ได้แก่	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และสิงคโปร์

economic growth in tune with the dynamic of today’s global 

development	of	digital	economy.	Having	recognized	this	fact,	

the government set out to develop infrastructure necessary 

for	the	expansion	of	investment	in	EEC	region	to	ensure	

that	all	efforts	put	into	the	development	of	target	industries	

in	this	zone	will	yield	results.	The	infrastructure	development	

includes	a	project	of	high-speed	trains	interlinking	3	main	

airports	(Don	Muang	–	Suvarnabhumi	–	U-Tapao	Airports).	

International	 U-Tapao	 Airport	 Development	 Project,	

Laem	 Chabang	 Port	 and	Maptaphut	 Industrial	 Terminal	

Development	Project,	 tax	privilege	 incentives,	and	more.	 

In	addition,	the	government	has	strengthened	its	research	

and development capabilities. Focus on innovative research 

in	such	fields	as	Automotive	Robotic	that	could	help	upgrade	

Thailand’s	existing	industries,	aerospace,	and	digital	industry.	

All	of	this	will	effectively	spur	inflow	of	investment	both	from	

national	and	foreign	sources,	not	to	mention	the	benefits	

Thailand will gain from the transfer of technology. It has 

been	forecasted	that	 forthcoming	 investment	 in	EEC	will	

make Thailand’s economy grow at an annual rate of around 

5%,	boost	employment	in	both	manufacturing	and	service	

sectors	around	100,000	jobs	per	year,	attract	over	10	million	

tourists	a	year,	and	help	raise	population	income	not	less	

than	THB	4.5	hundred	billion	a	year.	It	is	no	exaggeration	

to	 say	 that	 EEC	 gives	 a	 sense	 of	 hopefulness	 that	 the	

transformation of the country’s economic platform into 

Thailand	4.0	will	be	successful.

The	government’s	efforts	put	into	the	development	

of	 public	 infrastructure	 and	 amenities	 in	 ECC	 region	

will stimulate ongoing investment in many categories 

of	 business,	 especially	 service	 business	 relating	 to	 the	

government’s	 target	 industries.	 According	 to	 the	 official	

statistics,	the	number	of	foreign	entities	applying	for	business	

permission,	as	required	by	the	Foreign	Business	Act	B.E.	

2542	 (1999),	 in	Chon	Buri,	Rayong,	and	Chachoengsao	

in	2018	 is	56	–	the	top	3	are	Japanese,	South	Korean,	

and	 Singaporean	 entities	 –	 with	 a	 total	 of	 THB	 2,047	

million in investment capital. Most of these businesses fall 

into	List	3	(21):	Other	Service	Businesses,	e.g.	petroleum	

exploration	and	drilling	service,	machinery,	equipment	and	

tools	maintenance	service,	etc.
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ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
Overview of Foreign Business Permission in Chon Buri, Rayong, and Chachoengsao

56 2,047จ�ำนวนกำรอนญุำตทัง้หมด
Number of foreigners receiving 
permission

เงนิลงทนุทีใ่ช ้ 
ในกำรประกอบธรุกจิ
Investment capital

ราย
entities

ลา้นบาท
million baht 

บริกำร
Services

คู่สัญญำภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ
Service business to which a government 
agency/a state enterprise is a party

บริกำรให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
(บริการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี/กฎหมาย  
ให้เช่าพื้นที่แก่ บ.ในเครือ/ในกลุ่ม)
Services to affiliated and intra-group 
(lending service, accounting/legal service, 
space leasing to affiliated/intra-group enti-
ties)

13
รำย
entities

23%

29
รำย
entities

52%

1
รำย
entities

2%

13
รำย
entities

23%

40%
    ให้เช่า (ที่ดิน/อาคาร/เครื่องจักร)

        Leasing (land/building/ 
            machinery)

7%
บริการทางบัญชี

Accounting service

7%
รับจ้างผลิต

Make-to-order  
manufacturing 13%

ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
(เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์)

Repair and maintenance
(machinery, equipment and tools)

100%

นำยหน้ำ/ค้ำปลีก/ค้ำส่ง
(นายหน้าในการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ/
ค้าปลีกค้าส่งเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ)
Brokerage/Retail/Wholesale
(Goods-and-service brokers/
wholesale&retail of industrial machinery)

2.

3.

4.

1.

33%
อื่นๆ (เช่นส�ารวจขุดเจาะปิโตรเลียม/ 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า เป็นต้น)

Others (e.g. petroleum  
exploration and drilling/

consulting service, etc.)
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นายหน้า/ 
ค้าปลีก/ค้าส่ง  
Brokerage/
Retail/ 
Wholesale

ราย
entities10

29%

ซ่อมแซม
บ�ารุงรักษา
Repair and 
maintenance

นายหน้า/
ค้าปลีก
Brokerage/
Retail

บริการให้แก่บริษัท
ในเครือในกลุ่ม
Services to 
affiliated and 
intra-group

คู่สัญญา
ภาครัฐ
Service 
business 
to which a 
government 
agency is a 
party

บริการทาง
บัญชี 
Accounting 
service

บริการอื่น 
Others

ราย
entities4 ราย

entities6ราย
entities3ราย

entities2ราย
entities1ราย

entities1
23% 35%18%12%6%6%

ระยอง Rayong

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในพื้นที่ EEC รายจังหวัด
Foreign Business Permission in EEC Region by Individual Province

ชลบรุี Chon Buri

ให้เช่า  
Leasing

บริการอื่น 
Others

รับจ้างผลิต 
Make-to-order 
manufacturing

บริการให้แก่บริษัทใน
เครือในกลุ่ม
Services to affiliated 
and intra-group

ราย
entities10ราย

entities9ราย
entities5ราย

entities1
29%26%14%2%

ฉะเชิงเทรำ Chaochoengsao

ให้เช่า  
Leasing

ค้าปลีก  
Retail

บริการอื่น 
Others

ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
Repair and  
maintenance

ราย
entities1ราย

entities1ราย
entities1ราย

entities1
25% 25%25%25%

ชลบรุี Chon Buri

ระยอง Rayong

ฉะเชิงเทรำ Chaochoengsao
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คนต่างด้าว 3 อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC
Top 3 Foreigners investing in EEC region

หมายเหตุ:	 มีประเทศที่ลงทุนในพื้นที่	 EEC	 ทั้งส้ิน	 

8	ประเทศ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	เนเธอร์แลนด์	จีน	

มาเลเซีย	ไต้หวัน	สิงคโปร์	และเยอรมนี

Remark:	Foreigners	investing	in	EEC	region	are	from	

8	countries	–	i.e.,	Japan,	Republic	of	Korea,	the	Netherlands,	

China,	Malaysia,	Taiwan,	Singapore,	and	Germany.	

3 อันดับแรก ลงทุนรวม 1,844 ล้ำนบำท
คิดเป็น 90% ของเงินลงทุนทั้งสิ้น
(2,047 ล้ำนบำท)
Combined investment by the top 3 is  
THB 1,844 million, or 90% of total investment 
capital (THG 2,047 million). 

1,400252192 ล ้านบาท
Million baht

ล ้านบาท
Million baht

ล ้านบาท
Million baht

9% 12% 68%

ญี่ปุ่น
Japan
31 ราย/entities

เกาหลีใต้
South Koreans 
4 ราย/entities

6%

55%

13%

7%

สิงคโปร์
Singaporeans 
7 ราย/entities

แนวโน้มการลงทุนในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าจะ

เป็นการลงทุนในกลุ่มการบินและโลจิสติกส์มากขึ้น	 เนื่องจาก

เป็นช่วงของการเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับนักลงทุน	โดยการพัฒนาสนามบินนานาชาติ

อู่ตะเภา	ให้เป็นมหานครแห่งการบินภาคตะวันออก	โดยมีการ

เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	 รวมทั้ง

ผลักดันการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมาสู่

ภมูภิาค	อันจะสง่ผลใหก้ารลงทุนในธรุกจิบริการทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นด้วย	 อาทิ	 ธุรกิจบริหาร

จัดการหรือให้เช่าอาคารคลังสินค้า	ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	

ศนูยฝ์กึอบรมดา้นการบนิ	การค้าปลกีสนิคา้ในรา้นปลอดอากร	

เป็นต้น

ในกรณีท่ีธุรกิจบริการในกลุ่มการบินและโลจิสติกส์ 

ดังกล่าวข้างต้นนั้น	 หากนักลงทุนต่างชาติจะด�าเนินการใน

เขตพื้นที่	 EEC	 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงาน 

It has been forecasted that most of the investment 

will be concentrated in the aviation and logistics sectors 

for the government is currently accelerating its spending 

on essential infrastructure in order to secure investors’ 

confidence,	along	with	the	rollout	of	a	captivating	project	

–	i.e.,	Project	of	Special	Eastern	Economic	Corridor	Zone:	

Eastern	 Airport	 City	 (U-Tapao	 Airport).	 This	 project	 is	

intended	to	upgrade	U-Tapao	Airport	 to	become	one	of	

Thailand’s main commercial international airports facilitating 

transits of passengers Following the upgrade of the airport’s 

capacity,	the	region’s	competitiveness	in	trade	is	likely	to	

reach	new	heights)	network	of	integrated	passenger-and-

cargo transportation systems. The airport improvement will 

help	 rejuvenate	 the	 region’s	 tourism	 and	manufacturing	

sectors,	resulting	in	more	investment	in	the	related	service	

businesses	e.g.	warehouse	management	or	rental	service,	
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aircraft	 maintenance	 service,	 aviation	 training	 service,	 

duty-free	retail	business,	etc.

In case of foreigners who will invest and operate the 

business services that related to the aviation and logistics 

sectors	 e.g.	 aircraft	 maintenance	 service,	 warehouse	

management	or	rental	service,	etc.	in	the	EEC	zone,	they	

may	apply	 for	Foreign	Business	Certificate	 if	 the	applied	

for business is under the BOI’s investment promotion 

scheme	and	submitted	directly	to	the	Director	General	of	

the	Department	of	Business	Development	as	prescribed	

in	 Section	 12;	 or	 if	 the	 applied	 for	 business	 has	 been	 

pre-approved	by	the	government	whereby	the	applications	

shall	be	submitted	directly	to	the	Director	General	of	the	

Department	 of	 Business	 Development	 as	 prescribed	 in	

Section	11.

If the foreigners want to do the business services 

which	 undertaken	 by	 the	 Foreign	 Business	 Act,	 B.E.	

2542	(1999)	in	the	EEC	zone,	and	those	businesses	are	

not	under	the	BOI’s	 investment	promotion	scheme,	they	

have to get permission for the Foreign Business License. 

Therefore,	 the	 Foreign	 Business	 Commission	 plays	 an	

important role in allowing the establishment of a full range of  

business-related	 international	 investor	 relations	 in	 the	

EEC	area.	Mainly	supporting	the	core	business.	This	is	a	

consistent and supportive policy. It is an important part of 

stimulating the economy and enhancing the competitiveness 

of	Thailand	to	enter	the	Thailand	4.0	era	effectively.

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ	(BOI)	แลว้	นกัลงทนุตา่งชาตนิัน้

กส็ามารถเข้ามาแจง้ขอรบัหนงัสอืรบัรองการประกอบธรุกจิของ

คนตา่งดา้วตอ่อธบิดกีรมพฒันาธรุกิจการคา้	ตามมาตรา	12	ได	้ 

หรือในกรณีที่ธุรกิจบริการน้ันเป็นธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจาก

รัฐบาล	ก็สามารถแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ตามมาตรา	 11	

ได้เช่นเดียวกัน

แตห่ากนักลงทนุตา่งชาต	ิประสงคจ์ะด�าเนนิธรุกจิบริการ

ภายใตก้ารก�ากบัของ	พ.ร.บ.	การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	

ในเขตพื้นที่	EEC	และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	นักลงทุน

ต่างชาตกิจ็�าเปน็ตอ้งมายืน่ขอใบอนุญาต	โดยผา่นการพจิารณา

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ดังนั้น 

จงึถอืไดว้า่คณะกรรมการการฯ	มบีทบาทส�าคญัในการพจิารณา

อนุญาตให้การประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่	 EEC	 ด�าเนิน

การได้อย่างครบวงจร	 สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักได้อย่าง 

ต่อเนื่อง	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการด�าเนินการที่สอดคล้องและ

สนับสนุนนโยบายของรัฐ	 และเป็นส่วนส�าคัญในการกระตุ้น 

เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทยใหก้า้วเขา้สูย่คุ	Thailand	4.0	ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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Annual Report 2018
Foreign Business under the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
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รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561

1.	 นายบุณยฤทธิ์		กัลยาณมิตร1	 ประธานกรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2.	 นางปัทมา		เธียรวิศิษฎ์สกุล	 กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.	 นายนฤตม์		เทอดสถีรศักดิ์2	 กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4.	 พลเรือเอกปรีชาญ		จามเจริญ3	 กรรมการ

	 	 เจ้ากรมพระธรรมนูญ

	 	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5.	 นางศิริพร		เหลืองนวล	 กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

	 	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง

6.	 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

7.	 นายธนิตย์		อเนกวิทย์	 กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.	 นายกฤชเทพ		สิมลี	 กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	ด้านอ�านวยการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

9.	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	(ฝ่ายบริหาร)	 กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

10.	 รองปลัดกระทรวงแรงงาน	 กรรมการ

	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

1	 นายบุณยฤทธิ์		กัลยาณมิตร		ปลัดกระทรวงพาณิชย์		ประธานกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม		2561	–	ปัจจุบัน

	 นางนันทวัลย์		ศกุนตนาค		ปลัดกระทรวงพาณิชย์		ประธานกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม		2560	–	30	กันยายน	2561

2	 นายนฤตม์		เทอดสถีรศักดิ์		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		กรรมการ		ตั้งแต่	18	ธันวาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นางสาวดวงใจ		อัศวจินตจิตร์		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		กรรมการ		ตั้งแต่	20	ตุลาคม		2560	–	17	ธันวาคม	2560

3	 พลเรือเอกปรีชาญ		จามเจริญ		ผู้แทนกระทรวงกลาโหม		กรรมการ		ตั้งแต่	14	พฤศจิกายน	2560	–	ปัจจุบัน

	 พลเรือเอกกฤษฎา		เจริญพานิช		ผู้แทนกระทรวงกลาโหม		กรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2560



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

51

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561

11.	 นายเพิ่มสุข		สัจจาภิวัฒน์4	 กรรมการ

	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12.	 นายณัฐพล		ณัฎฐสมบูรณ์	 กรรมการ

	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

13.	 นายดำารง		ลิมาภิรักษ์	 กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

14.	 นายกำาจัด		รามกุล	 กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข	(ด้านสาธารณสุข)

	 	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

15.	 พลตำารวจตรี		ประสิทธิ์		เฉลิมวุฒิศักดิ์	 กรรมการ	

	 	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

16.	 ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 กรรมการ

17.	 นายพจน์		อร่ามวัฒนานนท์	 กรรมการ

	 	 รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

18.	 นายนำาชัย		เอกพัฒนพานิชย์	 กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19.	 นายกอบศักดิ์		ดวงดี	 กรรมการ

	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

20.	 นายธวัชชัย		โสภาเสถียรพงศ์	 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

21.	 นายศักดา	ธนิตกุล	 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

4	 นายเพิ่มสุข		สัจจาภิวัฒน์		ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		กรรมการ		ตั้งแต่	14	พฤศจิกายน	2560	–	ปัจจุบัน

			นายสมชาย		เทียมบุญประเสิฐ		ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		กรรมการ		ตั้งแต่	12	เมษายน	2560	–	30	กันยายน	2560
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5	 นายดุสิต		อุชุพงศ์อมร		ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง		กรรมการและเลขานุการ		ต้ังแต่	16	สิงหาคม	2561	–	ปัจจุบัน

	 นายธิติพันธุ์		เชื้อบุญชัย		ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง		กรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2559	–	15	สิงหาคม	2561

6	 นายนิลสุวรรณ		ลีลารัศมี		ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง		กรรมการและเลขานุการ		ต้ังแต่	16	สิงหาคม	2561	–	ปัจจุบัน

7 	นายวุฒิไกร		ลีวีระพันธุ์		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		กรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2561	–	ปัจจุบัน

	 นางกุลณี		อิศดิศัย		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		กรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2560	–	30	กันยายน	2561

22.	 นายวิชัย		เบญจรงคกุล	 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

23.	 นายดุสิต		อุชุพงศ์อมร5	 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

24.	 นายนิลสุวรรณ		ลีลารัศมี6	 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

25.	 นายวุฒิไกร		ลีวีระพันธุ์7	 กรรมการและเลขานุการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26.	 นายสาโรจน์		สุวัตถิกุล	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1.	 นายสาโรจน์		สุวัตถิกุล		 ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.	 นายสุริยนต์		ธัญกิจจานุกิจ	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.	 นายวีระ		พันธุ์พิศุทธิ์ชัย	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการลงทุน	4

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4.	 ผู้อำานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

6.	 นายนิพนธ์		บุญเพ็ง8			 อนุกรรมการ

	 	 วิศวกรช�านาญการพิเศษ

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

7.	 นายธเนส		เตชะเสน	 อนุกรรมการ

	 	 นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์

8.	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

9.		 นางสาวจิตรา	พงษ์พานิช			 อนุกรรมการ

	 	 นักวิชาการภาษีช�านาญการพิเศษ 

	 	 ผู้แทนกรมสรรพากร

10.	 ผู้อำานวยการสำานักการค้าบริการและการลงทุน	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11.	 นายหัตถศักดิ์		ณ		ป้อมเพ็ชร์	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

8	 นายนิพนธ์	บุญเพ็ง		ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	30	มีนาคม	2561	–	ปัจจุบัน

	 ผู้อ�านวยการส�านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา	1		ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	9	มิถุนายน	2557	–	29	มีนาคม	2561

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2561
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9	 นางปรารถนา	หัสมินทร์		ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		อนุกรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	28	สิงหาคม	2555	–	30	กันยายน	2561

12.	 นายวิฑูลรย์		ศิริวิโรจน์	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

13.	 นางสาวสิริมาศ		วัฒนะโชติ	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

14.	 นายองอาจ		พงศ์กิจวรสิน	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

15.	 นายขัติยา		ไกรกาญจน์	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

16.	 นายนิลสุวรรณ		ลีลารัศมี	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

17.	 พลตำารวจตรี	รัฐวิทย์		แสนทวีสุข	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

18.	 นายจักกพงศ์		ณ	บางช้าง	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

19.	 นางปัทมาวดี	บุญโญภาส	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20.	 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ9 		 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21.	 นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2561
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1.	 นางสาวอรจิต		สิงคาลวณิช	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

2.	 นายวุฒิไกร		ลีวีระพันธุ์10	 ประธานอนุกรรมการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.	 นายสาโรจน์		สุวัตถิกุล	 อนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4.	 นายสมบูรณ์		เฉยเจริญ11	 อนุกรรมการ

	 	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย	กระทรวงพาณิชย์

5.	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	 อนุกรรมการ

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6.	 นายวีระ		พันธุ์พิศุทธิ์ชัย	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

7.	 นางสาวชุลีพร		น่วมทนง	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

8.	 นายพจน์		อร่ามวัฒนานนท์	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

9.	 นายนำาชัย		เอกพัฒนพานิชย์	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.	 ผู้อำานวยการสำานักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน		 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11.	 นายณรงค์		งามสมมิตร	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมการค้าภายใน

12.	 นางสาวพิมพ์ชนก		วอนขอพร12	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ 
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2561

10	 นายวุฒิไกร		ลีวีระพันธุ์		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2561	–	ปัจจุบัน

	 นางกุลณี		อิศดิศัย		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2560	–	30	กันยายน	2561

11	 นายสมบูรณ์		เฉยเจริญ	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย	กระทรวงพาณิชย์	อนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2561	–	ปัจจุบัน

12	 นางสาวพิมพ์ชนก	วอนขอพร		ผู้แทนส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	12	กรกฎาคม	2561	–	ปัจจุบัน
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13	 นางอารีพร		จงวัฒนานุกูล		นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	29	มีนาคม	2561	–	ปัจจุบัน

14	 นางปรารถนา	หัสมินทร์		ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		อนุกรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	28	สิงหาคม	2555	–	30	กันยายน	2561

13.	 รศ.ดร.ชนินทร์		มีโภคี	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

14.	 ดร.ภาณุมาศ		สิทธิเวคิน	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.	 นางสุรางคณา		วายุภาพ	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

16.	 นางสาวสิริมาศ		วัฒนะโชติ	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	

17.	 นางอารีพร		จงวัฒนานุกูล13		 อนุกรรมการ

	 	 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

18.	 นางปัทมาวดี		บุญโญภาส	 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

19.	 นางปรารถนา		หัสมินทร์	14	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20.	 หัวหน้ากลุ่มวิชาการ		 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ 
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ทั้งนี้	 รายละเอียดสามารถดาวโหลด	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 ได้ท่ีเว็บไซต์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 (http://www.dbd.go.th)	 ภายใต้หัวข้อ	 “บริการข้อมูล/	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/กฎหมายและ

กฎระเบียบ”
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The Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

To	download	a	full	version	of	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999),	please	visit	the	Department	of	Business	

Development’s	website	(http://www.dbd.go.th)

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to 
proclaim that:

 Whereas it is expedient to revise the law on foreign businesses;

 Whereas it is aware that this Act contains certain provisions in 
relation to the restriction of rights and liberties of persons, in respect
of which section 29, in conjunction with section 35 and section 50 of  
the Constitution of the Kingdom of Thailand so permits by virtue of 
provisions of law;

 Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and 
consent of the National Assembly, as follows.

* Published in Government Gazette, Vol. 116, Part 123a, dated 4th December 1999.

FOREIGN BUSINESS ACT,
B.E. 2542 (1999)*

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX;
Given on the 24th Day of November B.E. 2542;

Being the 54th Year of the Present Reign.

Department of Business Development
Ministry of Commerce 3
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แนวทางการพิจารณาอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส�าหรับธุรกิจบางประเภท
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วจะพจิารณาค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบธุรกจิ	โดยใช้หลักการตามมาตรา	5	

แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วเปน็เกณฑก์ารพจิารณาโดยค�านงึถงึผลดีและ	ผลเสยีตอ่ความปลอดภยัและ

ความมั่นคงของประเทศ	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ศิลป

วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 การพลังงานและการรักษาส่ิงแวดล้อม	 การคุ้มครอง

ผู้บริโภค	ขนาดของกิจการ	การจ้างแรงงาน	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา		

ทั้งนี้	 แนวทางในการพิจารณาค�าขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ที่ก�าหนดไว้เป็นเกณฑ์ส�าหรับพิจารณา	12	ประเภทธุรกิจ	ดังนี้

1.	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน	(Representative	Office)

2.	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานภูมิภาค	(Regional	Office)

3.	 การให้บริการกับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ	(Service	Provided	to	Public	Sector/	State	Own	Enterprise)

4.	 การให้บริการกับบริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	(Service	Provide	to	Affiliated/	Group	Company)

5.	 การให้บริการติดตั้ง	ซ่อมแซม	บ�ารุงรักษา	(Repair	and	Maintenance	Service)

6.	 บริการให้เช่า	(Renting	Service)

7.	 บริการให้เช่าแบบลิสซิ่ง	(Leasing	Service)

8.	 บริการให้เช่าซื้อ	(Hire	Purchasing	Service)

9.	 บริการแฟ็กตอริ่ง	(Factoring	Service)

10.	บริการรับจ้างผลิต	(Contract-fee	Manufacturing	Service)

11.	บริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน	(Service	Provided	to	Private	Company	under	the	Contract)

12.	การค้าส่ง	(Wholesaling	Business)

รายละเอียด	 สามารถดาวโหลด	 เรื่อง	 เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	 ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	(http://www.dbd.go.th)	ภายใต้หัวข้อ	“บริการข้อมูล/	การประกอบธุรกิจของ	คนต่างด้าว/การขอประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว”
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The Basis for Foreign Business Permission Consideration Applicable  
to Specific Business Categories under the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

The	Foreign	Business	Commission	is	to	consider	foreigners’	applications	for	business	permission	based	on	the	

provisions	as	prescribed	in	Section	5	of	the	Foreign	Business	Act,	taking	into	account	the	benefits	and	harms	to	the	

national	safety,	security,	economic	and	social	development,	public	order	or	good	morals,	national	heritage	in	arts	and	

culture,	preservation	of	natural	resources,	energy	and	environment,	consumer	protection,	scale	of	business,	employment	

of	labor,	transfer	of	technology,	as	well	as	research	and	development.

The basis for foreign business permission consideration to be adopted as criteria for granting permission by the 

Foreign	Business	Committee	is	applicable	to	12	business	categories	as	follows.

1.	 Representative	office	service

2.	 Regional	office	service

3.	 Service	provided	to	governmental	body/state-owned	enterprise

4.	 Service	provided	to	its	own	affiliated/intra-group	companies

5.	 Installation,	repair	and	maintenance	service

6.	 To-let	service

7.	 Leasing	service

8.	 Hire-purchase	service

9.	 Factoring	service

10.	Make-to-order	or	contract-fee	manufacturing	service

11.	Service	provided	to	its	private	contracting	party

12.	Wholesale	trade

Criteria	for	the	consideration	of	foreign	business	permission	in	details	are	available	for	download	at	the	Department	

of	Business	Development’s	website	(http://www.dbd.go.th)
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