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บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Chapter 1 Foreign Business Commission

1.	 องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 Composition of the Foreign Business Commission

2.	 บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 Roles of Foreign Business Commission

3.	 ผลงานของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ในปี	2563

 The 2020 Accomplishments of the Foreign Business Commission

บทที่ 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2563
Chapter 2 Foreign Business Permission in 2020

1.	 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี	พ.ศ.	2563

 Foreign Business Permission in 2020

	 1.1	การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	ตามมาตรา	17

	 	 Issuance	of	Foreign	Business	License	under	Section	17

	 1.2.	การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	12

	 	 Issuance	of	Foreign	Business	Certificates	under	Section	12

	 1.3	การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	11

	 	 Issuance	of	Foreign	Business	Certificates	under	Section	11

2.	 จ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวใช้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ	และจ�านวนการจ้างงานคนไทย

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

	 2.1	5	อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวลงทุนมากที่สุด

	 	 Top	5	Countries	with	highest	investment	capital	in	Thailand

	 2.2	จ�านวนการจ้างงานคนไทย

  Employment of Thai Labor
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บทที่ 3 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2563
Chapter 3 Revision Categories of Businesses in The Lists Annexed 
to the Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) for the year 2020

การด�าเนินการของคณะกรรมการฯ	เกี่ยวกับการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

The	Commission’s	undertaking	in	regard	to	a	review	of	the	business	lists	annexed	to	Act

	 1.	 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย 

	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.	2542

	 	 Adjusting	the	composition	of	the	Sub-Committee	on	Revision	of	Business	Lists	Annexed	 

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

	 2.	 ขั้นตอนการด�าเนินการ

  Revision Process

	 3.	 ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาทบทวนธุรกิจ

	 	 Define	the	criteria	for	reviewing	the	business	lists

	 4.	 ก�าหนดประเภทธุรกิจที่เสนอให้พิจารณาทบทวนออกจากบัญชีท้ายฯ

	 	 Determine	 the	category	of	business	 to	be	proposed	to	undergo	a	 review	 in	order	 to	 

	 remove	it	from	the	lists	annexed	to	the	Act.

บทที่ 4 ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
Chapter 4 Good Governance and Foreign Business

1.	 การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

 Monitoring and Inspecting the Permitted Foreign Business Operation

	 1.1	คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต	จะต้องด�าเนินการตามกฎหมาย

  The statutory duties of the foreigners granted permission to do business in Thailand.

	 1.2	คนต่างด้าวที่อาจประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 	 Foreigners	who	may	operate	a	business	without	permission

2.	 ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี	พ.ศ.	2563

 Results of foreign business inspection in 2020

	 2.1	ผู้รับอนุญาตที่ประกอบธุรกิจ	ครบ	1	ปี

  Licensee completing business for 1 year

	 2.2	ติดตามการน�าส่งทุนขั้นต�่าของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

  Inspection Results of Minimum Capital Remittance

	 2.3	การตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่อาจประกอบธุรกิจ	โดยไม่ได้รับอนุญาต	หรือฝ่าฝืนกฎหมาย

	 	 Examination	of	foreign	entities	that	may	operate	a	business	without	permission	or	 

	 violating	the	law
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3.	 การตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมให้คนไทยท�าธุรกรรมอ�าพรางแทน	(Nominee)	 

เพื่อหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542

	 Investigation	into	Illegal	Nominee	Shareholding	to	Circumvent	the	Foreign	Business	Act	

B.E.	2542	(1999)

บทที่ 5 New normal กับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย
Chapter 5 New Normal and Foreign Business in Thailand

1.	 การพัฒนาระบบการให้บริการส�าหรับการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

มาตรา	12	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 Developing	a	system	for	issuance	of	Foreign	Business	Certificates	through	electronic	channel	

under Section 12

2.	 การออกมาตรการเพื่อก�าหนดมิให้น�าอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ท่ีจะใช้ในการประกอบธุรกิจส�าหรับ

ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	

มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว	พ.ศ.	2563

 Implementing measures to temporarily suspending the enforcement of the mandatory ratio 

of	the	Capital	to	Loans	for	the	operation	of	permitted	business	for	Non-banks	due	to	the	

outbreak	of	coronavirus	2019	B.E.	2020

3.	 แนวโน้มธุรกิจที่มาขออนุญาตประกอบธุรกิจในช่วง	New	normal

	 The	trend	of	business	applications	during	New	Normal

ภาคผนวก Appendix

1.	 รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ปี	พ.ศ.	2563

 List of Foreign Business Commission Members in 2020

2.	 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองค�ารับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

ปี	พ.ศ.	2563	

 List of Members of Sub-Committee on Screening of Foreign Business Applications in 2020

3.	 รายนามคณะอนกุรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชท้ีายพระราชบญัญตักิารประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

	 List	of	Members	of	Sub-Committee	on	Revision	of	Business	Lists	Annexed	to	the	Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)	

4.	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

	 Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)

5.	 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส�าหรับธุรกิจบางประเภทตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542
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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�าปี	พ.ศ.	2563	(มกราคม	-	ธันวาคม	2563)	จะประกอบ

ด้วยสารัตถะ	5	บท	ซึ่งมีสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้

 บทที ่1 คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

ศึกษาและจัดท�ารายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือให้ความเห็นแก่

รฐัมนตรใีนการก�าหนดประเภทธรุกจิส�าหรบัการประกอบธุรกจิ

ของคนตา่งดา้ว	และแตง่ต้ังคณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอื

ปฏิบัติการด้านต่างๆ

ในป	ี2563	นี	้คณะกรรมการฯ	มกีารด�าเนนิการทีส่�าคญั	

ดงันี	้(1)	การอนญุาตใหค้นตา่งดา้วประกอบธรุกจิตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซึ่งการอนุญาต

ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนในประเทศไทย	 การจ้างงาน	

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส�าคัญ	 (2)	 การออกมาตรการ

เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของ	 COVID-19	 โดยการออกกฎกระทรวงการก�าหนด

มิให้น�าอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจ

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	 2020	 Annual	 Report	 (January	 -	

December	2020)	which	consists	of	5	chapters,	the	summary	

is	outlined	below.

 Chapter 1 Foreign Business Commis-
sion (FBC)

Consisting of members from both public and private 

sectors	as	well	as	scholars	and	experts	in	diverse	fields,	

the	FBC	is	entrusted	with	power	and	duties	to	consider	

the	 applications	 foreigners	 filed	 for	 the	 foreign	 business	

licenses,	explore	and	prepare	a	report	on	significant	aspects	

of	 foreign	business	operation	 in	Thailand,	provide	to	the	

Minister	meaningful	advice,	recommendations	and	opinions	

regarding	the	types	of	business	in	which	foreigners	should	

be	allowed	to	engage,	and	establish	a	sub-committee	tasked	

with	performing	or	considering	certain	matters.

In	2020,	the	Foreign	Business	Commission’s	notable	

undertakings	 to	 materialize	 these	 goals	 are	 as	 follows;	

(1)	Granting	business	permission	to	foreigners	under	Foreign	

Business	Act,	that	boost	the	country	from	the	investment,	

transfer	 of	 technology	 and	 employment	 (2)	 Rolling	 out	

measures to stimulate liquidity of business operators 

during	 the	 coronavirus	 2019	 (COVID-19)	 pandemic,	
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ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 มาใช้บังคับ

เป็นการช่ัวคราว	 พ.ศ.	 2563	 (3)	 การทบทวนประเภทธุรกิจ

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 โดยมีการปรับปรุงองค์ประกอบ

ของคณะอนุกรรมการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ	

เพื่อให้การพิจารณาทบทวนธุรกิจมีความคิดเห็นที่รอบด้าน

และสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	 และสภาพเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป

 บทที่ 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2563

ในรอบปี	 2563	 ที่ผ่านมา	 คนต่างด้าวยื่นค�าขอ

รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	 จ�านวน	 668	 ราย	 แบ่งเป็น	 

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ	(มาตรา	17)	จ�านวน	252	ราย	

หนังสือรับรอง	กรณีประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายของ	BOI/

กนอ.	หรือกฏหมายอื่น	จ�านวน	356	ราย	และหนังสือรับรอง	

กรณีที่ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศ	 60	 ราย	 ทั้งนี้ในปี	 2563	 นี้	 คนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาต	(ม.17)	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ	16	ในขณะที่มูลค่า

เงินลงทุนลดลงร้อยละ	 54	 เนื่องจากธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

เป็นธุรกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก	 และมีรูปแบบเป็นการใช้

เทคโนโลยีมากขึ้น	 จึงใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก	 โดยประเทศที่

คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	

สิงคโปร์	เนเธอแลนด์	ฮ่องกง	และเกาหลีใต้	โดยธุรกิจที่มีการ

ลงทุนสูงสุด	 ได้แก่	 ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	

(รอ้ยละ	31)	และการท�ากจิการนายหนา้/การคา้ปลกี/การคา้สง่	 

(ร้อยละ	25)

ทั้งนี้ 	 กรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 จ�านวน	

356	 ราย	 แบ่งเป็นกรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	จ�านวน	316	ราย	และ

กรณีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	จ�านวน	38	ราย	และกรณีที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการใน	EEC	จ�านวน	2	ราย	โดยมีประเทศที่เข้ามา

ลงทุนมากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	ฮ่องกง	จีน	 

และไตห้วนั	โดยธรุกจิทีม่กีารลงทนุสงูสดุ	อาท	ิบรกิารรบัจา้งผลติ	 

บรกิารดา้นคอมพวิเตอร	์นอกจากนี	้คนตา่งดา้วทีไ่ดร้บัหนงัสอื

รับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาและความตกลง

ระหวา่งประเทศทีไ่ทยเปน็ภาคหีรอืมพีนัธกรณ	ีจ�านวน	60	ราย	

ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	โดยลงทุนในธุรกิจ	

the Commission has issued the “Ministerial Regulation 

Temporarily Suspending the Enforcement of the Mandatory 

Ratio of the Capital to Loans for the Operation of Permitted 

business	for	Non-Banks	Due	to	the	Outbreak	of	Coronavirus	

2019	B.E.	2020	(3)	Reviewing	the	business	lists	annexed	to	

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

composition of the sub-committee to consider and discuss 

the	revision	of	the	business	lists	annexed	to	the	Act.

 Chapter 2 Foreign Business Permis-
sion in 2020

In 2020 the number of foreigners applying for 

business	permission	was	668.	Out	 of	 this	 number,	 252	

applied	for	Foreign	Business	License	under	section	17,	356	

applied	for	Foreign	Business	Certificate	under	the	investment	

promotion	scheme,	under	the	law	on	the	Industrial	Estate	of	

Thailand	or	under	other	laws,	and	60	certificates	under	the	

privilege provision of the treaties or international agreements. 

In	2020,	 the	number	of	 licenses	has	 increased	by	16%	

whereas	 the	 foreign	 investment	value	has	decreased	by	

54%	 due	 to	 the	 businesses	 that	 approved	 mostly	 are	

supporting	businesses,	or	new	model	business	 that	use	

more technology so the investment is not very high. The 

top	 5	 foreign	 companies	 investing	 in	 Thailand	 are	 from	

Japan,	Singapore,	the	Netherlands,	Hong	Kong,	and	South	

Korea.	The	business	categories	in	which	mostly	invested	

are	ordinary	services	provided	to	affiliated	and	intra-group	

companies	(31%),	and	brokerage/retail/wholesale	(25%)

As	mention	earlier	 that	 there	were	356	 foreigners	

granted	Foreign	Business	Certificate	which	can	be	divided	

into	3	groups;	316	granted	under	the	investment	promotion	

scheme,	38	granted	under	of	the	law	on	Industrial	Estate	

Authority	of	Thailand,	and	2	granted	under	the	other	laws	

(EEC).	The	top	5	of	these	foreign	companies	are	from	Japan,	

Singapore,	Hong	Kong,	China,	and	Taiwan.	The	business	

categories	in	which	foreigners	are	investing	most	such	as	

make	to	order	manufacturing,	computer	services,	etc.	There	

were	60	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	
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อาท	ิธรุกจินายหนา้ตวัแทน	คา้ปลกี	และคา้สง่	และธรุกจิบริการ

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	เป็นต้น

 บทที่ 3 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2563

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 คณะกรรมการฯ	 มีการด�าเนินการ

เกี่ยวกับการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราช

บัญญัติฯ	ดังนี้

1)	 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 ให้มีความเห็น 

ที่หลากหลายและครอบคลุมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	 ที่มีความ

ทนัสมัย	ซึง่องคป์ระกอบคณะอนกุรรมการฯ	สว่นใหญจ่ะคงเดมิ	

เพิ่มเติมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ด้านการเกษตร	 

ด้านอิเล็กทรอนิกส์	และด้านดิจิทัล

2)	 ขั้นตอนการด�าเนินการ	ในปี	2563	จะมีการก�าหนด

เกณฑ์ในการพิจารณา	 ก�าหนดธุรกิจเป้าหมาย	 จัดท�าข้อมูล 

พ้ืนฐานของธุรกิจเป้าหมาย	 จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ	 

จะประมวลผลการพิจารณา	 เสนอต่อคณะกรรมการฯ	 

เพื่อพิจารณา

3)	 เกณฑ์ ในการพิ จารณาทบทวนธุ รกิ จ 	 จะมี 	 

6	เกณฑ์	ได้แก่	(1)	เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	

(2)	 เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายก�ากับเฉพาะ	 (3)	 เป็นธุรกิจที่

พิจารณาตามเงื่อนไขของบัญชีหนึ่ง	บัญชีสอง	และบัญชีสาม	

(4)	 เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม	 (5)	 เป็นธุรกิจที่มีความเห็น 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกิจ	 และ	 (6)	 ข้อดี	 

ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจไม่อยู่ภายใต้การก�ากับ 

ของกฎหมาย

4)	 ก�าหนดประเภทธุรกิจท่ีเสนอให้พิจารณาทบทวน

ออกจากบัญชีท้ายฯ	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 

(1)	ธรุกจิทีม่ขีอบเขตการใหบ้รกิารอย่างจ�ากดั/ธรุกจิทีม่กีฎหมาย

หรอืหนว่ยงานเฉพาะก�ากบั	(2)	ธรุกจิท่ีมผีลการศกึษาสนบัสนนุ	

(3)	ธรุกจิทีมี่หนว่ยงานขอให้พจิารณาทบทวน/ธรุกจิท่ีเคยเสนอ

ให้พิจารณาทบทวน

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/wholesales	and	consulting	business.

 Chapter 3 Revision Categories of 
Business in the Listed Annexed to the 
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) for 
the year 2020

In 2020 the FBC has conducted the revision categories 

of	business	in	the	lists	annexed	to	the	Act	as	follows:

1)	 Adjusting	the	composition	of	the	Sub-Committee	

on	 Revision	 of	 Business	 Lists	 Annexed	 to	 the	 Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)	in	order	to	bring	about	even	

more	diverse	opinions	that	are	attuned	to	newly-emerging	

business models. Though the composition of the Sub-

Committee	 as	 a	 whole	 is	 largely	 unchanged,	 there	 has	

been an addition of representatives from various public 

institutions,	in	the	field	of	agricultural,	digital	and	electronic.	

2)	 Reviewing	Process;	In	2020	the	Sub-Committee	

has	drawn	up	the	following	guidelines	for	considering	and	

revising	the	lists	annexed	to	the	Act;	define	the	criteria	for	

reviewing	 the	 business	 lists,	 set	 the	 target	 business	 by	

considering	the	lists	annexed	to	the	Act,	prepare	preliminary	

information	of	the	target	business	and	then	collate,	analyze	

and	summarize	the	gathered	information,	provide	opinions	

and recommendations regarding the revision of the business 

lists	annexed	to	the	Act	submit	to	the	Commission.

3)	 The	criteria	consist	of	6	components	and	multiple	

components	combined	will	be	used	in	revising	each	business	

category	as	follows;	(1)	all	business	categories	contained	in	

the	lists	annexed	to	the	Act	(2)Business	categories	to	be	

reviewed	must	be	under	the	jurisdiction	of	a	specific	law	(3)	to	

be	in	line	with	the	component	(1)	above,	business	categories	

to	be	reviewed	must	be	subject	to	the	conditions	of	List	1,	

List	2,	and	List	3	(4)the	business	in	question	must	be	in	line	

with	Thailand’s	overall	 economic	milieu	and	development	

(5)	the	business	in	question	must	have	solid	opinions	from	

involved	authorities	(6)	There	must	be	an	explanation	of	pros	

and cons of removing the business in question.



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 25428

โดยผลของการพิจารณาทบทวนในปี	 พ.ศ.	 2563	 

จะน�าไปสู่การน�าธุรกิจบริการบางธุรกิจออกจากบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติฯ	 และจะท�าความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 เพ่ือน�าธุรกิจออกจากบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติฯ	 ซ่ึงถือเป็นการอ�านวยความสะดวกต่อ 

นักลงทุนต่างชาติ	 ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 

เกิดการจ้างงาน	และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 บ ท ที่  4  ธ ร ร ม า ภิ บ า ล กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง 
คนต่างด้าว

ในรอบปี	 2563	 มีการติดตามตรวจสอบการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 จะด�าเนินการใน	 2	 กรณี	 ได้แก่	

(1)	 คนต่างด้าวได้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

เง่ือนไขก�าหนดหรือไม่	 ซ่ึงจากการตรวจสอบจ�านวน	 294	

ราย	 พบว่า	 เป็นธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	 จ�านวน	

244	ราย	(ร้อยละ	83)	ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฏหมาย	จ�านวน	

50	 ราย	 (ร้อยละ	 17)	 เช่น	 ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่ง

เอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	 เลิกประกอบธุรกิจ	 เป็นต้น	

(2)	การตรวจสอบคนตา่งดา้วทีม่พีฤตกิรรมใหค้นไทยท�าธรุกรรม

อ�าพรางเพื่อหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	(นอมินี)	ในกลุ่ม

ธรุกจิเปา้หมายใน	3	กลุม่ธรุกจิ	ไดแ้ก	่ธรุกจิทอ่งเทีย่วและธรุกจิ

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทอ่งเทีย่ว	ธรุกจิค้าทีด่นิและอสงัหารมิทรัพย	์

ธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ทและห้องชุด	จ�านวน	703	ราย	พบว่าเป็น

นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะนอมินี	

จ�านวน	 580	 ราย	 (ร้อยละ	 82.5)	 เนื่องจากนิติบุคคลชี้แจง

การประกอบธุรกิจแล้วไม่พบการกระท�าผิด	 เป็นนิติบุคคลท่ี

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก	 ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่ง

เอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	จ�านวน	69	 ราย	 (ร้อยละ	 9.8)	

เป็นนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะ	นอมินี	

4)	 Determine	 the	 category	 of	 business	 to	 be	

proposed	to	undergo	a	review	in	order	to	remove	it	from	

the	lists	annexed	to	the	Act.	The	businesses	are	divided	

into	 3	 groups,	 i.e.	 (1)	 Businesses	with	 limited	 scope	 of	

service	 /	 Businesses	 under	 the	 jurisdiction	 of	 a	 specific	

law	or	a	specific	authority	(2)	Businesses	with	supporting	

study	findings	(3)	Businesses	that	is	or	was	proposed	by	

an	institution	to	undergo	a	review.

The	review	conducted	in	2020	will	eventually	lead	

to the removal of some business categories from the 

list	 annexed	 to	 the	 Act.	 However,	 the	 removal	 will	 be	

decided only after it has been proposed to the Minister for 

consideration. The result of removing some business from 

the	lists	will	reduce	the	business	restriction	for	foreigners	

and	facilitate	their	investment,	which	is	advantageous	for	

Thailand	 in	 terms	of	economic	growth,	employment	and	

transfer of technology.

 Chapter 4 Good Governance and  
Foreign Business

In 2020 the investigation conducted on foreign 

business	 operation	 is	 divide	 into	 2	 groups;	 (1)	 the	

investigation	 into	 the	 compliance	 of	 law	 or	 prescribed	

conditions,	 with	 respect	 to	 this	 group	 there	 were	 294	

companies	were	subject	 to	 investigation	and	 the	 results	

were	 that	244	companies	 (83%)	were	 in	 full	compliance	

with	the	law	and	50	companies	(17%)	contravened	the	law	

or	prescribed	conditions	by	for	examples,	failed	to	provide	

the	information	or	documents.	(2)	the	investigation	whether	

there	was	 a	 practice	 of	 illegal	 nominee	 shareholding	 to	

circumvent	the	Act,	with	respect	to	this	group	concerning	

the	 nominee	 shareholding,	 the	 subject	 of	 investigation	

consisted	of	703	companies	in	3	target	business	sectors-i.e.	

tourism	and	tourism-related	business,	land	and	immovable	

property	trading,	and	hotel	resource	and	suit	business.	The	

investigation	 results	 as	 follows;	 580	 companies	 (82.5%)	

showed	no	conduct	suspicious	of	nominee	shareholding	

after	 examining	 the	 information	 provided	 by	 them,	 69	

companies	 (9.8%)	 failed	 to	 follow	 the	 instructions	 given	

in	the	authority’s	notice,	failed	to	disclose	the	information	
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กล่าวคือ	 คนไทยอาจมีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

ร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว	 หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว	

จ�านวน	 5	 ราย	 (ร้อยละ	 0.7)	 และเป็นนิติบุคคลท่ีไม่มีที่ตั้ง/

ไม่สามารถติดต่อได้	จ�านวน	49	ราย	(ร้อยละ	7)

 บทที ่5 New Normal กบัการประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าวในประเทศไทย

ในช่วงปี	 2563	 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศทั่วโลก	

รวมถึงประเทศไทยเผชิญกับภาวะของการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัส	 COVID-19	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยส�าคัญที่กระทบกับ

ความเป็นอยู่	การด�ารงชีวิต	การท�างาน	ตลอดจนการประกอบ

ธุรกิจ	 ท�าให้ต้องมีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนิน

งานเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	เช่น	การสวมหน้ากาก

อนามัยในที่สาธารณะ	การเว้นระยะห่างทางสังคม	การท�างาน

จากบ้าน	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่าน้ีท�าให้เกิดค�าที่เรียกว่า	 The	 New	

Normal	 หรือรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างใหม่ขึ้น	 ส�าหรับ

ในแง่ของธุรกิจ	 ก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องด้วยเช่นกัน	 

โดยเฉพาะธุรกิจด้านดิจิทัล	 เช่น	 ธุรกิจที่เก่ียวกับแพลตฟอร์ม	

หรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-commerce)	 มีการขยาย

ตวัและเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง	ประกอบกับรฐับาลใหค้วามส�าคัญ

กบัการพฒันาและน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมอื

ในการพัฒนาประเทศ	 และยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มี

ความทันสมัย	 เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต 

อันใกล้	 ด้วยเหตุนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 

คนตา่งดา้ว	จงึมแีนวนโยบายทีจ่ะพจิารณาการออกกฎระเบยีบ	

หลักเกณฑ์เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว	ดังนี้	

1.	 การพัฒนาระบบการให้บริการส�าหรับการออก

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 มาตรา	 12	

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการที่สอดคล้อง

กับแนวนโยบายของกรมที่จะมุ่งพัฒนาการให้บริการที่สะดวก	

รวดเร็ว	 ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ	 โดยมีการบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	 คือ	 ส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับ

บริการ	ณ	จุดเดียว	และจะได้รับหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Foreign	Certificate)

2.	 การออกมาตรการเพือ่ก�าหนดมใิหน้�าอตัราสว่นทนุ

and	 failed	 to	 submit	 documents	 for	 examination	 by	 the	

responsible	 official,	 5	 companies	 (0.7%)	 were	 identified	

with	the	conduct	suspicious	of	nominee	shareholding,	i.e.	

the	possibility	of	some	Thai	nationals	assisting	 in,	aiding	

and abetting or participating in these foreigners’ business 

activities	or	acting	as	 their	nominee,	and	49	companies	

(7%)	showed	no	address.

 Chapter 5 New Normal and Foreign 
Business in Thailand

In	 2020,	 the	 whole	 world	 has	 faced	 one	 of	 the	

most	unfortunate	events-that	is,	the	outbreak	of	COVID-19,	

which	 is	affecting	to	every	sectors	such	as	the	people’s	

daily	lives,	working,	and	business	etc.	All	these	are	part	of	

the	New	Normal	way	of	living	which	is	turning	the	world	

as	we	know	e.g.	wearing	a	mask	in	public,	following	social	

distancing	guidelines,	working	 from	home	and	so	on.	 In	

term	of	businesses,	they	have	to	adjust	themselves	for	the	

New	Normal	way	as	well,	we	can	see	that	the	business	

model change the pattern to the digital form and continue 

to	expand	;	for	example	platform	services,	e-commerce.	

Moreover,	the	government	pay	attention	to	bring	technology	

for developing the country and upgrading the government 

agency	to	become	the	Digital	government.	For	this	reason,	

the	FBC	has	drawn	up	a	policy	to	introduce	new	service	

features,	 procedures	 and	 criteria	 for	 considering	 foreign	

business	applications	that	are	more	in	line	with	the	situations	

mentioned above.

1. Developing a service delivery system for issuance 

of	Foreign	Business	Certification	through	electronic	channel	

under	 section	 12,	 which	 is	 related	 to	 the	 department’s	

policy	framework	in	order	to	give	more	convenient	service	

and reduce business’s cost. The development platform 

which	 ensues	 from	 collaboration	 between	 the	 Board	 of	

Investment	of	Thailand	(BOI)	and	the	Department	of	Business	

Development	which	the	foreign	 investors	can	submit	the	

application	 at	 one	 point	 and	 can	 download	 e-Foreign	

Certification	via	online.	

2. Implementing measures to temporarily suspending 

the enforcement of the mandatory ratio of the Capital to Loans 

for	the	operation	of	permitted	business	for	Non-banks	due	to	
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the	outbreak	of	coronavirus	2019	B.E.	2020	in	order	to	help	

non-banks	who	help	their	customers	by	relaxing	conditions	

for	credit	card	debts,	personal	loans,	leasing,	hire	purchases,	

motorbike	hire	purchases,	and	auto-backed	loan,	and	would	

undermine their ability to maintain the minimum ratio of 

capital	to	loan	(1:7).	Thus,	FBC	announced	its	decision	to	

provide a regulatory relief by issuing the Ministerial Regulation 

Temporarily Suspending the mandatory ratio of the Capital 

to	Loans	(will	end	on	June	30,2023).	This	will	be	a	boon	to	

Thai consumers during a crisis. 

3.	 The	trend	of	business	applications	during	New	

Normal;	it	is	anticipated	that	foreign	investors	will	increasingly	

invest	in	businesses	related	to	Thailand’s	target	industries,	

especially the tech-related sector or services related to 

digital technology or platforms such as application access 

service	 for	 goods	 and	 passenger	 transport	 and	 goods/

service	order	placement,	 e-payment	 for	 travel	 bookings,	

etc. It has become a challenge for the FBC to redesign or 

adjust guidelines or criteria for considering foreign business 

applications	in	line	with	the	changing	course	of	business	

perspective,	particularly	in	the	New	Normal	era.	Moreover,	

given	 the	 emergence	 of	 new	 service	 business	 models	

and	more	diverse,	 complicated	operational	 process,	 the	

consideration	must	be	multifaceted,	responsive	to	changes,	

clearly	defined	and	transparent,	and	make	it	possible	for	

the	Commission	 to	maintain	 a	 balance	 between	 foreign	

investment promotion and protection of Thai operators to 

achieve the ultimate purpose of national prosperity.

กบัเงนิกูท่ี้จะใชใ้นการประกอบธรุกิจส�าหรบัผูป้ระกอบธรุกจิการ

เงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	 2019	 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว	 เพื่อเป็นการช่วย

เหลือกับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวซึ่งได้

รบัผลกระทบจากการขาดสภาพคลอ่งโดยเปน็การใหค้วามช่วย

เหลอืในการพกัช�าระหนีใ้หแ้กล่กูหนีร้ายยอ่ย	ไดแ้ก	่สนิเช่ือบตัร

เครดิต	สินเชื่อส่วนบุคคล	ลิสซิ่ง	เช่าซื้อ	เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	

และสินเชื่อทะเบียนรถ	 จึงท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของการด�ารงอัตราส่วนทนุกบัเงินกู	้(1:7)	ทีจ่ะใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวได้	 คณะกรรมการฯ	 จึงได้พิจารณาแนวทางใน

การให้ความช่วยเหลือโดยการไม่น�าเง่ือนไขอัตราส่วนทุนต่อ

เงินกู้มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว	 (สิ้นสุดวันที่	30	มิ.ย.	2566)	

ซึ่งมาตรการน้ีจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในประเทศในช่วง

วิกฤตดังกล่าว

3.	 แนวโน้มธุรกิจที่มาขออนุญาตประกอบธุรกิจใน

ช่วง	 New-Normal	 แนวโน้มธุรกิจที่จะเข้ามายื่นขออนุญาตจะ

เป็นธุรกิจที่มีการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับรูปแบบการด�าเนิน

การหรือการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับดิจิทัลหรือแพลตฟอร์ม

ตา่งๆ	เชน่	บรกิารใหใ้ชแ้อปพลเิคชนัส�าหรบัการขนสง่ผูโ้ดยสาร

และขนส่งสินค้า	 การสั่งซื้อสินค้าและบริการ	 บริการรับช�าระ

เงินในการจองที่พัก	ตั๋วเครื่องบิน	เป็นต้น	ซึ่งรูปแบบของธุรกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไปน้ัน	 ถือเป็นความท้าทายในกระบวนการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ	ที่จะต้องก�าหนดหรือปรับเกณฑ์

หรือแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับทิศทาง

การเปลี่ยนแปลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค	New	Normal	เพื่อ

ให้การอนุญาตมีความรอบด้าน	ชัดเจน	และโปร่งใส	ท�าให้เกิด

ความสมดลุระหวา่งการสง่เสรมิการลงทนุจากตา่งชาตแิละเกดิ

การคุ้มครองผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศ
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อักษรย่อ/ค�าศัพท์
Abbreviation/Word

ค�าเต็ม/ความหมาย
Full Name/Definition

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)

ผูม้สีญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีม่ใิช่คนต่างด้าว	ตาม	พ.ร.บ.	การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	ให้

ความช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุ	หรอืร่วมประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว	อนัเป็นธุรกจิทีก่�าหนดไว้

ในบญัชท้ีายพระราชบญัญตันิี	้โดยคนต่างด้าวนัน้มิได้รบัอนญุาตให้ประกอบธุรกจิดงักล่าว	หรอื

ร่วมประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธรุกจิของตนแต่ผูเ้ดยีว	หรอืถือหุ้นแทน	

คนต่างด้าวในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัจ�ากดั	หรอืนติบิคุคลใดๆ	เพือ่ให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิ

โดยหลกีเลีย่งหรอืฝ่าฝืนบทบัญญตัแิห่ง	พ.ร.บ.นี	้รวมทัง้คนต่างด้าวซึง่ยนิยอมให้ผูม้สีญัชาตไิทย

หรอืนติบิคุคลทีม่ใิช่คนต่างด้าวตามพระราชบญัญตันิีก้ระท�าการดงักล่าว	ต้องระวางโทษจ�าคกุ 

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.

อักษรย่อ และค�าศัพท์ 
Abbreviations and Definitions
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อักษรย่อ/ค�าศัพท์
Abbreviation/Word

ค�าเต็ม/ความหมาย
Full Name/Definition

New	normal ความปกติใหม่,	 ฐานชีวิตใหม่	 ซ่ึงหมายถึง	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจาก 

วิถีชีวิตปกติ	ก่อนที่จะมีวิกฤตการณ์หรือการระบาดใหญ่

The	New	normal	is	the	situation	that	the	way	of	normal	life	has	been	changed	from	the	

situation that prevailed prior to the start of the crisis or pandemic

TAFTA ความตกลงการค้าเสรีไทย	–	ออสเตรเลีย

Thailand	–	Australia	Free	Trade	Agreement

Thailand	4.0 วสิยัทศัน์เชงินโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย	หรอื	โมเดลพฒันาเศรษฐกจิของ

รฐับาล	ทีเ่ปลีย่นเศรษฐกจิแบบเดมิไปสู่เศรษฐกจิท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมเศรษฐกจิทีข่บั

เคลือ่นด้วยนวตักรรม	ได้แก่

(1)		เปลีย่นจากการผลกัดนัสนิค้าโภคภณัฑ์ไปสูส่นิค้าเชงินวตักรรม

(2)		เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลือ่นด้วย

					เทคโนโลยี	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 สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา

Treaty of Amity and Economic Relations 

Between	The	Kingdom	of	Thailand	and	The	United	States	of	America

อักษรย่อ และค�าศัพท์ 
Abbreviations and Definitions
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ผู้แทนภาครัฐ 15 คน
15 members from state bodies

ผู้แทนภาคเอกชน 3 คน
3 members from private sector

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
5 members: scholar/experts

1. องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	

ไม่เกิน	25	คน	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	

ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

1. Composition of the Foreign Business 
Commission

Foreign Business Commission is comprised of up to 

a	maximum	of	25	members	who	are	representatives	from	

various	bodies,	scholars,	and	experts.	The	Department	of	

Business	Development,	the	Ministry	of	Commerce	shall	act	

as the Secretariat of the Foreign Business Commission.

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

•	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เลขานุการ)
	 Director	General	of	the	Department	of	Business	 
Development	(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
•	 ส่ิงแวดล้อม	Environment
•	 การบริหารธุรกิจ	Business Management
•	 การอุตสาหกรรม	Industry
•	 เศรษฐศาสตร์	Economics
•	 นิติศาสตร์	Law
•	 พาณิชยศาสตร์	Commerce
•	 การค้าการลงทุน	Trade and investment

•	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชำติ

 Office	of	the	National	Economic	and	Social	 
Development	Board

•	 กระทรวงต่ำงประเทศ
 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

กรรมการ โดยต�าแหน่ง (2 คน)
2 members by position
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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.

1)	 พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าวในประเภทธุรกิจที่ก�าหนดไว้ในบัญชีสาม 

ทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว	

พ.ศ.	2542	อนัเปน็ธรุกจิทีค่นไทยยงัไมม่คีวามพรอ้มท่ี

จะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

2)	 ศกึษาและจดัท�ารายงานเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิของ

คนต่างด้าว	และผลกระทบ

3)	 ให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะ	หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี

ในการก�าหนดประเภทธรุกจิส�าหรบัการประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว

1)	 To	consider	foreign	business	applications	particularly	

when	 the	applied	business	 is	classified	 in	List	3	

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

as	business	in	which	Thai	nationals	are	not	ready	

to	compete	with	foreigners.

2)	 To	study	and	prepare	a	report	on	foreign	business	

in	Thailand	and	its	downside.

3)	 provide	 to	 the	 Minister	 meaningful	 advice,	

recommendations and opinions regarding the 

types	of	business	in	which	foreigners	are	allowed	

to engage.

บทบาท Roles

ภารกิจส�าคัญ Key Tasks

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
Power and duties of Foreign Business Commission

พิจารณาอนุญาต 
การประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว 
Consider the applications 

for Foreign Business 
License/Certificate.

1

ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ หรือ
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี 

Provide to the Minister 
meaningful advice, 

recommendations and 
opinions.

2

ศึกษา และจัดท�ารายงาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว
Explore and prepare a 
report on significant 

aspects of foreign business 
operation.

3

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
Establish a sub-committee 

tasked with performing 
or considering certain 

matters.

4
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1)	 เพือ่สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขนัในการประกอบธรุกจิ	ซึง่จะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย	

2)	 เพื่อให้การพิจารณาค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ	สอดรับนโยบายขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

1)	 To	promote	business	competition	for	the	benefit	of	

Thailand’s economic and social development.

2)	 To	 ensure	 that	 applications	 for	 business	 license	

be considered for approval in conformity to the 

nation’s economic development and enhanced 

competitiveness	goals,	and	policy	on	 innovation-

driven economy.

สร้างความสมดุล
To Create Balance

เป้าหมาย Goals

PROTECTION
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

Foreign investment promotion

คุ้มครองการประกอบธุรกิจ
ของคนไทย

Thai business protection

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยส่วนรวม
To promote business competition to serve the common interests of Thai people.

PROMOTION
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3. ผลงานของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ในปี 2563

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

มีบทบาทในการสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการ

ลงทุนของคนต่างด้าวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจของ

ผู้ประกอบการไทย	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การพิจารณาค�าขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย	และเพือ่สง่เสริมใหม้กีาร

แขง่ขนัในการประกอบธรุกจิ	ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	 ส�าหรับในปี	 2563	 

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	มีการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	ดังนี้

3.1 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
ตามมาตรา 17

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

มีแนวทางในการพิจารณาค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของ 

คนตา่งดา้วทีช่ดัเจน	โปรง่ใส	และสอดคลอ้งกบัสภาพการณท์าง

เศรษฐกิจของประเทศ	ซึ่งในปี 2563 มีการพิจารณาคำาขอรับ

ใบอนญุาตประกอบธรุกจิ ตามมาตรา 17 โดยไดร้บัอนญุาต

ให้ประกอบธุรกิจ จำานวน 252 ราย ซึ่งการอนุญาตดังกล่าว

ก่อให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนในประเทศไทย จำานวน 10,653 

ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำานวน 10,991 คน 

โดยธุรกิจที่เข้ามาลงทุนจะเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล	 โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย	 หรือการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ	

เชน่	บรกิารทางวศิวกรรมส�าหรบัโครงการกอ่สรา้งสถานรัีบจา่ย

กา๊ซธรรมชาตเิหลว	บรกิารออกแบบจัดซือ้	ตดิตัง้	โรงไฟฟา้พลงั

ความร้อนร่วม	 บริการที่เก่ียวข้องกับระบบจัดเก็บค่าโดยสาร

อัตโนมัติส�าหรับสถานีรถไฟฟ้า	เป็นต้น	

การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	

ยงักอ่ใหเ้กดิการถา่ยทอดเทคโนโลย	ีเขา้มาในประเทศไทยดว้ย	

เชน่	การซ่อมบ�ารงุเครือ่งจักร	หุน่ยนตท์ีใ่ช้ในอตุสาหกรรมระบบ

บรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ�าหนา่ยสนิคา้และบรกิารทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้นอันจะช่วยให้คนไทยได้น�าเทคโนโลยี

จากคนต่างด้าวมาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการ	 รวมถึง

จะช่วยยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานไทยได้

อย่างแท้จริง

3. The 2020 Accomplishments of the 
Foreign Business Commission

Taking an active role in seeking and maintaining the 

right	balance	between	foreign	 investment	promotion	and	

Thai	 national	 ventures	 protection,	 the	 Foreign	 Business	

Commission	 has	 been	 working	 to	 ensure	 that	 the	

consideration of foreign business applications is made to 

ultimately serve Thailand’s economic development goals and 

spur	business	competition	which	will	predispose	the	country	

to	social	improvement	and	economic	growth.	In	2020	the	

Foreign Business Commission’s notable undertakings to 

materialize	these	goals	are	as	follows.

3.1 Granting business permission to 
foreigners under Section 17.

The	 Foreign	 Business	 Commission’s	 framework	

for	 considering	 foreign	 business	 applications	 is	 clear,	

transparent and complementary to Thailand’s current 

economic standing. In 2020 the number of foreign business 

applications being considered and granted to do business 

under	Section	17	is	252,	equivalent	to	THB	10,653	million	

in investment capital and entailing the employment of 

10,991	 Thai	workers.	 All	 applicants	 are	 in	 the	 business	

sectors	complementary	to	the	government	policy,	including	

notably those related to the government’s target industries 

or the development of public utility and services e.g. the 

engineering	service	for	the	LNG	terminal	project,	the	design,	

supply	and	installation	services	for	combined-cycle	power	

plant,	services	related	to	the	automatic	fare	collection	system	

for	train	stations,	etc.

The advantage of Thailand’s opening up to foreign 

investment	 is	many	 folds,	one	of	which	 is	 the	 increased	

transfer of technology from foreign entities e.g. the 

technology	used	in	the	maintenance	of	industrial	robots,	the	

management	system	for	e-commerce.	The	transfer	of	new,	

advanced	technology	from	offshore	investors	will	not	only	

help	improve	the	quality	of	Thailand’s	products/services	but	

also hone the skills of Thai labors and enhance the status 

of	Thai	workmanship.
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3.2 การออกมาตรการเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้
แก่ผู้ประกอบการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ท�าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการต่างๆ	

เพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะประชาชน

ท่ัวไป	 ท่ีมีภาระหน้ีสิน	 เช่น	 หน้ีสินจากการผ่อนบ้าน	 รถยนต์	

บัตรเครดิต	 เป็นต้น	 ซ่ึงผู้ท่ีต้องเก่ียวข้องกับการให้ความช่วย

เหลือต่อลูกหน้ีรายย่อยท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศน้ัน	ก็คือ	

ผู้ประกอบธุรกิจการเงินท่ีไม่ใช่สถาบันทางการเงิน	(Non-banks)	

ซ่ึงเป็นวิสาหกิจท่ีให้สินเช่ือก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการท่ี

ลูกหน้ีรายย่อยเหล่าน้ีไม่สามารถช�าระหน้ีได้หรือพักช�าระหน้ีตาม

มาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล	 ส่งผลท�าให้ขาดสภาพ

คล่องได้	ดังน้ัน	รัฐบาลจึงได้มีการออก	“พระราชก�าหนดการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	

พ.ศ.	2563”	ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

โดยการให้สินเช่ือเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสภาพคล่อง	อันจะช่วยรักษา

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ส�าหรับนักลงทุนต่างชาติท่ีประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่

สถาบันการเงิน	ก็ได้รับผลกระทบเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน

เชน่เดยีวกนั	จากการทีต่อ้งปฏบิตัติามมาตรการของรฐัในการให้

ความชว่ยเหลอืลกูหนีร้ายยอ่ยแลว้	ท�าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติาม

เงือ่นไขของการด�ารงอตัราสว่นทนุตอ่เงนิกู	้(1:7)	ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้	ดังน้ัน	คณะกรรมการฯ	 

จึงได้พิจารณาแนวทางในการผ่อนปรนการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ดงักลา่ว	เพือ่ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิตา่งชาติเหลา่นัน้มสีภาพคลอ่ง

และไปช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยของตนได้	 โดยได้มีการออก	

“กฎกระทรวงการกำาหนดมิให้นำาอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่

จะใช้ในการประกอบธุรกิจสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงิน

ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2563”  

มาบังคับใช้แก่ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	

(Non-banks)	 ที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือสถาบัน 

การเงนิเฉพาะกจิตามพระราชบญัญตัสิถาบนัการเงนิ	พ.ศ.	2551	 

และให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิต	 สินเชื่อส่วนบุคคล	 ลิสซ่ิง	 

เช่าซื้อ	 เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 หรือสินเชื่อทะเบียนรถ	 

โดยเป็นการยกเว้นเง่ือนไขชั่วคราว	 เพ่ือผ่อนปรนเง่ือนไขการ

ช�าระหนี้แก่ลูกหน้ีรายย่อยในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือ

ดังกล่าว	 โดยกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่	 19	

กันยายน	2563	จนถึงวันที่	30	มิถุนายน	2566

3.2 Rolling out measures to stimulate 
liquidity of business operators during the 
coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic.

The	outbreak	of	coronavirus	2019	(COVID-19)	has	

necessitated the government’s prompt actions to announce 

a series of measures in order to ease the pandemic’s 

economic	impact	on	the	country’s	all	sectors,	especially	the	

typical	income	earners	sustaining	burdens	of,	for	example,	

home	loans	or	mortgages,	auto	loans,	credit	card	debts.	

As	a	 result,	 those	playing	 the	part	 in	helping	 this	group	

of	 debtors	which	 account	 for	 the	 largest	 group	 of	 Thai	

population	 are	 the	 non-banks,	 lending	 enterprises	 (also	

called	non-banks)	and	will,	by	all	means,	be	affected	from	the	

borrowers’	interrupted	loan	repayments	or	the	implemented	

government’s	moratorium	measures,	 particularly	 to	 their	

mandatory maintenance of liquidity. To ensure the continued 

operation	 of	 these	 lending	 enterprises,	 the	 government	

has announced the Emergency Decree on the Provision of 

Financial	Assistance	for	Enterprises	Affected	by	COVID-19	

Pandemic,	B.E.	2563	(2020).	This	law	allows	for	the	granting	

of	new	credits	to	enhance	the	liquidity	which	will	go	a	long	

way	toward	reinforcing	the	country’s	economic	stability.

The	foreign	investors	operating	as	non-bank,	financial	

institutions	(or	non-banks,	in	short)	in	Thailand	has	also	been	

affected	in	regard	to	their	liquidity	position.	Their	compliance	

with	the	government’s	measures	to	help	personal	borrowers	

would	make	it	impossible	for	them	to	maintain	the	minimum	

ratio	of	 the	capital	 to	 loans	 (1:7)	as	required	by	the	 law	

on foreign business. After thoughtful consideration to ease 

such	legal	restriction	for	these	foreign	financial	institutions	so	

they	could	have	enough	liquidity	to	support	their	borrowing	

customers,	 the	Commission	has	 issued	 the	“Ministerial 

Regulation Temporarily Suspending the Enforcement 

of the Mandatory Ratio of the Capital to Loans for the 

Operation of Permitted business for Non-Banks Due 

to the Outbreak of Coronavirus 2019 B.E. 2020”. This 

ministerial regulation applies to the non-banks receiving the 

extension	of	credit	from	any	financial	institution	or	specialized	

financial	institution	as	prescribed	in	the	Financial	Institution	

Business	 Act	 B.E.	 2551	 (2008)	 and	 providing	 services	

of	 credit	 card,	 personal	 loan,	 hire	 purchase,	 motorbike	
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3.3 การทบทวนประเภทธรุกจิบญัชท้ีายพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บทบาทส�าคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 คือ	 การทบทวนประเภทธุรกิจ

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	 2542	 เป็นประจ�าทุกปี	 (มาตรา	 9	 ววรคสอง)	 โดย

กระบวนการของคณะกรรมการฯ	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 เพื่อพิจารณา

ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 และ

สรุปผลการพิจารณา	 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการฯ	

พิจารณาก่อนท�าความเห็นเสนอรัฐมนตรีต่อไป

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้ลักษณะและรูปแบบธุรกิจบริการ

เปลี่ยนแปลงไปด้วย	 มีความทันสมัย	 และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มากขึ้น	 ดังนั้น	 ในปี 2563 คณะกรรมการฯ จึงได้มีการ

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้มีความ

เห็นที่หลากหลายและครอบคลุมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 

ทีม่คีวามทนัสมยั และเพือ่ใหก้ารพิจารณาทบทวนประเภท

ธุรกิจตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัฯ มขีอ้มลูความคดิเหน็

ทีร่อบดา้น และสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ	

ส่วนใหญ่จะคงเดิม	 เพียงเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน

ต่างๆ	เช่น	ด้านการเกษตร	ด้านอิเล็กทรอนิกส์	และด้านดิจิทัล	

ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	ได้แก่	ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	ส�านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 และได้เพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านเศรษฐกิจ/บริหารธุรกิจ	และด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ 	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2563	 ปลัดกระทรวง

พาณิชย์	 ในฐานะประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	 ได้ลงนามในค�าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	พ.ศ.2542	โดยองคป์ระกอบ

ของคณะอนุกรรมการฯมีจ�านวนทั้งสิน	 20	 คน	 ประกอบด้วย	 

1)	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เป็นประธาน	 2)	 ผู้แทนจาก

ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 11	 คน	 เป็นอนุกรรมการ	 

3)	ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ	4	คน	และ	4)	ผู้แทนกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	4	คน	เป็นอนุกรรมการ	และเป็นเลขานุการ

hire	purchase,	or	auto-backed	 loan.	This	easing	of	 legal	

restriction	 is	 temporary,	 aiming	 to	 specifically	 support	

lending	institutions	in	their	efforts	to	relieve	non-corporate	

borrowers’	debt	burdens	during	 the	crisis	of	COVID-19.	

This	ministerial	regulation	is	effective	from	September	19,	

2020	to	June	30,	2023.

3.3 Reviewing the business lists annexed 
to the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).

Another important role of the Foreign Business 

Commission	 is	 to	 review	 the	 business	 lists	 annexed	 to	

the	 Foreign	 Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999)	 every	 year	

(Section	9,	Paragraph	2).	The	review	process	begins	with	

the establishment of the Sub-Committee on Revision of 

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

2542	(1999).	The	role	of	this	sub-committee	is	to	consider	

and	discuss	the	revision	of	the	business	lists	annexed	to	the	

said	Act,	draw	a	conclusion	(with	opinions)	on	the	revision,	

and	submit	the	written	conclusion	to	the	Commission	before	

proposing it to the Minister.

In	the	face	of	highly	volatile	economic	milieu,	it	is	

common to see changes in the nature and attributes of 

service	business,	particularly	in	the	aspects	of	modernity	

and	increased	use	of	digital	technology.	So,	in	2020	the	

Commission sees it appropriate to make some minor 

alterations to the composition of the above-mentioned 

Sub-Committee in order to bring about even more diverse 

opinions	 that	 are	 attuned	 to	 newly-emerging	 business	

models.	 As	 with	 the	 restructured	 Sub-Committee,	 it	 is	

anticipated that the opinions on the revised business lists 

annexed	to	 the	Act	will	be	multifaceted	and	responsive	

to the changing economic environment. Though the 

restructuring	 of	 Sub-Committee	 will	 basically	 see	 no	

removal	of	 the	former	members,	 there	 is	an	addition	of	

representatives	from	various	public	 institutions	–	i.e.	the	

Office	 of	 Agricultural	 Economics,	 the	 Digital	 Economy	

Promotion	 Agency,	 and	 the	 Electronic	 Transactions	

Development	Agency	–	as	well	as	the	experts	in	the	fields	

of	economy,	business	administration,	and	law.
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ส�าหรับการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราช

บัญญัติฯ	ในปี	2563	น้ัน	คณะกรรมการฯ	และคณะอนุกรรมการฯ	

ด�าเนินการทบทวนภายใต้เกณฑ์ในการพิจารณาประกอบกัน	คือ

•	 เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายก�ากับเฉพาะหรือหน่วยงาน

เฉพาะก�ากับ

•	 เป็นธุรกิจท่ีคนไทยมีความพร้อมในการแข่งขันกับ

คนต่างด้าว	

•	 เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

•	 เปน็ธรุกจิทีม่คีวามเหน็จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

รายการธุรกิจ

•	 ผลดี	 ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไม่อยู่ภายใต้

การก�ากับของกฎหมายการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 โดยใช้มาตรา	5	ของพระราชบัญญัติฯ	

เป็นกรอบในการพิจารณา	

โดยคณะอนุกรรมการฯ	 ได้คัดกรองประเภทธุรกิจ

เบื้องต้น	 จ�านวน	 13	 รายการธุรกิจ	 ซึ่งจะได้มีการน�าข้อมูล

เกี่ยวกับโครงสร้างและสภาพการประกอบธุรกิจ	 ศักยภาพและ

ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย	 และผลดีผลเสียของ

การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมา	 รวมถึงมีการรับฟัง

ความเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย

On	March	 9,	 2020	 the	 Permanent	 Secretary	 of	

the	Ministry	of	Commerce	 (acting	as	Chairperson	of	 the	

Foreign	 Business	 Commission)	 signed	 an	 appointment	

letter for the Sub-Committee on Revision of Business Lists 

Annexed	to	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999).	This	

newly	appointed	Sub-Committee	consists	of	20	members	

as	 follows:	 1)	 the	 Director	 General	 of	 the	 Department	

of	Business	Development	 (acting	 as	 chairperson),	 2)	 11	

representatives	from	public	and	private	institutions	(acting	

as	member),	3)	4	experts	 from	different	disciplines,	and	

4)	 4	 representatives	 from	 the	 Department	 of	 Business	

Development	(acting	as	member	and	secretary).

In 2020 the Commission and the Sub-Committee 

have	applied	the	following	criteria	in	the	review	of	business	

lists	annexed	to	the	Act.

•	 There	must	 be	 either	 a	 specific	 legislation	 or	

a	 specific	 authority	 governing	 the	 business	 in	

question.

• Thai nationals engaging in the business in 

question must be ready to compete.

• The business in question must be in line 

with	 Thailand’s	 overall	 economic	 milieu	 and	

development.

• The involved authorities must have solid opinions 

on the business in question.

•	 There	 must	 be	 an	 explanation	 of	 pros	 and	

cons of removing the business in question from 

the	 jurisdiction	of	 the	 law	on	 foreign	business,	

whereas	 the	 consideration	must	 be	within	 the	

confines	of	Section	5	of	the	Act.

At	 the	 outset,	 the	 Sub-Committee	 has	 already	

screened and selected 13 categories of business to be 

removed	 from	 the	 lists	 annexed	 to	 the	 Act.	 However,	

before	making	a	final	conclusion,	the	following	will	be	given	

thorough	consideration:	the	structure	and	nature	of	business	

operation,	the	potential	and	competence	of	Thai	business	

operators,	pros	and	cons	of	granting	foreigners	to	do	the	

business	in	question,	and	opinions	of	the	involved	authorities.
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บัญชี 1  List 1

บัญชี 3  List 3

บัญชี 2  List 2

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.

• ธรุกจิเกีย่วกบัอาชพีพืน้ฐานและความเปน็อยูข่องคนไทย	

เช่น	การท�านา	ท�าไร่	ท�าสวน	การเลี้ยงสัตว์	การท�าป่าไม้	

การท�าหรือหล่อพระพุทธรูปและการท�าบาตร	 การสกัด

สมุนไพรไทย	การค้าที่ดิน

• ไมอ่นญุาตใหค้นตา่งดา้วประกอบธรุกจิดว้ยเหตผุลพเิศษ

• 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	จารีตประเพณี	หัตถกรรม

พืน้บา้น	ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เชน่	การผลติ	 

การจ�าหนา่ยและการซอ่ม		บ�ารงุอาวธุปนื	การผลติเครือ่ง

ดนตรีไทย	การท�าเหมือง	การท�านาเกลือ

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์	โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

• Businesses related to national security or having 

impacts	 on	 arts,	 culture,	 traditions,	 customs	

and	 folklore	 handicrafts,	 or	 natural	 resources	

and	 environment	 e.g.	 the	 production,	 sales	 and	

maintenance	 of	 firearms,	 making	 of	 Thai	 musical	

instruments,	mining,	salt	farming,	etc.

• The	Minister	of	Commerce’s	permission	with	cabinet	

approval is required.

• ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ

กิจการกับคนต่างด้าว	 เช่น	 การท�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.

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2563
Foreign Business Permission in 2020

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 หรือความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี 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 หรือ กฎหมายอื่น
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. or under other laws.

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

หนงัสือรบัรองการประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว กรณไีดร้บัการส่งเสริมจาก BOI / กนอ. / กฎหมายอืน่
Foreign Business Certificate under the investment promotion scheme

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

1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี 
พ.ศ. 2563

ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในปี	พ.ศ.	2563	ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ	

จ�านวน	 668	 ราย	 จ�าแนกเป็น	 1)	 ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	252	ราย	2)	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	กรณีประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายของ	BOI/	การนิคม

อุตสาหกรรม	(กนอ.)	หรือกฎหมายอ่ืน	356	ราย	และ	3)	หนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 กรณีได้รับสิทธิตาม 

สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ	60	ราย

1. Foreign Business Permission in 2020

With	 respect	 to	 the	 overview	 of	 foreign	 business	

permission	in	2020,	a	total	of	668	foreigners	have	obtained	

permission	 as	 follows:	 1)	 252	 foreigners	 being	 granted	

Foreign	 Business	 Licenses,	 2)	 356	 foreigners	 being	

granted	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	 scheme,	 and	 3)	 60	 foreigners	 being	 granted	

Foreign	Business	Certificates	under	the	privilege	provisions	

of the relevant treaties or international agreements.



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563
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ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2563 
Overview of foreign business permission in 2020

1.1 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 
ตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 มีการยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวตามมาตรา	17	จ�านวน	270	ราย	ซึ่งได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบธุรกิจ	 252	 ราย	 และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 

18	 ราย	 โดยรายที่ได้รับอนุญาตมีมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการ 

ประกอบธุรกิจ	 รวมจ�านวน	 10,653	 ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับปี	พ.ศ.	2562	พบว่าคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมีจ�านวนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	16	ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ	54

ปี	 พ.ศ.	 2563	 มีจ�านวนเงินลงทุนต่�ากว่าปี	 พ.ศ.	 2562	

เน่ืองจากปี	 พ.ศ.	 2563	 รูปแบบการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัล 

มแีนวโนม้เพิม่ข้ึนตามทศิทางการเปลีย่นแปลงของโลก	ประกอบกบั 

โลกเผชิญกับสถานการณ์โรคติดต่อ	 Covid-19	 การด�าเนินธุรกิจ 

จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ดังกล่าว	โดยมี

การรกัษาระยะหา่งทางสงัคม	(Social	Distancing)	ในการท�าธรุกรรม

ตา่งๆ	ดงันัน้ธรุกจิตา่งดา้วทีม่าขออนญุาตสว่นหนึง่จงึเปน็ธรุกจิทีใ่ช้

เทคโนโลยเีพือ่การท�าธรุกรรมบนโลกออนไลน	์(Online	Networking)	

มากขึน้	ซึง่ธรุกจิประเภทนีเ้ปน็ธรุกจิทีเ่นน้ใช้องค์ความรู	้(Knowhow)	

เป็นหลัก	 และใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก	 ประกอบกับธุรกิจที่มาขอ

1.1 Issuance of Foreign Business License under 
Section 17

In 2020 the number of foreigners applying for business 

permission	under	Section	17	was	270.	Out	of	this	number,	252	

have	been	granted	permission	while	18	were	rejected.	Those	252	

companies	duly	receiving	permission	declared	that	they	would	

bring	 into	Thailand	THB	10,653	million	 in	 investment	capital.	

In	comparison	with	 the	year	2019,	 the	number	of	 foreigners	

granted	permission	has	 increased	16%	while	 the	 investment	

value	has	decreased	54%.	

In	comparison	of	the	investment	value	this	year	with	last	

year	was	decreased	because	the	digital	business	model	is	likely	

to	increase	in	line	with	the	changing	direction	of	the	world,	also	

the	world	facing	the	epidemic	of	COVID	19	caused	the	changing	

in	the	business	operation.	Therefore,	some	businesses	that	apply	

for permission are increasingly those that use technology for 

online	transactions	(Online	Networking)	that	focus	on	the	use	

of	knowledge	(knowhow)	and	low	investment.	In	addition,	most	

businesses that apply for permission are businesses to support 

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว กรณีได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12)
Foreign Business Certificate 
under the investment 
promotion scheme (Section 12)

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

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวกรณีที่ได้รับสิทธิ
ตามสนธิสัญญา หรือความตกลง
ระหว่างประเทศ (มาตรา 11)
Foreign Business Certificate 
under the privilege provisions 
of treaties or international 
agreements (Section 11)

16%

-33%

เปรียบเทียบ ปี 2562
Compared to Year 2019

668
ราย/entities

ปี 2563 อนุญาตทั้งหมด 
In 2020 permission granted 

(38%)
252 
ราย/entities

(53%)
356
ราย/entities

(9%)
60 

ราย/entities

-9%
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ลดลงจากปีก่อน
decreased from last year

อนุญาต ปี 2563
Granted in 2020 252
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การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2563
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2020

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2563 
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2020
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ใบอนุญาตตามมาตรา 17
Permission under Section 17

252 ราย
entities

ราย/entities

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
Increased from last year

ไม่อนุญาต Declined

18 ราย
entities

อนุญาต Granted

252 ราย
entities

7% 93%

ราย/Number of entities

ปี/year (B.E.)

อนุญาตส่วนใหญ่ในปีนี้เป็นการท�าธุรกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักซึ่ง

เปน็การใช้ทรพัยากรทีม่อียู่แลว้ในกจิการเพือ่การประกอบธรุกจิ	อาท	ิ

•	 บริการให้ใช้	 Website	 หรือ	 Application	 Platform	

ส�าหรับให้บริการหรือท�าธุรกรรมทางการเงิน

•	 บรกิารใหค้�าปรกึษาแนะน�าและบรหิารจดัการงานใน

ด้านต่างๆ	(การตลาด	ธุรการ	ทรัพยากรบุคคล	และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)	

•	 บรกิารตดิตัง้	บ�ารงุรกัษา	และซอ่มแซมสนิคา้	รวมทัง้

บริการวิจัยและพัฒนาสินค้า	 ให้แก่	บริษัทในเครือ/

ในกลุ่ม	เป็นต้น

their	core	businesses	that	using	the	existing	resources	in	the	

business	to	run	a	business	for	example;	 

• Services to use Websites or Application Platforms 

for	 providing	 services	 or	 conducting	 financial	

transactions,

•	 Consulting,	 advice	 and	management	 services	

in	 areas	 (marketing,	 administration,	 human	

resources	and	information	technology),

•	 Installation,	 maintenance	 and	 repair	 services	

including research and product development 

services	for	affiliated	companies	in	the	group,	etc.

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
Increased from 
last year

+16%

มูลค่าเงินลงทุน
Amount of capital

ล้านบาท
Million baht

10,653

10,653

มูลค่าเงินลงทุน
Amount of capital

ล้านบาท
Million baht
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The	remaining	of	76	foreign	companies,	were	granted	
permission to operate the Other Services Business e.g. 
contracting	service	with	the	government	agency	or	with	the	
private	sector	(36	licenses),	property	rights	exercise	service	
(10	licenses),	advertising	service	(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 2020 

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

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

management service, land/building leasing service):  

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

trade:	64	licenses,	(3)	property/land/building	leasing	service:	 

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

service:	13	licenses,	and	(5)	consulting	service	:	9	licenses.

บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า บัญชีสาม (21) 
consulting 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) (11) (15) และ (21)  
Services to affiliated and intra-group 
entities List 3 (6) (11) (15) 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) 

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563
Top 5 Business Categories Granted to Foreigners in 2020 under Section 17

1.1.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ	 5	 อันดับแรก	 ซ่ึงเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 คือ	 

1)	บรกิารใหแ้กบ่รษิทัในเครอืและในกลุม่	(เชน่ บรกิารทางบญัชี 

บริการให้กู้ยืมเงิน ให้คำาปรึกษาแนะนำา/บริหารจัดการ ให้เช่า

ที่ดิน/อาคาร)	77	ราย	2)	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีก	และค้าส่ง		

64	ราย	3)	บรกิารให้เชา่สินคา้/ทีด่นิ/อาคาร	13	ราย	4)	ซอ่มแซม

บ�ารุงรักษาเครื่องจักร/เคร่ืองมือ	 13	 ราย	 และ	 5)	 บริการให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าฯ	9	ราย

ทั้งนี้	 เป็นการอนุญาตธุรกิจอื่นๆ	อีก	76	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	 30	 อาทิ	 บริการโดยเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/เอกชน	
(36	ราย)	บริการให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินฯ	(10	ราย)	และบริการ
กิจการโฆษณา	(4	ราย)	เป็นต้น

77
ราย/entities

31%

64
ราย/entities

25%

13
ราย/entities

5%

13
ราย/entities

5%

9
ราย/entities

4%

38%
อื่นๆ

Others

23%

13%

9%

8% ให้เช่า (ทีด่ิน/อาคาร/สินค้า)
Leasing (land/building/property)

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

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/
บริหารจัดการ
Consulting/management

ให้กู้ยืมเงิน
Lending

บริการทางบัญชี/
บริการทางกฎหมาย
Accounting service/
Legal service

5 อันดับแรก
ปี พ.ศ. 2563
Top 5 in 2020

1

2

5

3

4 9%
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5 อันดับ
ปี พ.ศ. 2563
Top 5 in 2020

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

In	2020	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	(36%),	

Singapore	 (15%),	 Netherlands	 (7%),	 Hong	 Kong	 (7%),	 

and	 the	Korea	 (4%)	and	 the	 top	3	of	 the	 last	21	years	

(2000	 -	 2020)	 are	 Japan	 (39%),	 Singapore	 (15%),	 and	

Hong	Kong	(5%).

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2563
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2020

1.1.2 5 อันดับประเทศท่ีคนต่างด้าวเข้ามาลงทุน
มากที่สุด ตามมาตรา 17

ในปี	พ.ศ.	2563	ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มากที่สุด	5	อันดับแรก	 ได้แก่	ญี่ปุ่น	

(ร้อยละ	36)	สิงคโปร์	 (ร้อยละ	15)	 เนเธอร์แลนด์	 (ร้อยละ	7)		

ฮ่องกง	 (ร้อยละ	 7)	 และเกาหลีใต้	 (ร้อยละ	 4)	 ทั้งนี้	 ส�าหรับ

การอนุญาตในช่วงระยะเวลา	 21	 ปี	 (ปี	 พ.ศ.2543	 -	 2563)	 

คนตา่งดา้วทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ	มากทีส่ดุ	3	อนัดบั	

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	 38)	 สิงคโปร์	 (ร้อยละ	 15)	 และฮ่องกง	 

(ร้อยละ	5)	ตามล�าดับ

36%

15%

7%

7%

4%

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2562
Top 3 of the year 2019

8%17
1,741

ราย
entities

ล้านบาท
Million baht

17%37
1,895

ราย
entities

ล้านบาท
Million baht

62
2,862

ราย
entities

ล้านบาท
Million baht

29%

ญี่ปุ่น Japan

92 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

38 ราย/entities

เนเธอร์แลนด์ 
The Netherlands 

17 ราย/entities

ฮ่องกง Hong Kong 

17 ราย/entities

เกาหลีใต้ Korea

10 ราย/entities

ส�าหรับในช่วง	 5	 ปี	 ที่ผ่านมา	 (ปี	 2559	 -	 2563)	 

มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ตามมาตรา	 17	 จ�านวน	 1,363	 ราย	 โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	 รวมจ�านวน	 60,241	 ล้านบาท	 

ซึ่งประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดในช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมา	 คือ	

ประเทศญี่ปุ่น

For	the	past	5	years	(2016	-	2020),	there	were	1,363	

foreigners	granted	to	operate	businesses	under	section	17	

with	an	investment	value	of	60,241	million	baht,	and	the	

country	that	has	invested	the	most	in	the	past	5	years	is	

Japan.

1

2

5

3

4
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จ�านวน (ราย)
number of entities

352 270 272 217 252

เงินทุนขั้นต่�า (ล้านบาท)
Minimum Capital (Million Baht)

7443 7303 11,505 23,337 10,653

จ�านวน (ราย)
number of entities

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

เงินทุนขั้นต�่า
Minimum Capital

คนต่างด้าว 3 อันดับแรก ที่ได้รับอนุญาตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
Top 3 Countries Whose Nationals Granted License within 5 years
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Japan
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ญี่ปุ่น
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101
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Singapore
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Singapore
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Singapore

38
สิงคโปร์
Singapore

38

เยอรมนี 
Germany

17
เยอรมนี 
Germany

18
เยอรมนี 
Germany

15
จีน 
China

24

เนเธอร์แลนด์ 
The Netherlands 

17

1.2. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจ	ตามมาตรา	12	จ�านวน	356	ราย	ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นกรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการลงทุน	 จ�านวน	 316	 ราย	 ถัดมาเป็นกรณี

ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	จ�านวน	38	ราย	และกรณไีดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ

กิจการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 จ�านวน	

2	 ราย	 ซึ่งเป็น	 2	 กรณีแรกของการใช้สิทธิภายใต้การอนุญาต

ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

ตามพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	พ.ศ.2561

1.2. Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 12

In	2020,	a	total	of	356	foreigners	received	foreign	

business	certificates	under	section	12.	Out	of	this	number,	

316	 foreigners	 received	 certificates	pursuant	 to	privilege	

provisions	 under	 the	 law	 on	 Investment	 Promotion,	 38	

foreigners	 were	 granted	 by	 means	 of	 the	 law	 on	 the	

Industrial	Estate	Authority	of	Thailand,	and	2	foreigners	were	

permission to operate in the Eastern Economic Corridor 

(EEC)	that	is	the	case	in	which	granted	by	other	laws	i.e.	

Eastern	Special	Development	Zone	Act	B.E.	2561	(2018)

ราย
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ราย
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ราย
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การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2563
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 12 in 2020
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284
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346

541

457 481
391 356

ราย/entities

ลดลงจากปี 2562
decreased year 
from 2019

-9%

326

1.2.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับ

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ	 5	 อันดับแรก	 ซึ่งเป็นธุรกิจ

ตามบัญชีสาม	คือ	1)	บริการรับจ้างผลิต	93	ราย	2)	บริการด้าน

คอมพิวเตอร์	(เช่น ออกแบบพัฒนาซอฟแวร์ / กิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์)	81	ราย	3)	การค้าส่ง	56	ราย	4)	บริการให้แก่

บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	 34	 ราย	และ	5)	บริการทางวิศวกรรม	

28	ราย

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	

2020	are	(1)	make-to-order	manufacturing:	93	certificates,	 

(2)	computer	service	(e.g. software development/e-Commerce/

etc.):	81	certificates,	 (3)	wholesale	 trade:	56	certificates,	 

(4)	service	provided	to	the	affiliated	or	intra-group	entities:	

34	certificates,	and	(5)	engineering	service:	28	certificates.

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

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

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

การค้าส่ง บัญชีสาม (15)
Wholesale trade List 3 (15) 

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

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates 
are issued in 2020 under Section 12

93
ราย/entities

26%

81
ราย/entities

23%

56
ราย/entities

15%

34
ราย/entities

10%

28
ราย/entities

8%

5 อันดับแรก
ปี พ.ศ. 2563
Top 5 in 2020

1

2

5

3

4

ทั้งนี้	 เป็นการท�าธุรกิจอ่ืน	
64	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 18	 อาทิ	
บริการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบที่ทันสมัย	 (7	 ราย)	 บริการ
ให้เช่าที่ดิน/อาคาร	 (6	 ราย)	 และ
บริการกิจการโรงแรม	 (5	 ราย)	
เป็นต้น

The	 remaining	 of	 64	

entities	companies	(18%)	received	

certificates	 to	 do	 other	 service	

businesses e.g. distribution 

center	 with	 technology	 system	

(7	 entities),	 land/building	 rental	

service	(6	entities),	hotel	business	

service	(5	entities),	etc.
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1.2.2 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามา
ลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รบัรองการประกอบธรุกจิ	กรณไีดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย	BOI/

กนอ./กฎหมายอื่นมากที่สุด	5	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	26)	

สิงคโปร์	(ร้อยละ	16)	ฮ่องกง	(ร้อยละ	8)	จีน	(ร้อยละ	6)	และ

ไต้หวัน	(ร้อยละ	4)	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	21	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	

-	2563)	คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจฯ	

มากทีส่ดุ	3	อนัดับ	ไดแ้ก	่ญีปุ่น่	(รอ้ยละ	33)	สงิคโปร	์(รอ้ยละ	9)	

และเยอรมนี	(ร้อยละ	3)	ตามล�าดับ

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

In	2020	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	or	the	law	on	the	Industrial	Estate	Authority	of	

Thailand	 or	 the	 other	 laws	 are	 Japan	 (26%),	 Singapore	

(16%),	Hong	Kong	 (8%),	China	 (6	%)	and	Taiwan	 (4%),	

and	the	top	3	of	the	last	21	years	(2000	-	2020)	are	Japan	

(33%),	Singapore	(9%),	and	Germany	(3%).

5 อันดับ
ปี พ.ศ. 2563
Top 5 in 2020

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2563
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2020
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3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2562
Top 3 of the year 2019

8%33 ราย
entities

15%57 ราย
entities

122 ราย
entities

31%

ญี่ปุ่น Japan

93 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

56 ราย/entities

จีน China 

22 ราย/entities

ไต้หวัน Taiwan

16 ราย/entities

1

ฮ่องกง Hong Kong 

28 ราย/entities
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1.3 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิตามสนธิ
สัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกาทั้งหมด	 จ�านวน	 60	 ราย	 ซึ่งเป็นจ�านวนลดลง
กว่า	 33%	 โดยมีสาเหตุอันเน่ืองมาจากสถานการณ์โรคติดต่อ	

1.3 Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 11

In	2020	 there	are	60	 foreigners	 receiving	Foreign	
Business	Certificates	 issued	under	privilege	provisions	of	
Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	between	Thailand	
and the United States of America. This decreased from 
the previous year by more than 33 percent due to the 
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Covid-19	ประกอบกบัสนธสิญัญาดงักลา่วมผีลใชบั้งคบัมาเปน็
ระยะเวลานานจงึท�าใหม้บีรษิทัอเมรกินัเขา้มาประกอบธรุกจิใน
ประเทศไทยโดยใชส้ทิธติามสนธสิญัญาดงักลา่วจ�านวนมากแลว้	
ทั้งนี้ยังไม่มีคนต่างด้าวมาใช้สิทธิตามความตกลงด้านการค้า 
บริการ	 (AFAS)	 และความตกลงการลงทุนอาเซียน	 (ACIA)	 
แต่อย่างใด	เนื่องจากธุรกิจภายใต้ความตกลงดังกล่าว	มีระดับ
ของการเปิดเสรีท่ีจ�ากัดทั้งในแง่ของกิจกรรมของธุรกิจที่ให้
บริการและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ	 ท�าให้ 
นักลงทุนไม่สนใจที่จะใช้สิทธิ

situation	of	COVID-19,	together	with	the	treaty	has	been	
in	 effect	 for	 a	 long	 time,	 resulting	 in	 a	 large	 number	 of	
American companies entering the business. 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. 2563
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 11 in 2020

0
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ออกหนังสือ
รับรองปี 2563
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ราย/entities

ลดลงจากปี 2562
decreased year 
from 2019

-33%

106

1.3.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11

ในป	ีพ.ศ.	2563	ประเภทธรุกจิทีค่นตา่งด้าวไดร้บัหนงัสอื

รับรองการประกอบธุรกิจ	 5	 อันดับแรก	 โดยเป็นธุรกิจตาม

บัญชีสาม	คือ	1)	นายหน้าตัวแทน	การค้าปลีก	และการค้าส่ง	

29	ราย	2)	บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	10	ราย	3)	บริการทาง

สถาปัตยกรรม/วิศวกรรม/ก่อสร้าง	3	ราย	4)	บริการทางบัญชี	

2	ราย	และ	5)	บริการทางการเงิน	2	ราย

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

In	2020	top	5	business	categories	(List	3)	for	which	

certificates	have	been	issued	to	foreigners	are	1)	brokerage/

agency,	retail	and	wholesale:	29	foreigners,	2)	consulting	

service:	10	foreigners,	3)	architectural	services/engineering	

services/construction	services:	3	foreigners,	4)	accounting	

service:	2	foreigners,	and	5)	Financial	services:	2	foreigners.

60

156

127

98
91

95

82
87

80
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ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates 
are issued in 2020 under Section 11

บริการทางการเงิน บัญชีสาม (21)
Financial services List 3 (21)

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

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

การท�ากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม 
บัญชีสาม (8) /วิศวกรรม บัญชีสาม (9) /
การก่อสร้าง บัญชีสาม (10)
Architectural services List 3 (8) /
Engineering service List 3 (9) /
Construction List 3 (10)

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

29
ราย/entities

48%

10
ราย/entities

17%

3
ราย/entities

5%

2
ราย/entities

3%

2
ราย/entities

3%

5 อันดับแรก
ปี พ.ศ. 2563
Top 5 in 2020

1

2

5

3

4

ท้ังน้ี	 การท�าธุรกิจอ่ืน	 14	

ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 23	อาทิ	 การ

ท�ากิจการโฆษณา	 (บัญชีสาม	 (16))	

บริการด้านการตลาด	 และบริการ

ให้เช่าเรือส�าราญ	 (บัญชีสาม	 (21))	

เป็นต้น

The	remaining	of	14	foreign	

companies	 received	 certificates	

to do Other Businesses e.g. 

Advertising	 Businesses	 (List	 3	

(16)),	 Marketing	 service,	 and	

Cruise	rental	service	(List	3(21)),	

etc.	account	for	23%.

1.3.2 อันดบัของประเทศทีค่นตา่งดา้วเขา้มาลงทนุ
มากที่สุดตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา	 11	 ทั้งหมด	 ได้แก่	

สหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นกรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรี

และสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิา	(Treaty	

of	Amity)	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	21	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	-	2563)		

มีการใช้สิทธิตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ	 

อันได้แก่	 สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 โดยคนต่างด้าวสหรัฐอเมริกา 

ในสดัสว่นรอ้ยละ	99.7	ความตกลงการค้าเสรไีทย	-	ออสเตรเลยี	

โดยคนต่างด้าวออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ	 0.1	 และความ

ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย	 -	ญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นคนต่างด้าวญี่ปุ่น

ในสัดส่วนร้อยละ	0.2

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

In	2020	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	21	years	(2000-2020),	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%).
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ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด ปี พ.ศ. 2563
Country with highest number of investors in Thailand in 2020

100%

การออกหนังสือรับรอง ม.11 
ของปี พ.ศ. 2562

Certificates (Section 11) 
issued in 2019สหรัฐอเมริกา

The United Statesof America 

60 ราย/entities

89 ราย
entities

100%

2. จ�านวนเงนิลงทนุทีค่นตา่งดา้วใชเ้ริม่ตน้ประกอบ
ธุรกิจ และจ�านวนการจ้างงานคนไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2563	 	 มีจ�านวนเงินลงทุนท่ีคนต่างด้าว 

น�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย	จ�านวนทั้งสิ้น	 

10,653	 ล้านบาท	 แม้ว่าปีนี้จะมีเงินลงทุนน้อยกว่าในปี	 

พ.	 ศ.	 2557	 ซึ่งมีการน�าเงินมาลงทุนเข้ามาใช้ในการประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทยจ�านวนมาก	 เนื่องจากมีการอนุญาตให้ 

คนต่างด้าวประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 จ�านวน	 2	 ราย	 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

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

In 2020 the total amount of investment capital that 

foreign	companies	have	brought	 into	Thailand	was	THB.	

10,653	million.	Although	 this	year	 the	capital	 investment	

was	less	than	in	2014	because	of	the	two	foreign	entities	

were	granted	permission	to	engage	in	commercial	banking	

businesses	usually	involved	with	a	vast	capital	investment.		

So,	it	explains	why	the	year	2014	has	seen	a	palpable	surge	

in	inflow	of	investment	capital	into	Thailand.

จ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวน�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
Amount of Capital that Foreign Entities Brought into Thailand in 2019
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5,920

ล้านบาท/THB (in million)

ปี/year (B.E.)

ลดลงจากปี 2562
decreased year 
from 2019

-54%

มูลค่าเงินลงทุน ปี 2563
Amount of capital in 2020

ล้านบาท
Million baht10,653

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.

8,454

46,772

18,562

25,255

10,592
16,363

18,938

64,438

16,088

7,443 7,302

11,505

23,337

10,653
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เนเธอร์แลนด์ 
The Netherlands 

565

5 อันดับ
ปี พ.ศ. 2563
Top 5 in 2020

40%

24%

8%

5%

5%

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2562
Top 3 of the year 2019

12%2,862

21%4,911

7,992 ล้านบาท
Million baht

ล้านบาท
Million baht

ล้านบาท
Million baht

34%

ญี่ปุ่น Japan

4,235

สิงคโปร์ Singapore

2,534

1

เยอรมนี Germany

804

2

5

3

4

2.1 5 อนัดบัของประเทศทีค่นตา่งดา้วลงทุนมากทีสุ่ด
ในป	ีพ.ศ.2563	(ม.ค.-ต.ค.)	ประเทศทีม่มีลูคา่การลงทุน

ในประเทศไทยมากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	40)		

สิงคโปร์	 (ร้อยละ	 24)	 เยอรมนี	 (ร้อยละ	 8)	 เนเธอร์แลนด์	

(ร้อยละ	5)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	5)

2.1 Top 5 Countries with highest investment 
capital in Thailand

In	2020	(Jan-Oct)	the	top	5	countries	with	highest	

amount	of	capital	 invested	 in	Thailand	are	Japan	 (40%),	

Singapore	 (24%),	 Germany	 (8%),	 Netherlands	 (5%)	 and	

Hong	Kong	(5%)	

ประเทศที่คนต่างด้าวลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2563
Top 5 Foreign Countries with Highest Investment in 2020

ล้านบาท
Million baht

ล้านบาท
Million baht

ฮ่องกง Hong Kong 

481

ล้านบาท
Million baht

ล้านบาท
Million baht

ล้านบาท
Million baht

2.2 จ�านวนการจ้างงานคนไทย
ในปี	 พ.ศ.	 2563	 คนไทยได้รับการจ้างงานในแต่ละ

ประเภทธุรกิจ	จ�านวน	10,991	คน	ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	

5	อันดับแรก	ได้แก่	1)	นายหน้าตัวแทน	การค้าปลีก	และการ

ค้าส่ง	 5,387	 คน	 2)	 การท�าธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ

ในกลุ่ม	มีการจ้างงาน	2,322	คน	3)	บริการรับจ้างผลิตสินค้า	

1,389	 คน	 4)	 บริการโดยเป็นคู่สัญญากับภาครัฐหรือเอกชน		

696	 คน	 และ	 5)	 บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรฯ	

มีการจ้างงาน	114	คน

2.2 Employment of Thai Labor
In	2020	the	number	of	Thai	workers	employed	in	total	

by	foreign	companies	was	10,991	and	the	top	5	business	

categories	 with	 the	 largest	 number	 of	 Thai	 employees	

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

wholesale:	5,387	Thai	employees,	(2)	service	provided	to	

the	affiliated	or	intra-group	entities:	2,322	Thai	employees,	

(3)	Make-to-order	manufacturing:	1,389	Thai	employees,	 

(4)	 Contract	 with	 the	 private	 sector	 service	 696	 Thai	

employees	 and	 (5)	 Machinery	 repair	 and	 maintenance	

service:	114	Thai	employees,
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The	 remaining	 of	 1,083	 Thai	 employees	 were	
hired by foreign companies engaging in Other Service 
Businesses;	e.g.	leasing	(property/	land/	building)	(Thai	92	
Thais),	Computer	service	(41	Thais),	Financial	services	(16	
Thais),	etc.

บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
เครื่องจักร บัญชีสาม (21) 
Machinery repair and maintenance 
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 (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)

จ�านวนการจ้างงานคนไทยในแต่ละประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ. 2563
Number of Thai Employees in Each Business Category in 2020

ทั้งนี้	 เป็นการจ้างงานในธุรกิจอ่ืน	 1,083	 คน	 คิดเป็น
ร้อยละ	 10	 อาทิ	 บริการให้เช่าสินค้า/ที่ดิน/อาคาร	 (92	 คน)	
บริการด้านคอมพิวเตอร์	 (41	 คน)	 และบริการทางการเงิน	
(16	คน)	เป็นต้น	

5,387
คน/employees

49%

2,322
คน/employees

21%

1,389
คน/employees

13%

696
คน/employees

6%

114
คน/employees

1%

41%
ให้เช่า (ทีด่ิน/
อาคาร/สินค้า)
Leasing (land/

building/property)

39%
บริการทางบัญชี/

กฎหมาย
Accounting / 
Legal service

11%

2%

2%

นายหน้า/ตัวแทน/ค้าส่งสินค้า
brokerage/agency/ wholesale

ให้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้าหรือ 
Software
To exercise the right to produce 
products or software

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/สนับสนุน
บุคลากร/ท�าการตลาด
Consulting service / 
Supporting personnel service / 
Marketing service

อื่นๆ
Others

5 อันดับแรก
ปี พ.ศ. 2563
Top 5 in 2020

1

2

5

3

4
5%

เพ่ิมขึ้นจากปี 2562
Increased year 
from 2019

จ�านวนการจ้างงาน ปี 2563
Number of jobs employed in 2020

คน
employees10,991 +128%
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• บริการทางบัญชี
• ให้เช่าพ้ืนที่ + สาธารณูปโภค (สนง../โรงงาน)
• รับจ้างผลิตสินค้า
• Accounting service
• Leasing
• Make to order manufacture

• ให้เช่าเครื่องเล่น
• ให้เช่าที่ดินบางส่วน / อาคารโรงงาน /  

ห้องพักส�าหรับพนักงานบริษัท
• Player
• Some Space/ building/rooms for employees

• บริการทางวิศวกรรมในการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือควบคุม
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้ความเร็วสูงเชื่อมสนาม
บินดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, อู่ตะเภา (EEC)

• ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตัง้และทดสอบเครื่องมือ
และอุปกรณ์โครงการโรงไฟฟา้พลังความร้อน

• บริการออกแบบ ติดตัง้ วางระบบ ทดสอบ รวมทัง้ให้ค�า
แนะน�าทางเทคนิค บ�ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบแพร่
ภาพและกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

• Adviser to control the construction of the 
high-speed rail project connecting Don Mueang 
Airport Suvarnabhumi Airport U-Tapao (EEC)

• Design, procurement, construction, installation 
and testing of tools and equipment for thermal 
power plant projects

• Design, installation, technical advice, 
maintenance and repair of broadcasting 
systems through the Internet network

• รับจ้างผลิตเครื่องจักร /แบตเตอรี่รถยนต์ 
เทอร์โมพลาสติก

• manufacturing machines, car battery, 
thermoplastic

• นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
• ค้าปลีกเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ส�าหรับใช้

ในอุตสาหกรรม
• ค้าส่งเคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่อง

ใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
• Life insurance/Non-life insurance brokerage 

business
• Retail for machinery spare parts
• Wholesales chemical products, medical equipment, 

automotive spare parts, etc.

บริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม 
บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า บริการทางการเงิน เป็นต้น
Computer service / drilling service for petroleum / 
Consulting service/ financial service, etc. 

THB

4,279
ล้านบาท/million

THB

134
ล้านบาท/million

THB

1,044
ล้านบาท/million

THB

1,746
ล้านบาท/million

THB

994
ล้านบาท/million

THB

456
ล้านบาท/million

40%
1%

16%

10%

19%

14%

ต่างชาติ 252 ราย ลงทนุในไทยภายใตก้ฎหมายต่างดา้ว 
เมด็เงินลงทนุ 10,653 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 10,991 คน
252 entities invest in Thailand under FBA, 
Capital investment THB 10,653 million, Thai-employment 10,991

10,653
ลา้นบาท

Million baht

ปี 2563
Year 2020

ต่างชาติ 252 ราย
เข้ามาลงทนุในธรุกจิ

252 entities
invest in business:

ปี 2563
Year 2020

บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
Services to affiliated and intra-group

กิจการนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง
Brokerage business/Retail/Wholesale trade

บริการอื่น
Other services business

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

บริการรับจ้างผลิต
Make to order manufacture

บริการทางวิศวกรรม/
เป็นคู่สัญญากับภาครัฐและภาคเอกชน
Engineering service/Contract with 
the public and private sectors

คนต่างด้าว 5 อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในไทย
Top 5 countries that invested in Thailand

36%

15%

7%

7%

4%

31%

ญี่ปุ่น Japan

92 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

38 ราย/entities

เนเธอร์แลนด์ 
The Netherlands 

17 ราย/entities

ฮ่องกง Hong Kong 

17 ราย/entities

เกาหลีใต้ Korea

10 ราย/entities

อื่นๆ  Others

78 ราย/entities

1

2 5

3

4
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ต่างชาติ 5,824 ราย ลงทนุในไทยภายใตก้ฎหมายต่างดา้ว 
เมด็เงินลงทนุ 323,779 ล้านบาท
5,824 entities invest in Thailand under FBA  
Capital investment THB 323,779 million

323,779
ลา้นบาท

Million baht

21 ปี
21 Year

(พ.ศ. 2543 - 2563)
(Year 2000 - 2020)

ต่างชาติ 5,824 ราย
เข้ามาลงทนุในธรุกจิ

5,824 entities
invest in business:

21 ปี
21 Year

คนต่างด้าว 5 อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในไทย
Top 5 countries that invested in Thailand

38%

15%

6%

5%

4%

32%

ญี่ปุ่น Japan

2,240 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

872 ราย/entities

เยอรมนี Germany

294 ราย/entities

อื่นๆ  Others

1,846 ราย/entities

1

2 5

3

4

• หาแหล่งจัดซื้อสินค้า
• ให้ค�าแนะน�าและเผยแพร่ข้อมูลสินค้า
• รายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ
• Finding supplier
• Consulting & publishing product’s information
• Reporting the trend of business 

• บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาก่อสร้าง ติดตัง้
และทดสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์

• บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติ
รถไฟฟา้สายสีเหลือง

• บริการด้านวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง โครงการ
ขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อ

• 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

• นายหน้าจัดหาตลาดเพ่ือการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
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
• บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา (เครื่องมือ เครื่องจักร

และอุปกรณ์)
• บริการจัดหา ติดตัง้เครื่องจักรและอุปกรณ์
• 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)

1,481
ราย/entities

613
ราย/entities

650
ราย/entities

3,080
ราย/entities

26%

11%

11%

53%

บริการเป็นส�านักงานผู้แทน/ภูมิภาค
Representative/Regional office

กิจการนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง
Brokerage/Retail/Wholesales

บริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ/เอกชน
Contracting service with government/private

บริการอื่น
Other services

ฮ่องกง Hong Kong 

311 ราย/entities

เนเธอร์แลนด์ 
The Netherlands 

258 ราย/entities
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กลไกและขัน้ตอนการปรบัปรุงประเภทธรุกิจบญัชทีา้ย พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542
Mechanism and Process for Revising Business in the Lists Annexed to Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ประจ�าปี พ.ศ. 2563
Revision Categories of Businesses in The Lists Annexed to 
the Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) for the year 2020

บทที่ 3
Chapter 3

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

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

(1)	 ธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง	 และธุรกิจตามบัญชีสอง	
หมวด	1	ให้ท�าเป็นพระราชบัญญัติ

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

(3)	 ธุรกิจตามบัญชีสาม	(21)	ให้ท�าเป็นกฎกระทรวง

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

มา
ต

รา
 9

Se
ct

io
n 

9

กฎกระทรวง
ธุรกิจบัญชีสาม (21)

Ministerial Regulation 
List 3 (21)

เสนอต่อ รมว.
Propose to Minister

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
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ขัน้ตอนการปรบัปรงุธรุกิจบญัชสีาม
Revision Procedure for categories of businesses in List 3

คณะอนุกรรมการฯ
Sub-Committee

คณะกรรมการฯ
Commission

รมว.พณ.
Minister

ครม.
Cabinet

สนง. กฤษฎีกา
Office of the 

Council
of State

รมว.พณ.
Minister

ธุรกิจบัญชีสาม List 3

ธุรกิจบัญชีสาม (21) List 3 (21)

พรฎ.
Royal Decree

กฎกระทรวง
Ministerial Regulation

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

1. การปรบัปรงุองคป์ระกอบของคณะอนกุรรมการ
พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว  
พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ดำาเนนิการทบทวนประเภทธรุกจิบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัิ

การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 เปน็ประจำาทกุปี	 

โดยในปี	2563	คณะกรรมการฯ	ได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบ 

คณะอนุกรรมการฯ	 เพื่อให้ มีความเห็นที่หลากหลาย

และครอบคลุมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	 ที่มีความทันสมัย	 

และเพื่อให้การพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติฯ	 มีข้อมูลความคิดเห็นที่รอบด้าน	 และ

สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ	 ส่วนใหญ่ 

จะคงเดิม	 เพียงเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ	 

ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	

• ด้านการเกษตร	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

• ด้านอิเล็กทรอนิกส์	 และด้านดิจิทัล	 :	 ส�านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	

1. Adjusting the composition of the Sub-
Committee on Revision of Business Lists 
Annexed to the Foreign Business Act B.E. 
2542 (1999)

The	Foreign	Business	Commission	regularly	reviews	

the	business	lists	annexed	to	the	Foreign	Business	Act	B.E.	

2542	 (1999)	 every	 year.	 In	 2020	 the	Commission	 sees	 it	

appropriate to make adjustment to the composition of the 

Sub-Committee in order to bring about even more diverse 

opinions	that	are	attuned	to	newly-emerging	business	models.	

After	the	adjustment,	it	is	anticipated	that	the	opinions	on	the	

revised	business	lists	annexed	to	the	Act	will	be	multifaceted	

and responsive to the changing economic environment.

Though the composition of the Sub-Committee as 

a	whole	is	largely	unchanged,	there	has	been	an	addition	

of	representatives	from	various	public	institutions,	such	as:

• Agricultural field:	Office	of	Agricultural	Economics

• Digital and electronic field:	 Digital	 Economy	

Promotion Agency and the Electronic Transactions 

Development Agency

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.

การด�าเนนิการของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบัการทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชทีา้ยพระราชบญัญัตฯิ
The Commission’s undertaking in regard to a review of the business lists annexed to Act
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นอกจากนี้	 ยังได้เพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ/

บริหารธุรกิจ	 และด้านกฎหมาย	 โดยคณะอนุกรรมการฯ	 

มีอ�านาจหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติฯ	 และสรุปผลการพิจารณาและเสนอ 

ความเห็นต่อคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2563	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	

ในฐานะประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 

คนตา่งดา้ว	ไดล้งนามในค�าสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณา

ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 โดยองค์ประกอบ 

ของคณะอนุกรรมการฯ		มีจ�านวนทั้งสิน	20	คน	ประกอบด้วย	 

1)	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เป็นประธาน		2)	ผู้แทนจาก 

ภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง	 11	 คน	 เป็นกรรมการ	 

3)	ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ	4	คน	และ	4)	ผู้แทนกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	4	คน	เป็นกรรมการ	และเป็นเลขานุการ	

2. ขั้นตอนการด�าเนินการ 
ในการศึกษาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติฯ	 ในปี	 พ.ศ.2563	 จะมีข้อมูลผลการศึกษา

ประเภทธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงสร้างและสภาพการประกอบธุรกิจ	ศักยภาพและขีดความ

สามารถของผู้ประกอบการไทย	และผลดีผลเสียของการเข้ามา

ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมา	รวมถึงมีการรับฟังความเห็น

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 มาประกอบการพิจารณาด้วย	 เพื่อ

ให้การทบทวนธุรกิจบัญชีท้ายมีความทันสมัยและเหมาะกับ 

สภาวะการค้าการลงทุนของประเทศ	 ดังนั้น	 คณะกรรมการ 

การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	ก�าหนดแนวทางการพจิารณา

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ดังนี้	

1)	 ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาทบทวนธุรกิจตามบัญชี

ท้ายฯ

2)	 ก�าหนดธรุกจิเปา้หมาย	โดยพจิารณาประเภทธุรกจิ

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

3)	 จดัท�าขอ้มลูพ้ืนฐานของธรุกจิเปา้หมาย	ในประเด็น

ต่อไปนี้

(1)	ขอบเขตประเภทธุรกิจ

(2)	ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก�ากับดูแล

(3)	ความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

(4)	 ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

(5)	ความเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 (สอบถาม

หน่วยงาน	หรือ	รับฟังความคิดเห็น)

In	addition,	some	experts	in	the	fields	of	economy/

business	administration,	and	law	have	also	been	invited	to	

sit on the Sub-Committee. The Sub-Committee’s role and 

responsibilities are to consider and discuss the revision of 

the	business	lists	annexed	to	the	Act,	draw	a	conclusion	on	

the	revision,	and	propose	the	conclusion	to	the	Commission.

On	March	 9,	 2020	 the	 Permanent	 Secretary	 of	

the	Ministry	of	Commerce	 (acting	as	Chairperson	of	 the	

Foreign	 Business	 Commission)	 signed	 an	 appointment	

letter for the Sub-Committee on Revision of Business Lists 

Annexed	to	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999).	This	

newly	appointed	Sub-Committee	consists	of	20	members	

as	 follows:	 1)	 the	 Director	 General	 of	 the	 Department	

of	Business	Development	 (acting	 as	 chairperson),	 2)	 11	

representatives	from	public	and	private	institutions	(acting	

as	member),	3)	4	experts	 from	different	disciplines,	and	

4)	 4	 representatives	 from	 the	 Department	 of	 Business	

Development	(acting	as	member	and	secretary).

2. Reviewing process
	 In	reviewing	the	business	lists	annexed	to	the	Act	

in	2020,	there	must	be	adequate	information	supporting	the	

consideration to ensure that the revised lists are timely and 

suitable given the country’s current trade and investment 

situation,	which	includes	the	study	findings	on	the	business	

category in question prepared by the Department of 

Business	Development,	the	structure	and	nature	of	business	

operation,	the	potential	and	competence	of	Thai	business	

operators,	pros	and	cons	of	granting	foreigners	to	do	the	

business	in	question,	and	opinions	of	the	involved	authorities.	

The	Commission	has	thus	drawn	up	the	following	guidelines	

for	considering	and	revising	the	lists	annexed	to	the	Act.

1)	 Define	the	criteria	for	reviewing	the	business	lists.

2)	 Set	the	target	business	by	considering	the	lists	

annexed	to	the	Act.

3)	 Prepare	 preliminary	 information	 of	 the	 target	

business	which	includes:

(1)	The	scope	of	business	in	question

(2)	 The	business	that	has	a	specific	governing	law	

(3)	 The	compatibility	with	the	economic	development
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(6)	ผลดีและผลเสียของการออกจากบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติฯ

4)	 ประมวล	 สรุป	 วิเคราะห์	 และเสนอแนะข้อคิดเห็น

ในการแก้ไขประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

5)	 คณะกรรมการฯ	 พิจารณาสรุปความเห็นตามที่ 

คณะอนุกรรมการฯ	เสนอ

3. ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาทบทวนธุรกิจ 
การก�าหนดแนวทางการพิจารณาทบทวนธุรกิจตาม

บัญชีท้าย	 พระราชบัญญัติฯ	 ปี	 2563	 น้ันคณะกรรมการ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้มอบหมายให้คณะ

อนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย	

พ.ร.บ.	การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	พ.ศ.	2542	ด�าเนนิการ	 

โดยส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์เดิม	 แต่มีการปรับปรุงเกณฑ์บางข้อ	

ได้แก่	 เกณฑ์ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 

ที่จะทบทวน	 จะเป็นการพิจาณาทบทวนธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบญัญตัฯิ	ทกุบญัช	ีและปรบัเกณฑ์การพจิารณาเงือ่นไข

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ที่จะพิจารณาทบทวนโดย

เปน็การพจิารณาทกุบญัช	ีดงันัน้	เกณฑก์ารพจิารณาทีป่รบัปรงุ

แล้ว	จะประกอบด้วยเกณฑ์	6	ข้อ	โดยแต่ละรายการธุรกิจจะใช้

เกณฑ์หลายข้อประกอบกัน	ดังนี้	

1) เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ได้แก่	

ธุรกิจบัญชีหนึ่ง	ธุรกิจบัญชีสอง	และธุรกิจบัญชีสาม	เนื่องจาก

กฎหมายก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ทุกบัญชี	 ซึ่งที่ผ่านมาจะพิจารณา

ธุรกิจในบัญชีสามเป็นหลัก

2) เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายกำากับเฉพาะ	เพื่อลดความ

ซ้�าซ้อนในการก�ากับของหน่วยงานภาครัฐ	 อันจะช่วยส่งเสริม

สภาพแวดล้อมการค้าการลงทุนที่ดี	 ประกอบกับกฎหมาย

เฉพาะมกีารก�ากบัทีเ่ข้มงวดกวา่	พ.ร.บ.	การประกอบธรุกจิของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

3) เป็นธุรกิจที่พิจารณาตามเงื่อนไขของบัญชีหน่ึง 

บัญชีสอง และบัญชีสาม	 เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อ	 1	

เนื่องจาก	 เดิมจะพิจารณาเฉพาะความพร้อมในการแข่งขันใน

การประกอบธรุกจิกบัคนตา่งดา้วเทา่นัน้		ซึง่ปรบัเกณฑเ์ปน็ดงันี้

- เป็นธุรกิจที่เห็นว่าไม่จำาเป็นต้องสงวนอีกต่อไป 

- เปน็ธรุกจิทีป่ระเทศไทยมกีฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกำากบั

ดูแลหรือระบบในการกำากับดูแล	 ในด้านความ

มั่นคงและความปลอดภัย	 ด้านศิลปวัฒนธรรม	

จารีตประเพณี	 หัตกรรมพื้นบ้าน	 หรือด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(4)	 Thai	business	operators’	readiness	to	compete

(5)	The	 involved	authorities’	 opinions	 (through	

direct inquiries or opening a channel to 

receive	opinions)	

(6)	Pros	and	cons	of	removing	the	business	in	

question	off	the	annexed	list.

4)	 Collate,	 analyze	 and	 summarize	 the	 gathered	

information,	provide	opinions	and	recommenda-

tions regarding the revision of the business lists 

annexed	to	the	Act.

5)	 The	 Commission	 considers	 and	 decides	 on	

the Sub-Committee’s submittal of business list 

revision.

3. Define the criteria for reviewing the  
business lists

With	respect	to	the	review	of	business	lists	annexed	

to	the	Act	in	2020,	the	Foreign	Business	Commission	has	

assigned the Sub-Committee on Revision of Business Lists 

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

conduct	the	review	using	basically	the	same	criteria	as	last	

year.	However,	there	has	been	some	alterations	made	to	a	

few	criteria	details	concerning	the	category	of	business	and	

the	consideration	conditions.	As	with	the	new	criteria,	all	

business	categories	contained	in	the	lists	annexed	to	the	Act	

must	be	reviewed	and	the	new	conditions	for	considering	

business	list	revision	will	apply	to	all	lists	annexed	to	the	

Act.	In	conclusion,	the	newly	defined	criteria	consist	of	6	

components	and	multiple	components	combined	will	be	

used	in	revising	each	business	category	as	explained	below.

1) All business categories contained in the lists 

annexed to the Act –	i.e.	List	1,	List	2,	and	List	3,	must	

undergo	a	review	process	as	required	by	law.	In	the	past	

only	List	3	would	be	considered	for	revision.

2) Business categories to be reviewed must be 

under the jurisdiction of a specific law.	This	will	help	

reduce	the	overlap	of	supervision	of	public	authorities	which	

will	in	the	end	contribute	to	a	more	favorable	atmosphere	of	

trade	and	investment.	Moreover,	the	specific	law	is	usually	

stricter	than	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999).



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2563
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254240

- เป็นธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน

ในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

4) เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม	 รวมทั้ง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 เช่น	 ธุรกิจที่รองรับโครงสร้าง 

พืน้ฐาน	ธรุกจิทีส่นบัสนนุนโยบาย	Thailand	4.0	ยทุธศาสตรช์าต	ิ 

20	ปี	เป็นต้น

5) เปน็ธรุกิจทีม่คีวามเหน็จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัรายการธรุกจิ	และมผีลการศกึษา	เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีร่อบดา้น

ประกอบการพิจารณา

6) ข้อด ีข้อเสีย ทีจ่ะเกดิขึน้จากการทีธ่รุกจิไมอ่ยูภ่ายใต้

การก�ากับของ	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	

2542	โดยใช้มาตรา	5	ของพระราชบัญญัติฯ		เป็นกรอบในการ

พิจารณา

4. ก�าหนดประเภทธรุกจิทีเ่สนอให้พิจารณาทบทวน
ออกจากบัญชีท้ายฯ 

การพิจารณารายการธุรกิจที่เสนอให้ทบทวนเพื่อน�า

ออกจากบัญชีท้ายฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	จ�านวน	13	รายการ

ธุรกิจ	โดยแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	

1) กลุ่มท่ี 1 ธุรกิจท่ีมีขอบเขตการให้บริการอย่าง

จำากัด / ธุรกิจที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานเฉพาะกำากับ 

-	 ธุรกิจบริการบริหารจัดการงานด้านธุรการ	 

ด้านทรัพยากรบุคคล	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	

-	 ธุรกิจบริการรับค้�าประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือ

ในกลุ่ม	เฉพาะภายในประเทศ

-	 ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่บางส่วน	 เพื่อติดตั้ง

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการให้บริการทาง 

การเงิน	เครือ่งจ�าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารอตัโนมตั	ิ 

(Vending	 Machine)	 เพื่อให้บริการและอ�านวย

ความสะดวกแก่พนักงานบริษัท	

-	 ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันชีวิต	

-	 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกันวินาศภัย

2) กลุ่มที่ 2 ธุรกิจที่มีผลการศึกษาสนับสนุน

-	 ธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียม	

-	 ธุรกิจบริหารจัดการระบบการกระจายสินค้าด้วย

เทคโนโลยี

3) To be in line with the component 1 above, 

business categories to be reviewed must be subject to 

the conditions of List 1, List 2, and List 3.	In	the	past,	

the	consideration	was	mainly	on	Thai	operators’	readiness	

to	compete	against	 foreigners	only.	Now,	 the	applicable	

criteria	are	as	follows.

- The business in question is believed to be no 

longer necessary to be reserved. 

-	 There	is	either	a	specific	Thai	law	or	a	regulating	

mechanism to govern the business in question 

in	respect	of	national	security	and	safety,	arts,	

culture,	traditions,	customs	and	folklore	handi-

crafts	,	or	natural	resources	and	environment.

- Thai-national operators are ready to compete against 

foreigners in doing the business in question.

4) The business in question must be in line with 

Thailand’s overall economic milieu and development, as 

well	as	the	National	Strategy	e.g.	the	business	that	supports	

the	operation	of	infrastructure,	Thailand	4.0	policy,	20-Year	

National	Strategy,	etc.

5) The business in question must have solid 

opinions from involved authorities in addition to the 

reliable	 study	 findings	 that	 offer	multifaceted	 information	

useful for consideration.

6) There must be an explanation of pros and cons 

of removing the business in question from the jurisdiction 

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

consideration	must	be	within	the	confines	of	Section	5	of	

the Act.

4. Determine the category of business to be 
proposed to undergo a review in order to 
remove it from the lists annexed to the Act.

In	 2020	 thirteen	 business	 categories,	 which	 are	

divided	into	3	groups	as	shown	below,	have	been	proposed	

for	a	review.

1) Group 1 - Businesses with limited scope of 

service / Businesses under the jurisdiction of a specific 

law or a specific authority

-	 Administrative	 work,	 human	 resources,	

Information	Technology	 for	affiliated	or	 intra-

group	entities	(Back	office	service)
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3) กลุ่มที่ 3 ธุรกิจที่มีหน่วยงานขอให้พิจารณา

ทบทวน / ธุรกิจที่เคยเสนอให้พิจารณาทบทวน

-	 ธุรกิจการขนส่งทางบก	 ทางน้�า	 หรือทางอากาศ 

ในประเทศ	รวมถึงกิจการการบินในประเทศ

-	 ธรุกิจการคา้ภายในเกีย่วกบัผลติภณัฑ์หรอืผลติผล

ทางการเกษตรพื้นเมืองท่ียังไม่มีกฎหมายห้ามไว้	

ยกเว้นการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาด

สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

-	 ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์	

-	 ธุรกิจซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 ตามกฎหมายว่า

ด้วยการเดินอากาศ	 ส�าหรับใบรับรองหน่วยซ่อม	

ประเภทที่สอง	 ส�าหรับบ�ารุงรักษาส่วนประกอบ

ส�าคัญของอากาศยาน	 และใบรับรองหน่วยซ่อม	

ประเภทที่สาม	 ส�าหรับบ�ารุงรักษาบริภัณฑ์และ

ชิ้นส่วนของอากาศยาน

-	 ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล	

-	 ธุรกิจการสกัดสมุนไพรไทย

โดยผลของการพิจารณาทบทวนในปี	 พ.ศ.	 2563	

จะน�าไปสู่การน�าธุรกิจบริการบางธุรกิจออกจากบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติฯ	 และจะท�าความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 เพ่ือน�าธุรกิจออกจากบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติฯ	 ซ่ึง ถือเป็นการอ�านวยความสะดวก 

ต่อนักลงทุนต่างชาติ	 ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	

ก่อให้เกิดการจ้างงาน	และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

-	 Debt	guarantee	service	 for	affiliated	or	 intra-

group	entities	(only	within	the	country)

-	 Space	 rental	 business	 ;	 using	 for	 install	

electronic	machines	which	used	 for	 financial	

services,	 vending	 machine	 for	 goods	 and	

services	 to	 be	 used	 for	 financial	 services,	

vending machines for goods and services to 

be	used	by	company	officers

-	 Life	insurance	brokerage	business	as	defined	

by	the	law	on	life	insurance

-	 Non-life	 insurance	 brokerage	 business	 as	

defined	by	the	law	on	non-life	insurance

2) Group 2 - Businesses with supporting study 

findings

- Petroleum drilling service

-	 Distribution	center	with	technology	system

3) Group 3 – Businesses that is or was proposed 

by an institution to undergo a review

-	 Domestic	transportation	by	land,	water	or	air,	

including domestic aviation

- Domestic trade in indigenous agricultural crops 

or	products	not	yet	prohibited	by	law,	except	

agricultural futures trading at the Agricultural 

Futures	Exchange	of	Thailand

-	 Software	development	service

-	 Aircraft	 maintenance	 service	 as	 defined	 by	

the	law	on	aviation	for	Class-II	Repair	Station	

Certificate	(maintenance	of	major	aircraft	com-

ponents)	and	Class-III	Repair	Station	Certificate	

(maintenance	of	aircraft	parts	and	equipment)

- Digital technology service

-	 Thai	herbal	extraction	business

The	review	conducted	in	2020	will	eventually	lead	

to the removal of some business categories from the 

list	 annexed	 to	 the	 Act.	 However,	 the	 removal	 will	 be	

decided only after it has been proposed to the Minister for 

consideration. The result of removing some business from 

the	lists	will	reduce	the	business	restriction	for	foreigners	

and	facilitate	their	investment,	which	is	advantageous	for	

Thailand	 in	 terms	of	economic	growth,	employment	and	

transfer of technology.
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การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ประเทศไทยเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	 การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	แบ่งเป็นดังนี้	1)	การติดตาม

และตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวท่ีได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 2)	 ผลการตรวจสอบการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวประจ�าปี	 และ	 3)	 ตรวจสอบการถือหุ้น

แทนคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

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)	

Monitoring and Inspecting the Permitted Foreign Business 

Operation		2)	Annual	results	of	foreign	business	inspection		

and	3)	 Investigation	 into	 Illegal	Nominee	Shareholding	to	

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

(1) ตรวจสอบการประกอบธรุกจิตามทีไ่ดร้บัอนญุาต 
และภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

โดยตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ที่ประกอบธุรกิจครบ	 1	 ปี	 ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 8	 

และกฎกระทรวง	

• ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

• มีทุนขั้นต่�าตามจ�านวนที่ก�าหนดหรือไม่

(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?

น�ำส่งทุนขั้นต�่ำเข้ามาประเทศไทยตาม
จ�านวนและระยะเวลาที่ก�าหนด

Execute inbound remittance of 
minimum capital as per
the prescribed amount

and time limit.

ด�าเนินการตามแผนงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้
Implement the technology 

transfer plan as earlier 
committed.

ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
Good Governance and Foreign Business

บทที่ 4
Chapter 4

1. การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 Monitoring and Inspecting the Permitted Foreign Business Operation
 1.1 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต จะต้องด�าเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
  The statutory duties of the foreigners granted permission to do business in Thailand are:

1 2 3

ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญำต
และภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

Operate business within the 
confines of permission and 

prescribed conditions.
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• อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน	 7	 เท่าของเงิน

ทุนหรือไม่

• มีผู้รับผิดชอบธุรกิจอย่างน้อย	 1	 คน	 มีภูมิล�าเนา 

อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่

(2) น�าส่งทุนขั้นต�่าเข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวน
และระยะเวลาที่ก�าหนด

โดยติดตามตรวจสอบเฉพาะนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 

ในต่างประเทศว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 14	 และ

กฎกระทรวงเรื่องก�าหนดทุนข้ันต่�าและระยะเวลาในการน�า

หรอืสง่ทนุขัน้ต่�าเขา้มาในประเทศไทยครบตามเกณฑ์และระยะ

เวลาที่ก�าหนดหรือไม่	โดยการน�าส่งทุนขั้นต่�ามีระยะเวลา	ดังนี้

• ระยะเวลาประกอบธุรกิจไม่ถึง	 3	 ปี	 ต้องน�าส่งทุน

ขั้นต่�าภายใน	6	เดือน

• ระยะเวลาประกอบธุรกิจต้ังแต่	 3	 ปีขึ้นไป	 จะต้อง

น�าส่งทุนขั้นต่�าในแต่ละช่วงเวลา

•	 ภายใน	3	เดือนแรก	 ต้องน�าส่ง	25%

•	 ภายใน	1	ปี	 ต้องน�าส่งเพิ่มอีก

	 	 25%

•	 ภายใน	2	ปี	 ต้องน�าส่งเพิ่มอีก	

	 	 25%

•	 ภายใน	3	ปี	 ต้องน�าส่งให้ครบ	

	 	 100%

(3) ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ธุรกิจต่างด้าว

โดยการติดตามตรวจสอบการด� า เนินการตาม

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าวทุกราย 

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจครบ	1	ปี	โดยเจ้าหน้าที่จะมี

หนงัสอืเรยีกใหส้ง่เอกสารการถา่ยทอดเทคโนโลยภีายใน	30	วนั	

หากไม่สง่เอกสารจะมีหนงัสอืแจง้ใหช้�าระคา่ปรบัตามมาตรา	40	

ทั้งนี้	วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	เช่น

•	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัย 

และพัฒนา

•	 ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือ

การส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้	ณ	ต่างประเทศ

• 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?

(2) Inspecting the inbound remittance of 
minimum capital as per the prescribed amount 
and time limit

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.

(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

1.2 คนต่างด้าวที่อาจประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

โดยตรวจสอบนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยทีมี่

คนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	50	ขึ้นไป	และมีข้อบ่งชี้ว่าอาจ

ประกอบธรุกจิตามบญัชทีา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยไม่ได้รับอนุญาต	

2. ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวปี พ.ศ. 2563 

2.1 ผูร้บัอนญุาตทีป่ระกอบธรุกิจครบ 1 ปี จ�านวน 294 
ใบอนุญาต

• ประกอบธุรกิจเป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาตและ 

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผน จำานวน 244 

ใบอนุญาต 

• ไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ จำานวน 50 

ใบอนุญาต แบ่งเป็น 

-	 ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่งเอกสารหลักฐาน

ให้ตรวจสอบ	จ�านวน	34	ใบอนุญาต	ซึ่งเข้าข่าย

เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือ

สอบถามหรือหนังสือเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริง	

ตามมาตรา	 30	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

-	 เลิกประกอบธุรกิจ	จ�านวน	13	ใบอนุญาต

-	 ไม่สามารถติดต่อได้	จ�านวน	3	ใบอนุญาต

•	 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.

1.2 Foreigners who may operate a business 
without permission

By	 examining	 foreign	 entities	 who	 registered	 in	

Thailand	where	 foreigners	hold	shares	of	50	percent	or	

more and there is an indication that they may operate a 

business

2. Results of foreign business inspection 
in 2020

2.1 Licensee completing business for 1 year, 
amount of 294 licenses:

• Fully compliance with law and implementa-

tion of technology transfer plan amount 244 

licenses

• Failed to submit documents for examination 

amount 50 entities/licenses that divided into; 

- Failed to disclose the information and failed 

to	submit	documents	for	examination	amount	

34	entities/licenses.	This	type	of	conduct	is	

regarded	as	an	offense	under	section	30	(1)	

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

-	 Cease	to	operate	business	amount	13	entities/

licenses

-	 Can’t	be	contacted	amount	3	entities/licenses
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2.2 ตดิตามการน�าส่งทนุขัน้ต�า่ของนติบิคุคลตา่งดา้ว
ที่ได้รับอนุญาต

จ�านวน	74	ใบอนุญาต

•	 มีการน�าส่งทุนขั้นต่�าตามจ�านวนและระยะเวลาที่

กฎหมายก�าหนด	จ�านวน	73	ใบอนุญาต

•	 ไม่มีสถานที่ตั้ง	จ�านวน	1	ใบอนุญาต	

2.2 Inspection Results of Minimum Capital 
Remittance

The	number	of	entities	being	inspected,	74	entities/

licenses,

•	 Fully	compliance	with	law	73	entities

•	 No	address	1	entity

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

หมายเหตุ:	 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือ	 ไม่ปฏิบัติตาม 

หนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 	 

หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง	 หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน	 

ทั้งนี้	มีบทก�าหนดโทษคือ	ปรับไม่เกินห้าพันบาท

Remark: Non-compliance	with	law	means	a	failure	to	

follow	instructions	written	in	the	Registrar’s	or	the	competent	

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

failure to provide documents or evidence. The penalty for 

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

ผลการตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต�่าเข้ามาในประเทศไทย
Inspection Results of Minimum Capital Remittance
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ติดต่อไม่ได้
Can’t be contacted 
amount 

3 ราย/entities

จ�านวนราย
ที่ตรวจสอบ

The number of entities 
being inspected

จ�านวนราย
ที่ตรวจสอบ

The number of entities 
being inspected

99%

1 ปฏิบัติตามกฎหมาย
Fully compliance with law

73 ราย/entities

1%

2 ไม่มีที่ตั้งส�านักงาน
No address

1 ราย/entities
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2.3 การตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่อาจประกอบ
ธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย  

จ�านวน	167	ใบอนุญาต

•	 ไม่พบการกระท�าความผิด	 ยุติเร่ือง	 จ�านวน	 103	

ใบอนุญาต

•	 ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้

ตรวจสอบ	จ�านวน	31	ใบอนุญาต	ซึ่งเข้าข่ายเป็น

ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม

หรือหนังสือเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 ตามมาตรา	

30	 (1)	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

•	 ติดตามตรวจสอบต่อในปีถัดไป	 จ�านวน	 33	

ใบอนุญาต	

3. การตรวจสอบคนต่างด้าวท่ีมีพฤติกรรมให้
คนไทยท�าธุรกรรมอ�าพรางแทน (Nominee) 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจตามพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ.2542 

ในปี	พ.ศ.	2563	กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบนอมินี		

ได้แก่	นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	50	

ที่อาจมีลักษณะนอมินี	 ซึ่งประกอบธุรกิจ	 3	 กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	

ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว	 ธุรกิจค้า

ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	 การถือครองอสังหาริมทรัพย์	 และ

ธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ทและห้องชุด		ทั้งนี้	จากการลงพื้นที่ตรวจ

สอบนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น	703	ราย	สรุปผลการ

ตรวจสอบได้ดังนี้

1)	 นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายใน

ลกัษณะนอมินี	จ�านวน	580	ราย	เนือ่งจากนติบิคุคล

ชี้แจงการประกอบธุรกิจแล้วไม่พบข้อสังเกต	 และ 

ไม่พบการกระท�าผิด

(2)	 นิติบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะ

นอมนิ	ีกลา่วคอืคนไทยอาจมพีฤตกิรรมในลกัษณะ

ใหค้วามชว่ยเหลอื	หรอืสนับสนนุ	หรอืรว่มประกอบ

ธุรกิจกับคนต่างด้าว	 หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว		

และนิติบุคคลมีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	ซึง่อาจเขา้ขา่ยมคีวามผดิตามมาตรา	36	

มาตรา	37	และมาตรา	41	แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 จ�านวน	

2.3 Examination of foreign entities that 
may operate a business without permission or 
violating the law 

The	number	of	entities	being	inspected,	167	entities/

licenses,

•	 Fully	compliance	with	law	103	entities/licenses

• Failed to disclose the information and failed to 

submit	documents	for	examination	amount	31	

entities/licenses.	This	type	of	conduct	is	regarded	

as	an	offense	under	section	30	(1)	of	the	Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)

•	 Follow-up	 for	 the	 following	 year	 33	 entities/

licenses 

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

In 2020 the subject of investigation concerning 

nominees	 shareholding	 consisted	 of	 703	 entities	 with	

foreign	shareholding	less	than	50%	in	3	target	business	

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

and	 immovable	 property	 trading,	 and	 business	 relating	

to	hotel	business	resort	and	suit.	The	results	as	follows;	

1)	 580	entities	showed	no	conduct	suspicious	of	

nominee	shareholding;	a	juristic	person	clarified	

the	business	operation,	and	no	offense.

(2)	 5	 entities	 were	 found	 engaging	 in	 suspicious	

conduct	 of	 nominee	 shareholding,	 i.e.	 the	

business related to tourism and business 

related to land and immovable property trading. 

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,	37	and	41	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.
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ผลการตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี พ.ศ. 2563
Results of Nominee Shareholding Investigation As Per 2020 Annual Plan

3)	 69	entities	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	2018”,	also	

notify to the Revenue Department. 

(4)	 A	juristic	person	does	not	have	a	registered	head	

office	of	16	entities	and	cannot	be	contacted	33	

entities due to the return mail.

5	ราย	คอื	ธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัท่องเทีย่ว	2	ราย	และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 3	 ราย	 โดยได้พิจารณาส่ง

ข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการสืบสวน

สอบสวนต่อไป

3)	 นิติบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก	ไม่ชี้แจง

ข้อเท็จจริงและไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	

จ�านวน	 69	 ราย	 ด�าเนินคดีความผิดฐานฝ่าฝืนค�า

สั่งสารวัตรบัญชี	 และหมายเหตุในหนังสือรับรอง

ว่า	“นิติบุคคลนี้ไม่จัดส่งบัญชีและ/หรือไม่ชี้แจงการ

จัดท�าบัญชี	รอบปีบัญชี	2561”	พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล

ให้กรมสรรพากร

(4)	 นติบิคุคลไมม่สี�านกังานแหง่ใหญต่ามทีจ่ดทะเบยีน	

จ�านวน	16	ราย	และนติบิคุคลทีไ่มส่ามารถตดิตอ่ได	้

เนื่องจากไปรษณีย์ส่งคืน	จ�านวน	33	ราย

82.50%

9.8%

7%

0.7%

1

2

3

4

ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายนอมินี
No suspicious conduct of nominee shareholding

580 ราย/entities

703
ราย/entities

ไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ
Not submitting evidence 
for inspection

69 ราย/entities

ไม่มีที่ตั้ง/ติดต่อไม่ได้
No address/
Can’t be contacted

49 ราย/entities

มีพฤติกรรมน่าสงสัย
เข้าข่ายนอมินี
Having suspicious 
conduct of nominee 
shareholding

5 ราย/entities

จ�านวนราย
ที่ตรวจสอบ

The number of entities 
being inspected
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1m.

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการ

เปลีย่นแปลงหันมาใชเ้ทคโนโลยมีากข้ึน	ท�าใหก้ระแสของธุรกจิ

ดา้นดจิทิลัโดยเฉพาะเกีย่วกบัแพลตฟอรม์	(Platform)	หรอืธรุกจิ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส	์(e-commerce)	เตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	

และปัจจยัส�าคญัอยา่งหนึง่ทีเ่ปน็ตวักระตุน้ใหธุ้รกจิเหลา่นีย้งัคง

เตบิโตขยายตวัอยา่งรวดเรว็น่ันคอื	สถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของเชื้อไวรัส	COVID-19	ซึ่งท�าให้ภาคธุรกิจ	รวมถึงหน่วยงาน

ภาครัฐ	 ต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการด�าเนินงานเพื่อรองรับ

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 และสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การสวมหน้ากากอนามัย

ในที่สาธารณะ	 การเว้นระยะทางสังคม	 (Social	 Distancing)	

การท�างานจากบ้านหรือ	Work	from	Home	หรือ	การประชุม

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Zoom	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกิด

ค�าที่เรียกว่า	The	New	Normal	ซึ่งหมายถึงรูปแบบการด�าเนิน 

ชีวิตอย่างใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต	ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 

การประกอบการค้า	 รวมถึงรูปแบบของธุรกิจบริการที่ปรับ

เปลี่ยนให้สอดคล้องกับการระบาดของโรค	 ท�าให้ธุรกิจด้าน

ดิจิทัลโดยเฉพาะด้าน	 e-commerce	 ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	

ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระบบ	supply	chain	ขยายตัวตาม

ไปด้วย	 เช่น	 บริการการสั่งสินค้าออนไลน์	 การช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์	การกระจายสินค้า	เป็นต้น	ประกอบกับรัฐบาล

ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ	 และยกระดับการให้

In the past recent years consumer behavior has 

generally	changed	toward	more	use	of	digital	technology,	

making	for	a	boom	of	digital-related	businesses,	especially	

the	one	that	runs	on	an	electronic	platform,	or	e-commerce.	

And,	one	of	the	contributing	factors	to	a	rapid	growth	of	

digital technology industry is the persistent presence of 

COVID-19.	Since	the	outbreak	of	COVID-19,	every	sector,	

be	it	the	commercial	or	public	institutions,	has	had	no	better	

alternative	than	to	rethink	a	new	way	of	keeping	business	

afloat	that	best	fits	the	sensitive	situation	at	hand	while	still	

continuing	 to	 be	 competitive	 and	 efficient,	 e.g.	 wearing	

a	mask	 in	 public,	 following	 social	 distancing	 guidelines,	

working	 from	 home,	 conducting	 a	meeting	 online	 using	

Zoom	application,	etc.	All	these	are	part	of	the	New	Normal	

way	of	living	which	is	turning	the	world	as	we	know	it	–	

whether	 it	 be	people’s	daily	 lives,	business	activities,	 or	

the	pre-COVID-19	service	business	models	–	into	a	distant	

memory.	 While	 the	 digital-related	 business,	 particularly	

e-commerce,	is	growing	at	a	fair	clip,	other	businesses	in	

the	same	supply	chain	follow	hard	on	its	heels,	e.g.	online	

shopping	service,	electronic	payment	service,	distribution/

courier	service.	On	the	part	of	the	government,	the	particular	

weight	 has	 been	 put	 on	 introducing	 and	 employing	

innovative IT in strengthening the country’s economy and 

taking	public	services	to	new	heights	of	modernity	to	fully	

become a digital government in the very near future. For 

this	 reason,	 the	 Foreign	 Business	 Commission	 together	

with	 the	Department	of	Business	Development	has	 thus	

drawn	up	a	policy,	as	elaborated	below,	to	introduce	new	

service	 features,	 procedures	 and	 criteria	 for	 considering	

foreign	business	applications	that	are	more	in	line	with	the	

situations mentioned above.

New normal กับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวในประเทศไทย
New Normal and Foreign Business in Thailand

บทที่ 5
Chapter 5
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1. Developing a system for issuance of 
Foreign Business Certificates through 
electronic channel under Section 12

The Department of Business Development is 

responsible for ensuring that business operation by 

foreigners	in	Thailand	complies	with	the	Foreign	Business	

Act	B.E.	2542	(1999).	According	to	Section	12	of	this	

Act,	the	foreigner	whose	business	is	entitled	to	special	

privileges	 under	 the	 investment	 promotion	 law	 and	

categorized as List 2 or List 3 pursuant to the Act’s 

annex	must	 file	 an	 application	 for	 a	 permission	 from	

the	 Director	 General	 of	 the	 Department	 of	 Business	

Development before starting any business in Thailand. 

After	 the	 Director	 General	 or	 his/her	 duly	 authorized	

competent	 official	 has	 examined	 the	 validity	 of	 the	

foreigner’s	investment	promotion	certificate,	the	Director	

General	 must	 issue	 the	 foreign	 business	 certificate	

without	delay	but	not	 later	 than	30	days	as	 from	the	

date of receipt of the notification of the acquisition of 

the investment promotion certificate.

The	highlight	of	the	Department’s	policy	framework	

in 2020 is the development of electronic platform for 

rendering foreign business services. The development of 

บริการภาครัฐให้มีความทันสมัย	 เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาล

ดจิทิลัในอนาคตอนัใกล	้ดว้ยเหตนุี	้คณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 จึงมีแนว

นโยบายที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการ	 กฎระเบียบ	 รวมถึง

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอนญุาตการประกอบประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว	ดังนี้

1. การพัฒนาระบบการให้บริการส�าหรับการออก
หนงัสือรบัรองการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว 
มาตรา 12 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมพฒันาธรุกจิการคา้	มหีนา้ทีก่�ากบัดแูลการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้เป็นไปตาม	 พ.ร.บ.	

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งตาม

มาตรา	12	พระราชบัญญัติฯ	ก�าหนดให้ธุรกิจของคนต่างด้าว

ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุนท่ีเป็นธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชีสาม

ท้ายพระราชบัญญัติฯ	 จะต้องแจ้งขอหนังสือรับรองต่ออธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ	และเมื่ออธิบดี

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความ

ถูกต้องของบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วให้อธิบดีออกหนังสือ

รับรองโดยเร็ว	 แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

การได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

แนวนโยบายที่ส�าคัญของกรมในปี	 2563	 คือ	 การ

พัฒนาระบบการให้บริการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยให้มีการบูรณาการท�างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานคือ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา

กระบวนงานการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ส�าหรับกรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 จึงได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 โดยการออกหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกรณีท่ีได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Foreign	 Certificate)	

ซึง่คนตา่งดา้วตอ้งยืน่ของหนงัสอืรบัรองผา่นระบบงานส่งเสรมิ

การลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Investment	Promotion)	

และจะได้รับหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	

โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวน้ันเพื่ออ�านวยความสะดวก	

ลดต้นทุน	 ลดระยะเวลาในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจให้กับ

นักลงทุนต่างชาติในการขอรับบริการ	ณ	จุดเดียว	และยกระดับ
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ใหเ้ปน็ประเทศทีง่่ายตอ่การท�าธรุกจิ	(Ease	of	Doing	Business)	

อกีทัง้ยงัเปน็การลดความเสีย่งตดิเชือ้จากการสมัผสั	สามารถใช้

บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากที่ใดๆ	ก็ได้

2. การออกมาตรการเพ่ือก�าหนดมิใหน้�าอตัราส่วน
ทุนกับเงินกู้ท่ีจะใช้ในการประกอบธุรกิจส�าหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจการเงินท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2563

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของ	 COVID-19	

ประชาชน/ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยไม่มีความสามารถใน

การช�าระหนี้	 เช่น	หนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อบ้าน	เช่าซื้อรถยนต์	

หนี้จากบัตรเครดิต	 เป็นต้น	 ท�าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการ

ต่างๆ	 เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะ

ประชาชนทั่วไปที่มีภาระหนี้สิน	 เช่น	 หนี้สินจากการผ่อน

บ้าน	 รถยนต์	 บัตรเครดิต	 เป็นต้น	 ซึ่งผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ

การให้ความช่วยเหลือต่อลูกหนี้รายย่อยที่เป็นคนส่วนใหญ่

ของประเทศนั้น	 ก็คือ	 ผู้ประกอบธุรกิจการเงินท่ีไม่ใช่สถาบัน

ทางการเงิน	 (Non-banks)	 ซ่ึงเป็นวิสาหกิจที่ให้สินเชื่อก็ย่อม 

ได้รับผลกระทบจากการที่ลูกหน้ีรายย่อยเหล่านี้ไม่สามารถ

ช�าระหนี้ได้หรือพักช�าระหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ของรัฐบาล	 ส่งผลท�าให้ขาดสภาพคล่องได้	หน่ึงในมาตรการ

ของรฐัทีใ่หค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแกผู่ป้ระกอบวิสาหกจิ 

ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 คือ	 

การออกมาตรการสินเชื่อดอกเบ้ียต่�าส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ

การเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	 (Non-banks)	 เพ่ือให้ธนาคาร

ออมสินปล่อยสินเชื่อให้แก่	 Non-banks	 ท�าให้	 Non-banks	 

platform	which	ensues	 from	 the	collaboration	between	

the Board of Investment of Thailand and the Department 

of	Business	Development	aims	to	improve	the	efficiency	

of	work	 process	 for	 the	 issuance	 of	 Foreign	Business	

Certificates	to	the	foreigners	receiving	promotion	certificate	

from the Board of Investment of Thailand. In 2020 this 

foreign business services platform becomes operable and 

the	Foreign	Business	Certificates	–	for	foreigners	receiving	

special	privileges	 from	BOI	–	will	 be	 issued	 in	 form	of	

electronic	file	via	electronic	means	(e-Foreign	Certificate)	

provided	that	the	filing	of	applications	has	been	done	via	

e-Investment Promotion. This makes starting a business 

more	 like	 a	 one-stop	 shop	 which	 delivers	 convenient,	

time and cost saving services to foreign investors and 

helps move Thailand up in the Ease of Doing Business 

rankings,	 not	 to	mention	 the	 issue	 of	 health	 concerns	

where	obtaining	 the	service	via	 internet	surely	 reduces	

the risk of disease infection.

2. Implementing measures to temporarily 
suspending the enforcement of the 
mandatory ratio of the Capital to Loans 
for the operation of permitted business 
for Non-banks due to the outbreak of 
coronavirus 2019 B.E. 2020

The	 outbreak	 of	 coronavirus	 2019	 (COVID-19)	

came	as	a	blow	to	most	Thais,	especially	those	having	a	

hard	time	dealing	with	such	burdens	as	hire-purchase	of	

home	or	car,	and	credit	card	debt.	This	has	necessitated	

the government’s prompt actions to announce a series 

of measures in order to ease the pandemic’s economic 

impact	 on	 all	 sectors,	 especially	 the	 typical	 income	

earners	 sustaining	 burdens	 of,	 for	 example,	 home	

loans	or	mortgages,	 auto	 loans,	 credit	 card	debts.	As	

a	result,	those	playing	the	part	in	helping	this	group	of	

debtors	 which	 account	 for	 the	 largest	 group	 of	 Thai	

population	 are	 the	 non-bank,	 lending	 enterprises	 (also	

called	 non-banks)	 and	 will,	 by	 all	 means,	 be	 affected	

from	 the	 borrowers’	 interrupted	 loan	 repayments	 or	

the	 implemented	 government’s	 moratorium	 measures,	

particularly to their mandatory maintenance of liquidity. 
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เหล่านั้นสามารถไปช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของตนได้	 

โดยการผ่อนปรนเง่ือนไขสินเชื่อบัตรเครดิต	 สินเช่ือส่วนบุคคล	

ลิสซิ่ง	 เช่าซื้อ	 เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และสินเชื่อทะเบียนรถ 

ให้แก่ประชาชน	 ซ่ึง	 Non-banks	 เหล่าน้ีต้องมีมาตรการ 

พักช�าระหนี้ช่วยเหลือลูกหน้ีในวงกว้างที่ชัดเจน	 และต้องมี

มาตรการช่วยเหลืออ่ืนๆ	 ที่ผ่อนปรนกว่ามาตรการขั้นต่�าที่

ธนาคารแหง่ประเทศไทย	(ธปท.)	ก�าหนด	เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื 

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ 	 ในด้านของ	 

Non-banks	 ที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวเองก็ได้รับผลกระทบจาก

การขาดสภาพคล่อง	 ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของ	 COVID-19	 โดยการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการ 

พักช�าระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย	 ได้แก่	 สินเชื่อบัตรเครดิต	 

สินเชื่อส่วนบุคคล	 ลิสซิ่ง	 เช่าซื้อ	 เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 และ 

สินเช่ือทะเบียนรถ	 ก็จะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของการด�ารงอัตราส่วนทนุกบัเงินกู	้(1:7)	ทีจ่ะใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวได้

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

จึงได้พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่

เป็นนักลงทุนต่างชาติ และประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่

สถาบันการเงิน Non-banks	โดยการไม่น�าเงื่อนไขอัตราส่วน

ทุนกับเงินกู้มาใช้บังคับ	 ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรการสินเช่ือ

ดอกเบี้ยต่ำาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ

ทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) 

ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	 น�าไปสู่การ

ออกกฎกระทรวงการก�าหนดมิให้น�าอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่

จะใช้ในการประกอบธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่

ไมใ่ชส่ถาบนัการเงนิจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	

2019	 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งมีผลใช้

บังคับเมื่อวันที่	18	กันยายน	2563	ทั้งนี้	ระยะเวลาสิ้นสุดการ

ผ่อนปรนกรณีการไม่น�าเงื่อนไขอัตราส่วนทุนกับเงินกู้มาบังคับ

ใช้ให้สิ้นสุดในวันที่	 30	 มิถุนายน	 2566	 จึงถือได้ว่าเป็นการ

เสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบัน

การเงินในการช่วยเหลือและผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระหนี้แก่

ลูกหนี้รายย่อย	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในประเทศใน

ช่วงวิกฤตดังกล่าว

One of the government’s financial aids	for	COVID-19-

affected	enterprises	 is	 the	measures	 to	give	soft	 loans	

to	non-banks	through	the	Government	Savings	Bank	so	

that	they	will	be	able	to	help	their	customers	by	relaxing	

conditions	for	credit	card	debts,	personal	loans,	leases,	

hire	 purchases,	 motorbike	 hire	 purchases,	 and	 auto-

backed	 loans.	 However,	 these	 non-banks	 must	 have	

their	 own	 measures	 in	 place	 to	 help	 their	 borrowing	

customers	 e.g.	 a	 clear,	 comprehensive	moratorium	on	

debt	 repayments,	 and	 any	 other	 measures	 with	 more	

relaxing	conditions	than	the	Bank	of	Thailand.	For	non-

banks	of	foreign	nationality,	the	liquidity	problem	following	

the	outbreak	of	COVID-19	is	evident.	Their	compliance	

with	 the	 government’s	 measures	 of	 moratorium	 on	

repayments	of	debts	–	 i.e.	credit	card	debts,	personal	

loans,	leases,	hire	purchases,	motorbike	hire	purchases,	

and	auto-backed	loans	–	would	undermine their ability 

to maintain the minimum ratio	of	capital	to	loan	(1:7)	as	

required	by	the	Foreign	Business	Act	B.E	2542

The Foreign Business Commission has thus 

announced its decision to provide foreign-national non-

banks a	regulatory	relief	–	that	is,	a	relaxation	of	compliance	

of	 the	 above-mentioned	minimum	 ratio	 which	 is	 in	 line	

with	the	soft loan measures to help business operators 

affected, directly and indirectly, by COVID-19.

The Commission’s decision led to the issuance 

of the Ministerial Regulation Temporarily Suspending the 

Enforcement of the Mandatory Ratio of the Capital to Loans 

for	the	operation	of	permitted	business	for	Non-banks	Due	

to	the	Outbreak	of	Coronavirus	2019	B.E.	2020	–	becoming	

effective	on	September	18,	2020.	The	relaxation	of	minimum	

ratio	requirement	will	end	on	June	30,	2023.	Once	in	full	

force,	the	ministerial	regulation	should	provide	non-banks	

enough	liquidity	to	ease	their	own	requirements	imposed	

on	their	borrowing	customers.	This	will	be	a	boon	to	Thai	

consumers during a crisis. 
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3. แนวโน้มธุรกิจที่มาขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ในช่วง New normal

ในปี	 2563	 เป็นช่วงที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ท�าให้มีประกาศปิด

ประเทศในหลายประเทศ	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัส	ส่งผลให้เศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงัก	ภาคธุรกิจหลายกลุ่ม 

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้	 มาตรการส�าคัญในการ

ป้องกันและลดการแพร่กระจายเช้ือ	 COVID-19	 คือ	 Social	

Distancing	 การเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาด

ของไวรัส	 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านให้มากข้ึน	 เล่ียงการ

เดินทางออกข้างนอกโดยไม่จ�าเป็น	 ดังนั้น	 กลุ่มธุรกิจที่ได้รับ

ผลกระทบอย่างชัดเจน	 คือ	 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	

ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม	 สายการบิน	 บริษัทน�าเที่ยว	 ล้วนได้รับ

ผลกระทบทั้งสิ้น	 ร้านค้า	 ร้านอาหาร	 ห้างสรรพสินค้าต่างๆ	

ตอ้งปดิบริการชัว่คราว	ผูบ้รโิภคจงึมกีารปรบัตวัหนัมาใชบ้ริการ

เดลิเวอร์รี่มากข้ึน	 หรือกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความกังวลใน

สถานการณ์ดังกล่าว	 เช่น	 การท�าอาหาร	 การตัดผม	 การขาย

ของออนไลน์	เป็นต้น

เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงในการจะช่วย

ให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้	 โดยธุรกิจที่มีการน�าเทคโนโลยีมา

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการท่ีเห็นได้ชัดเจน	 คือ	 ธุรกิจ	 

E-commerce	ซ่ึงแต่เดิมลูกค้าหรือผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าและบริการ

จากร้านค้าเท่าน้ัน	 แต่เม่ือมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้ว	 

3. The trend of business applications during 
New Normal

In	2020	the	whole	world	has	faced	one	of	the	most	

unfortunate	events	–	 that	 is,	 the	outbreak	of	COVID-19.	

It	forced	many	countries	to	announce	lockdown	in	order	

to	contain	the	spreading	of	viruses,	putting	the	economic	

activities	around	the	world	on	hold.	The	impact	of	COVID-19	

crisis	is	widely	felt	by	many	commercial	sectors.	To	curb	

the	spread	of	COVID-19,	the	social	distancing	measures	are	

vigorously	implemented,	meaning	that	people	stay	at	home	

more	and	have	no	outside	activities	if	not	necessary.	So,	the	

sector	that	has	been	badly	affected	by	social	distancing	is	

the	tourism	industry	plus	other	related	businesses,	including	

hotels,	 airlines,	 travel	 agencies,	 restaurants,	 shops,	 and	

shopping malls. People are also adapting to the crisis by 

using	more	delivery	services	or	getting	themselves	busy	with	

such	activities	as	cooking,	hairdressing,	selling	things	online.

It	confirms	that	technology	is	crucial	for	the	survival	of	

most	businesses	and	E-commerce	has	already	showcased	

how	technology	can	bring	changes	to	the	model	of	service	

business.	 In	 a	 pre-digital	 technology	 age,	 people	 went	

shopping and got services at bricks-and-mortar stores 

only.	Since	 the	advent	of	digital	 technology,	people	 feel	
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จะท�าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าหรือบริการ 

ผ่านช่องทางการขายอนไลน์	(E-Marketplace)	ก่อให้เกิดธุรกิจ

ทีเ่กีย่วเนือ่งกนัเปน็หว่งโซอุ่ปทาน	เชน่	ธรุกจิบรหิารจดัการคลัง

สนิคา้	ธรุกจิพัฒนาเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนั	ธรุกจิรับช�าระเงนิ

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-payment)	เป็นต้น	ซึ่งการน�าเทคโนโลยี

มาใช้จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลข้างต้น	 ส่งผลในปี	 2563	 มีการลงทุนจาก

ต่างชาติในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542	ในธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับข้อง

การให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมากข้ึน	 เช่น	 บริการ

ให้ใช้แอปพลิเคชันส�าหรับการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า	

รวมทั้งส�าหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ,	บริการให้ใช้เว็บไซต์

และแอปพลเิคชนั	ส�าหรบัการสรา้งเนือ้หาวดิโีอและการสือ่สาร

ทางสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต,	 การท�ากิจการโฆษณาโดย

การให้ใช้พื้นที่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน	 เพื่อการโฆษณา,	

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Commerce)	 โดยเป็นผู้ให้

บรกิารระบบฝากซือ้และขายสนิคา้และบรกิารผา่นเวบ็ไซต	์และ

แอปพลเิคชนั,	บรกิารรบัช�าระเงนิในการจองทีพ่กั	ตัว๋เครือ่งบนิ	

บนเวบ็ไซต	์เปน็ตน้	โดยประเทศทีเ่ขา้มาลงทนุสว่นใหญม่าจาก

ประเทศจีน	ฮ่องกง	และสิงค์โปร์

นอกจากนี้	 ยังมีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีรูปแบบ

ใหม่ๆ	 ซึ่งมีการพัฒนาให้ความสอดคล้องกับสถานการณ์และ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยธุรกิจมีที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย	เช่น	บริการออกแบบ	ติดตั้ง	ทดสอบ	วางระบบ

เกี่ยวกับระบบการให้บริการรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต,	 บริการให้ใช้ระบบเพื่อการบริหารจัดการการใช้

รถยนต	์และตดิตามตรวจสอบสถานะรถยนต,์	บรกิารออกแบบ

และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรธุรกิจ 

สู่ระบบดิจิทัล	เป็นต้น

แนวโน้มในป	ี2564	นัน้	คาดวา่	นกัลงทุนตา่งชาตจิะเขา้

มาลงทนุในธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรมเปา้หมาย

ของประเทศ	โดยเนน้เทคโนโลยเีปน็ส�าคญัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

ความต้องการของตลาดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ 

ผู้บริโภคซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ�านวยความสะดวกสบาย

มากขึ้น	 เช่น	 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับดิจิทัล	 หรือแพลตฟอร์ม

ตา่งๆ	เพือ่มาเปน็ตวักลางในการเชือ่มต่อสนิคา้และบรกิารของ

ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค,	 บริการเก่ียวกับหุ่นยนต์	 สมองกล	

increasingly	at	ease	with	shopping	through	online	platform	

(E-Marketplace),	 making	many	 other	 related	 businesses	

spring	up	 to	complete	 the	supply	chain	e.g.	warehouse	

management	service,	website	or	app	development	business,	

e-payment	business,	and	more.	Technology	could	effectively	

reduce	cost	and	enhance	 the	efficiency	of	management	

system.

For	 the	 above	 reasons,	 the	 year	 2020	 has	 thus	

seen	a	spike	in	foreigners’	investment	in	the	application/

website-related	 business	 under	 the	 Foreign	 Business	

Act	B.E.	2542	(1999)	e.g.	application	access	service	 for	

goods	and	passenger	transport	and	goods/service	order	

placement,	 website	 and	 application	 access	 service	 for	

video	 content	 creation	 and	 social	 media	 engagement,	

app/website	 advertising	 business,	 marketplace	 platform	

business	(E-Commerce,	M-Commerce),	e-payment	for	travel	

bookings,	etc.	Mostly	the	investors	are	from	China,	Hong	

Kong,	and	Singapore.

In	 addition,	 other	 businesses	 attracting	 foreign	

investors	are	the	ones	that	involve	new,	trending	technologies	

and	resonate	well	with	today’s	highly	dynamic	world	e.g.	

system	design,	installation,	testing,	and	set-up	services	for	

watching	TV	shows	online,	service	of	GPS	vehicle	tracking	

system,	 design	 and	 development	 of	 software	 for	 digital	

organization	transformation,	etc.

Speaking	of	the	trend	in	2021,	it	is	anticipated	that	

foreign	investors	will	increasingly	invest	in	businesses	related	

to	Thailand’s	target	industries,	especially	the	tech-related	

sector in order to better meet both market demands and 

changing	consumer	behavior	that	is	ready	to	embrace	new	

technology	as	a	way	of	 improving	 their	 lives.	This	 tech-

related sector encompasses the services related to digital 

technology or platforms used as interface connecting the 

business	with	consumers,	robots,	computers,	and	software.	

These	 businesses	 will	 have	 a	 greater	 role	 in	 Thailand’s	

commercial	scene	due	to,	among	other	factors,	the	problem	

of	 labor	shortage	which	makes	the	automated	system	a	

perfect solution for many industries.
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In	 conclusion,	 it	 has	become	a	challenge	 for	 the	

Foreign Business Commission to redesign or adjust 

guidelines or criteria for considering foreign business 

applications	in	line	with	the	changing	course	of	business	

perspective,	particularly	in	the	New	Normal	era.	Moreover,	

given	 the	 emergence	 of	 new	 service	 business	 models	

and	more	diverse,	 complicated	operational	 process,	 the	

consideration	must	be	multifaceted,	responsive	to	changes,	

clearly	defined	and	transparent,	and	make	it	possible	for	

the	Commission	 to	maintain	 a	 balance	 between	 foreign	

investment promotion and protection of Thai operators to 

achieve the ultimate purpose of national prosperity.

และซอฟต์แวร์	 ซึ่งจะมีบทบาทในภาคธุรกิจมากข้ึน	 ประกอบ

กับภาวะการขาดแคลนแรงงาน	ท�าให้ภาคธุรกิจมีความจ�าเป็น

ต้องใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆเข้ามาทดแทน	เป็นต้น

ดงันัน้	จงึถอืเปน็ความทา้ยทายในกระบวนการพจิารณา

อนุญาตของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

ที่จะต้องก�าหนดหรือปรับเกณฑ์หรือแนวทางในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค	New	Normal	ดังกล่าวมาข้างต้น	ซึ่ง

มีธุรกิจบริการรูปแบบใหม่	 วิธีการด�าเนินธุรกิจที่หลากหลาย	

และมีความซับซ้อนมากขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด�าเนิน

ธุรกิจ	 อันจะท�าให้การพิจารณาอนุญาตมีความรอบด้านและ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 มีความโปร่งใส	 และชัดเจน	 และ

เกดิความสมดลุระหวา่งการสง่เสรมิการลงทนุจากตา่งชาตแิละ

เกิดการคุ้มครองผู้ประกอบการไทย	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประเทศ
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รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563

1. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. นายวิโรจน์ นรารักษ์ 1 กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

	 	 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ กรรมการ

	 	 เจ้ากรมพระธรรมนูญ

	 	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง

6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรรมการ 

	 	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

7. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 2 กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. รองปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

	 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง	

	 	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

9. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) กรรมการ

 	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

10. รองปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

	 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

11. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

1	 นายวิโรจน์	นรารักษ์	ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ	ตั้งแต่	14	ตุลาคม	2563	–	ปัจจุบัน
	 นางปัทมา	เธียรวิศิษฎ์สกุล	ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ	ตั้งแต่	18	ตุลาคม	2559	–	30	กันยายน	2563
2	 นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	7	ตุลาคม	2563	–	ปัจจุบัน
	 นางอุมาพร	พิมลบุตร	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	25	ตุลาคม	2562	–	30	กันยายน	2563

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	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	25	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นางสาวดุจเดือน	ศศะนาวิน	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	25	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562

4	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน
	 นายสมัย	โชติกุล	ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	กรรมการ	ตั้งแต่	22	กุมภาพันธ์	2562	-	30	กันยายน	2562
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3	 นางสาวชฎารัตน์	สิงหเดชากุล	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ	ตั้งแต่	30	พฤศจิกายน	2563	–	ปัจจุบัน
	 นายพีระ	รัตนวิจิตร	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ	ตั้งแต่	21	มกราคม	2563	–	30	กันยายน	2563
4	 นายธวัชชัย	โสภาเสถียรพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ	ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2561	–	15	ตุลาคม	2563	
5	 นายศักดา	ธนิตกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ	ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2561	–	15	ตุลาคม	2563	
6	 นายวิชัย	เบญจรงคกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ	ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2561	–	15	ตุลาคม	2563	
7	 นายทศพล	ทังสุบุตร	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2563	–	ปัจจุบัน
	 นายวุฒิไกร	ลีวีระพันธุ์	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2561	–	30	กันยายน	2563
8	 นางสาวปัทมาวดี	บุญโญภาส	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	24	เมษายน	2563	–	ปัจจุบัน
	 นายพูนพงษ์	นัยนาภากรณ์	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	13	กุมภาพันธ์	2562	–	24	เมษายน	2563

13. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล 3 กรรมการ

	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

14. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

15. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 

 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

16. ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรรมการ

17. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ

	 	 รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

18. นายนำาชัย เอกพัฒนพานิชย์ กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19. นายกอบศักดิ์ ดวงดี กรรมการ

	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

20. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 4 กรรมการ

21. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 5 กรรมการ

22. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 6 กรรมการ

23. นายดุสิต อุชุพงศ์อมร กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

24. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

25. นายทศพล ทังสุบุตร 7 กรรมการและเลขานุการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26. นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส 8 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1. นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส 9 ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นางสาวศศิธร พลัตถเดช อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนา

	 	 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายนฤชา ฤชุพันธุ์ 10 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการลงทุน	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   อนุกรรมการ

	 	 นักวิชาการภาษีช�านาญการพิเศษ

	 	 ผู้แทนกรมสรรพากร

10.ผู้อำานวยการสำานักการค้าบริการและการลงทุน อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12. นายวิฑูลรย์  ศิริวิโรจน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2563

9	 นางสาวปัทมาวดี	บุญโญภาส	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	24	เมษายน	2563	–	ปัจจุบัน
	 นายพูนพงษ์	นัยนาภากรณ์	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	13	กุมภาพันธ์	2562	–	24	เมษายน	2563
10	 นายนฤชา	ฤชุพันธุ์	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	8	ตุลาคม	2563	–	ปัจจุบัน
	 นายวีระ	พันธุ์พิศุทธิ์ชัย	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	8	พฤศจิกายน	2561	–	30	กันยายน	2563
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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. นายสมบุญ โมจนกุล 11 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20. นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. นายสราวุฒิ คุ้มพันธุ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

11	 นายสมบุญ	โมจนกุล	ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	28	เมษายน	2563	–	ปัจจุบัน
	 นางปัทมาวดี	บุญโญภาส	ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	16	ตุลาคม	2560	–	24	เมษายน	2563
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12	 ค�าสั่งคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ลงวันที่	9	มีนาคม	2563

1. นายทศพล ทังสุบุตร ประธานอนุกรรมการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส อนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนา อนุกรรมการ

 ขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 	 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. นายนฤชา ฤชุพันธุ์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

5. นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

6. นายณรงค์ งามสมมิตร อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมการค้าภายใน

7. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

8. นายเอกราช ตรีลพ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

9. นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิวัต อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

10. นางสาวพลอย เจริญสม อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

11. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์      อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12. นายนำาชัย เอกพัฒนพานิชย์         อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

13. นางสาวชุลีพร  น่วมทนง อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

14. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ



2020 ANNUAL REPORT
Foreign Business under the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) 61

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562 12

15. ดร.ภาณุมาศ สิทธิเวคิน อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายพิภพ อุดร อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

18. นายสมบุญ โมจนกุล อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

19. นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20. น.ส.พรรณทิพย์ ชื่นศิริพงษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ		กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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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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แนวทางการพิจารณาอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส�าหรับธุรกิจบางประเภท
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	 โดยใช้หลักการ 

ตามมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นเกณฑ์การพิจารณาโดยค�านึงถึงผลดีและ	 ผลเสียต่อ 

ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน	ศลิปวัฒนธรรมและจารตีประเพณีของประเทศ	การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต	ิการพลังงานและการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม	

การคุ้มครองผู้บริโภค	ขนาดของกิจการ	การจ้างแรงงาน	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา		

ทั้งนี้	 แนวทางในการพิจารณาค�าขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ที่ก�าหนดไว้เป็นเกณฑ์ส�าหรับพิจารณา	12	ประเภทธุรกิจ	ดังนี้

1.	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน	(Representative	Office)

2.	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานภูมิภาค	(Regional	Office)

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

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

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

6.	 บริการให้เช่า	(Renting	Service)

7.	 บริการให้เช่าแบบลิสซิ่ง	(Leasing	Service)

8.	 บริการให้เช่าซื้อ	(Hire	Purchasing	Service)

9.	 บริการแฟ็กตอริ่ง	(Factoring	Service)

10.	บริการรับจ้างผลิต	(Contract-fee	Manufacturing	Service)

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

12.	การค้าส่ง	(Wholesaling	Business)

รายละเอียด	 สามารถดาวโหลด	 เรื่อง	 เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	 ได้ท่ีเว็บไซต์กรมพัฒนา

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

ของคนต่างด้าว”
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