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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

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

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 ศึกษา	 รวบรวม	 และจัดท�ารายงาน

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในราชอาณาจักร

รวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อ

รัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการฯ	จึงได้จัดท�ารายงานการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวเป็นประจ�าทุกปีมาโดยล�าดับ	 ส�าหรับรายงาน

ประจ�าป	ีพ.ศ.	2562	(มกราคม-ธนัวาคม	2562)	จะประกอบดว้ย 

สารัตถะ	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

ของคนตา่งดา้ว	และแตง่ต้ังคณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอื

ปฏิบัติการด้านต่างๆ

นอกจากนี	้คณะกรรมการฯ	ยังมีบทบาทในการพัฒนา

แนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติฯ	 ให้มีความชัดเจน	 โปร่งใส	 

เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 

และสนับสนุนให้การพิจารณาค�าขออนุญาตมีความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทย

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	 2019	 Annual	 Report	 (January	 -	

December	2019)	which	consists	of	5	chapters,	the	summary	

is	outlined	below.

Chapter1. 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	 Foreigner	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	with	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	 and	 considered	 for	 approval	 in	

conformity	 to	 the	 nation’s	 economic	 development	 and	

enhanced	competitiveness	goals.
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คนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562

ในรอบปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 คนต่างด้าวยื่นค�าขอรับ 

ใบอนญุาตประกอบธรุกจิ	จ�านวน	697	ราย	แบง่เปน็	ใบอนญุาต 

การประกอบธรุกจิ	(มาตรา	17)	จ�านวน	217	ราย	หนงัสอืรบัรอง	

กรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	391ราย	และหนังสือรับรอง	

กรณีที่ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศ	89	ราย	ทั้งนี้ในปี	2562	นี้	คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต 

มีจ�านวนลดลงร้อยละ	 20	 ในขณะท่ีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	 103	 โดยประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด	

5	อันดับแรก	ได้แก่		ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	29)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	17)	

เยอรมน	ี (ร้อยละ	8)	 ฮ่องกง	 (ร้อยละ	6)	 และจีน	 (ร้อยละ	6)	 

โดยธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 ได้แก่	 ธุรกิจบริการให้แก่บริษัท 

ในเครือในกลุ่ม	 (ร้อยละ	 40)	 และการท�ากิจการนายหน้า/ 

การค้าปลีก/การค้าส่ง	(ร้อยละ	15)

ทัง้นี	้กรณท่ีีได้รบัการสง่เสรมิการลงทนุ	จ�านวน	391	ราย	

แบง่เปน็กรณทีีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุตามกฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิการลงทนุ	จ�านวน	357	ราย	และกรณไีดร้บัอนญุาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

จ�านวน	 34	 ราย	 โดยมีประเทศท่ีเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด	 

5	อันดับแรก	 ได้แก่	ญี่ปุ่น	สิงคโปร	์จีน	ฮ่องกง	และเยอรมัน	 

โดยธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 อาทิ	 การค้าปลีก/ค้าส่ง	 บริการ

รับจ้างผลิต	 นอกจากนี้	 คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาและความตกลงระหว่าง

ประเทศที่ไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี	 จ�านวน	 89	 ราย	 

ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	โดยลงทุนในธุรกิจ	

อาท	ิธรุกจินายหนา้ตวัแทน	คา้ปลกี	และคา้สง่	และธรุกจิบริการ 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	เป็นต้น

Chapter 2. Foreign Business Permission in 2019
In	 2019	 the	 number	 of	 foreigners	 applying	 for	

business	permission	was	697.	Out	of	this	number,	217	

applied	 for	 Foreign	 Business	 License	 under	 Section	

17,	391	applied	 for	Foreign	Business	Certificate	under	

the	 investment	promotion	 scheme,	 and	89	 for	 Foreign	

Business	Certificate	under	the	privilege	provisions	of	the	

treaties	or	international	agreements.	In	2019	the	number	

of	 foreigners’	 applications	 has	 decreased	 20%	 while	

the	foreign	investment	value	has	risen	103%.	The	top	5	

foreign	companies	investing	in	Thailand	are	from	Japan	

(29%),	 Singapore	 (17%),	 Germany	 (8%),	 Hong	 Kong	

(6%),	 and	 China	 (6%)	 and	 the	 business	 categories	 in	

which	foreigners	are	investing	most	are	ordinary	services	

provided	 to	affiliated	and	 intra-group	companies	 (40%)	

and	brokerage/retail/wholesale	(15%).

As	mentioned	earlier	that	there	were	391	foreigners	

granted	Foreign	Business	Certificate	 in	2019	under	the	

investment	promotion	scheme,	357	were	privileged	under	

the	law	on	investment	promotion	and	34	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,	China,	Hong	Kong	and	Germany	

and	 the	 business	 categories	 in	 which	 foreigners	 are	

investing	most	are	retail/wholesale	and	Original	Equipment	

Manufacturer.	As	also	mentioned	earlier	that	there	were	

89	 foreign	 entities	 holding	Foreign	Business	Certificate	

under	the	privilege	provisions	of	the	treaties	or	international	

agreements	under	which	Thailand	is	a	part	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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บทท่ี 3 การทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2562

ในปี	พ.ศ.	2562	คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ได้พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบญัญตัฯิ	โดยมีความเหน็จ�าแนกออกเปน็	2	กลุม่	ไดแ้ก่

กลุม่ที	่1	เห็นควรใหค้งอยูใ่นบัญชทีา้ยพระราชบญัญตัฯิ	

จ�านวน	18	รายการธุรกิจ	เนื่องจาก	1)	เป็นธุรกิจที่ยังไม่มีความ

ชัดเจนในเรื่องขอบเขตของธุรกิจ	 2)	 เป็นธุรกิจที่ยังไม่มีความ

ชัดเจนเรื่องความพร้อมของผู้ประกอบการไทย	และผลกระทบ 

ต่อผู้ประกอบการไทย	 โดยให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	 หรือ 

รับฟังความเห็นจาก	stakeholder	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มีข้อมูลที่

ชัดเจนรอบดา้นมากขึน้ส�าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาทบทวน

รายการธุรกิจต่อไป	 3)	 เป็นธุรกิจท่ีมีกฎหมายก�ากับเฉพาะ

และหน่วยงานก�ากับไม่เห็นด้วยในการธุรกิจถอดออกจาก 

บัญชีท้ายฯ	 เพราะกระทบต่อประกอบธุรกิจและความพร้อม 

ในการแข่งขันของคนไทย

กลุม่ที	่2	เห็นควรใหอ้อกจากบัญชทีา้ยพระราชบญัญตัฯิ	

จ�านวน	 4	 รายการธุรกิจ	 ได้แก่	 1)	 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม	

ส�าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	แบบที่	1	ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม		2)	ธุรกจิศนูย์

บริหารเงิน	(Treasury	Center)	ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุม

การแลกเปล่ียนเงนิ	3)	ธรุกจิซอ่มบ�ารงุอากาศยานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเดินอากาศ	 ส�าหรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภท 

ที่สอง	 ส�าหรับบ�ารุงรักษาส่วนประกอบส�าคัญของอากาศยาน	

และใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่สาม	 ส�าหรับบ�ารุงรักษา

บริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยาน	 4)	 ธุรกิจบริการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	(High	Value-added	Software)	

โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

เน่ืองจาก	 1)	 เป็นธุรกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะก�ากับ	 จึงลด

ความซ้�าซ้อนในการก�ากับดูแลของภาครัฐ	 2)	 เป็นธุรกิจท่ีจ�ากัด

ขอบเขตการให้บริการ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสภาพคล่อง

ของธุรกิจคนต่างด้าวโดยธุรกิจศูนย์บริหารเงินสามารถกู้	/ปล่อยกู้	 

ให้ภายในกลุ่มบริษัทเท่านั้น	 ไม่สามารถให้บริการนอกกลุ่ม

บรษิทัได	้และ	3)	เปน็ธุรกจิทีส่นบัสนนุนโยบายรฐับาล	Thailand	

Plus	 Package	 ด้านการอ�านวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจและเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ	ในกลุ่ม	New	S-curve	อุตสาหกรรมดิจิทัล	(Digital)	

Chapter 3. Revision Categories of Business 
in the Listed Annexed to the Foreign Business Act 
B.E.2542 (1999) for the year 2019

In	 2019	 the	 Foreign	 Business	 Commission	 has	

reviewed	business	categories	in	the	listed	annexed	to	the	

Act	and	divided	them	into	2	groups	as	follows:

Group	 1	 consists	 of	 18	 business	 categories	 that	

should	 remain	 on	 the	 lists	 annexed	 to	 the	 Act	 for	 the	

following	reasons:	1)	the	issue	concerning	their	scope	is	still	

inconclusive,	2)	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	3)	these	businesses	are	governed	by	specific	

laws	and	regulators	disagree	to	remove	the	business	from	

the	lists	annexed	to	the	Act	because	it	affects	the	business	

operation	and	the	readiness	of	the	Thai	people.	

Group	2	consists	of	4	business	categories	that	should	

be	removed	from	the	 lists	annexed	to	the	Act	as	follows:-	 

1)	Telecommunications	service	business	for	telecommunications	

business	license	type	1	under	the	law	on	telecommunications	

business,	 2)	 Treasury	 Center	 business	 under	 the	 law	 on	

exchange	control,	3)	Aircraft	maintenance	business	under	the	

law	on	air	navigation	as	follows:	-Class	two	for	Major	Aircraft	

Appliance	maintenance	 -Class	 three	 for	 TSO	 Article	 and	

Aircraft	Part	maintenance	and	4)	High	value-added	software	

development	business	that	must	be	incorporated	in	Thailand.

Key	reasons	for	removing	these	categories	from	the	list	

are	1)	be	a	business	that	has	specific	laws	therefore	reducing	

duplication	of	government	oversight,	2)	the	services	are	limited	

the	scope	of	service	In	order	to	increase	the	efficiency	and	

liquidity	 for	 the	 foreign	 business,	with	 the	 treasury	 center	

business	able	to	borrow	/	lend	within	the	group	companies	

only	and	unable	to	provide	services	outside	the	group	and	 

3)	Be	the	categories	of	businesses	that	supports	Thailand	plus	

package	policy	in	facilitating	business	operations	and	consistent	

with	the	target	industry	of	New	S-curve	in	Digital	Industry.	



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562
8

ทั้งนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว		

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 คือ	 ให้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ส�าหรับธุรกิจที่คงอยู่ในบัญชีท้ายฯ	 โดยพิจารณาขอบเขตของ

ธุรกิจ	 และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ประกอบการไทยให้รอบ

ด้านมากขึ้น		รวมถึงให้มีการสอบถามความเห็นจากหน่วยงาน

ภายนอกมีส่วนได้เสียในวงกว้างมากขึ้น		เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป	

และส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ	 อันเป็นการกระตุ้น

การเติบโตทางเศรษฐกจิของไทย	เพือ่สร้างบรรยากาศการลงทนุ

ที่ดีของประเทศ	

บทที่ 4 ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
ในรอบปี	 2562	 มีการติดตามตรวจสอบการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 จะด�าเนินการใน	 2	 กรณี	 ได้แก่	 

(1)	 คนต่างด้าวได้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

เงื่อนไขก�าหนดหรือไม	่ซึ่งจากการตรวจสอบจ�านวน	431	ราย	

พบวา่	เป็นธรุกจิทีป่ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย	จ�านวน	385	ราย	

(ร้อยละ	 89)	 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามก�าหมาย	 จ�านวน	 46	 ราย	 

(ร้อยละ	 11)	 เช่น	 ไม่ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและ 

ไม่ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว	้41	ราย	

ไม่น�าส่งทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวนและระยะ

เวลาทีก่�าหนด	5	ราย	(2)	การตรวจสอบคนต่างดา้วทีม่พีฤตกิรรม

ให้คนไทยท�าธุรกรรมอ�าพรางเพื่อหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	

2542	 (นอมินี)	 ในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายใน	 3	 กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	

ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว	 ธุรกิจ

ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	

และธุรกิจที่เกี่ยวกับโฆษณา	ในจ�านวน	6,717	ราย	พบว่าเป็น

นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะนอมินี	

จ�านวน	6,577	ราย	(ร้อยละ	97.95)	เนื่องจากนิติบุคคลชี้แจง 

การประกอบธุรกิจแล้วไม่พบการกระท�าผิด	 เป็นนิติบุคคลท่ี

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก	 ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่ง

เอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	 จ�านวน	 136	 ราย	 (ร้อยละ	 2)	

และพบว่ามนีติบิคุคลทีม่พีฤตกิรรมนา่สงสยัเขา้ขา่ยในลกัษณะ

นอมินี	 กล่าวคือ	 คนไทยอาจมีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว	 หรือถือหุ้นแทน 

คนต่างด้าว	จ�านวน	4	ราย	(ร้อยละ	0.05)

Foreign	 Business	 Commission’s	 recommendation	

on	the	revision	of	lists	annexed	to	the	Act	is	to	study	more	

information	 for	 businesses	 that	 should	 remain	 in	 the	 list	

annexed.	The	study	should	include	clear	and	comprehensive	

information,	i.e.	the	scope	of	business	and	the	impact	that	

affects	 Thai	 entrepreneurs,	 as	 well	 as	 the	 opinions	 from	

external	agencies	with	wider	interests.	In	order	to	be	in	line	

with	the	changing	economic,	trade	and	investment	situation	

and	 promote	 trade	 and	 investment	 of	 the	 country	which	

stimulates	Thai	economic	growth	and	improve	for	the	climate	

of	the	country’s	investment.

Chapter 4. Good Governance and Foreign 
Business

In	 2019	 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	 the	respect	
to	 the	 former	 group,	 431	 companies	 were	 subject	 to	
investigation	and	the	results	were	that	385	companies	(89%)	
were	in	full	compliance	with	the	above	law	and	46	companies	
(11%)	 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	(41	companies),	and	failing	to	remit	
a	compulsory	minimum	amount	of	capital	within	designated	
period	 of	 time	 (5	 companies).	 With	 the	 respect	 to	 the	
second	group	concerning	the	nominee	shareholding,	the	
subject	of	investigation	consisted	of	6,717	companies	in	3	
target	business	sectors	–	i.e.,	tourism	and	tourism-related	
business,	land	and	immovable	property	trading,	agricultural	
business,	and	advertising.	The	 investigation	 results	were	
that:	 6,577	 companies	 (97.95%)	 showed	 no	 conduct	
suspicious	 of	 nominee	 shareholding	 after	 examining	 the	
information	provided	by	them;	136	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	4	companies	
(0.05%)	 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 20 ปี การอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวในประเทศไทย

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

มผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที	่3	มนีาคม	พ.ศ.2543	โดยเปน็กฎหมาย

ที่ใช้แทนประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับท่ี	 281	 อันใช้บังคับ

มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2515	 ส�าหรับการลงทุนของชาวต่างชาติ 

ในประเทศไทย	พบว่า	มกีารเข้ามาลงทนุมานานนบัตัง้แตม่รีะบบ 

การจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กวา่	90	ป	ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งทศวรรษ	1980	หรอืประมาณ

ปี	 พ.ศ.	 2520	 เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยใช้นโยบายส่งเสริม 

การส่งออกเพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในประเทศท�าให้นักลงทนุตา่งชาตสิว่นใหญโ่ดยเฉพาะจากญีปุ่น่

ที่มีการโยกย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

ทั้งนี้	 มีคนต่างชาติที่ประกอบกิจการภายใต้การก�ากับ

ของกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจนถึงปัจจุบัน	

ประมาณ	 12,094	 ราย	 โดยมีทิศทางของการลงทุนของ 

นกัลงทนุตา่งชาตทิีเ่พิม่ขึน้	ทัง้นีใ้นชว่ง	3-5	ปทีีผ่า่นมา	นกัลงทนุ

ต่างชาติส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ	 ที่มีความ

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบันโยบายภาครฐัในเรือ่ง	Thailand	4.0	 

และมุ่งสู่	 Digital	 Economy	 มากข้ึน	 โดยจะเป็นธุรกิจที่ 

เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 S-Curve	 และ	 New	

S-Curve	 และเป็นธุรกิจบริการที่เป็นการต่อยอดเพื่อยกระดับ

มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 เช่น	 บริการให้ใช้ระบบ

บรหิารจดัการการจดัสง่สนิคา้	บรกิารใหใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ส�าหรบั 

การขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า	 บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ส�าหรับซื้อขายประกัน/ซื้อขายสินค้าออนไลน	์เป็นต้น

ในช่วงเวลา	20	ปีมานี้	ญี่ปุ่น	ถือว่าเป็นประเทศที่เข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย	 และได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมากที่สุด	

อย่างไรก็ตาม	 จีนถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามอง	 โดยได้

ขยบัอันดับการลงทนุมาอยูท่ีอ่นัดับที	่4	ในป	ี2561	จากเดิมทีอ่ยู่

ในอนัดบัท่ี	12	เม่ือป	ี2551	และธรุกิจบรกิารทีล่งทนุสว่นใหญม่ี

ความเกีย่วขอ้งกบันวตักรรมและเทคโนโลยี	เชน่	ธรุกจิท่ีเกีย่วกบั	

IT	ธรุกจิท่ีเกีย่วกบัการตดิต้ัง	ทดสอบอุปกรณโ์ทรคมนาคม	ธรุกจิ

บรกิารขดุเจาะปโิตรเลยีม	เป็นตน้	เน่ืองจากจนีมกีารพฒันาและ

มนีกัลงทนุทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้น	IT	ด้านโทรคมนาคม	และ

ด้านปิโตรเลียม

Chapter 5. 20 Years, Businesses Permission 
for Foreigners in Thailand

The	 Foreign	 Business	 Act	 1999,	 B.E.	 2542	 has	

been	 enforced	 since	 3	 March	 2000	 and	 replaced	 the	

Announcement	of	the	Revolutionary	Council	No.	281	which	

enforced	from	the	year	1972.	For	the	foreign	investment	

in	Thailand,	 it	was	 found	that	 foreigners	have	started	 to	

invest	in	Thailand	since	the	establishment	of	a	juristic	person	

registration	by	the	Department	of	Business	Development	for	

over	90	years.	Around	the	year	1977,	the	foreign	investors	

especially	 from	 Japan,	 had	 relocated	 their	 production	

bases	to	Thailand	and	at	that	time	Thailand	used	export	

promotion	policies	to	help	and	support	the	development	

of	the	domestic	industry.

The	number	of	foreign	entities	applying	for	business	

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

2542	(1999)	is	12,094.	Resulting	in	the	last	3-5	years,	most	

foreign	 investors	will	 operate	businesses	 in	 new	models	

that	are	modern	and	in	line	with	the	government	policy	in	

Thailand	4.0	and	focus	on	the	Digital	Economy.	They	will	

be	the	businesses	that	are	related	to	the	S-Curve	and	New	

S-Curve	target	industries,	including	the	aviation	and	logistics	

industries,	digital	industry,	and	modern	automotive	industry.	

Examples	of	business	services	related	to	the	said	industries	

such	as	services	to	use	the	delivery	management	system,	

services	for	using	the	application	for	passengers	and	freight	

transportation,	digital	platform	service	for	buying	and	selling	

insurance	/	online	products,	etc.

For	 countries	 that	 have	 invested	 in	 the	 past	 20	
years,	Japan	is	considered	to	be	number	one	country	that	
invests	in	Thailand	and	is	licensed	to	operate	business	under	
the	foreign	business	law.	However,	Chinese	investors	are	
considered	to	be	a	rising	star	in	which	their	investment	rank	
moved	up	to	No.	4	in	2018	from	the	rank	of	the	12th in the 
year	2008.	Their	service	businesses	mostly	are	related	to	
innovation	and	technology,	such	as	IT-related	businesses,	
installation-related	 business	 and	 test	 telecommunication	
equipment,	petroleum	drilling	service	business,	and	so	on.	
Because	China	has	developed	and	has	investors	who	are	
experts	in	IT,	telecommunications	and	petroleum.
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In	the	next	5	years,	it	will	be	expected	that	foreign	

investors	still	decide	to	invest	in	Thailand	continuously,	and	

their	 investment	will	be	the	businesses	 in	which	relevant	

to	 the	development	of	digital	 technology.	As	a	 result	of	

technological	 development	 and	 government	 investment	

promotion	policies,	the	businesses	that	related	to	the	digital	

industry	are	considered	to	be	the	group	that	respond	to	the	

S-Curve	and	New	S-Curve	industries	which	are	the	target	

industries	 of	 the	 state	 such	 as	 E-Commerce,	 Logistics,	

Fintech	etc.	Besides,	It	is	anticipated	that	there	will	have	

more	 investment	 in	 EEC	 continuously	 especially	 in	 the	

businesses	 that	 related	 to	 the	 target	 industries	 such	 as	

aircraft	maintenance	services,	warehouse	management	or	

rental	service,	retail	sale	of	goods	in	duty	free	shops	etc.

The	 rapidly	 increasing	 digital	 transformation	 of	

the	 business	 model	 causing	 traditional	 businesses	 to	

adapt	to	the	digital	age,	that	is,	Thai	entrepreneurs	must	

be	 prepared	 and	 adapt	 themselves	 in	 order	 to	 be	 able	

to	 compete	 and	 continue	 their	 businesses.	 Meanwhile,	

making	 the	 consideration	 to	 allow	 foreign	 investors	 to	

conduct	 their	 business,	 Foreign	 Business	 Commission	

must	have	the	guidelines	which	adjusted	to	be	in	line	with	

the	 aforementioned	 changing	 circumstances	 in	 order	 to	

maximize	 the	benefits	of	 the	country.	Therefore	 it	 is	 the	

challenges	in	the	board	approval	process.

แนวโน้มการลงทุนอีก	 5	 ปีข้างหน้า	 คาดการณ์ว่า

นักลงทุนต่างชาติยังคงตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยยังคงเป็นรูปแบบที่สอดคล้องหรือสัมพันธ์

กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 ซึ่งเป็นผลมาจากการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ของภาครัฐ	 อาท	ิ E-Commerce,	 Logistics,	 Fintech	 เป็นต้น	

โดยมีนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปยังธุรกิจบริการต่างๆ	 ได้	

นอกจากนี้	 มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

อตุสาหกรรมเปา้หมายในเขตพืน้ท่ี	EEC	ทีร่ฐับาลให้การสง่เสรมิ

นัน้	กมี็แนวโน้มการลงทุนมากขึน้อย่างตอ่เนือ่งดว้ยเชน่กนั	อาท	ิ

บรกิารดา้นการซอ่มบ�ารงุอากาศยาน	บรกิารบรหิารจัดการหรอื

ให้เช่าคลังสินค้า	การค้าปลีกสินค้าในร้านปลอดอากร	เป็นต้น

การปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นั้น	ท�าให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

เทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีการปรับตัว	 

เ พ่ือให้สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ 	 ในขณะเดียวกัน 

การพิจารณาอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติประกอบธุรกิจ 

ที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ	 ต้องปรับแนวทางให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแกป่ระเทศ	จงึเปน็เรือ่งทีท่า้ทายในการพจิารณาอนญุาต
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อักษรย่อ/ค�าศัพท์
Abbreviation/Word

ค�าเต็ม/ความหมาย
Full Name/Definition

อักษรย่อ และคำาศัพท์ 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�าศัพท์
Abbreviation/Word

ค�าเต็ม/ความหมาย
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 และคำาศัพท์ Abbreviations and Definitions
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กรรมการ โดยต�าแหน่ง (2 คน)
2 members by position

ผู้แทนภาครัฐ 15 คน
15 members from state bodies

ผู้แทนภาคเอกชน 3 คน
3 members from private sector

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
5 members: scholar/experts

1. องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว

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	(Secretary)

•	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 Board of Trade of Thailand
•	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 The Federation of Thai Industries
•	สมาคมธนาคารไทย
 The Thai Bankers’ Association

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Commission

บทที่ 1
Chapter 1

•	วิทยาศาสตร์	Science
•	 เทคโนโลยี	Technology
•	สิ่งแวดล้อม	Environment
•	การบริหารธุรกิจ	Business Management
•	การอุตสาหกรรม	Industry
•	 เศรษฐศาสตร	์Economics
•	นิติศาสตร	์Law
•	พาณิชยศาสตร	์Commerce
•	การค้าการลงทุน	Trade and investment

•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชำติ

 Office of the National Economic and Social  
Development Board

•	กระทรวงตำ่งประเทศ
 Ministry of Foreign Affairs
•	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 Ministry of Agriculture and Cooperatives
•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 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�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
 Office of the Consumer Protection Board
•	กระทรวงสำธำรณสุข
 Ministry of Public Health
•	ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
 Royal Thai Police
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อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
Power and duties of Foreign Business Commission

2. บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 Roles of Foreign Business Commission

1)	 การสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุน

ของคนต่างด้าวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการไทย

2)	 ส่งเสริมและพัฒนาแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 รวมท้ัง 

การสร้างความชัดเจน	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.

1

ให้คำาปรึกษา เสนอแนะ หรือ
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี 
Provide to the Minister 

meaningful advice, 
recommendations and 

opinions.

2

ศึกษา และจัดทำารายงาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว
Explore and prepare a 

report on significant aspects 
of foreign business operation.

3

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
Establish a sub-committee 
tasked with performing or 
considering certain matters.

4

1)	 เพือ่ส่งเสริมใหมี้การแขง่ขนัในการประกอบธรุกจิ	ซ่ึงจะ

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.

บทบาท Roles

เป้าหมาย  Goals
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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)

สร้างความสมดุล To Create Balance

3. การด�าเนินงานของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในช่วง 20 ปี

นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม	 

พ.ศ.	 2543	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของพระราชบัญญัติฯ	 ตลอดจนเป็นกลไกที่ส�าคัญภายใต้

กฎหมายท่ีได้พัฒนาแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัตินี้ให้มี 

ความชดัเจน	โปร่งใส	เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมของประเทศ	และสนับสนนุใหก้ารพจิารณาค�าขออนญุาต

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 โดยการ

ด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการฯ	มีดังนี้

3.1 การพัฒนาแนวทางพิจารณาอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว		เพื่อให้การพิจารณาอนุญาต

มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ	 และมีความ

โปร่งใสด้วยแนวทางที่ชัดเจน	 คณะกรรมการฯ	 จึงได้มีการ

3. 20 Years of Foreign Business Commission 
Performance

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

(FBA)	came	into	force	in	March	2000,	the	Foreign	Business	

Commission	has	played	the	important	roles	in	achieving	the	

objectives	of	the	Act.,	and	under	the	law	the	Commission	

has	also	developed	the	guidelines	for	implementing	this	Act;	

to	be	clear,	transparent,	to	promote	the	economic	and	social	

development	of	the	country.	In	addition,	the	Commission	

shall	consider	and	approve	the	application	requests	to	be	

consistent	with	economic	development	goals	and	increase	

the	competitiveness	of	Thailand,	by	taking	important	actions	

as	follows:

3.1 Developing the guidelines of specific business 

categories under the FBA for Foreign Business License 

Approval :	 Aims	 to	 make	 the	 consideration	 and	 the	

approval	to	be	consistent	with	the	economic	situation	and	
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จัดท�าแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ

ธุรกิจจ�านวน	12	รายการธุรกิจ	ดังนี้

1. การให้บริการกับบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม

2. บริการรับจ้างผลิต	

3. การบริการติดตั้ง	ซ่อมแซม	และบ�ารุงรักษา

4.	 บริการให้เช่า

5.	 บริการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

6.	 บริการให้เช่าแบบลิสซิ่ง

7.	 บริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน

8.	 บริการให้เช่าซื้อ

9.	 การค้าส่ง

10.	บริการแฟ็กเตอริ่ง

11. ส�านักงานผู้แทน

12. ส�านักงานภูมิภาค

นอกจากนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ยังได้มีการพิจารณาจัดแนวทางเรื่องอื่นเป็นการ

เฉพาะ	คือ

1)	แนวทางการพจิารณาเกีย่วกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยี

ในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจ	 โดยได้พิจารณาถึงความ

เป็นไปได้เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนต่างด้าว 

ทีเ่ขา้มาประกอบธรุกจิในประเทศไทยเกดิประโยชนแ์กป่ระเทศ

อย่างแท้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ยกระดับการจ้างงาน	

และการก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนานาชาติ	 จาก

ผลการศกึษาของคณะกรรมการฯ	จงึไดก้�าหนดใหก้ารถา่ยทอด

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาอนุญาตคนต่างด้าว

ให้ประกอบธุรกิจ	 เพื่อให้การลงทุนในธุรกิจที่ขออนุญาตเกิด

ประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง	

2)	 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	 (ธุรกิจบริการกู้ยืม)	 คณะกรรมการฯ	 ได้มีการ

ก�าหนดใหป้รบัปรงุแนวทางการพจิารณาอนญุาตใหค้นตา่งดา้ว

ประกอบธุรกิจบริการกู้ยืมเงิน	 เนื่องจากแนวโน้มของการ 

กูยื้มเงนิระหว่างบริษทัในเครอืในกลุม่เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็	โดย

เฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มในประเทศและ

ในต่างประเทศ	เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตมีความสอดคล้อง

กับสภาพการณท์างเศรษฐกจิทีม่รีปูแบบการใหกู้ย้มืเงินระหวา่ง

บริษัทในเครือในกลุ่มมากขึ้น	 และเพื่อเป็นการอ�านวยความ

สะดวกและลดตน้ทนุทางการเงิน		ในขณะเดยีวกนัเพือ่เปน็การ

รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ	ด้วยเช่นกัน

transparency	with	clear	guidelines.	The	Commission	has	

developed	and	prepared	the	criteria	of	12	specific	business	

categories	under	the	FBA	for	granting	permission	as	follows:

1. Service	provided	to	its	own	affiliated/intra-group	

companies

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

3. Installation,	repair	and	maintenance	service

4.	 Renting	service	

5.	 Service	 provided	 to	 governmental	 body/state-

owned	enterprise	

6.	 Leasing	service

7.	 Service	provided	to	its	private	contracting	party

8.	 Hire-purchase	service

9.	 Wholesale	trade

10.	 Factoring	service

11. Representative	office	service

12. Regional	office	service

In	addition,	the	Foreign	Business	Commission	has	

specifically	considered	for	other	specific	guidelines	as:

1)	 Guidelines	 for	 Consideration	 of	 Applications	 for	

Foreign	Business	Permission	Concerning	Technology	Transfer:	

By	 considering	 the	 possibility	 for	 technology	 transfer	 from	

the	foreigners	who	want	to	do	business	in	Thailand;	is	truly	

advantage	 for	 Thailand’s	 economic	 development,	 improve	

employment,	and	define	the	conditions	regarding	to	technology	

transfer	in	Thailand	to	be	in	line	with	international	standards.	

Therefore,	 the	Commission	 has	 stipulated	 the	 technology	

transfer	is	one	of	the	factors	considered	that	investment	in	the	

requested	business	permission	will	truly	advantage	for	Thailand.

2)	Guidelines	for	consideration	to	approve	foreign	business	

operations	(Lending	services):	The	Commission	has	determined	

to	improve	the	guidelines	for	Lending	services	because	the	trend	

of	 lending	between	affiliated	companies	or	 intra-group	entities	

increases	 rapidly,	 especially	 lending	 to	 affiliated	 companies/	

groups	in	the	country	and	abroad.	Therefore,	the	Lending	services	

guideline	for	consideration	and	approval	is	to	comply	with	the	

nation’s	economy	situation,	and	to	facilitate	and	reduce	financial	

costs	of	lending	between	affiliated	companies	/	groups,	and	at	the	

same	time	is	to	maintain	the	country’s	financial	stability	as	well.
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3.2 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย 

พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542  

มาตรา	 9	 แห่งพระราชบัญญัติฯ	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ 

การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วตอ้งพจิารณาทบทวนประเภท

ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี	 อย่างน้อย	 1	 ครั้ง 

ในทุกรอบระยะเวลา	 1	 ปี	 นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

มีผลใช้บังคับ	 แล้วท�าความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์

โดยท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการฯ	 ได้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงออกจากบัญชีท้ายฯ	 โดยก�าหนดธุรกิจที่คนต่างด้าว

สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไปแล้ว	4	ครั้ง	

ดังนี้

3.2 Revision Categories of Businesses in The 

Lists Annexed to the Foreign Business Act, B.E. 2542 

(1999)

According	 to	 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.

In	 the	 past,	 the	 Commission	 had	 reviewed	 and	

removed	some	service	businesses	in	the	lists	annexed	to	

the	FBA	4	times	that	allowing	foreign	investors	can	operate	

without	a	request	for	permission	as	follows:

กฎหมาย
Law

ธุรกิจที่ออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ
Business categories that removed 

from list annexed to the Act

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตาม	

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธรุกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542	พ.ศ.	2556

Royal	Decree	Amending	Categories	of	

Businesses	in	the	List	Annexed	to	the	

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

B.E.	2556	(2013).

ธุรกิจการซื้อขายสินค ้าเกษตรล ่วงหน ้าในตลาดสินค ้าเกษตรล ่วงหน ้า 

แห่งประเทศไทย	กรณีที่ไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตร

Internal	 trade	 related	 to	 traditional	 agricultural	 products	 or	 produce	 not	

yet	prohibited	by	law,	except	agricultural	futures	trading	in	the	Agricultural	

Futures	Exchange	of	Thailand	without	delivery	or	taking	delivery	of	agricultural	

commodities	within	the	country

กฎกระทรวงก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้อง 

ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2556

Ministerial	Regulation	Prescribing	Service	

Businesses	Which	 Do	 Not	 Require	 a	

Foreign	 Business	 License	 B.E.	 2556	

(2013)

• ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์	(จ�านวน	14	ธุรกิจ)

• ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• การประกอบธุรกจิเป็นทรสัตตีามกฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพือ่ธรุกรรมในตลาดทุน

• Securities	business	and	other	businesses	under	the	law	on	securities	and	

securities	exchange.	(14	business	categories)

• Derivatives	business	under	the	law	on	derivatives.

• Serving	as	a	trustee	under	the	law	on	trust	for	transactions	in	capital	market.
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กฎหมาย
Law

ธุรกิจที่ออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ
Business categories that removed 

from list annexed to the Act

กฎกระทรวงก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้อง 

ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.2556	(ฉบับที2่)	พ.ศ.2559

Ministerial	Regulation	Prescribing	Service	

Businesses	Which	 Do	 Not	 Require	 a	

Foreign	Business	License	(No.	2)		B.E.	

2559	(2016)

• ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

• ธุรกิจส�านักงานผู้แทนธนาคาร

• ธุรกิจประกันชีวิต

• ธุรกิจประกันวินาศภัย

• Commercial	banking	business	under	the	law	on	financial	institutions

• Bank	representative	office	service	business

• Life	insurance	business	under	the	law	on	life	insurance

• Insurance	business	under	the	law	on	insurance

กฎกระทรวงก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้อง 

ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	(ฉบับที่3)	พ.ศ.2560

Ministerial	Regulation	Prescribing	Service	

Businesses	Which	 Do	 Not	 Require	 a	

Foreign	Business	License	(No.	3)	B.E.	

2560	(2017)

• ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนัการเงนิ	(14	รายการธุรกจิ)	เช่น	การเป็นตัวแทนของ

สถาบันการเงิน	การให้บริการการบริหารจัดการเงินสด	เป็นต้น

• ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์	ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

• ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน

• ธรุกจิบรกิารทีมี่ส่วนราชการ/รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ

เป็นคู่สัญญา

• Businesses	 incidental	 to	 or	 necessary	 for	 the	 operation	 of	 a	 financial	

institution	 business	 and	 the	 businesses	 of	 companies	 in	 the	 financial	

group	of	a	financial	institution	pursuant	to	the	law	on	financial	institutions.	 

(14	business	categories)

• Asset	 management	 business	 under	 the	 law	 on	 Asset	 Management	

Company.

• Representative	office	of	foreign	juristic	person	in	international	trade	service	

pursuant	to	the	Rules	of	the	Prime	Minister’s	Office	on	Establishment	of	

Visa	and	Work	Permit	Service	Center	B.E.	2540	(1997)

• Regional	 office	 of	 foreign	 juristic	 person	 in	 international	 trade	 service	

pursuant	to	the	Rules	of	the	Prime	Minister’s	Office	on	Establishment	of	

Visa	and	Work	Permit	Service	Center	B.E.	2540	(1997)

• Service	business	to	which	a	government	agency	under	the	law	on	budg-

etary	procedures	is	a	party.

• Service	business	to	which	a	state	enterprise	under	the	law	on	budgetary	

procedures	is	a	party.
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กฎหมาย
Law

ธุรกิจที่ออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ
Business categories that removed 

from list annexed to the Act

กฎกระทรวงก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้อง 

ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	(ฉบับที่4)	พ.ศ.2562

Ministerial	Regulation	Prescribing	Service	

Businesses	Which	 Do	 Not	 Require	 a	

Foreign	Business	License	(No.	4)	B.E.	

2562

ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	(3	รายการธุรกิจ)	ดังนี้

• ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินในประเทศ

• ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน	พร้อมสาธารณูปโภค

• ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 ในด้านบริหารจัดการ	 ด้านการตลาด	 

ด้านทรัพยากรบุคคล	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Services	business	to	the	affiliated	or	intra-group	entities	(3	business	categories)	

as	follows.

• Lending	service	only	in	domestic

• Rental	service	of	office	building	including	public	utility

• Consulting	service	only	specific	for	administrative	management;	marketing;	

human	resource;	and	technological	consulting
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การอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562
Foreign Business Permission in 2019

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.

• ธรุกจิเกีย่วกบัอาชีพพืน้ฐานและความเปน็อยูข่องคนไทย	

เช่น	การท�านา	ท�าไร่	ท�าสวน	การเลี้ยงสัตว	์การท�าป่าไม	้

การท�าหรือหล่อพระพุทธรูปและการท�าบาตร	 การสกัด

สมุนไพรไทย	การค้าที่ดิน

• ไมอ่นญุาตใหค้นตา่งดา้วประกอบธรุกจิด้วยเหตผุลพเิศษ

• Businesses	 related	 to	 fundamental	 professions	 and	

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

crop	growing,	livestock	farming,	Buddha	images	making/

casting	and	monk	alms-bowls,	extraction	of	Thai	herbs,	

land	trading,	etc.

• This	list	is	not	permissible	to	foreigners	by	special	reason.

• ธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	 หรือมี

ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณ	ีหัตถกรรม

พืน้บา้น	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เชน่	การผลติ	 

การจ�าหนา่ยและการซอ่ม		บ�ารุงอาวธุปนื	การผลติเครือ่ง

ดนตรีไทย	การท�าเหมือง	การท�านาเกลือ

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย	์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�ากิจการ	 บริการทาง

วิศวกรรม	การท�ากิจการโรงแรม	การท�ากิจการโฆษณา	

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

• 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

บทที่ 2
Chapter 2
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การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ส�าหรับธุรกิจบัญชีสอง และบัญชีสาม
The filing of application for Foreign Business License under Section 17, provided the business falls into List 2 and List 3.

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 ส�าหรับธุรกิจที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญา หรือความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี 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)

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ส�าหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน 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.

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.

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business License

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีได้รับการส่งเสริมจาก BOI / กนอ.
Foreign Business Certificate under the investment promotion scheme

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศ
Foreign Business Certificate under the privilege provisions of the treaties or international agreements

1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี 
พ.ศ. 2562

ภาพรวมการอนญุาตการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว

ในปี	พ.ศ.	2562	ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบ

ธรุกจิ	จ�านวน		697	ราย	จ�าแนกเปน็	1)	ใบอนญุาตการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	217	ราย	2)	หนังสือรับรองการประกอบ

ธรุกจิของคนตา่งดา้ว	กรณไีดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ	391	ราย		

และ	3)	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	กรณี 

ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ	89	ราย

1. Foreign Business Permission in 2019

With	 respect	 to	 the	 overview	 of	 foreign	 business	

permission	in	2019,	a	total	of	697	foreigners	have	obtained	

permission	 as	 follows:	 1)	 217	 foreigners	 being	 granted	

Foreign	 Business	 Licenses,	 2)	 391	 foreigners	 being	

granted	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	 scheme,	 and	 3)	 89	 foreigners	 being	 granted	

Foreign	Business	Certificates	under	the	privilege	provisions	

of	the	relevant	treaties	or	international	agreements.
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ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562 
Overview of foreign business permission in 2019

1.1 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจ ตามมาตรา 17

ในปี	พ.ศ.	2562	มีการยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวตามมาตรา	 17	 จ�านวน	 242	 ราย	 ซึ่งได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ	 217	 ราย	 และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	

25	ราย	โดยรายทีไ่ดร้บัอนญุาตมมีลูคา่เงนิลงทนุทีใ่ชใ้นการประกอบ

ธุรกิจ	 รวมจ�านวน	 23,337	 ล้านบาท	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 

พ.ศ.	2561	พบวา่	คนตา่งด้าวทีไ่ด้รับอนญุาตมีจ�านวนลดลงร้อยละ	20	 

ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ	103	

ปี	 พ.ศ.	 2562	 มีจ�านวนเงินลงทุนสูงกว่าปี	 พ.ศ.	 2561	

เนื่องจากปี	 พ.ศ.	 2562	 ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ 

เงินลงทุนสูง	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน

การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศและนโยบายในการ 

ส่งเสริมการลงทุน	 โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 อาทิ	 บริการด้านวิศวกรรม	 จัดหาและ

กอ่สรา้ง	ภายใตโ้ครงการขยายระบบการขนสง่น้�ามนัทางทอ่	บริการ

ขุดเจาะปิโตรเลียม	เป็นต้น

1.1 Issuance of Foreign Business License 
under Section 17

In	2019	the	number	of	foreigners	applying	for	business	

permission	under	Section	17	was	242.	Out	of	this	number,	217	

have	been	granted	permission	while	25	were	rejected.	Those	217	

companies	duly	receiving	permission	declared	that	they	would	

bring	 into	Thailand	THB	23,337	million	 in	 investment	capital.	

In	comparison	with	 the	year	2018,	 the	number	of	 foreigners	

granted	permission	has	decreased	20%	while	the	investment	

value	has	risen	103%.	

The	value	of	foreign	investment	in	2019	higher	than	2018	

is	due	to	the	nature	of	the	newcomers’	business	that	requires	

massive	capital	investment	and	related	to	the	government’s	policy	

which	aiming	to	create	the	investment	especially	the	business	

in	 the	 target	 industry	 such	 as	 engineering	design	 service	 to	

supply	and	construct	under	the	project	to	expand	the	oil	pipeline	

transportation	system,	drilling	service	for	petroleum,	etc.

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12)
Foreign Business Certificate under the investment 
promotion scheme (Section 12)

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว (มาตรา 17)
Foreign Business License (Section 17)

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กรณีที่ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา หรือความตกลง
ระหว่างประเทศ (มาตรา 11)
Foreign Business Certificate under the privilege  
provisions of treaties or international agreements  
(Section 11)
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การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2562
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2019

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2562 
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2019

= 217

= 23,337

ใบอนุญาตตามมาตรา 17
Permission under Section 17

มูลค่าเงินลงทุน
Amount of capital

-20%

+103%

ไม่อนุญาต Declined

25 ราย
entities

อนญุาต Granted

217 ราย
entities

ลดลงจากปีก่อน
decreased from last year

เพิม่ขึน้จากปีก่อน
Increased from last year

ราย
entities

ล้านบาท
Million baht

90%10%

299

125

295
247 263 311

145
203

268
213

252 260

336

408 432
404

352

270
272

217



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562
24

ให้กู้ยืมเงิน
Lending

ให้เช่า (ที่ดิน/อาคาร)
Leasing (land/building)

ให้คำาปรึกษาแนะนำา/บริหารจัดการ
Consulting/management

นายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง
brokerage, agency, retail/wholesale trade

บริการทางบัญชี/
บริการทางกฎหมาย

Accounting service/
Legal service

1.1.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ	 5	 อันดับแรก	 ซ่ึงเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 คือ 

1)	 บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	 (เช่น บริการทาง

บัญชี บริการให้กู้ยืมเงิน ให้คำาปรึกษาแนะนำา/บริหารจัดการ 

ให้เช่าที่ดิน/อาคาร)	 87	 ราย	 2)	 นายหน้าตัวแทน	 ค้าปลีก	

และคา้สง่	32	ราย			3)	บรกิารใหเ้ชา่สนิคา้/ทีด่นิ/อาคาร	13	ราย	 

4)	 ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ	 12	 ราย	 และ	 

5)	บริการด้านคอมพิวเตอร์	10	ราย

ทั้งนี้	 การท�าธุรกิจบริการอื่น	 63	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	
29	 อาทิ	 บริการเป็นคู่สัญญากับเอกชน	 (9	 ราย)	 บริการทาง
วิศวกรรม	(3	ราย)	บริการกิจการโฆษณา	(3	ราย)	เป็นต้น

The	remaining	of	63	foreign	companies.	were	granted	
permission	to	operate	the	Other	Service	Businesses	e.g.	
contracting	 service	 with	 the	 private	 sector	 (9	 licenses),	
engineering	 service	 (3	 licenses),	 advertising	 business	 
(3	licenses),	etc.

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	2019	

are	(1)	service	provided	to	the	affiliated	or	intra-group	entities	 

(e.g. accounting service, lending service, consulting/

management service, land/building leasing service):  

87	 licenses	 issued,	 (2)	 brokerage	 agency,	 retail/wholesale	

trade:	32	licenses,	(3)	property/land/building	leasing	service:	 

13	licenses,	(4)	machinery/equipment	repair	and	maintenance	

service:	12	licenses,	and	(5)	Computer	service:	10	licenses.

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562 
Top 5 Business Categories Granted to Foreigners in 2019 under Section 17

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

การท�ากิจการนายหน้า บัญชีสาม (11) 
การค้าปลีก บัญชีสาม (14)
การค้าส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

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

บริการให้เช่าสินค้า/ที่ดิน/อาคาร
บัญชีสาม (21)
property/land/building leasing service
List 3 (21) 

บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องมือ
บัญชีสาม (21)
Machinery/equipment repair and 
maintenance service List 3 (21) 
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1.1.2 5 อันดับประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุน
มากที่สุด ตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มากที่สุด	5	อันดับแรก	 ได้แก่	ญี่ปุ่น	

(ร้อยละ	29)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	17)	เยอรมน	ี(ร้อยละ	8)	ฮ่องกง	

(ร้อยละ	6)	และจีน	(ร้อยละ	6)	และทั้งนี	้ส�าหรับการอนุญาต

ในช่วงระยะเวลา	19	ปี	 (ปี	พ.ศ.2543	 -	2562)	คนต่างด้าวที่ 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	มากที่สุด	3	อันดับ	ได้แก	่ญี่ปุ่น	

(ร้อยละ	39)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	15)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	5)	ตาม

ล�าดับ

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

In	2019	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	

(29%),	Singapore	(17%),	Germany	(8%),	Hong	Kong	(6%),	 

and	 the	China	 (6%)	and	 the	 top	3	of	 the	 last	19	years	

(2000	 -	 2019)	 are	 Japan	 (39%),	 Singapore	 (15%),	 and	

Hong	Kong	(5%).

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2562
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2019

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2561
Top 3 of the year 2018

29%
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ญี่ปุ่น Japan
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37 ราย
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17 ราย
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1.2. การออกหนังสอืรบัรองการประกอบธุรกจิ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง 

การประกอบธุรกิจ	ตามมาตรา	12	จ�านวน	391	ราย	เป็นกรณี

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

การลงทุน	 จ�านวน	 357	 ราย	 และกรณีได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		 

จ�านวน	34	ราย

1.2.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับ

หนงัสอืรบัรองการประกอบธรุกจิ	5	อนัดบัแรก	ซ่ึงเปน็ธรุกจิตาม 

บัญชีสาม	คือ	1)	การค้าปลีก	และการค้าส่ง	87	ราย	2)	บริการ

รับจ้างผลิต	78	ราย	3)	บริการด้านคอมพิวเตอร	์(เช่น	ออกแบบ

พัฒนาซอฟแวร์	 /	 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)	 75	 ราย	 

4)	บริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	58	ราย	และ	5)	บริการ

ทางวิศวกรรม	24	ราย

1.2. Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 12

In	2019	a	total	of	391	foreigners	have	been	awarded	

Foreign	Business	Certificates	under	Section	12.	Out	of	this	

number,	357	 foreigners	 received	certificates	pursuant	 to	

privilege	provisions	under	the	law	on	investment	promotion	

and	34	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	 2019	 are	 (1)	 wholesale/retail	 trade:	 87	 certificates,	 

(2)	 make-to-order	 manufacturing:	 78	 certif icates,	 

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

e-Commerce/etc.):	75	certificates,	(4)	service	provided	to	

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

(5)	engineering	service:	24	certificates.

= 391ออกหนังสือรับรองปี 2562
Certificates issued in 2019

ราย
entities

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2562
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 12 in 2019
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1.2.2 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามา
ลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจ	 กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	

มากทีส่ดุ	5	อันดบั	ได้แก	่ญีปุ่น่	(ร้อยละ	31)	สงิคโปร	์(รอ้ยละ	15)	

จีน	(รอ้ยละ	8)	ฮอ่งกง	(รอ้ยละ	5)	และเยอรมน	ี(รอ้ยละ	4)	ทัง้นี	้

ในช่วงระยะเวลา	19	ปี	 (ป	ีพ.ศ.	 2543	 -	 2562)	คนต่างด้าว

ที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมากที่สุด	 3	 อันดับ	

ได้แก่	ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	47)	สิงคโปร	์ (ร้อยละ	11)	และเยอรมนี	

(ร้อยละ	4)	ตามล�าดับ

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

In	2019	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	 scheme	 are	 Japan	 (31%),	 Singapore	 (15%),	

China	(8%),	Hong	Kong	(5	%)	and	Germany	(4%),	and	the	

top	3	of	the	last	19	years	(2000	–	2018)	are	Japan	(47%),	

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

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates are issued in 2019
under Section 12

ทั้งนี้	การท�าธุรกิจอื่น	69	ราย	คิดเป็นร้อยละ	18	อาท	ิ

การผลติเคร่ืองประดบัและชิน้สว่นเครือ่งประดับ	(5	ราย)	บรกิาร

กิจการโรงแรม	(5	ราย)		บริการวิจัยและพัฒนา	(4	ราย)	เป็นต้น

The	 remaining	 of	 69	 entities	 companies	 (18%)	

received.	certificates	to	do	Other	Businesses	e.g.	production	

of	 jewelry	 and	 part	 (5	 entities),	 hotel	 business	 service	 

(5	entities),	research	and	development	service	(4	entities),	etc.

การท�ากิจการบริการทางวิศวกรรม
บัญชีสาม (9)
Engineering service 
List 3 (9) 

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

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

บริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
บัญชีสาม (21)
Services to affiliated/intra-group entities
List 3 (21)
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นายหน้าตัวแทน/ค้าปลีก/ค้าส่ง บัญชีสาม (11) 
การค้าปลีก บัญชีสาม (14)
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Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 
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ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2562
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2019

1.3 การออกหนังสอืรบัรองการประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามสนธิ
สัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด	จ�านวน	89	ราย	โดยยังไม่มีคนต่างด้าว
มาใช้สิทธิตามความตกลงด้านการค้าบริการ	(AFAS)	และความ
ตกลงการลงทุนอาเซียน	 (ACIA)	 แต่อย่างใด	 เนื่องจากธุรกิจ
ภายใต้ความตกลงดังกล่าว	 มีระดับของการเปิดเสรีที่จ�ากัดทั้ง
ในแงข่องกจิกรรมของธรุกจิทีใ่หบ้รกิารและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้	
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ	ท�าให้นักลงทุนไม่สนใจที่จะใช้สิทธิ

1.3 Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 11

In	2019	 there	are	89	 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.

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2562
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 11 in 2019

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2561
Top 3 of the year 2018
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Certificates issued in 2019

ราย
entities -16%

ลดลงจากปี 2561
decreased year from 2018
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1.3.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11

ในป	ีพ.ศ.	2562	ประเภทธรุกจิทีค่นตา่งด้าวไดร้บัหนงัสอื

รบัรองการประกอบธรุกจิ	5	อนัดบัแรก	โดยเปน็ธรุกจิตามบญัชี

สาม	คอื	1)	นายหนา้ตวัแทน	การคา้ปลกี	และการคา้ส่ง	35	ราย	

2)	บริการใหค้�าปรกึษาแนะน�า	11	ราย	3)	บรกิารทางบญัช	ี5	ราย	

4)	บริการทางด้านคอมพิวเตอร	์3	ราย	และ	5)	บริการซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องมือ	2	ราย

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

In	2019	top	5	business	categories	(List	3)	for	which	

certificates	have	been	issued	to	foreigners	are	1)	brokerage/

agency,	retail	and	wholesale:	35	foreigners,	2)	consulting	

service:	11	foreigners,	3)	accounting	service:	5	foreigners,	 

4)	 Computer	 service:	 3	 foreigners,	 and	 5)	 Machinery/

equipment	repair	and	maintenance	service:	2	foreigners.

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11 มากที่สุด 
5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates are issued in 2019 
under Section 11 

ทั้งนี้	การท�าธุรกิจอื่น	33	ราย	คิดเป็นร้อยละ	37	อาท	ิ

บริการทางกฎหมาย	 (บัญชีสาม	 (7))	 บริการทางวิศวกรรม	

(บัญชีสาม	(9))	บริการทางการเงิน	(บัญชีสาม	(21))	เป็นต้น

The	 remaining	of	33	 foreign	companies	 received.	

certificates	 to	 do	 Other	 Businesses	 e.g.	 Legal	 service	

(List	 3	 (7)),	 Engineering	 service	 (List	 3	 (9)),	 financial	

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

บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องมือ
บัญชีสาม (21)
Machinery/equipment repair and 
maintenance service List 3 (21) 

บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
บัญชีสาม (21) 
consulting service List 3 (21) 

การท�ากิจการบริการทางบัญชี 
(บัญชีสาม (6) 
Accounting service List 3 (6)

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

2

5

3

4

11
ราย

entities

12%

5
ราย

entities

6%

2
ราย

entities

3%

3
ราย

entities

3%

35
ราย

entities

39%

100%

นายหน้าตัวแทน บัญชีสาม (11) 
การค้าปลีก บัญชีสาม (14)
การค้าส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

1
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1.3.2 อนัดับของประเทศทีค่นต่างด้าวเข้ามาลงทนุ
มากที่สุดตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ประเทศท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจทั้งหมด	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	

ซึ่งเป็นกรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 (Treaty	of	Amity)	

ทั้งนี้	 ในช่วงระยะเวลา	 19	ปี	 (ปี	 พ.ศ.	 2543-2562)	 มีการใช้

สิทธิตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ	 อันได้แก่	

สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย

กับสหรัฐอเมริกา	 โดยคนต่างด้าวสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน

ร้อยละ	 99.7	 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย	 โดยคน

ต่างด้าวออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ	0.1	และความตกลงหุ้น

ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นคนต่างด้าวญี่ปุ่นในสัดส่วน

ร้อยละ	0.2

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

In	2019	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	19	years	(2000-2019),	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. 2562
Country with highest number of investors in Thailand in 2019

2. ภาพรวมเงินลงทุนที่คนต่างด้าวใช้เร่ิมต้น
ประกอบธุรกิจ และการจ้างงานคนไทย

2.1 เงินลงทุนที่คนต่างด้าวใช้เริ่มต้นธุรกิจ

ในป	ีพ.ศ.	2562	มีจ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวน�าเข้า 

มาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 จ�านวนทั้งส้ิน	 

23,337	 ล้านบาท	 ทั้งนี้ 	 ประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนใน

ประเทศไทย	มากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	ฮ่องกง	(ร้อยละ	37)	

เนเธอรแ์ลนด	์(รอ้ยละ	22)	ญีปุ่น่	(ร้อยละ	13)	สงิคโปร	์(รอ้ยละ	8)	 

และเยอรมน	ี(ร้อยละ	7)

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

2.1 The amount of capital investment to start 
the business

In	2019	the	total	amount	of	investment	capital	that	

foreign	companies	have	brought	into	Thailand	was	THB.	

23,337	million.	 By	 country	 that	 brought	 capital	 into	 the	

country,	the	top	5	countries	with	highest	amount	of	capital	

invested	in	Thailand	are	Hong	Kong	(34%),	the	Netherlands	

(21%),	Japan	(12%),	Singapore	(8%)	and	Germany	(7%)

การออกหนังสือรับรอง ม.11 ของปี พ.ศ. 2561
Certificates (Section 11) issued in 2018

106 ราย
entities

100%

100%

สหรัฐอเมริกา
The United Statesof America

89 ราย
entities
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หมายเหต ุกฎกระทรวงก�าหนดทุนข้ันต่�าและระยะเวลาในการน�า
สง่ทุนขัน้ต่�า	ไดเ้ริม่ใชบ้งัคบัตัง้แตวั่นท่ี	30	ตลุาคม	2545	ท�าให	้คนตา่งดา้ว
ต้องน�าเงินลงทุน	 (เงินทุนขั้นต่�า)	 เข้ามาใช้เริ่มต้นในการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี	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.

จ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวน�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
Amount of Capital that Foreign Entities Brought into Thailand in 2019

5,880
7,246

19,031

5,920

8,454

46,772

18,562

25,255

10,592

16,363
18,938

64,438

16,088
7,443 6,310

11,505

ล้านบาท  THB (in million)

23,337

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ปี/year (B.E.)

= 23,337มูลค่าเงินลงทุน ปี 2562
Capital invested in 2019

ล้านบาท
Million baht +103%

เพิม่ขึน้จากปี 2561
Increased from 2018

ประเทศที่คนต่างด้าวลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2562
Top 5 Foreign Countries with Highest Investment in 2019

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2561
Top 3 of the year 2018

34%

21%

12%

8%

7%
เนเธอร์แลนด์

The Netherlands 

ฮ่องกง Hong Kong 

1.

2.

4.

5.

3.

18%

42%

14%

ญี่ปุ่น Japan

สิงคโปร์
Singapore

เยอรมนี
Germany

2,862 ล ้านบาท
Million baht

1,895 ล ้านบาท
Million baht

1,741 ล ้านบาท
Million baht

2,862 ล ้านบาท
Million baht

7,992 ล ้านบาท
Million baht

4,782 ล ้านบาท
Million baht

2,016 ล ้านบาท
Million baht

1,613 ล ้านบาท
Million baht
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2.2 จ�านวนการจ้างงานคนไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2562	 คนไทยได้รับการจ้างงานในแต่ละ

ประเภทธุรกิจ	 จ�านวน	4,829	คน	ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 

5	 อันดับแรก	 ดังนี้ 	 1)	 การท�าธุรกิจบริการให้แก่บริษัท 

ในเครือในกลุ่ม	มีการจ้างงาน	1,148	คน		2)	นายหน้าตัวแทน	

การค้าปลีก	และการค้าส่ง	854	คน	3)	บริการรับจ้างผลิตสินค้า	

382	คน		4)	บริการเป็นคู่สัญญากับภาคเอกชน	258	คน	และ	 

5)	บริการด้านคอมพิวเตอร์	มีการจ้างงาน	258	คน

2.2 Employment of Thai Labor

In	2019	the	number	of	Thai	workers	employed	in	total	

by	foreign	companies	was	4,829	and	the	top	5	business	

categories	with	the	largest	number	of	Thai	employees	were	

in	List	3	as	follows:-	(1)	service	provided	to	the	affiliated	or	

intra-group	entities:	1,148	Thai	employees,	(2)	brokerage/

agency,	retail	and	wholesale:	854	Thai	employees,	(3)	Make-

to-order	manufacturing:	382	Thai	employees,	(4)	Contract	

with	the	private	sector	service	258	Thai	employees	and	(5)	

computer	service:	258	Thai	employees,

จ�านวนการจ้างงานคนไทยในแต่ละประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ. 2562
Number of Thai Employees in Each Business Category in 2019

ทั้งนี้	 การท�าธุรกิจบริการอ่ืน	 1,929	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	 40	 อาท	ิ บริการให้เช่าสินค้า/ท่ีดิน/อาคาร	 (199	 คน)	

บรกิารขุดเจาะปโิตรเลยีม	(192	คน)	บริการซ่อมแซมบ�ารุงรกัษา

เคร่ืองจกัร/เครือ่งมือ		(93	คน)	บรกิารทางบญัชี	(17	คน)	เปน็ตน้

The	remaining	of	1,929	Thai	employees	were	hired	

by	foreign	companies	engaging	in	Other	Service	Businesses;	

e.g.	leasing	(property/	land/	building)	(Thai	199	Thais),	drilling	

services	for	petroleum	(192	Thais),	repair	service	(93	Thais),	

accounting	services	(17	Thais),	etc.

รับจ้างผลิต
manufacturing

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information technology

ให้เช่า (สินค้า/ที่ดิน/อาคาร)
Leasing (property/land/building)

สนับสนุนบุคลากร
Supporting personnel service

ตรวจสอบชิ้นงาน
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Inspect electronic circuit 
board workpieces

บริการทางบัญชี
Accounting service

38%
อื่นๆ

Others

21%

12%

12%

9%

4%

4%

854
คน

employees

18%

382
คน

employees

8%

258
คน

employees

5%

258
คน

employees

5%

1,148
คน

employees

24%

100%

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

บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
บัญชีสาม (21) 
Services to affiliated and intra-group 
entities List 3 (21)

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

บริการเป็นคู่สัญญากับภาคเอกชน
บัญชีสาม (21)
Contract with the private sector service
List 3 (21)

1

5

3

4

การท�ากิจการนายหน้า บัญชีสาม (11) 
การค้าปลีก บัญชีสาม (14)
การค้าส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

2

= 4,829จ�านวนการจา้งงาน ปี 2562
Number of jobs employed in 2019

คน
employees -1%

ลดลงจากปี 2562
decreased from 2019
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ปี 2562
Year 2019

ตา่งชาติ 217 ราย
เข า้มาลงทนุในธรุกจิ

270 entities
invest in business:

ปี 2562
Year 2019

บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
Services to affiliated and intra-group

บริการให้เช่าสินค้า/ที่ดิน/อาคาร
Leasing (property/land/building)

บริการทางวศิวกรรม/เป็นคู่สัญญากบัภาคเอกชน
Engineering service/Contract with the private sector

บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
Repair & Maintenanceกิจการนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง

Brokerage business/Retail/Wholesale trade

บริการอืน่
Other services business

• บริการทางบัญชี
• ให้เช่าพื้นที่ + สาธารณูปโภค (สนง../โรงงาน)
• รับจ้างผลิต
• Accounting service
• Leasing
• Make to order manufacture

• ให้เช่าสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
• เช่าที่ดินบางส่วน
• ให้เช่าอาคารโรงงาน
• Medical Equipment
• Part of land 
• Building

• บริการออกแบบทางวิศวกรรม บริหารจัดการ
โครงการปลดประจำาการเรือสำาหรับผลิตและเก็บ
ปิโตรเลียม

• ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือและ
อุปกรณ์โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก

• ติดตั้ง ตรวจสอบ บำารุงรักษา รวมถึง 
ฝึกอบรมและให้การสนับสนุนทางเทคนิคการพัฒนา
ดาวเทียมสำารวจทรัพยากร

• Engineering design/Administrative for ship 
decommission project for production and 
storage of petroleum

• Design construct/install & test the tools & 
equipment for plastic factory

• Install/inspect/maintenance and training/ 
technical supporting for development of 
resource exploration satellites

• ระบบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย/รถยนต์
นั่งส่วนบุคคล/เครื่องทำาความเย็น/
เครื่องพิมพ์

• Fire alarm system/car/chiller/printer

• นายหน้าจัดหาตลาดเพื่อการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์พิเศษ

• ค้าปลีกเครื่องจักรเครื่องกล/ อะไหล่และอุปกรณ์ของ
เครื่องจักร/แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์/เคมีภัณฑ์

• ค้าส่งเครื่องสูบจ่ายสารเคมี/นาฬิกาข้อมือ
• Brokerage for selling product of plastic & special 

chemical
• Retail for machine spare parts/electronic circuits/

chemical
• Wholesale for chemical dosing pump/watch

บริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการรับจ้างผลิต บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการให้คำา
ปรึกษาแนะนำา บริการทางการเงิน
Computer service/ make to order manufacture/ drilling service for petroleum
Consulting service/ financial service

THB

11,554
ลา้นบาท/million

THB

4,821
ลา้นบาท/million

THB

87
ลา้นบาท/million

THB

631
ลา้นบาท/million

THB

522
ลา้นบาท/million

THB

5,722
ลา้นบาท/million

40%
6%

5%

5%

15%

29%

ตา่งชาติ 217 ราย ลงทนุในไทยภายใตก้ฎหมายตา่งดา้ว 
เมด็เงนิลงทนุ 23,337 ลา้นบาท จา้งงานคนไทย 4,829 คน
217 entities invest in Thailand under FBA, 
Capital investment THB 23,337 million, Thai-employment 4,829

คนต่างด้าว 5 อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในไทย
Top 5 countries that invested in Thailand

ญี่ปุ น่ 62 ราย (29%)
Japan 62 entities (29%)

ฮอ่งกง 14 ราย (6%)
Hong Kong
14 entities (6%)

สงิคโปร์ 37 ราย (17%)
Singapore 37 entities (17%)

จนี 12 ราย (6%)
China
12 entities (6%)

เยอรมนี 17 ราย (8%)
German 17 entities (8%)

อืน่ 75 ราย (34%)
Others 75 entities (34%)

23,337
ลา้นบาท

Million baht
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ตา่งชาติ 5,572 ราย
เข า้มาลงทนุในธรุกจิ

5,572 entities
invest in business:

20 ปี
20 Years

313,126
ลา้นบาท

Million baht

บริการเป็นส�านักงานผู้แทน/ภูมิภาค
Representative/Regional office

บริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ/เอกชน
Contracting service with government/private

กิจการนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง
Brokerage/Retail/Wholesales

บริการอื่น
Other Services

• หาแหล่งจัดซื้อสินค้า
• ให้คำาแนะนำาและเผยแพร่ข้อมูลสินค้า
• รายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ
• Finding supplier
• Consulting & publishing product’s information
• Reporting the trend of business 

• บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาก่อสร้าง ติดตั้ง
และทดสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์

• บริการซ่อมแซมและบำารุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

• บริการด้านวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง โครงการ
ขยายระบบการขนส่งนำ้ามันทางท่อ

• Engineering design, provide, construct, install 
and test the machine’s tools & equipment

• Repair & maintenance for automatic doors of 
the yellow line electric train

• Engineering service, provide and construct for 
expansion of the oil pipeline transportation 
system

• นายหน้าจัดหาตลาดเพื่อการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์พิเศษ

• ค้าปลีกเครื่องจักรเครื่องกล/ อะไหล่และอุปกรณ์
ของเครื่องจักร/แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์/
เคมีภัณฑ์

• ค้าส่งสารเคมี/นาฬิกาข้อมือ 
และเครื่องประดับ

• Brokerage for sailing product of plastic & 
special chemical

• Retail for machine spare parts/electronic 
circuits/chemical

• Wholesales for chemical/watch/accessories

• บริการให้กู้ยืมเงิน
• บริการทางบัญชี/กฎหมาย
• บริการซ่อมแซมบำารุงรักษา (เครื่องมือ เครื่องจักร

และอุปกรณ์)
• บริการจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
• บริการให้เช่า (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร)
• Lending services
• Accounting/Legal services
• Repair and maintenance tools & equipment of 

machines
• Provide, install of machine & equipment
• Leasing (land/building/machine)

1,480
ราย/entities

613
ราย/entities

592
ราย/entities

2,887
ราย/entities

27%

11%

10%

52%

ญี่ปุ น่ 2,154 ราย (39%)
Japan 2154 entities (39%)

เยอรมนี 
284 ราย (5%) 
Germany
284 entities (5%)

เนเธอร์แลนด์ 
241 ราย (4%)
The Netherlands 
241 entities (4%)

สงิคโปร์ 837 ราย (15%)
Singapore 837 entities (15%)

ฮ่องกง
295 ราย (5%)
Hong Kong
295 entities (5%)

อืน่ 1,761 ราย (32%) 
Others 1,761 entities (32%)

20 ปี
20 Years

ตา่งชาติ 5,572 ราย ลงทนุในไทยภายใตก้ฎหมายตา่งดา้ว 
เมด็เงนิลงทนุ 313,126 ลา้นบาท
5,572 entities invest in Thailand under FBA Capital investment  
THB 313,126 million

คนต่างด้าว 5 อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในไทย
Top 5 countries that invested in Thailand
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 9	 วรรคสอง	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พิจารณาทบทวนประเภท
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุก 
รอบระยะเวลาหนึง่ปนีบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีมี้ผลใชบ้งัคบั	
แล้วท�าความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

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

(1)	 ธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง	 และธุรกิจตามบัญชีสอง	
หมวด	1	ให้ท�าเป็นพระราชบัญญัติ

(2)	 ธรุกจิตามบญัชสีอง	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	Commission’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

มา
ตร

า 
9

Se
ct

io
n 

9

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

กก.ต่างด้าวฯ 
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) 

การปรับปรุง
Revision

การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
Revision Categories of Businesses in The Lists Annexed to the 
Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) for the year 2019

บทที่ 3
Chapter 3
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ขั้นตอนการปรับปรุงธุรกิจบัญชีสาม
Revision Procedure for categories of businesses in List 3

ส�าหรับการทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราช
บัญญัติฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันใน
การประกอบธุรกิจรวมทั้งการก�ากับการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวตามประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณท์างเศรษฐกจิ	การคา้และการลงทุน
ระหวา่งประเทศในปจัจุบัน	ตลอดจนการด�าเนนิการทีส่อดคลอ้ง
กบัพนัธกรณตีามสนธสิญัญาระหวา่งประเทศซึง่จะกอ่ประโยชน์
แก่ประเทศไทยในภาพรวม	

1. แนวทางการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ 
ตามบัญชีท้ายฯ ปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 
ได้ก�าหนดแนวทางการพิจารณาทบทวนธุรกิจตามบัญชี
ท้าย	 พ.ร.บ.	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 
ปี	 พ.ศ.	 2562	 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชทีา้ย	พ.ร.บ.	การประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542		ด�าเนินการ	ดังนี้

1.1 กำาหนดเกณฑ์การพิจารณาทบทวนธุรกิจ

 1) เป็นธุรกิจบัญชีสาม	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
คนไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน	

 2) เปน็ธรุกจิทีม่กีฎหมายกำากบัเฉพาะ	เพือ่ลด 
ความซ้�าซ้อนในการก�ากับของหน่วยงานภาครัฐ	 อันจะช่วย 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการค้าการลงทุนที่ดี	 ประกอบกับ
กฎหมายเฉพาะมีการก�ากับที่ เข้มงวดมากกว่า	 พ.ร.บ.	 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

 3) เป็นธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมในการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว	 โดยพิจารณา
ความพร้อมจากปัจจัยในด้านบุคลากร	 ด้านเงินทุน	 ด้านวัสดุ
อุปกรณ์	และด้านการบริหาร

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 2019 Revision of 
Categories of Businesses in the Lists Annexed 
to the Act

With	respect	to	the	framework	for	the	2019	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.	

	 2)	 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.

	 3)	 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.

พรฎ.
Royal Decree

กฎกระทรวง
Ministerial Regulation

ธุรกิจบัญชีสาม List 3

ธุรกิจบัญชีสาม (21) List 3 (21)

คณะอนุกรรมการฯ
Sub-Committee

คณะกรรมการฯ
Commission

รมว.พณ.
Minister

ครม.
Cabinet

สนง. กฤษฎีกา
Office of the 

Council
of State

รมว.พณ.
Minister
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 4) เป็นธุรกิจท่ีสอดคล้องกับสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 เช่น	 ธุรกิจที่รองรับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ธุรกิจที่สนับสนุนนโยบาย	 Thailand	
4.0	และยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	เป็นต้น

 5) ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
รายการธุรกิจ และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 6) ผลดแีละผลเสยีของการออกจากบญัชทีา้ย
พระราชบัญญัติฯ	 โดยใช้มาตรา	 5	 ของพ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542	เป็นกรอบในการพิจารณา

1.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ

	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
มีแนวทางการพิจารณาประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราช
บัญญัติฯ	ดังนี้	

	 1)	 ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาทบทวนธุรกิจตาม
บัญชีท้ายฯ

	 2)	 ก�าหนดธุรกิจเป้าหมาย	โดยพิจารณาประเภท
ธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ในบัญชีสาม	

	 3)	 จัดท�าข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจเป้าหมาย	 
ในประเด็นต่อไปนี้

(1)	 ขอบเขตประเภทธุรกิจ
(2)	 กฎหมายก�ากับ
(3)	 ความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
(4)	 ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบ

การไทย
(5)	 ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6)	 ผลดีและผลเสียของการออกจากบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติฯ
	 4)	 ประมวล	 สรุป	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะ 

ข้อคดิเหน็ในการแกไ้ขประเภทธรุกจิบญัชทีา้ยพระราชบญัญติัฯ
	 5)	 คณะกรรมการฯ	 พิจารณาสรุปความเห็น 

ตามที่คณะอนุกรรมการฯ	เสนอ

	 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	 technology	 infrastructure,	
Thailand	4.0	policy	and	20	year	national	strategy.

	 5)	 Take	 into	 account,	 the	 opinions	 of	 the	
agencies	or	bodies	whose	role	involves	the	business,	and	
related	study	results.

	 6)	 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.

1.2 Revision Process

	 The	 Foreign	Business	Commission’s	 framework	
for	the	2019	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)	 Administration	of	law
(3)	 Consistency	with	economic	development	

outlook
(4)	 Competitive	advantage	of	Thai	business	

operators
(5)	 Opinions	of	relevant	agencies/bodies	
(6)	 Pros	and	cons	of	removing	the	business	

from the list
	 4)	 Compile,	 summarize,	 analyze,	 and	make	

recommendations	for	amendments	to	the	type	of	business	
in	the	Annex	to	the	Act.

	 5)	 The	Commission	finalizes	its	decision	based	
on	the	information	proposed	by	the	Sub-Committee.
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2. สรปุการพิจารณาทบทวนประเภทธรุกจิตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
มีความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	2542	ดังนี้

2.1 เห็นควรให้ธุรกิจ คงอยู่ ในบัญชีท้ายพระราช
บัญญัติฯ	 จ�านวน	 18	 รายการธุรกิจ	 เนื่องจาก	 1)	 เป็นธุรกิจ
ที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตของธุรกิจ	 2)	 เป็นธุรกิจ
ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความพร้อมของผู้ประกอบการไทย	
และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย	 โดยให้ไปศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม	 หรือรับฟังความเห็นจาก	 stakeholder	 ที่เกี่ยวข้อง	
เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีช่ดัเจนรอบดา้นมากขึน้ส�าหรบัใชป้ระกอบการ
พิจารณาทบทวนรายการธุรกิจต่อไป	3)	เป็นธุรกิจที่มีกฎหมาย
ก�ากับเฉพาะและหน่วยงานก�ากับไม่เห็นด้วยในการธุรกิจถอด
ออกจากบัญชีท้ายฯ	 เพราะกระทบต่อประกอบธุรกิจและ
ความพร้อมในการแข่งขันของคนไทย	 ซึ่งธุรกิจที่เห็นควรให้ 
คงอยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ได้แก่

(1)	 ธุรกิจบริการโฆษณา
(2)	 ธุรกิจน�าเที่ยว
(3)	 ธุรกิจการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การซื้อขายหลักทรัพย์
(4)	 ธุรกิจการให้บริการระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์
(5)	 ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(6)	 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(7)	 ธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
(8)	 ธรุกจิผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั
(9)	 ธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(10)	กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
(11)	การบริการติดตั้งและให้บริการหลังการขาย

ส�าหรับเครื่องจักร	อุปกรณ์งานอุตสาหกรรม
ที่บริษัทผลิตเองในประเทศ

(12)	ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่
(13)	ธุรกิจการรับจ้างผลิต
(14)	กิจการให้บริการทางดิจิทัล
(15)	กิจการส่ือสาร	 ข้อมูล	 ข้อความเสียง	 รูปภาพ	 

ภาพเคล่ือนไหว	หรือส่ือประสมทางเครือข่ายดิจิทัล
(16)	ธุรกิจบริการซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า
(17)	ธุรกิจบริการก�าจัดกากอุตสาหกรรม	 เฉพาะ

การบ�าบัดและก�าจัดของเสียที่เป็นอันตราย
(18)	ธุรกิจบริการซ่อมบ�ารุงเรือ

2. The 2019 Revision of Categories of 
Business in the Lists Annexed to the Foreign 
Business Act B.E. 2542 (1999) in Summary

Regarding	 to	 the	 consideration	 of	 Categories	 of	
Business	 in	 the	 Lists	 Annexed	 to	 the	 Foreign	 Business	
Act	B.E.	2542	(1999),	Foreign	Business	Commission	have	
opinions	as	follows;	

2.1 Consists of businesses that should remain 
on the lists annexed to the Act.	There	are	18	business	
categories	should	remain	for	the	following	reasons:	1)	the	
issue	concerning	their	scope	is	still	inconclusive,	2)	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	
3)	 these	 businesses	 are	 governed	 by	 specific	 laws	 and	
regulators	disagree	to	remove	the	business	from	the	lists	
annexed	to	the	Act	because	it	affects	the	business	operation	
and	the	readiness	of	the	Thai	people.	The	businesses	that	
should	remain	on	the	lists	annexed	to	the	Act	as	follows.

(1)	 Advertising	services
(2)	 Guided	touring
(3)	 Electronic	Trading	Platform	services
(4)	 Crowdfunding	Portal	services
(5)	 Digital	Asset	Exchange	services
(6)	 Digital	Asset	Broker
(7)	 Digital	Asset	Dealer
(8)	 ICO	Portal	business
(9)	 Agricultural	Futures	Trading	Business
(10)		Software	development	services
(11)		Installation	service	and	after-sales	service	

for	 Company’s	 machinery	 Industrial	
equipment	locally	produced

(12)	Livestock	farming	business	by	using	new	
technology

(13)	Original	Equipment	Manufacturer	
(14)	Digital	service	business
(15)	Data	communication,	audio	message,	image,	

animation	or	multimedia	via	digital	networks
(16)	Electric	train	maintenance	service	business
(17)	Industrial	waste	disposal	business	for	the	

treatment	and	disposal	of	harmful	waste	
(18)	Ship	maintenance	service	business
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2.2) เห็นควรให้ธุรกิจ ถอดออก จากบัญชีท้าย 
พระราชบญัญตัฯิ	จ�านวน	4	รายการธุรกจิ	เนือ่งจาก	1)	เป็นธรุกจิ 
ที่มีกฎหมายเฉพาะก�ากับ	 จึงลดความซ้�าซ้อนในการก�ากับ
ดูแลของภาครัฐ	 2)	 เป็นธุรกิจที่จ�ากัดขอบเขตการให้บริการ	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสภาพคล่องของธุรกิจคนต่างด้าว 
โดยธุรกิจศูนย์บริหารเงินสามารถกู้	 /ปล่อยกู้	 ให้ภายในกลุ่ม
บริษัทเท่านั้น	 ไม่สามารถให้บริการนอกกลุ่มบริษัทได้	 และ	 
3)	เป็นธรุกจิทีส่นบัสนนุนโยบายรฐับาล	Thailand	Plus	Package	
ด้านการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิและเปน็ธุรกจิ
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	 ในกลุ่ม	
New	S-curve	อุตสาหกรรมดิจิทัล	(Digital)	ซึ่งธุรกิจที่เห็นควร
ให้ถอดออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ได้แก	่

(1)	 ธุ รกิ จบริการโทรคมนาคม	 ส� าหรับใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	
แบบที่	 1	 ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม

(2)	 ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน	(Treasury	Center)	ตาม 
กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน

(3)	 ธุรกิจซ่อมบ�ารุงอากาศยานตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินอากาศ	 ส�าหรับใบรับรองหน่วย
ซ่อมประเภทท่ีสอง	 ส�าหรับบ�ารุงรักษาส่วน
ประกอบส�าคัญของอากาศยาน	 และใบรับ
รองหน่วยซ่อมประเภทที่สาม	 ส�าหรับบ�ารุง
รักษาบริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยาน	

(4)	 ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่า
เพิ่มสูง	 (High	Value-added	Software)	 โดย
ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว		
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 คือ	 ให้มีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
ส�าหรับธุรกิจที่คงอยู่ในบัญชีท้ายฯ	 โดยพิจารณาขอบเขตของ
ธุรกิจ	 และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ประกอบการไทยให้รอบ
ด้านมากขึ้น	 รวมถึงให้มีการสอบถามความเห็นจากหน่วยงาน
ภายนอกมีส่วนได้เสียในวงกว้างมากข้ึน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป	
และส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ	 อันเป็นการกระตุ้น
การเติบโตทางเศรษฐกจิของไทย	เพือ่สร้างบรรยากาศการลงทนุ
ที่ดีของประเทศ

2.2 The business categories that should be 
removed from the lists annexed to the Act.	 There	are	
4	business	categories	should	be	removed	for	the	following	
reasons:	1)	Be	a	business	that	has	specific	laws	therefore	
reducing	duplication	of	government	oversight,	2)	the	services	
are	 limited	 the	 scope	 of	 service	 in	 order	 to	 increase	 the	
efficiency	 and	 liquidity	 for	 the	 foreign	 business,	 with	 the	
treasury	center	business	able	to	borrow	/	lend	within	the	group	
companies	only	and	unable	to	provide	services	outside	the	
group,	and	3)	Be	the	categories	of	businesses	that	supports	
Thailand	plus	package	policy	in	facilitating	business	operations	
and	consistent	with	the	target	 industry	of	New	S-curve	 in	
Digital	Industry.	The	businesses	that	should	be	removed	from	
the	lists	annexed	to	the	Act	as	follows.

(1)	 Telecommunications	service	business	for	
telecommunications	business	license	type	
1	 under	 the	 law	 on	 telecommunications	
business.

(2)	 Treasury	Center	business	under	 the	 law	
on	exchange	control.

(3)	 Aircraft	maintenance	business	under	 the	
law	on	air	navigation	as	follows:	
-	 Class	two	for	Major	Aircraft	Appliance	

maintenance.
-	 Class	three	for	TSO	Article	and	Aircraft	

Part	maintenance.
(4)	 High	 value-added	 software	development	

business	 that	 must	 be	 incorporated	 in	
Thailand.

One	 of	 the	 Foreign	 Business	 Commission’s	
recommendations	on	the	revision	of	categories	of	businesses	
in	the	lists	annexed	to	the	Act,	is	to	study	more	information	
for	businesses	that	should	remain	in	the	list	annexed.	The	
study	should	include	clear	and	comprehensive	information,	
i.e.	 the	 scope	 of	 business	 and	 the	 impact	 that	 affects	
Thai	entrepreneurs,	as	well	as	the	opinions	from	external	
agencies	with	wider	 interests.	 In	order	to	be	 in	 line	with	
the	 changing	 economic,	 trade	 and	 investment	 situation	
and	promote	trade	and	investment	of	the	country	which	
stimulates	Thai	economic	growth	and	improve	for	the	climate	
of	the	country’s	investment.
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การก� ากั บการประกอบธุ รกิ จของคนต่ า งด้ า ว 

ในประเทศไทยเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ได้มีการติดตามตรวจสอบ	

3	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต	 

2 ) 	 การด� า เ นินการตามแผนการถ่ ายทอดเทคโนโลยี 	 

3)	 การน�าส่งทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทยครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

1. การตดิตามและตรวจสอบการประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจะต้อง

ด�าเนินการตามกฎหมาย	ดังนี้

1.1 ตรวจสอบการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
ตามที่ได้รับอนุญาต และภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด

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?

ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต
และภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด

Operate business within the 
confines of permission and 

prescribed conditions.

น�าส่งทุนขั้นต�่าเข้ามาประเทศไทยตาม
จำานวนและระยะเวลาที่กำาหนด

Execute inbound remittance of 
minimum capital as per
the prescribed amount

and time limit.

ดำาเนินการตามแผนงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้

Implement the technology transfer 
plan as earlier committed.

1 2 3

ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
Good Governance and Foreign Business

บทที่ 4
Chapter 4
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• อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน	 7	 เท่าของเงิน

ทุนหรือไม่

• มีผู้รับผิดชอบธุรกิจอย่างน้อย	 1	 คน	 มีภูมิล�าเนา 

อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่

1.2 ตรวจสอบการนำาส ่งทุนข้ันตำ่าเข ้ามาใน
ประเทศไทยของคนต่างด้าว

โดยติดตามตรวจสอบเฉพาะนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 

ในต่างประเทศว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 14	 และ

กฎกระทรวงเรื่องก�าหนดทุนข้ันต่�าและระยะเวลาในการน�า

หรอืสง่ทนุขัน้ต่�าเขา้มาในประเทศไทยครบตามเกณฑ์และระยะ

เวลาที่ก�าหนดหรือไม	่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

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าวทุกราย 

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจครบ	1	ปี	โดยเจ้าหน้าที่จะมี

หนงัสอืเรยีกใหส้ง่เอกสารการถา่ยทอดเทคโนโลยภีายใน	30	วนั	

หากไมส่ง่เอกสารจะมีหนงัสอืแจง้ใหช้�าระคา่ปรบัตามมาตรา	40	

ทั้งนี	้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี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/หรือวิชาการ 

ให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น

•	 การฝึกอบรม	 เช่น	 อบรม	 สัมมนา	 ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ

1.4 ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวในปี พ.ศ. 2562

มีการตรวจสอบ	จ�านวน		431	ราย		ดังนี	้	1)		ตรวจสอบ 

การประกอบธุรกิจตามที่ ไ ด้รับอนุญาตและตรวจสอบ 

การด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	จ�านวน	310	ราย	 

และ	2)	ตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต่�า	จ�านวน	121	ราย			

ผลการตรวจสอบปรากฏว่า	 มีธุรกิจต่างด้าวไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	จ�านวน	46	ราย	ดังนี้		1)	ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน 

การถา่ยทอดเทคโนโลยใีหต้รวจสอบ	จ�านวน	41	ราย	(ร้อยละ	89)		 

และ	2)	ไม่น�าสง่ทนุขัน้ต่�าเขา้มาในประเทศไทยตามจ�านวนและ

ระยะเวลาที่ก�าหนด	จ�านวน	5	ราย	(ร้อยละ11)

อนึ่ง	 ในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินตามแผน

งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้		เช่น

•	 การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ 

เกี่ ยวกับการท� า งานและออกแบบแม่พิมพ์ 	 

การประกอบเครื่องชุบโลหะ	 การบ�าบัดน้�าเสีย	 

การตรวจวิเคราะห์หาค่าโลหะ	

•	 การจัดส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ 

ในต่างประเทศ	เช่น	นวัตกรรมเทคโนโลยี	และการ

ท�างานเครือ่งใชไ้ฟฟา้ในครวั	ระบบ	Replenishment	

ส�าหรับธุรกิจค้าปลีก	 การพัฒนาความรู้ทางด้าน 

โปรแกรมซอฟท์แวร์	(PACS)	

•	 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	

เช่น	 การขาย	 คลังสินค้าและการขนส่งระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าส�าหรับ 

การเดินเรือ	 การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านทางแพลตฟอร์มการช�าระเงินออนไลน์ 	 

การออกแบบและการตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย	์ระบบไฟฟา้และโปรแกรม

ระบบควบคุมเครื่องบดโม่ดิน	เป็นต้น

•	 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 2019.

The	 inspection	 conducted	 on	 431	 foreign	 entities	

includes:-	 1)	 inspection	 of	 business	 operation	 and	

implementation	of	technology	transfer	plan	(310	entities)	and	

2)	inspection	of	minimum	capital	remittance	(121	entities).

According	 to	 the	 inspection	 results,	 46	 entities	

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

written	proof	of	technology	transfer	(41	entities	or	88%);	and	

2)	failing	to	remit	a	compulsory	minimum	amount	of	capital	

within	the	designated	period	(5	entities	or	11%).

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	mold	

design	and	operate	assembling	of	metal	plating	

machine,	 wastewater	 treatment,	 and	 metal	

testing	and	analysis.

•	 Arranging	overseas	trips	for	Thai	staff	to	acquire	

from	 foreign	 experts	 such	 as	 technology	

innovation,	 Replenishment	 system	 for	 retail	

business,	 the	 development	 of	 knowledge	 in	

PACS	software	program.

•	 Trainings	 for	 employees	 in	 the	 organization	

such	 as	 selling,	 warehouse	 and	 international	

transportation	about	electronic	propulsion	system	

for	 shipping,	 electronic	 payment	 via	 online	

platform,	solar	cell	system	design,	and	electronic	

and	grinder	control	system,	etc.
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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	 

ทั้งนี	้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

ปฏบิตัติามกฎหมาย
Fully compliance with law

ปฏบิตัติามกฎหมาย
Fully compliance with law

ราย
entities

ราย
entities

269

116

ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย
Non-compliance with law

ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย
Non-compliance with law

ราย
entities

ราย
entities

41

5

310

121

ราย/entities

ราย/entities

จ�านวนรายที่ตรวจสอบ
The number of entities  

being inspected

จ�านวนรายที่ตรวจสอบ
The number of entities  

being inspected

13%

4%

87%

96%
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2. การตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมให ้
คนไทยท�าธุรกรรมอ�าพรางแทน เพ่ือหลีกเล่ียง 
การประกอบธรุกจิตามพระราชบญัญตักิารประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (Nominee)

2.1 การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบ
ตามแผนงานประจำาปี

ในป	ีพ.ศ.	2562	กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบนอมินี	

ได้แก่	 นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	 50	

จ�านวน	 6,717	 ราย	 ซ่ึงประกอบธุรกิจ	 5	 กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	

ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว	 ธุรกิจ

ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า	และธุรกิจที่เกี่ยวกับโฆษณา

ผลการตรวจสอบตามแผนงานประจำาปี

1)	 นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายใน

ลกัษณะนอมนิ	ี	จ�านวน	6,577	ราย	(ร้อยละ	97.95)	

เนื่องจากนิติบุคคลชี้แจงการประกอบธุรกิจแล้ว 

ไม่พบข้อสังเกต	และไม่พบการกระท�าผิด

2)	 นิติบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะ

นอมนิ	ี	กลา่วคอืคนไทยอาจมพีฤตกิรรมในลกัษณะ

ใหค้วามชว่ยเหลอื	หรอืสนบัสนนุ	หรือรว่มประกอบ

ธุรกิจกับคนต่างด้าว	 หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว	

และนิติบุคคลมีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	ซึง่อาจเขา้ขา่ยมคีวามผดิตามมาตรา	36	

มาตรา	37	และมาตรา	41	แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 จ�านวน	

4	 ราย	 (ร้อยละ	 0.05)	 คือ	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

โดยได้พิจารณาส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป

3)	 นิติบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก	ไม่ชี้แจง

ข้อเท็จจริงและไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	

จ�านวน	136	ราย	(ร้อยละ	2)	ด�าเนนิคดคีวามผดิฐาน

ฝ่าฝืนค�าสั่งสารวัตรบัญชี	และหมายเหตุในหนังสือ

รับรองว่า	 “นิติบุคคลนี้ไม่จัดส่งบัญชีและ/หรือ 

ไมช่ีแ้จงการจัดท�าบญัช	ีรอบปีบญัช	ี2560”	พรอ้มทัง้ 

แจ้งข้อมูลให้กรมสรรพากร

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

2.1 Nominee Shareholding Investigation As 
Per Annual Plan

In	 2019	 the	 subject	 of	 investigation	 concerning	

nominee	shareholding	consisted	of	6,717	Thai	juristic	entities	

with	foreign	shareholding	less	than	50%	in	5	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)	 6,577	 entities	 (97.95%)	 showed	 no	 conduct	

suspicious	 of	 nominee	 shareholding;	 a	 juristic	

person	clarified	the	business	operation,	and	no	

offense.

2)	 4	 entities	 (0.05%)	 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)	 136	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	2017”,	also	

notify	to	the	Revenue	Department.	
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ผลการตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี พ.ศ. 2562
Results of Nominee Shareholding Investigation As Per 2019 Annual Plan

ไมม่พีฤตกิรรมนา่สงสยัเข า้ขา่ยนอมนิี
No suspicious conduct of 
nominee shareholding

ราย
entities6,577

ไมส่ง่เอกสารหลกัฐานใหต้รวจสอบ
Not submitting evidence for 

inspection
ราย
entities136

มพีฤตกิรรมนา่สงสยัเข า้ขา่ยนอมินี
Having suspicious conduct of 

nominee shareholding

ราย
entities4 6,717

ราย/entities

จ�านวนรายที่ตรวจสอบ
The number of entities  

being inspected

2%

0.05%

97.95%



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2562
46

1.การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

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

มผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี	3	มนีาคม	พ.ศ.2543	โดยเปน็กฎหมาย

ที่ใช้แทนประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	281	ซึ่งเป็นกฎหมาย

ที่ใช้ก�ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฉบับเดิม	 อันใช้

บังคับมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2515	ที่มีการก�ากับการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวเพื่อรักษาดุลอ�านาจทางการค้าและเศรษฐกิจ

ของประเทศ	 ต่อมาเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	 การค้า

การลงทุนระหว่างประเทศ	 มีการเปลี่ยนแปลงไป	 ประกอบ

กับจ�านวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย 

มจี�านวนมากขึน้	ท�าใหป้ระกาศของคณะปฏวิตั	ิฉบบัที	่281	ทีมี่

การใชบ้งัคบัเปน็ระยะเวลานานและมหีลกัการบางประการทีไ่ม่

สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	การลงทุน	และการค้า

ระหว่างประเทศ		ดังนั้น	จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย

และตราพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

พ.ศ.2542	ขึน้เพือ่ใช้แทนกฎหมายเดมิ	และเพือ่ใหม้กีารด�าเนนิ

การท่ีสอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ด้วย	 ทั้งนี้	 กฎหมายฉบับน้ีนับเป็นกฎหมายส�าคัญฉบับหนึ่ง	

โดยเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวในประเทศไทย	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง

การประกอบธุรกิจของคนไทย	 และส่งเสริมการลงทุนจากต่าง

ประเทศ	 เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าในการประกอบ

ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์กับ

ประเทศไทยโดยส่วนรวม

การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย	 พบว่า 

ตา่งชาตเิริม่เขา้มาลงทนุในประเทศไทยมานานนบัตัง้แตมี่ระบบ

การจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กวา่	 

90	 ปี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายทศวรรษ	 1980	 หรือ

ประมาณป	ีพ.ศ.	2520	ซ่ึงเปน็ชว่งเวลาทีป่ระเทศไทยใชน้โยบาย 

ส่งเสริมการส่งออกเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในประเทศ	 ท�าให้นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่โดยเฉพาะจาก

ญี่ปุ่นที่มีการโยกย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย	 และ 

1. Permission for foreigners to conduct 
business in Thailand over the last 20 years

The	 Foreign	 Business	 Act	 1999,	 B.E.	 2542	 has	

been	enforced	since	3	March	2000.	The	Act	replaced	the	

Announcement	of	the	National	Executive	Council	No.	281	of	

1972	which	supervised	the	business	of	foreigners	in	order	

to	maintain	the	balance	trade	and	economy	of	the	country.		

Later,	 when	 the	 economic	 situation,	 international	 trade	

and	investment’s	environment	have	changed	and	also	the	

number	of	foreign	investors	engaging	business	in	Thailand	

have	been	increasing.	Some	provision	and	principles	of	the	

Announcement	of	the	National	Executive	Council	No.	281	

which	enforced	for	a	long	period	of	time	were	not	in	line	with	

the	economic,	investment	and	international	trade	conditions.	

Therefore,	it	was	necessary	to	revise	the	laws	and	to	enact	

of	the	Foreign	Business	Act	1999,	B.E.	2542	to	replace	the	

old	law	and	in	order	to	comply	with	the	obligations	of	the	

international	treaties.		The	Act	is	considered	as	one	of	the	

important	laws	that	is	used	to	supervise	the	foreigners	who	

operate	business	in	Thailand.	The	objective	is	to	maintain	the	

balance	of	protection	the	Thai	entrepreneurs	and	promotion	

the	foreign	investment	in	order	to	create	a	competition	in	

doing	business	both	domestically	and	internationally	which	

will	benefit	Thailand	as	a	whole.

For	the	foreign	investment	in	Thailand,	it	was	found	

that	 foreigners	 have	 started	 to	 invest	 in	 Thailand	 since	

the	establishment	of	business	registration	process	of	the	

Department	of	Business	Development	for	over	90	years.	

The	year	1977,	the	foreign	investors	especially	from	Japan,	

had	relocated	their	production	bases	to	Thailand	and	at	that	

time	Thailand	adopted	export	promotion	policies	to	help	

and	 support	 the	 development	 of	 the	 domestic	 industry.	

Also,	Thailand	 introduced	the	 foreign	 investment	policies	

20 ปี การอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวในประเทศไทย
20 Years, Businesses Permission for Foreigners in Thailand

บทที่ 5
Chapter 5
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through	 the	Eastern	Seaboard	Development	Project	and	

has	become	an	EEC	project	at	the	present.	As	a	result,	

foreign	investors	continue	to	invest	in	Thailand.

ต่อมาประเทศไทยก็มีนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติมาลงทุนโดย

ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกจนมา

เป็นโครงการ	EEC	ในปัจจุบัน	จึงท�าให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา

ลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง

การเปรียบเทียบการลงทุนของต่างชาติ ช่วงระยะ

เวลา 10 ปีแรก (พ.ศ. 2543-2552) กับ 10 ปีหลัง (พ.ศ. 2553 

-2562)	 พบว่ามีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 กล่าวคือ	 ในช่วง	 

10	ปีแรก	คือ	ปี	2543-2552	พบว่ามีการอนุญาต	4,344	ราย	

ธุรกจิทีล่งทนุ	อาท	ิกอ่สรา้ง	ส�านกังานผูแ้ทน	คา้ปลกี	คา้สง่	การ

ให้ค�าปรึกษา	 การบริการซ่อมแซมฯ	 เป็นต้น	 ประเทศที่เข้ามา

ลงทุน	3	อันดับแรก	ได้แก	่ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	เยอรมัน	และในช่วง	

10	ปีหลงั	คอื	ป	ี2553-ปจัจบุนั	2562	มกีารอนญุาต	7,750	ราย	 

ธรุกจิทีล่งทนุ	อาทิ	กอ่สรา้ง	นายหนา้	คา้ปลกี	คา้สง่	และบรกิารอืน่	 

โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเทคโนโลยีมากขึ้น	 เช่น	 บริการให้ใช้ 

แอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มในการซ้ือขายสินค้า	 การใช้

ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ	 เป็นต้น	

ประเทศทีเ่ขา้มาลงทนุ	3	อนัดับแรก	ไดแ้ก	่ญีปุ่น่	สงิคโปร์	ฮอ่งกง

The Foreign investment during the first 10 

years (2000-2009) compared with the last 10 years 

(2010-present 2019)	continuously	increased.	In	the	first	10	

years,	there	were	4,344	granted	licenses	that	invested	in	

the	businesses	such	as	construction,	representative	offices,	

retails,	wholesales,	consulting	service,	repair	service,	etc.	

The	top	3	investment	countries	are	Japan,	Singapore,	and	

Germany	respectively.	For	the	last	10	years	(2010-	2019),	

there	 were	 7,750	 granted	 licenses	 that	 invested	 in	 the	

businesses	such	as	construction,	contracts	with	government	

agencies,	brokers,	retails,	wholesales,	and	other	services	

especially	 the	 service	 with	 high	 technology	 for	 example	

online	platforms,	licensing	software	to	manage	health	care	

service	 etc.	 The	 top	 3	 investment	 countries	 are	 Japan,	

Singapore,	and	Hong	Kong.
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จากสถิติข้างต้น	 ปรากฏว่ามีทิศทางของการลงทุน

ของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น	 โดยในระยะหลังธุรกิจท่ีเข้ามา

ลงทุนได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาวการณ์ของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 

โดยมีการลงทุนในธุรกิจบริการที่เป็น	know	how	มากขึ้น	ท�าให้

ไมต่อ้งใชเ้งนิลงทนุสงู	อาท	ิการพัฒนาบรกิารดา้นแอพพลเิคชัน่	

หรือแพลตฟอร์มการให้บริการต่างๆ	เป็นต้น	

From	the	above	statistics,	it	appears	that	the	direction	

of	foreign	investment	increased.	Currently,	they	usually	invest	in	

the	category	of	businesses	that	adjusted	their	business	models	

in	line	with	the	global	situation	and	technological	changes.	They	

invest	in	the	service	businesses	that	have	high	technology	or	

know	how,	and	low	capital	requirement	such	as	the	development	

of	application	services	or	various	service	platforms.

การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ในช่วง 10 ปี แรก (ปี 2543-2552)
The graph showed the foreign investment between the first 10 years (B.E. 2543-2552) 

การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ในช่วง 10 ปี หลัง (ปี 2553-2562)
The graph showed the foreign investment between the last 10 years (B.E. 2553-2562)
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ลักษณะการลงทุนในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา	 ปรากฏว่า

เปน็ธรุกจิทีมี่ความสมัพนัธก์บัสถานการณ	์และการเปลีย่นแปลง

ในมิติต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ดังนี้

ในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมาย	 เป็นช่วงฟื้นฟู

ประเทศภายหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน	 “วิกฤตการณ์

ต้มย�ากุ้ง”	 (ปี	 2540)	 ซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีป

เอเชีย	 รวมถึงประเทศไทยด้วย	 ดังนั้น	 จึงเป็นช่วงที่ไทยอยู่ใน

ระหว่างการสร้างความเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดย

รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน	 เพื่อ

สนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการส่งเสริม

การปรับโครงสร้างการผลติ	และตอ่มาในชว่งทศวรรษ	2550	เปน็

ชว่งท่ีประเทศมีการเผชญิกบักระแสการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทัง้

ภายนอกและภายในประเทศทีป่รบัเปลีย่นเรว็และซบัซอ้นมาก

ยิ่งขึ้น	 การปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง	

รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย	 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่มี 

แนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก	 ดังนั้น	

จึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน	 สังคม	 และระบบ

เศรษฐกจิของประเทศให้สามารถปรบัตวัและพฒันาประเทศให้

ก้าวหน้าได้ต่อไป	 ดังน้ัน	 รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

สาธารณูปโภค	 มีการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมรองรับ

กับการลงทุน	 โดยในปี	 2558	 คณะกรรมการนโยบายพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษก�าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 อาทิ	 จังหวัด

ตาก	มุกดาหาร	สระแก้ว	สงขลา	เป็นต้น	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดตั้ง 

ขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริม	

สนับสนุน	 และการอ�านวยความสะดวก	 รวมทั้งในสิทธิพิเศษ

บางประการในการด�าเนินกิจการต่างๆ	 เช่น	 การอุตสาหกรรม	 

การพาณิชยกรรม	การบริการ	เป็นต้น	เพ่ือเป็นการดึงดูดนักลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ	 และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ	

ท้ังน้ี	 ปรากฏว่าธุรกิจท่ีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยส่วน

ใหญ่ก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาดังกล่าวด้วย	อาทิ	บริการจัดหา	

ก่อสร้าง	 ติดต้ังและทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง	 บริการออกแบบ

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อน	บริการขุดเจาะปิโตรเลียม	เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี	 2559	 เป็นต้นมา	 ความก้าวหน้าและการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 มีบทบาทส�าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	2560-	2564)	

ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และการปรับโครงสร้าง

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	4.0	เตรียมความพร้อมเพื่อวาง

รากฐานของประเทศในระยะยาว	 โดยการพัฒนานวัตกรรม

In	addition,	the	foreign	investment	during	over	the	

past	 20	 years	 have	 been	 improved	 and	 developed	 to	

respond	to	various	changing	in	situations	and	dimensions	

both	inside	and	outside	the	country	as	follows;

In	the	first	phase	of	law	enforcement,	Thailand	was	in	a	

period	of	rehabilitation	of	the	country	after	the	financial	crisis.	

(B.E.2540)	which	affected	many	countries	in	Asia	Including	

Thailand,	so	it	was	during	the	period	of	strengthening	for	

sustainable	development.	The	government	had	measures	

to	support	private	investment	and	to	support	the	economic	

recovery	continuously,	including	the	promotion	of	production	

structure	adjustment.	Later	in	the	decade	of	2007,	it	was	

a	time	when	the	country	faced	with	the	rapid	and	complex	

changes	of	both	external	and	internal	changes.	Adjustment	

to	 enter	 the	 global	 economy	 in	 a	multi-center	 including	

Asia	 especially	 ASEAN	 countries	which	was	 likely	 to	 be	

the	center	of	world	industrial	production.	Therefore,	it	was	

necessary	to	prepare	the	people,	society	and	the	economic	

system	of	the	country	to	be	able	to	adjust	and	develop	the	

country	forward.	The	government	attached	importance	to	the	

development	of	public	utilities,	and	developed	the	country	

to	be	ready	for	investment.	In	2015,	the	Special	Economic	

Zone	 Development	 Policy	 Committee	 establishes	 special	

economic	zones	such	as	Tak,	Mukdahan,	Sa	Kaeo,	Songkhla	

etc.	which	were	 the	area	specially	established	under	 the	

law	for	the	benefit	of	promoting,	supporting	and	facilitating	

including	certain	privileges	in	carrying	out	activities	such	as	

industry,	commerce,	service,	etc.	In	order	to	attract	foreign	

direct	investors	and	increase	the	capability	of	the	country.		

It	appeared	that	the	businesses	that	most	foreign	investors	

invested	in	were	consistent	with	the	said	development	such	

as	 procurement,	 construction,	 installation,	 and	 testing	 of	

high	voltage	electricity	lines,	design	services	for	double	track	

construction	project	on	the	railway	line,	thermal	power	plant	

construction,	and	drilling	service	for	petroleum	etc.

Since	 the	 year	 2016	 onwards,	 progress	 and	 rapid	

technological	 changes	 have	 played	 the	 important	 roles	 in	

economic	and	social	development	as	well	as	in	the	12th	National	

Economic	and	Social	Development	Plan	(2017-2021)	which	

has	 sustainable	 development	 goals	 and	 the	 adjustment	 of	
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และการน�ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับ

ศักยภาพของประเทศ	 ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัว

ของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก	 โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยง

ภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจต่างๆ	 การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ	ทำาให้ในช่วง 3-5 ปี

ที่ผ่านมา	 นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจใน

รูปแบบใหม่ๆ	 ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย 

ภาครฐัในเรือ่ง	Thailand	4.0	และมุง่สู	่Digital	Economy	มากขึน้	 

โดยจะเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 

S-Curve	และ	New	S-Curve	ได้แก่	อุตสาหกรรมการบินและ

โลจิสติกส์	อุตสาหกรรมดิจิทัล	อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม	่

ตัวอย่างธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรรมดังกล่าว	

อาทิ	บริการให้ใช้ระบบบริหารจัดการการจัดส่งสินค้า	บริการ

ให้ใช้แอพพลิเคชั่นส�าหรับการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า	

บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มส�าหรับซื้อขายประกัน/ซื้อขายสินค้า

ออนไลน์	เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม	 นักลงทุนต่างชาติก็ยังคงมีการลงทุน

ในกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมอยู่	 เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่สนับสนุนภาค

อตุสาหกรรมการผลติและมคีวามจ�าเปน็ส�าหรบัธรุกจิหลกั	เพยีง

แต่มีการปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจหรือการค้าให้ทันสมัย

มากยิ่งขึ้น	 เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยอาจเป็นการ

ค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการทาง

บัญชี/บริการทางกฎหมาย	 หรือบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	 ดังนั้น	 จึงยังคงมีการมาขอประกอบ

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

ประเทศที่เข้ามาลงทุนในช่วงเวลา 20 ปีมานี้ ญี่ปุ่น  

นับว่าเป็นประเทศท่ีมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

และได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมากที่สุด	 เนื่องจากญี่ปุ่นใช้ไทย

เป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่การ

ย้ายฐานการผลิตออกจากญี่ปุ่น	ประกอบกับระยะหลัง	SMEs	

ของญ่ีปุ่นที่อยู่ใน	 Supply	 Chain	 ของอุตสาหกรรมการผลิต

ก็ย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นด้วย	 จึงท�าให้

การอนุญาตประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การผลิตเพิ่มขึ้นด้วย	 อย่างไรก็ตาม	นักลงทุนจากจีนถือเป็น

ดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามอง	 โดยอันดับของการลงทุนขยับ

ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที	่4	ในปี	2561	จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่	12	 

Thailand’s	structure	to	Thailand	4.0	prepare	for	the	foundation	

of	the	country	in	the	long	run.	By	developing	innovation	and	

applying	it	to	drive	development	in	all	dimensions	to	upgrade	

the	 country’s	 potential	 as	well	 as	 the	 development	 of	 the	

country’s	infrastructure	and	logistics	in	order	to	expand	capacity	

and	improve	service	quality	to	support	the	expansion	of	cities	

and	major	economic	areas.	With	a	network	of	 links	within	

the	country	that	support	the	development	of	areas	along	the	

economic	terrace	continuous	industrial	development	to	create	

economic	opportunities	for	the	country.	Resulting in the last 

3-5 years, most	foreign	investors	will	operate	businesses	in	

new	models	that	are	modern	and	in	line	with	the	government	

policy	 in	 Thailand	 4.0	 and	 focus	 on	 the	Digital	 Economy.	

There	will	be	the	businesses	that	are	related	to	the	S-Curve	

and	New	S-Curve	target	industries,	including	the	aviation	and	

logistics	 industries,	digital	 industry,	and	modern	automotive	

industry.	Examples	of	business	services	related	to	the	said	

industries	such	as	services	to	use	the	delivery	management	

system,	services	for	using	the	application	for	passengers	and	

freight	transportation,	digital	platform	service	for	buying	and	

selling	insurance	/	online	products,	etc.

However,	 there	 are	 still	 investments	 in	 traditional	

business	groups	because	of	 their	businesses	support	 the	

manufacturing	 industry	 and	 are	 necessary	 for	 the	main	

business.	They	only	have	to	adjust	the	trading	styles	to	be	

more	modern	and	reduce	the	cost	of	doing	business.	These	

businesses	are	changed	into	the	form	of	electronic	commerce	

or	providing	services	to	companies	within	the	group	therefore	

the	foreign	investors	continuously	request	to	do	business.

For countries that have invested in the past 20 

years, Japan	is	considered	to	be	number	one	country	that	

invests	in	Thailand	and	is	licensed	to	operate	business	under	

the	foreign	business	law.	Because	Japan	sees	that	Thailand	

is	one	of	 the	 important	production	base	country	among	

ASEAN	 countries.	 In	 addition,	 in	 the	 latter,	 Japanese’s	

SMEs	in	the	supply	chain	of	the	manufacturing	industry	also	

moved	their	production	bases	to	invest	more	in	Thailand.	

However,	Chinese	investors	are	considered	to	be	a	rising	

star	in	which	their	investment	rank	moved	up	to	No.	4	in	

2018	from	the	rank	of	12th	in	the	year	2008.	Their	service	
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เมือ่ป	ี2551	และธรุกจิบรกิารทีล่งทนุสว่นใหญม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เช่น	 ธุรกิจที่เกี่ยวกับIT	 ธุรกิจที่

เกี่ยวกับการติดตั้ง	ทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม	ธุรกิจบริการ

ขุดเจาะปิโตรเลียม	 เป็นต้น	 เนื่องจากจีนมีการพัฒนาและมี

นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน	IT	ด้านโทรคมนาคม	และ

ด้านปิโตรเลียม	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการดึงดูด

นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาท�าธุรกิจภายใต้นโยบาย	 Digital	

Economy	และ	Thailand	4.0

2. แนวโน้มธุรกิจที่คนต่างด้าวจะมาขออนุญาต
ในอีก 5 ปีข้างหน้า

การอนุญาตให้ต่างชาติประกอบธุรกิจในระยะ	 3-5	 ปี 

ที่ผ่านมา	 พบว่า	 เป็นการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการที่มี

ลักษณะบริการในรูปแบบดิจิทัล	 อาทิ	 บริการให้ใช้สิทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค้นหาและจองต�าแหน่งที่จอดรถ	

บริการระบบฝากซ้ือขายสินค้าและการให้บริการต่างๆ	 ผ่าน

อินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น	 บริการรับช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส	์บริการ	cloud	computing	โดยให้ใช้โครงสร้าง

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร	์เป็นต้น

ส�าหรบัการลงทนุของตา่งชาติในประเทศไทยในอีก	5	ป ี

ข้างหน้า	 คาดการณ์ว่านักลงทุนต่างชาติยังคงตัดสินใจเข้ามา

ลงทุนในไทยอย่างต่อเน่ือง	 และยังคงเป็นรูปแบบที่สอดคล้อง

หรือสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 แม้ว่าจะมี

ธรุกจิบางประเภททีถ่กูถอดออกจากบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัฯิ	

ไปแล้วก็ตาม	 เพราะถือว่าธุรกิจในกลุ่มดิจิทัลเป็นกลุ่มธุรกิจ

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม	S-Curve	และ	New	S-Curve	 โดย

มีนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปยังธุรกิจบริการต่างๆ	ได	้อาทิ	

E-Commerce	Logistics		Fintech	เป็นต้น

นอกจากนี้	 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวโน้มของการ

ประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่ร่วมทุนกับคนไทย

โดยถือหุ้นข้างน้อยซึ่งท�าให้มีสถานะเป็นไทยและท�าธุรกิจได้

เหมือนกับคนไทย	 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดย

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติให้ถือหุ้นข้างมาก 

และได้ด�าเนินการขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อ

ปรับโครงสร้างหุ้นมากขึ้น	ทั้งนี้	คาดการณ์ว่าในปี	2563	จะมี 

นักลงทุนต่างชาติที่จะปรับโครงสร้างโดยเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก

และประกอบธุรกิจภายใต้การก�ากับของ	พ.ร.บ.	การประกอบ

ธรุกจิของชาวตา่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ซึง่จ�าเปน็ตอ้งยืน่ขออนญุาต

ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย	 จากข้อมูลปรากฏว่าในช่วงระยะ	

3-5	 ปีที่ผ่านมา	 ได้มีการอนุมัติในหลักการให้นิติบุคคลที่

businesses	mostly	are	related	to	innovation	and	technology,	

such	as	IT-related	businesses,	installation-related	business	

and	test	telecommunication	equipment,	petroleum	drilling	

service	business,	and	so	on.	Because	China	has	developed	

and	has	investors	who	are	experts	in	IT,	telecommunications	

and	petroleum	which	are	related	to	the	government’s	policies	

of	 attracting	 foreign	 investors	 to	 do	business	 under	 the	

Digital	Economy	and	Thailand	4.0	policy.

2. Business trends for granting the permission 
under FBA in the next 5 years

In	the	past	3-5	years,	the	permission	for	foreigners	

to	conduct	businesses	are	the	service	businesses	which	

related	to	the	digital	such	as	providing	the	rights	to	use	

computer	programs	to	search	and	reserve	parking	locations,	

services	 for	goods	 trading	and	services	via	 internet	and	

applications,	electronic	payment	services,	cloud	computing	

service	for	using	computer	infrastructure	etc.

In	the	next	5	years,	it	will	be	expected	that	foreign	

investors	still	decide	to	invest	in	Thailand	continuously,	and	

their	 investment	will	be	the	businesses	 in	which	relevant	

to	 the	 development	 of	 digital	 technology	 although	 there	

are	some	businesses	that	removed	from	the	lists	annexed	

to	the	Act.		As	a	result	of	technological	development	and	

government	investment	promotion	policies,	the	businesses	

that	related	to	the	digital	industry	are	considered	to	be	the	

groups	 that	 respond	 to	 the	 S-Curve	 and	New	S-Curve	

industries	which	are	the	target	industries	of	the	state	such	

as	E-Commerce,	Logistics,	Fintech	etc.

In	addition,	there	are	observations	about	the	trend	of	

doing	business	of	 foreign	 investors	 that	have	 joint	ventures	

with	Thai	people	by	holding	a	minority	share	which	makes	

them	to	be	Thai	and	can	do	business	like	Thai	people.	It	was	

found	that	the	structure	of	business	has	changed	by	increasing	

the	shareholding	ratio	of	foreign	investors	to	hold	a	majority	

of	shares,	requesting	approval	from	the	board	to	adjust	the	

shares	structure.	It	is	also	expected	that	by	2020	there	will	be	

foreign	investors	who	will	restructure	their	shares	as	majority	

shareholders	and	conduct	business	under	the	supervision	of	

the	Foreign	Business	Act	1999	which	need	to	apply	for	more	
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เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจ

ภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ต่อไปมี

จ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการเปลี่ยนสถานะดังกล่าว	

เนื่องจากในบางกรณีเป็นธุรกิจที่จ�าเป็นต้องเพิ่มเงินลงทุน

สูงขึ้นแต่คนไทยไม่ประสงค์จะเพิ่มทุน	 หรือในบางกรณีเป็น 

ธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนจากต่างประเทศ	 

โดยปี	2562	นี้	มีผู้ขอรับการอนุมัติในหลักการ	จ�านวน	20	ราย	 

เพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 ที่มีจ�านวน10	 ราย	 หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	 100	 ตัวอย่างธุรกิจที่มาขออนุมัติ ในหลักการ	 

เช่น	 การท�าธุรกิจบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาหอกลั่นและ 

เตาปฏิกรณ์	 รวมทั้งท่อแยกแก๊ส	 บริการรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ 

จากฟิล์มพลาสติก	และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว	เป็นต้น

ปจัจยัสำาคัญทีช่ว่ยกระตุน้หรอืจงูใจใหน้กัลงทนุตา่งชาติ

ตัดสินใจเข้ามาลงทุน	ได้แก	่

-	นโยบายท่ีส�าคัญของรัฐบาล	 อาทิ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 

20	ป	ีในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ	รวม

ทัง้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	โดยมีการ

ลงทนุในบรกิารฐานความรูข้ัน้สงูใหมท่ีเ่อือ้ตอ่การขยายตวัของ

ภาคการผลิตและบริการ	 ตลอดจนผลักดันนโยบาย	 Thailand	

4.0	 ท�าให้มีการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 First	 S-Curve	 และ	 New	 S-Curve	

มากขึ้น	

-	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก	 (EEC)	 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับ

นักลงทุน	ทั้งนี้	มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	โดยเฉพาะในเขตพื้นที	่EEC	ที่รัฐบาล

ให้การส่งเสริมนั้น	 มีแนวโน้มการลงทุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

อาทิ	บรกิารดา้นการซอ่มบ�ารงุอากาศยาน	บรกิารบรหิารจัดการ

หรือให้เช่าคลังสินค้า	 การค้าปลีกสินค้าในร้านปลอดอากร	

เป็นต้น

-	การสร้างบรรยากาศในการลงทุน	 โดยมุ่งเน้นการ

อ�านวยความสะดวกให้กับนักลงทุน	 การลดขั้นตอนในการ

ขออนุญาต	 และลดต้นทุนของผู้ประกอบการตามนโยบาย	

Thailand	 Plus	 Package	 ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์	

ได้แก่	 การปรับปรุงประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	

เป็นประจ�าทุกปี	 โดยธุรกิจที่ ถูกถอดออกจากบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติฯ	ไปแล้ว	ท�าให้นักลงทุนต่างชาติไม่ต้องมายื่น

ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจนั้นๆ	อีกต่อไป

business	 licenses	 under	 this	 Act.	 From	 the	 information,	 it	

appeared	that	during	the	past	3-5	years,	there	were	increasing	

numbers	continuously	of	the	approval	of	juristic	persons	that	

have	changed	the	status	 into	the	 foreign	 juristic	persons	 in	

order	to	continue	and	operate	their	businesses	under	this	law.	

There	are	some	reasons	for	changing	the	status,	i.e.	in	some	

case	of	business	that	needs	to	increase	more	investment,	but	

Thai	entrepreneurs	do	not	want	to	increase	capital	or	in	some	

case	that	requires	complex	technology	from	foreign	countries.	

In	the	year	2019,	there	are	20	applicants	that	increasing	from	

10	in	2015	or	increased	by	100%,	request	for	changing	into	

foreign	juristic	persons.	The	examples	of	businesses	that	request	

approval	such	as	conducting	repair	and	maintenance	services,	

distilleries	and	reactors	including	gas	separation	pipe,	produce	

the	publications	from	plastic	films	and	flexible	packaging	service.

There	are	the	important	factors	that	stimulate	foreign	

investment	decisions	that	are;

-	 Important	 government	 policies	 for	 example	 20	

years	national	strategy	to	build	the	country’s	competitiveness	

including	the	12th	National	Economic	and	Social	Development	

Plan	by	investing	in	new	advanced	knowledge	base	services	

that	 are	 conducive	 to	 the	 expansion	 of	 the	manufacturing	

and	service	sectors	as	well	as	pushing	Thailand	4.0	policy	to	

increase	investment	in	the	service	businesses	that	are	more	

relevant	to	the	target	industry,	First	S-Curve	and	New	S-Curve.

-	Development	 in	 infrastructure	 in	 the	 Eastern	

Economic	Corridors	(EEC)	in	order	to	facilitate	for	the	investors	

by	reducing	the	process	for	permission.	It	is	anticipated	that	

there	will	have	more	investment	in	EEC	continuously	especially	

in	the	businesses	that	related	to	the	target	industries	such	

as	aircraft	maintenance	services,	warehouse	management	or	

rental	service,	retail	sale	of	goods	in	duty	free	shops	etc.

-	Creating	 the	 investment	 climate	 by	 focusing	 on	

facilitating	investors	and	reducing	the	process	of	requesting	

permission,	and	reducing	the	cost	of	operators	in	accordance	

with	 Thailand	 Plus	 Package	 policy.	 For	 the	 responsibility	

of	the	Ministry	of	Commerce	is	to	revise	the	categories	of	

businesses	in	the	lists	annexed	to	the	Act	annually.	Those	

businesses	that	have	been	removed	from	the	lists	annexed	

to	the	Act	therefore	foreign	investors	have	no	longer	to	apply	

for	permission	to	operate	those	businesses.
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-	ความตกลงระหว่างประเทศ	 ที่มีแนวโน้มจะปรับปรุง

ใหมี้การเปดิเสรมีากยิง่ขึน้	และภายใต้พระราชบญัญตัฯิ	ฉบบันี้

กม็ชีอ่งทางส�าหรบันกัลงทนุของประเทศคูภ่าคใีนการมาแจง้ตอ่

อธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ได้	(มาตรา	10	และมาตรา	11)	ซึ่งที่ผ่านมาคนต่างชาติที่ขอใช้

สทิธติามสนธสิญัญาทีป่ระเทศไทยเปน็คูภ่าคมีเีปน็จ�านวนนอ้ย	

เนือ่งจากถกูจ�ากดัดว้ยเงือ่นไขบางประการ	อาท	ิเงนิทนุ	สัดสว่น

การถอืหุน้	ขอบเขต	ประเภทธรุกจิ	เปน็ตน้	อยา่งไรกต็าม	หากใน

อนาคตการเจรจาตกลงตา่งๆ	มกีารเปดิเสรมีากขึน้	อาจสามารถ

ผ่อนคลายเรื่องนี้ไปได้

3. รูปแบบธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับความ
ท้าทายในกระบวนการพิจารณาอนุญาต

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ท�าให้รูปแบบธุรกิจมีการพัฒนาไปสู่ดิจิทัล	 ดังนั้น	 ธุรกิจแบบ

ดั้งเดิมจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเทคโนโลยีดิจิทัล	

กล่าวคือ	 ผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมและ

ปรับตัวเพื่อให้ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้	 เนื่องจากผู้ประกอบการ

ต่างชาติมีความพร้อมและความได้เปรียบทั้งในด้านเงินทุน	

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย	ีท�าใหม้นีกัลงทนุตา่งชาตมิาลงทนุ

ประกอบธรุกจิบรกิารในรปูแบบทีท่นัสมยัมาอยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	

การซือ้ขายสนิคา้ผา่นทางออนไลนห์รอืแอพพลเิคช่ันบนมอืถอื	 

เป็นต้น	 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกและน�าเสนอบริการ 

รูปแบบใหม่ๆ	 ให้กับผู้บริโภค	 ส่วนผู้ประกอบการจะเป็นการ

อ�านวยความสะดวกและลดต้นทุน	 นอกจากน้ีการให้บริการ

ในรูปแบบดิจิทัลยังเป็นเคร่ืองมือส�าคัญของธุรกิจในการเข้าถึง

ข้อมูลของลูกค้าส�าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของ

ลูกค้า	ท�าให้เกิดการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าได้มากข้ึน

ความท้าทายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของ

คณะกรรมการฯ	 กรณีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยี	 (Disruptive	Technology)	ท�าให้รูปแบบการด�าเนิน

ธรุกจิเปลีย่นไปอยูใ่นรปูแบบดจิทิลัมากขึน้	ประกอบกบันโยบาย

ของภาครัฐเกี่ยวกับการลงทุน	 อาทิ	 นโยบาย	 Thailand	 4.0	

ท่ีจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับ

เคลื่อนด้วยนวัตกรรม	โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

มลูค่าสนิคา้และบรกิาร	ท�าใหก้ารพจิารณาอนญุาตใหน้กัลงทนุ 

ต่างชาติประกอบธุรกิจที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ	ต้องปรับ

แนวทางให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ	 จึงเป็นเร่ืองที่ท้าทายใน

การพิจารณาอนุญาต	ประเด็นความท้ายทายสรุปได้ดังนี้

-	 International	agreements	that	are	likely	to	improve	

more	liberalized	and	under	the	Act	these	issues	also	provide	

the	channel	for	investors	of	the	Parties	to	notify	the	Director-

General	 in	 order	 to	 obtain	 a	 foreign	 business	 certificate	

(Article	10	and	Section	11).		In	the	past,	there	were	a	small	

number	of	foreigners	requesting	rights	under	the	treaty	that	

Thailand	is	a	party	due	to	being	limited	by	certain	conditions	

for	 example	 capital,	 shareholding	 proportion,	 business	

scope	etc.	However,	if	in	the	future	negotiations	are	more	

liberalization,	there	may	be	able	to	relax	this	matter.

3. Changing business models with challenges 
in the approval process

The	rapidly	increasing	digital	transformation	of	the	

business	model	causing	traditional	businesses	to	adapt	to	

the	digital	age,	that	is,	Thai	entrepreneurs	must	be	prepared	

and	adapt	themselves	in	order	to	be	able	to	compete	and	

continue	their	businesses.	Because	foreign	entrepreneurs	

are	 ready	 and	 have	 the	 advantages	 in	 term	 of	 capital,	

technological	progress	so	they	can	invest	in	the	modern	

service	businesses	for	example	online	product	shopping	or	

mobile	applications	and	so	on,	in	order	to	add	more	options	

and	present	new	services	to	consumers,	and	meanwhile,	

it	will	be	convenient	and	reduce	costs	for	the	operators.	

In	 addition,	 digital	 services	 are	 also	 the	 important	 tools	

for	 businesses	 to	 access	 customers’	 data	 for	 analyzing	

their	needs	and	developing	the	system	to	support	more	

customers.

Challenges in the Commission approval process; 

for	the	rapid	changes	in	technology	(Disruptive	Technology)	

cause	the	business	model	to	change	to	more	digital	formats.	

In	addition,	government	policies	regarding	investment	such	as	

the	Thailand	4.0	policy	that	will	change	the	economic	structure	

to	an	economy	driven	by	innovation.	By	using	technology	and	

innovation	to	increase	products	and	services	value	making	

the	consideration	to	allow	foreign	investors	to	conduct	their	

business	must	have	the	guidelines	which	adjusted	to	be	in	

line	with	the	aforementioned	changing	circumstances	in	order	

to	maximize	the	benefits	of	the	country.	Therefore	it	is	the	

challenges	in	the	board’s	approval	process.	Some	challenges	

points	can	be	summarized	as	follows;
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1. การตอบสนองของกฎหมายตอ่การเปลีย่นแปลงของ

สภาวการณท์างเศรษฐกจิ	เนือ่งจากรูปแบบธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปโดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มดิจิทัล	ที่สามารถด�าเนินการได้อย่าง

ไร้พรมแดน	(cross	border)	โดยไม่ต้องเข้ามาประกอบธุรกิจใน

ประเทศ	ท�าใหก้ฎระเบยีบในการก�ากบัดูแลไมส่ามารถใชบ้งัคบั

ไดแ้ละไมส่ามารถทีจ่ะปรบัไดท้นักบัความเปลีย่นแปลงดงักลา่ว	

ดังนั้น	 จึงเป็นประเด็นท้าทายว่าควรส่งเสริมหรืออนุญาตให้ 

นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจัดต้ังธุรกิจและให้บริการในไทยอย่าง

ถูกตอ้งหรือไม่	เพือ่ใหภ้าครฐัสามารถก�ากบัดแูลธรุกจิดงักล่าวได	้ 

และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ดี	 ไม่ถูก 

เอาเปรียบได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. การหาแนวทางหรือวางหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับ

ธุรกิจใหม่ๆ	 ในกลุ่มดิจิทัลซ่ึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 โดยเฉพาะบาง

ธุรกิจที่เป็นธุรกิจอ่อนไหวหรือยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจาก 

หน่วยงานเฉพาะก�ากับ	 เช่น	 ธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทัล	(ICO	Portal)	ที่แม้ว่าจะมีหน่วยงานเฉพาะก�ากับ	

แต่ยังไม่มีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือก�ากับดูแล	

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวก็จะมีผลกระทบต่อ 

ความปลอดภัยหรือเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ	 และ

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้	เป็นต้น	ดังน้ัน	จึงเป็น

ความท้าทายของคณะกรรมการฯ	ในการพิจารณาอีกประการหน่ึง	 

ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การส่งเสริมก็ตาม

3. ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ	 การพิจารณาอนุญาตโดยให้

ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกส�าหรับธุรกิจบริการท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	New	

S-Curve	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธุรกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	(EEC)	ก็จะมีการพิจาณาโดย

ค�านึงถึงผลดี	 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ

1. The	 response	 of	 the	 law	 to	 changes	 in	 the	

economic	 situation	 due	 to	 changing	 business	 models,	

especially	 businesses	 in	 the	 digital	 group	which	 can	 be	

operated	without	having	to	do	business	in	the	country	(cross	

border).	By	doing	kind	of	these	businesses,	they	shall	cause	

the	regulatory’s	regulations	to	become	unenforceable	and	

unable	to	adapt	to	these	changes.	Therefore,	it	is	a	challenge	

that	should	encourage	or	allow	foreign	investors	to	establish	

a	business	and	provide	services	in	Thailand	correctly	or	not?	

So	that	the	government	can	oversee	the	said	businesses	

and	can	protect	the	consumers	to	receive	good	services	

and	not	being	exploited	in	another	way	as	well.

2. Finding	guidelines	or	setting	guidelines	that	are	

suitable	for	new	businesses	in	the	digital	group	which	is	

essential,	especially	in	some	businesses	that	are	sensitive	

businesses	or	do	not	have	clear	rules	from	specific	regulatory	

agencies,	 such	 as	 the	 Initial	 Coin	 Offering	 system	 (ICO	

Portal)	business	that	regulated	by	specific	department	but	

there	are	no	guidelines	or	measures	to	prevent	or	supervise.	

So	granting	of	such	business	will	have	an	effect	on	 the	

security	or	financial	stability	of	the	country	and	economic	

stability	of	the	country,	etc.	Therefore,	it	is	a	challenge	for	

Commission’s	consideration	even	though	it	is	a	business	

that	the	government	supports.

3. Consistency	 and	 response	 to	 government	

economic	development	policy;	priority	approval	for	service	

businesses	that	comply	with	government	policies	focusing	

on	the	target	industry	that	is	the	digital	industry	in	the	New	

S-Curve.	In	particular	the	consideration	for	the	businesses	

in	the	Special	Economic	Zone	(EEC),	the	Commission	will	

have	to	think	about	the	good	results	and	the	impact	that	

will	occur	on	the	overall	economy	of	the	country.
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รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2562

1. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ 1 กรรมการ

	 	 เจ้ากรมพระธรรมนูญ

	 	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5. ปลัดกระทรวงการคลัง 2 กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง

6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรรมการ 

	 	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

7. นางอุมาพร พิมลบุตร 3 กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. ปลัดกระทรวงคมนาคม 4 กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

9. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

10. รองปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

	 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

11. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน ์ กรรมการ

	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1	 พลเอกประชาพัฒน์	วัจนะรัตน์	ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	กรรมการ	ตั้งแต่	12	พฤศจิกายน	2562	-	ปัจจุบัน
	 พลเรือเอกปรีชาญ	จามเจริญ	ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	กรรมการ	ตั้งแต่	14	พฤศจิกายน	2560	-	30	กันยายน	2562

2	 ปลัดกระทรวงการคลัง	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นางศิริพร	เหลืองนวล	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ	ตั้งแต่	15	กรกฎาคม	2559	-	30	กันยายน	2562

3	 นางอุมาพร	พิมลบุตร	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์กรรมการ	ตั้งแต่	25	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นางสาวดุจเดือน	ศศะนาวิน	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์กรรมการ	ตั้งแต่	25	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562

4	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายสมัย	โชติกุล	ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	กรรมการ	ตั้งแต	่22	กุมภาพันธ์	2562	-	30	กันยายน	2562
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รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2562

5	 นายภานุวัฒน	์ตริยางกูรศรี	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	กรรมการ	ตั้งแต่	20	พฤศจิกายน	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายณัฐพล	ณัฎฐสมบูรณ	์ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	กรรมการ	ตั้งแต่	16	พฤศจิกายน	2561	-	19	พฤศจิกายน	2562

6	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นางสาวผุสดี	เขตสมุทร	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ	ตั้งแต่	25	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562

7	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายสมควร	หาญพัฒนชัยกร	ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ	ตั้งแต่	13	พฤศจิกายน	2561	-	30	กันยายน	2562

12. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี 5 กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

13. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

14. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

15. พลตำารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ ์ กรรมการ 

	 	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

16. ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรรมการ

17. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ

	 	 รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

18. นายนำาชัย เอกพัฒนพานิชย ์ กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19. นายกอบศักดิ์ ดวงดี กรรมการ

	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

20. นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

21. นายศักดา ธนิตกุล กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

22. นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

23. นายดุสิต อุชุพงศ์อมร กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
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24. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

25. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ 8 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8	 นายพูนพงษ์	นัยนาภากรณ	์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ผู้ช่วยเลขานุการ	ตั้งแต่	13	กุมภาพันธ์	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายสาโรจน์	สุวัตถิกุล	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ผู้ช่วยเลขานุการ	ตั้งแต่	11	ตุลาคม	2560	-	12	กุมภาพันธ์	2562

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2562
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1. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ 9 ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ อนุกรรมการ 

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย  อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการลงทุน	4 

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

4. ผู้อำานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ผู้อำานวยการสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

6. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง อนุกรรมการ

	 	 วิศวกรช�านาญการพิเศษ

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	

7. นางสาวพิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ อนุกรรมการ

	 	 นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส

	 	 ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

8. ผู้อำานวยการสำานักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

9. นางพิมพ์อร ยิ้มประเสริฐ 10 อนุกรรมการ

	 	 นักวิชาการภาษีช�านาญการพิเศษ 

	 	 ผู้แทนกรมสรรพากร

10. ผู้อำานวยการสำานักการค้าบริการและการลงทุน อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 11 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12. นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562

9	 นายพูนพงษ์	นัยนาภากรณ์		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	13	กุมภาพันธ์	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายสาโรจน์	สุวัตถิกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	11	ตุลาคม	2560	-	12	กุมภาพันธ์	2562
10	 นางพิมพ์อร	ยิ้มประเสริฐ		ผู้แทนกรมสรรพากร		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	9	กรกฎาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นางสาวจิตรา	พงษ์พานิช		ผู้แทนกรมสรรพากร		อนุกรรมการ		ตั้งแต	่3	มีนาคม	2560	-	8	กรกฎาคม	2562
11	 นายชนินทร์	ชลิศราพงศ์		ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	22	มกราคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายหัตถศักดิ์	ณ	ป้อมเพ็ชร์	ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	10	มกราคม	2549	-	21	มกราคม	2562
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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. นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์ 12 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. นายสราวุฒิ คุ้มพันธุ์ 13 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562

12	 นายวรวิทย์	สิงห์อินทร์		ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	5	มีนาคม	2562	-	ปัจจุบัน
13	 นายสราวุฒ	ิคุ้มพงษ์		นักวิชาพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	8	กรกฎาคม	2562	-	ปัจจุบัน
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รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562

14	 นายพูนพงษ์	นัยนาภากรณ์		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	13	กุมภาพันธ์	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายสาโรจน์	สุวัตถิกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	11	ตุลาคม	2560	-	12	กุมภาพันธ์	2562

1. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

2. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ 14 อนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	

5. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 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. นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. นายณรงค์ งามสมมิตร อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมการค้าภายใน

12. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

13. รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

14. ดร.ภาณุมาศ สิทธิเวคิน อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นางสุรางคณา วายุภาพ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
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16. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชต ิ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	

17. นางอารีพร จงวัฒนานุกูล อนุกรรมการ

	 	 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

18. นางปัทมาวดี บุญโญภาส อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

19. นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาต	ิ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20. น.ส.พรรณทิพย์ ชื่นศิริพงษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ	กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562
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ทัง้นี	้รายละเอยีดสามารถดาวโหลด	พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	พ.ศ.2542	

ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(http://www.dbd.go.th)	ภายใต้หัวข้อ	“บริการข้อมูล/	การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว/กฎหมายและกฎระเบียบ”

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
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 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

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)
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