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บทคัดยอ
 ในการดําเนินธุรกิจยุคใหมผานการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตแบบหลอมรวมสื่อ โดยนําเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
มาใชในโลกธุรกิจ ทําใหผูลงทุนจากตางประเทศไมตองเดินทางไปทําธุรกิจในประเทศที่รับการลงทุน ดังเชนในอดีตสงผลให
ขอตกลงในการลงทุนระหวางประเทศซับซอนมากข้ึนดวยการทําขอตกลงระหวางผูลงทุนเพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจโดยใช
เครื่องมือและอุปกรณเชื่อมตอกับโครงขายอินเทอรเน็ต รวมถึงเพื่อการบริหารกิจการและกระทําการตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกรรมระหวางประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ ดวยการทํานิติกรรมเพื่อการลงทุนโดยการใชสิทธิในการ
แตงตั้งผูบริหาร หรือเพื่อเปนเจาของกิจการ โดยการใชสิทธิของผูถือหุนรายใหญ หรือเพื่อการบริหารกิจการโดยการใชสิทธิใน
การออกเสียง รวมถึงการใหสิทธิบริหารจัดการผานสัญญาตางๆ  เชน  สัญญาใหสิทธิผูถือหุน สัญญากูยืมเงิน และสัญญาคาํประกัน 
เปนตน  ดังนั้น ประเทศที่รับการลงทุนจึงจําเปนตองศึกษาธุรกรรมในประเด็นขอสัญญาที่เกี่ยวของกับผูลงทุนจากตางประเทศ
เพื่อปองกันผลกระทบและจะสามารถบังคับใชกฎหมายภายในประเทศกับการดําเนินธุรกิจของผูลงทุนจากตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: แนวทางการทําสัญญาผูลงทุนจากตางประเทศ การบริหารกิจการภายในประเทศท่ีลงทุน
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Abstract
 Currently, it is an essential timing to open the international market in the globalization era and 
Thailand is developing her economy paralleled with the ASEAN community. However, the business 
operations via the integrated media have improved incessantly and continuously during the end of 
the 20 thcentury; making the international investment perspectives become more complex because 
telecommunications technology is used in engaging and communicating via the cross boarders’ businesses. 
Therefore, an international investor is not necessary to travel to the country receiving the investment (Host 
Country) as in the past.  The foreign management may control the ongoing business in other countries with 
the business agreements according to its policy and the use of tools (Application) and devices connected 
through the Internet network in order to invest, to control or to own the businesses and so on. Thus, the 
Regulator should study investment contractsof the foreign investors to comprehend such strategies and to 
discipline the foreign investment business in accordance with the laws of the host country.

Keywords: Contracts Framework, Foreign Investments, Business Management in the Host Country

บทนํา
 การเตรียมความพรอมของประเทศเพื่อการหลอม
รวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันเกี่ยวของกับการคา
การลงทุนท่ีจะสงผลในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคสวนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เนื่องจากประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิก
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีประกอบดวยประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซ ีย สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบรูไนดารุสซาลาม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐสิงคโปร 
ซึ่งรวมกันกอตั้งเมื ่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพื ่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สงเสริม
สันติภาพและความมั่นคง มีเปาหมายรวมเปนตลาดฐาน
การผลิตเดียว (single market and production base) 
ภายในป พ.ศ. 2563 (Association of Southeast Asian 
Nations, 2014) จากเหตุผลดังกลาว ไทยจําเปนตองพัฒนา
ประเทศใหทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอื่น ดวยการรับการ
ลงทุนจากตางประเทศเพ่ือใชในการขยายกิจการภายใน
ประเทศอยางเรงดวน ดังนั้น ไทยจึงตองเขาใจแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจและการทําขอตกลงตามกฎหมายภายในเพ่ือ
การดําเนินกิจการของผูลงทุนจากตางประเทศ ทั้งนี้ การ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในปจจุบันมีความซับซอน
มากขึ้น ผูลงทุนจากตางประเทศ (home country) ยอม
ตองการไดรับประโยชนสูงสุดจากการลงทุนหรือการรวม
ลงทุนนั้น โดยผูลงทุนที่ดําเนินธุรกิจอยูแลวในตางประเทศ

ยอมตองการเขาบริหารกิจการระหวางประเทศแสวงหา
ลูกคาใหม เพิ่มขึ้นเพื่อมุ งทํา กําไรกลับคืนสูผู ลงทุนใน
ตางประเทศ และตองสามารถติดตามการดําเนินกิจการใน
ตางประเทศ ใหอยู ภายใตนโยบายของบริษัทแม (สุวิชัย 
ศุภรานนท, 2549) สวนประเทศที ่ร ับการลงทุน (host 
country) ยอมตองกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจสอดคลอง
กับนโยบาย และกรอบกฎหมายภายในประเทศของตนอยาง
เครงครัด 
 ในการนี้ การศึกษาแนวทางการทําขอตกลงในการ
ดําเนินธุรกิจของผูลงทุนจากตางประเทศ กอใหเกิดความรู
เทาทันรูปแบบสัญญาทางธุรกิจในปจจุบัน เชน การลงทุน
ดวยการตั้งตัวแทนมาเปนผูบริหารโดยตัวการผูลงทุนจาก
ตางประเทศไมตองเปดเผยตนเอง อันมีผลใหตัวการสามารถ
กระทําการใดนอกเหนือบังคับกฎหมายภายในประเทศผูรับ
การลงทุนไดสะดวก หรือตัวการอาจเปนผูมีลักษณะตองหาม
ไมอาจกระทําธุรกิจเชนนั้นในประเทศที่รับการลงทุนไดอยาง
เปดเผยจึงตองตั้งตัวแทนใหกระทําการแทน เปนตน ทั้งนี้ มี
ความเปนไปไดวาการบริหารกิจการรูปแบบเครือบริษัท หรือ
การตั้งตัวแทนจากบริษัทแมเพื่อไปบริหารกิจการในตาง
ประเทศนั้น ตัวแทนจึงอาจเปนคนสัญชาติไทยหรือตางชาติ
ก็ได หรือการตั้งผูแทนที่เปนพนักงานของบริษัทแมในตาง-
ประเทศโดยอาจรับเงินเดือนทั้งจากบริษัทแมในตางประเทศ
และจากบริษัทท่ีไปทํางานในประเทศท่ีรับการลงทุนดวย 
ดังนั้น เมื่อผูลงทุนจากตางประเทศที่เปนตัวการจะไดรับผล
ประโยชนผานตัวแทน และหากประเทศที่รับการลงทุนมิได
มีการตรวจสอบสัญญาระหวางผูถือหุนหรือสัญญาตั้งตัวแทน
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ของผูลงทุนจากตางประเทศเพ่ือใหทราบถึงตัวการผูลงทุน 
ผูกํากับดูแลในประเทศที่รับการลงทุนจะไมมีโอกาสไดทราบ
ถึงตัวการหรือผูลงทุนที่แทจริง ดังเชนกรณีตามกฎหมายแพง
และพาณิชย ที่บัญญัติเรื่องการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล
ในประเทศไทยโดยมิไดกําหนดเร่ืองการตรวจสอบการเปน
ตัวการตัวแทนของกรรมการหรือผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลแตอยางใด อันจะทําใหตัวการซึ่งอาจมีอิทธิพล
เหนือบังคับของกฎหมาย หรือตัวแทนซึ่งกระทําตามที่ไดรับ
มอบอํานาจอาจกระทําการใดท่ีผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 
หรือดําเนินการใดในทางมิชอบขัดตอกฎหมายในประเทศ
ผูรับการลงทุนได สรุปไดวา การตั้งตัวแทนของผูลงทุนจาก
ตางประเทศสามารถกระทําการไดหลายรูปแบบเพ่ือประโยชน
ในการลงทุนและความไดเปรียบทางการคาการลงทุนอันเปน
ธุรกรรมท่ีไมมีกฎหมายกําหนดมาตรการในการตรวจสอบไว
แตอยางใด ซึ่งแตละประเทศที่รับการลงทุนสวนใหญจะได
กําหนดนโยบายในการลงทุนตามทรัพยสินที่มาลงทุน หรือ
การทําธุรกรรมการเงินผานการลงทุน หรือการจัดตั้งองคกร
ธุรกิจของแตละประเทศ โดยมิไดคํานึงถึงตัวแทนที่เขามา
ดําเนินกิจการ แตกําหนดกฎระเบียบภายใตสนธิสัญญาหรือ
ขอตกลงระหวางประเทศเพื่อคุมครองการลงทุนจาก
ตางประเทศเปนสําคัญ (ลาวัณย ถนัดศิลปกุล, 2555)
 เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจแนวทางในการ
จัดการลงทุนระหวางประเทศของผูลงทุนจากตางประเทศ 
บทความน้ีไดทําการศึกษารูปแบบการทําธุรกรรมทางการ
ลงทุนระหวางประเทศโดยแบงเปนประเด็นการทําธุรกรรม
ในการลงทุนและการบริหารจัดการ โดยพิจารณาแนว
นโยบายและมาตรการการลงทุนระหวางประเทศตามขอ
ตกลงหรือสัญญาได 2 แนวทาง คือ การจัดการกองทุน
ระหวางประเทศเพื ่อการลงทุนและรับผลตอบแทน และ
การจัดการลงทุนโดยผูประกอบกิจการจากตางประเทศเพื่อ
ความเปนเจาของกิจการและการบริหารกิจการ ดังนี้
 1. การจัดการกองทุนระหวางประเทศเพื่อการ
ลงทุนและรับผลตอบแทน
 การจัดการกองทุนเพื่อรับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตางประเทศนั้น แตเดิมกอตั้งขึ้นเพราะภาวะหลังสงคราม
ทําใหประชาชนไดร ับผลกระทบทางเศรษฐกิจ (วิว ัฒน 
เอี่ยมไพรวัน, 2529) ประเทศรวมสงครามจึงไดกอตั้งกองทุน
การเงินระหวางประเทศขึ้น มีสํานักงานอยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสงเสริมใหเกิดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจโดยการใหคําปรึกษาดานนโยบายและการจัดหา
เงินใหกูยืมแกสมาชิกโดยทํางานรวมกับประเทศกําลังพัฒนา

ที่จะชวยใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการลดความ
ยากจน ดวยเหตุที่ตลาดทุนระหวางประเทศมีการจํากัดการ
เขาถึงตลาดการเงิน ในการจัดหาเงินทุนทําใหกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศเปนจุดรวมในการจัดสรรแหลงท่ีมาของ
เงินทุนจากผูลงทุนอื่นจากประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ในปจจุบัน
กองทุนการเงินระหวางประเทศมีสมาชิก 188 ประเทศ และ
ประเทศไทยเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 
มีหนาที่คํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก โดยจัดตั้งกองทุน
ตางๆ สําหรับการลงทุนระหวางประเทศเพ่ือแสวงหาผลกําไร
เปนดอกเบี ้ยตอบแทนใหกับผู ลงทุน เชน การนําเงินไป
สนับสนุนประเทศท่ีตองการเงินลงทุนและจัดทําแนวทาง
ในการพิจารณากําหนดเวลาในการชําระคืนเงินกองทุน 
โดยอาจกําหนดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของประเทศ
สมาชิก หรือลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุน หรือลงทุน
เฉพาะในหมวดอุตสาหกรรมหรือตราสารซ้ือขายสินคา
ลวงหนา เปนตน กองทุนเหลาน้ีมีการกํากับดูแลโดยหนวยงาน
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International 
Monetary Fund (IMF) (IMF, 2016) และมีวิวัฒนาการ
เติบโตสูการจัดการกองทุนระดับโลกโดยแบงได 2 แบบ คือ 
กองทุนท่ีมีรัฐเปนเจาของ   และกองทุนเพ่ือความม่ังค่ังแหงชาติ
ดังนี้
  1.1 กองทุนที่มีรัฐเปนเจาของ (state-owned 
enterprises)
  กองทุนนี้เริ่มกอตั้งในประเทศสมาชิกแถบยุโรป 
นับแตป ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2473) ประเทศสมาชิกรวมกัน
จัดตั้งกองทุนโดยมีรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
เปนเจาของกองทุน เพื่อเสนอตอผูลงทุนในประเทศสมาชิก 
ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) มี
กรรมาธิการกลุมยุโรปแหงสหภาพยุโรป คือ “European 
Commission of European Union (EU)” เปนหนวยงาน
ที ่ก ํากับดูแลกองทุนที ่ม ีร ัฐเปนเจาของ (state-owned 
enterprises or sovereign wealth funds) นี ้ รวมถึง
กองทุนการเงินระหวางประเทศดวย เมื่อกองทุนเริ่มมีเงิน
ลงทุนหมุนเวียนสูงมากยากแกการกํากับดูแล สหภาพยุโรป
จึงไดจัดทําหลักการเพ่ือใหกองทุนท่ีมีรัฐเปนเจาของจัด
จําหนายหนวยลงทุนภายใตมาตรการที่มีความโปรงใสให
สามารถตรวจสอบไดตามหลักสากล ทั้งนี ้ เมื ่อกองทุนได
พัฒนากาวหนาขึ้นโดยมีสมาชิกเพิ่มหลายประเทศรวมกัน 
ทําใหลักษณะของกองทุนมีแนวทางดําเนินการในรูปแบบ
เฉพาะ ซึ่งการลงทุนอาจมีวัตถุประสงคตามนโยบายของ
รัฐบาลประเทศสมาชิกที่เปนเจาของกองทุน เชน กองทุน
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ของรัฐบาลสิงคโปร คือ Temasek หรือกองทุนของรัฐบาล
มาเลเซีย คือ Khazanah Nasional Berhad สวนกองทุน
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คือ Alaska Permanent Funds 
เปนตน (Kunzel, Lu, Petrova, & Pihlman, 2010)
  1.2 กองทุนเพ่ือความม่ังค่ังแหงชาติ (sovereign 
wealth funds enterprises)
  กองทุนน้ีพัฒนาจากการที่กองทุนที่มีรัฐเปน
เจาของเติบโตขยายแหลงการลงทุนเพิ่มขึ้น กอใหเกิดกองทุน
เพื่อความมั่งคั่งแหงชาติ โดยมีสมาชิกกองทุนเปนนักลงทุน
ทั่วโลกมิใชเพียงกองทุนที่มีรัฐใดรัฐหนึ่งเปนเจาของเทานั้น 
เมื่อเกิดแหลงรวมเงินทุนจากทั่วโลก การบริหารจัดการจึงมี
ความสําคัญยิ่งเพราะกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจระดับ
โลก ในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) กองทุนเพื่อความมั่งคั่งแหง
ชาตินี้มีเงินลงทุนจากทั่วโลกถึง 30,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับประเทศผูลงทุนสําคัญ ไดแก จีน รัสเซีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ญี่ปุน เยอรมนี ฝรั่งเศส เปนตน โดยฝรั่งเศสและ
เยอรมนีมีความเห็นตรงกันวากองทุนดังกลาวมีความสําคัญ
ตอนักลงทุนทั่วโลกหากกองทุนเหลาน้ีไมมีการกํากับกิจการ
ที่ดีภายใตมาตรการตรวจสอบที่รัดกุมเหมาะสม ก็ควรตอง
มีการประเมินการลงทุน ผลกระทบและประสิทธิภาพใน
การจัดการกองทุน รวมถึงผลการดําเนินกิจการ อันจําเปน
ตองมีแนวปฏิบัติที่ดีใชพัฒนาแนวปฏิบัติในการลงทุนตอไป
เพ่ือใหกองทุนถูกตรวจสอบได สมาชิกในกองทุน เชน เยอรมนี
ก็ประสงคใหนําแนวทางพัฒนาการลงทุนใหตรวจสอบ
ประเมินผลไดดังกลาวมาใชกับกองทุนท่ีมีรัฐเปนเจาของ
ภายในเยอรมนีดวย แตอังกฤษและเนเธอรแลนดยังไมมี
ความชัดเจน สวนรัสเซียก็มีการกํากับดูแลกองทุนที่รัฐเปน
เจาของท่ีมาลงทุนระหวางประเทศผานกองทุนเพ่ือความ
มั่งคั่งนี้ โดยมีขอกําหนดหามมิใหลงทุนจนทําใหมีอํานาจ
ครอบงํากิจการหรือบริหารกิจการยุทธศาสตร อันถือเปน
กิจการดานความมั่นคงของรัสเซีย สําหรับสหรัฐอเมริกามี
แนวโนมที่จะมิใหกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแหงชาตินี้ ลงทุนใน
สหรัฐอเมริกาเกินกวารอยละ 5 ของเงินกองทุนระหวางประเทศ
สวนแคนาดาในป ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ไดออกแนวปฏิบัติ
ทางการลงทุนตางประเทศของกองทุนรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐเปน
เจาของที่ออกไปลงทุนระหวางประเทศ การออกมาตรการ
ตางๆ ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองมิใหการลงทุนจาก
ตางประเทศมีผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจในประเทศ 
(United States Government Accountability Offi ce 
(GAO), 2008)

  ทั้งนี้ แมกองทุนดังกลาวมิไดมีเจตนาลงทุนเพื่อเขา
บริหารกิจการแตมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนและรับผล
ตอบแทนเปนผลกําไรไปจัดสรรคืนใหกับผูลงทุนเทานั้น 
ตางกับการลงทุนในกิจการระหวางประเทศที่ผูลงทุนจะ
จัดสรรและวางรูปแบบธุรกิจเพื่อเขาบริหารหรือเพ่ือเปน
เจาของกิจการโดยใหสามารถบริหารกิจการระหวางประเทศ
ไดและบางกรณีก็แตงตั้งผูแทนไปเปนผูบริหารกิจการที่ไดไป
ลงทุนในตางประเทศอีกดวย 
 2. การจัดการลงทุนโดยผูประกอบกิจการจาก
ตางประเทศเพื่อความเปนเจาของกิจการ และการบริหาร
กิจการ
 เจตนารมณการจัดการการลงทุนในตางประเทศของ
ผูลงทุนจากตางประเทศที่จะทําใหเกิดประโยชนจากการ
ลงทุนอยางสําคัญ คือ การที่ผูลงทุนจากตางประเทศมีอํานาจ
ในการบริหารกิจการโดยบริษัทแม (parent company) 
ในตางประเทศจะสงตัวแทนมาเปนกรรมการหรือผูบริหาร
กิจการ ซึ่งอาจทําใหตัวแทนผูถือหุนจากตางประเทศนั้นเปน
กรรมการคนเดียวหรือหลายคน ทั้งอาจมีสวนรวมเปนคณะ
กรรมการของนิติบุคคลน้ันท่ีมีอํานาจในการบริหารกิจการ 
หรืออาจแตงต้ังเปนกรรมการผูจัดการมีอํานาจบริหาร
กิจการไดดวย ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางผูถือหุนหรือจํานวน
การลงทุนตามสัดสวนที่ถือหุน ดังนั้น ในการดําเนินธุรกิจโดย
ปกติสําหรับนิติบุคคลสัญชาติไทยจะจดทะเบียนที่กระทรวง
พาณิชย และจะกําหนดอํานาจบริหารจัดการไวตามหนังสือ
รับรองบริษัทและเอกสารใบหุนที่แสดงสัดสวนการลงทุน
ตามจํานวนหุนท่ีระบุไว แตก็ยอมไมเพียงพอท่ีรัฐจะตรวจสอบ
ทราบถึงผูมีอํานาจบริหารกิจการหรือผูเปนตัวการที่แทจริง
ได ทั้งนี้ แมในทะเบียนหุนกําหนดจํานวนสัดสวนหุนของ
ผูลงทุนสัญชาติไทยจํานวนมากกวาผูลงทุนจากตางประเทศ 
แตผูถือหุนสัญชาติไทยอาจมิไดเปนผูบริหารกิจการก็ได 
ดังนั้น ในกรณีการตรวจสอบอํานาจความเปนเจาของตาม
รายช่ือผูถอืหุนทีจ่ดทะเบียนตามสัดสวน    จาํนวนหุนจงึไมอาจ
พิสูจนทราบอํานาจในการบริหารกิจการไดตามความเปนจริง
ประเด็นนี้มีการวิเคราะหและสนับสนุนเรื่องรูปแบบการ
ถือหุ นจากการศึกษาขอมูลบริษัทจํานวน 200 แหง ใน
สหรัฐอเมริกาที่มิใชบริษัทประกอบกิจการดานการเงิน 
การวิเคราะหนี้เริ่มมีมาตามแนวคิดของ Berle และ Means 
ในชวงป ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) อธิบายถึงวิธีการแบงแยก
เรื่องอํานาจการควบคุมกิจการ คือ การมีอํานาจในการเลือก
กรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ มิไดหมายความเพียงวา
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มีสิทธิที ่จะเลือกกรรมการบริหารเทานั ้น แตการควบคุม
กิจการสามารถกระทําผานอํานาจในการออกเสียงสวนใหญ
ลงมติผานกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยผูมีอํานาจบริหาร 
หรือลงมติตามที่ไดทํานิติกรรมตกลงกันไวในสัญญาผูถือหุน 
(Shareholders Agreement) เปนตน (Bagwell & Staiger, 
1999) ในประเด็นที่ผูลงทุนจากตางประเทศไมตองถูกตรวจ
สอบ การมอบอํานาจในการตั้งตัวแทนเพื่อมาบริหารกิจการ
ในประเทศที่รับการลงทุน หรือผูบริหารที่เปนตัวแทนจาก
ตางประเทศมีรายรับอื่นใดในตางประเทศนอกเหนือจาก
รายรับในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมิไดมีกฎหมาย
กําหนดใหผูรับจดทะเบียนนิติบุคคลมีหนาท่ีตองตรวจสอบ
ประเด็นเหลานั้น 
 ในกรณีดังกลาวมีกฎหมายกําหนดไว ในพระราช-
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
กําหนดคําจํากัดความของคนตางดาวไว ดังนี้
 “คนตางดาว” หมายความวาบุคคลธรรมดาซ่ึง
 (๑) ไมมีสัญชาติไทย
 (๒) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
 (๓) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมี
ลักษณะดังตอไปน้ี
   (ก) นิติบุคคล ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลน้ันถือโดยบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของ
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
   (ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ 
ที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคล
ตาม (๑)
 (๔) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุน
อันเปนทุนตั้งแตกึ่งหน่ึงของนิติบุคคลน้ันถือโดยบุคคลตาม 
(๑) (๒) หรือ (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
  เพื่อประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของ
บริษัทจํากัดที่มีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคน
ตางดาว เวนแตจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น
 อีกทั้งกฎหมายไทยถือวาผูถือหุนท่ีไมมีสัญชาติไทยมี
สถานที่ทํางานเปนถิ่นที่อยูได เชน กรณีภูมิลําเนาของผูถือหุน
ตามที่จดทะเบียนสถานประกอบการก็ถือเปนภูมิลําเนาใน
ไทยของผูถือหุนไมมีสัญชาติไทย เปนตน ทั้งนี้ การที่ผูบริหาร
จากตางประเทศมีภูมิลําเนาในไทยจึงเปนกรณีปกติในทาง
ปฏิบัติถือถิ่นที่อยูตามสถานที่ทํางานดวย อนึ่ง มีนักวิชาการ
เห็นวาการที่ผูประกอบการหรือผูลงทุนจากตางประเทศ 

มีภูมิลําเนาในตางประเทศจะไมกอประโยชนสูงสุดใน
ประเทศไทยเพราะจะสงกลับกําไรไปยังภูมิลําเนาในตาง
ประเทศหรือในกรณีการกอหนี้สิน หรือมีการกระทําความผิด
โดยผูประกอบการท่ีไมมีสัญชาติไทยและมิไดมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทยตองใชหลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี
บุคคล รวมถึงการกระทําผิดทางอาญาซึ่งอยูภายใตกฎหมาย
ของรัฐเจาของสัญชาติของผูลงทุนจากตางประเทศนั้น 
บางกรณีตัวแทนท่ีแตงตั้งโดยผูลงทุนจากตางประเทศมี
การกระทําผิดในประเทศที่รับการลงทุนแตตัวการผูสั่งการ
ใหเกิดการกระทําความผิดขึ้นมีภูมิลําเนาในตางประเทศ จึง
ยากที่จะติดตามตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได เพราะกฎหมาย
และศาลที่จะบังคับอยูภายใตกฎหมายและศาลของรัฐตาง-
ประเทศท่ีบุคคลผูเปนตัวการน้ันมีภูมิลําเนามิใชศาลไทย 
อยางไรก็ดี นิติสัมพันธระหวางนิติบุคคลในตางประเทศซึ่ง
จดทะเบียนถือหุนภายใตกฎหมายไทยเปนนิติบุคคลไทย
ถาหากมีผูถือหุนไมมีสัญชาติไทย กฎหมายไดจํากัดใหถือหุน
ไดไมเกินกวารอยละ 49 ของหุนทั ้งหมดและผูถือหุ นผู มี
สัญชาติไทยมีหุ นมากกวาคือรอยละ 51 ของหุ นทั ้งหมด
ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542
 อยางไรก็ตาม แมผูลงทุนจากตางประเทศถือหุนไม
มากกวาผูถือหุนคนไทย แตผูลงทุนจากตางประเทศอาจมี
อํานาจเหนือกิจการควบคุมบริหารได ซึ่งอาจเปนการปดบัง 
หรือการใชอ ํานาจโดยผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ โดย
สามารถครอบงํากิจการของนิติบุคคลไทยโดยใชอํานาจ
ในการบริหารใหสามารถดําเนินกิจการใด หรือในการ
พิจารณาจายเงินปนผล หรือในการตัดสินใจการลงทุน ซึ่ง
กําหนดอํานาจเหนือกิจการไวภายใตสัญญาขอตกลงระหวาง
ผูถือหุนท่ียินยอมใหสิทธิผูลงทุนจากตางประเทศในการ
บริหารกิจการได ซึ่งกรณีดังกลาวเกิดขึ้นไดมีเหตุผลหลาย
ประการ เชน ผูลงทุนจากตางประเทศ หรือตัวแทนที่ไดรับ
การแตงตั้งโดยผูถือหุนจากตางประเทศมีความเหมาะสมที่
จะบริหารกิจการ เพราะผูลงทุนจากตางประเทศมีเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใชบริหารกิจการในประเทศ หรือมีประสบการณ
ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจนั้นมากกวาผูถือหุนหรือ
ผูบริหารไทย หรือเปนเหตุผลในการหลบเลี่ยงจากการถูก
ตรวจสอบภายใตการควบคุมโดยรัฐที่รับการลงทุน ซึ่งอาจ
เปนเพราะผูลงทุนจากตางประเทศอาจมีผลประโยชนทับซอน
หรือตองการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย หรอืมลีกัษณะตองหามมใิหประกอบกิจการ     เปนตน 
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 จากกรณีที่ผูลงทุนจากตางประเทศมอบหมายตัวการ
ใหมาบริหารกิจการน้ีกฎหมายไทยก็มิไดถือวามีความผิด
เพราะกฎหมายมิไดกําหนดใหผูกํากับดูแลหรือผูเกี่ยวของ
ตองคํานึงถึงการตรวจสอบสัญชาติ การมอบอํานาจจาก
ตางประเทศ หรือตัวการที่แทจริง หรือภูมิลําเนาของผูลงทุน
จากตางประเทศ รวมถึงมิไดกําหนดใหตรวจสอบขอตกลงใน
การใหอํานาจการบริหารกิจการกับตัวแทนจากตางประเทศ
หรือผูแทน นอกจากจะพิจารณาไปตามเอกสารที่ไดนําเสนอ
เพื่อจดทะเบียนขอบังคับไวกับกระทรวงพาณิชยเทานั้น 
ดวยเหตุนี้กฎหมายไทยจึงมิอาจบังคับลงโทษผูถือหุนจาก
ตางประเทศผูเปนตัวการในการลงทุน กรณีหากมีการกระทํา
ผิดกฎหมาย หรือกรณีบังคับกับทรัพยสิน หากมีหนี ้สิน
เพราะเกิดมีภาระความรับผิดตกอยูกับนิติบุคคลสัญชาติไทย
และกรรมการผูบริหารที่เปนผูรับผิดชอบในการดําเนิน
กิจการ ดวยกฎหมายไทยมิไดกําหนดใหผูมีอํานาจในการรับ
จดทะเบียนนิติบุคคลจะตองตรวจสอบไปถึงตัวการตางชาติ
เชนน้ันได (ลาวัณย ถนัดศิลปกุล, 2553)
 สําหรับการศึกษาเรื่องแนวทางในการจัดการลงทุน
เพื ่อการบริหารกิจการนี ้ เห็นควรแบงเปนสองสวน   คือ 
แนวทางจัดการลงทุนเพื่อการใชอํานาจในการบริหารกิจการ
โดยตรงและแนวทางจัดการลงทุน เพ่ือบริหารกิจการโดยออม
อันเปนรูปแบบการบริหารงานตามท่ีกฎหมายกําหนดให
ทําไดโดยชอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้
 2.1 แนวทางจัดการลงทุนเพ่ือการบริหารกิจการ
โดยตรง (direct management investment)
 การจัดการลงทุนระหวางประเทศเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการบริหารกิจการในประเทศที่ไปลงทุนไดนั้น มีการ
จัดการภายในของผูลงทุนตามนโยบายของผูลงทุนจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ดี วิธกีารจัดการลงทุนจากตางประเทศ
อาจไมมีความชอบธรรมในประเทศที่รับการลงทุน ดังนั้น
การสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศจึงจําเปนตอง
พิจารณารูปแบบการลงทุนเพื่อใหสามารถกํากับดูแลกิจการ
และสนับสนุนการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การ
จัดการลงทุนจากตางประเทศเพ่ือใหมีอํานาจบริหารกิจการ
นั้นสามารถจัดวางแนวทางได 4 รูปแบบ คือ การบริหาร
กิจการโดยใชสิทธิของผูถือหุน การบริหารกิจการโดยใชสิทธิ
ในการออกเสียง การบริหารกิจการโดยใชสิทธิในการแตงตั้ง
ผูบริหาร  และการบริหารกิจการโดยใชสิทธิในการเปนเจาของ
กิจการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.1.1 การบริหารกิจการโดยใชสิทธิของผูถือหุน
(right of shareholders)
  การบริหารกิจการโดยใชสิทธิตามสัดสวนการ
ถอืหุน    ถอืเปนสทิธทิีผู่ถอืหุนทีไ่ดรบัอาํนาจบรหิารกจิการตาม
กฎหมายภายในประเทศที่รับการลงทุนเพราะมีความชัดเจน
สอดคลองกับจํานวนหุนที่จดทะเบียนไว จึงมีอํานาจในการ
แตงตั้งผูบริหารกิจการตามสัดสวนจํานวนหุนโดยผูถือหุน
จากตางประเทศอาจเขามาบริหารกิจการเปนกรรมการใน
นิติบุคคลในประเทศที่ตนไปลงทุน หรือมีนโยบายในการ
บริหารงานแบบรวมศูนยโดยสงตัวแทนมาเปนกรรมการเพื่อ
บริหารงานจากประเทศตน ซึ่งเปนอํานาจที่เปนการบริหาร
กิจการโดยตรงตามปกติ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพบไดตาม
เอกสารท้ังทางกฎหมายและทางปฏิบัติที่อาจมิไดมีสัญญา
หรือขอตกลงใดท่ีขัดตอกฎหมายนอกเหนือจากจํานวนหุน 
และใบหุนตามที่จดทะเบียนนั้น 
  ในสวนความรับผิดและการจํากัดความรับผิดก็
เปนไปตามที่กฎหมายของประเทศที่รับการลงทุนกําหนด
เชนกัน โดยผูบริหารที่เปนตัวแทนของผูถือหุนที่สงมาจาก
ประเทศผู ลงทุน (expatriate manager: expat หรือ 
assignee หรือ seconder) นั ้น สวนใหญจะเปนผู ไมมี
สัญชาติไทยท่ีไดรับคัดเลือกเพราะเคยทํางานใหบริษัทแม
มากอน แตเมื่อโอนยายมาทํางานที่บริษัทในเครือ เรียกวา 
secondment และผูนั้นจะไดรับผลตอบแทนจากบริษัทแม
เพิ่มเติมดวยโดยอาจเพ่ิมจากเงินเดือนและคาใชจายอ่ืน 
และอาจมิไดเปดเผยรายไดในสวนนี้เพราะเปนการชําระคา
ตอบแทนใหกับตัวแทนจากตางประเทศในประเทศของผูรับ
การลงทุน นอกจากนี้ ผูลงทุนจากตางประเทศยังสามารถ
บริหารกิจการโดยใชอํานาจในการกําหนดใหเปนผูมีสิทธิใน
การออกเสียงบริหารกิจการตามคําส่ังผูถือหุนจากตางประเทศ
ไดอีกดวย 
  2.1.2 การบริหารกิจการโดยใชสิทธิในการ
ออกเสียง (voting’s right)
  กรณีน้ี เปนสิทธิของผูถือหุนจากตางประเทศ ซ่ึงได
รับจากการลงทุนในฐานะผูถือหุนในนิติบุคคลในการบริหาร
กิจการอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งแยกอํานาจในการออกเสียงออก
จากอํานาจความเปนเจาของกิจการ และอํานาจในการรวม
บริหารลงมติของผูถือหุนตามสิทธิ สวนผลของการบริหาร
กิจการขึ้นอยูกับคะแนนเสียงขางมากตามจํานวนหุนที่ลงทุน 
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
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มาตรา 107 เรื่องคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน แตหาก
มีขอตกลงการใชสิทธิออกเสียงอันเปนสัญญาระหวางผูถือ
หุนจะไมตองคํานึงถึงสัดสวนการถือหุนตามที่ไดจดทะเบียน
ใบหุนไว และอาจไมจําเปนตองมีหุนในจํานวนสัดสวนที่จะมี
สิทธิในการออกเสียงขางมาก เพียงมีขอตกลงใหผูถือหุนใด
มีอํานาจในการบริหารกิจการหรือในการกําหนดทิศทางการ
ลงทุนของบริษัท หรือกําหนดนโยบายอื่นใดที่สําคัญ สุดแลว
แตขอตกลงระหวางผูถือหุนกําหนดไว ขอตกลงดังกลาวอาจ
เปนเพราะมีเหตุที่ผูถือหุนฝายหน่ึงตองตอบแทนใหเพราะ
การใหกูยืมของผูถือหุนชาวตางประเทศ หรือเพราะเหตุใน
การทําสัญญาค ําประกันในการออกหุนเพิ ่มทุน (equity 
fi nancing) หรือขอตกลงดานการโอนถายทอดเทคโนโลยี 
หรือการแลกเปล่ียนหุนในบริษัทผูลงทุนจากตางประเทศ
กับหุนภายในบริษัทที่รับการลงทุน หรือดวยการใหบริษัท
ในประเทศท่ีรับการลงทุนไดรับสิทธิพิเศษจากตางประเทศ
ประการใดประการหนึ่ง เชน ใชสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 
หรือเพื่อประโยชนในการใชชื่อเสียงของผูลงทุนจากตาง-
ประเทศ หรือการรวมลงทุนตางตอบแทนในประเทศอื่น ซึ่ง
เปนกรณีที่นิยมปฏิบัติ หรือรวมลงทุนกันไปจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษัทที่เกาะของบางประเทศท่ีใหสิทธิปลอดภาษีกับผูลงทุน
จากตางประเทศ เปนตน 
  “ในปจจุบันมีบริษัทจํานวนมากนิยมไปจด-
  ทะเบียนในประเทศที ่ไมตองเสียภาษี หรือที ่
  เรียกวา Tax Heaven ซึ่งมีเกาะบริติชเวอรจิ้น 
  (British Virgin Island) เปนที่ที่ไดรับความนิยม
  มากที่สุดแหงหนึ่ง 
   เกาะบริติชเวอรจิ้นเปนอาณานิคมของ
  ประเทศสหราชอาณาจักร โดยอยูหางจากเกาะ
  ยูเอสเวอรจิ้นเพียง 2-3 ไมล จึงใชสกุลเงินเหรียญ
  สหรัฐฯ เกาะบริติชเวอรจ้ินเปนเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเพียง
   153 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรแคเพียง
  สองหมื่นกวาคนเทานั้น รายไดประชาชาติกวา 
  90% มาจากภาคบริการ และสวนใหญก็คือมา
  จากการทองเที่ยว 
   ตั้งแตป พ.ศ. 2528 รัฐบาลบริติชเวอรจิ้น
  ไดเสนอธุรกิจบริการรับจดทะเบียน (Offshore 
  Registration) ใหกับบริษัทที่ตองการจัดตั้งขึ้น
  ในเกาะนี้ โดยที่การดําเนินธุรกิจจริงอาจอยูที่ใด
  ก็ได ตอมาในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลบริติชเวอรจิ้น 
  ไดมีการออกพระราชบัญญัติคุ มครองการ
  ตรวจสอบกรณกีระทาํผดิกฎหมาย      ซึง่รวมถึงการ

  คุมครองการตรวจสอบสินทรัพยจากการฟองรอง
  คุมครองการเก็บความลับ และที่สําคัญที่สุด คือ 
  ชวยลดภาษีเพราะไมมีการเก็บภาษีทองถิ่นและ
  อากรแสตมป นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการดาน
  การเงินตางๆ ทําใหสามารถดึงดูดบริษัทตางชาติ
  เขามาตั้งบริษัทบทเกาะน้ีไดเปนจํานวนมาก 
  (ตัวเลขสิ้นป 2543 มีประมาณ 400,000 ราย)” 
  (สมชนก (คุมพันธุ) ภาสกรจรัส, 2556)
  ทั้งนี้ บางกรณีการดําเนินการจดทะเบียนในตาง-
ประเทศท่ีปลอดภาษีดังกลาว อาจมีกฎหมายในประเทศท่ีรับ
การลงทุนไมอนุญาตใหทําได แตหากมีการปกปดการกระทํา
ดวยการตกลงกันในระหวางผูถือหุนก็จะไดสิทธิประโยชน
เหนือกฎหมายภายในของประเทศที่รับการลงทุน ซึ่งการ
กระทําเชนนี้ขัดตอกฎหมายของประเทศท่ีรับการลงทุนอยาง
ชัดเจน ตัวอยางเชน กรณีที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑในการถือหุนไขวใน
ประเด็นสําคัญ คือ มาตรา 57 วรรค 1 บริษัทจะกําหนดขอ
จํากัดใดในการโอนหุนมิได เวนแตขอจํากัดนั้นจะเปนไปเพื่อ
รักษาสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย 
หรือเพ่ือเปนการรักษาอัตราสวนการถือหุนสัญชาติไทยกับ
ผูถือหุนมิใชสัญชาติไทย ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบการทําสัญญาระหวางผูถือหุนสัญชาติไทยกับ
ผูถือหุนท่ีมิไดมีสัญชาติไทยประกอบกับขอสัญญาระหวาง
ผูถือหุนอาจจะมีขอตกลงท่ีหามเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม
อีกดวย ดังนั้น เห็นไดวาเมื่อมีขอกฎหมายกําหนดแตมิไดมี
การตรวจสอบยอมจะไมสามารถทราบถึงพฤติกรรมใดที่
ขัดตอกฎหมายได
  นอกจากการลงทุนดังกลาว ยังมีการลงทุนเพื่อ
การบริหารกิจการเพื่อใหมีสิทธิในการแตงตั้งผูบริหารกิจการ
อีกดวย
  2.1.3 การบริหารกิจการโดยใชสิทธิในการ
แตงตั้งผูบริหาร (executives appointment’s right)
  การบริหารกิจการโดยไดรับสิทธิแตงตั้งผูบริหาร
กิจการนี้เปนสิทธิที่ไดรับอํานาจทางนิติกรรมอีกประเภท
หนึ่งที่ใชขอตกลงนอกเหนือจากอํานาจในการเปนเจาของ
หรืออํานาจตามจํานวนหุนที่ลงทุน กรณีนี้จึงไมตองคํานึงถึง
จํานวนสัดสวนการถือหุ น ไมวาจะมีหุ นจํานวนสวนใหญ
เพียงใดเพราะการบริหารกิจการไดรับสิทธิภายใตสัญญา 
เม่ือมีสิทธิในการแตงต้ังผูบริหารซ่ึงเปนตัวแทนท่ีมีอํานาจ
ในการกระทําการแทนผูถือหุนจากตางประเทศ ผูกระทํา
การแทนดังกลาวมีความรับผิดตอตัวการตามหลักกฎหมาย



21    ปที่ 36 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2559

ตัวการตัวแทน    รวมถึงตัวแทนยอมความรับผิดในฐานะผูบริหาร
กิจการภายใตกฎหมายของประเทศที่รับการลงทุนและความ
รับผิดของกรรมการดังกลาวยอมไมสามารถสงตอใหตัวการ
ผูมอบอํานาจตองรับผิดรวมกับตัวแทนไดเพราะบางกรณี
เปนความรับผิดเฉพาะตัว เชน ความรับผิดทางอาญาตาม
กฎหมายแรงงาน หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เปนตน แตแมวา
เปนความรับผิดรวมกันการที่ตัวการมิไดเปดเผยชื่อ ยอม
ทําใหไมสามารถนําตัวมารับผิดในประเทศที่รับการลงทุนได
อยางไรก็ดี การบริหารกิจการโดยตรงในกรณีอื่นนั้น ยังมี
กรณีบริหารกิจการโดยใชอํานาจสิทธิตามความเปนเจาของ
กิจการอีกดวย 
  2.1.4 การบริหารกิจการโดยใชสิทธิในการเปน
เจาของกิจการ (right of ownership)
  การบริหารกิจการโดยใชอํานาจตามสิทธิในการ
เปนเจาของกิจการ กรณีนี้เปนสิทธิที่สามารถบริหารกิจการ
โดยอาจเปนกิจการของครอบครัว หรือเปนผูมีสิทธิในการ
แตงตั้งผูบริหารกิจการสวนใหญ หรือมีสิทธิผูถือหุนรายใหญ 
ดังเทียบเคียงคําจํากัดความในกฎหมายตามประกาศคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เรื่องการกําหนดลักษณะและมาตรการกํากับ
ดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุนไขว และการครอบงํา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2558 ซึ่งเปน
กฎหมายกํากับดูแลเฉพาะกิจการ กลาวคือ
  “ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา  ผูถือหุนใน
  ผูรับใบอนุญาตเกินกวารอยละ 10 ของจํานวน
  หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูรับใบอนุญาต 
  การถือหุนดังกลาว ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที ่
  เกี่ยวของดวย 
  สิทธิของผูถือหุนรายใหญที่ออกเสียงเพื่อบริหาร
กิจการน้ีอาจมีไดโดยมิไดคํานึงถึงจํานวนสัดสวนการถือหุน 
แตคํานึงถึงขอตกลง ขอสัญญาหรือนิติกรรมที่ไดตกลงกันไว
ระหวางผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนจึงอาจเปนผูบริหารกิจการ
หรือไมก็ได หรือเปนเจาของกิจการตามสัดสวนที่ตองรับผิด
ตามกฎหมายก็เปนได อยางไรก็ดี ท่ีกลาวมาน้ันเปนการบริหาร
กิจการโดยตรง ยังมีวิธีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบที่สามารถ
บริหารกิจการโดยออมอีกดวย 
 2.2 การบร ิหารก ิจการโดยอ อม  ( ind i rect 
management tools)
 การบริหารกิจการโดยออมมีไดหลายกรณี ภายใต
นิติกรรมสัญญา เชน การทําสัญญากู  สัญญาค ําประกัน 
สัญญาถือหุนไขวบริษัทกัน หรือสัญญาอื่นใดที่ตกลงกันให
ฝายหนึ่งมีอํานาจในการบริหารกิจการไดตามสัดสวนหุนของ

บริษัท ดังเทียบเคียงคําจํากัดความในกฎหมายไดตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เรื่องการกําหนดลักษณะและมาตรการ
กํากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ นไขว และการ
ครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2558 
ซึ่งเปนกฎหมายกํากับดูแลเฉพาะกิจการ กลาวคือ
 คําจํากัดความ “บริษัทใหญ” ภายใตประกาศดังกลาว
กําหนดวา
 “บริษัทใหญ หมายความวา บริษัทใหญ ที่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
  (ก) บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในผูรับ
 ใบอนุญาต  
  (ข) บริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัท
 ตาม (ก)
  (ค) บริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัท
 ตาม (ข) ตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการมีอํานาจ
 ควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ทั้งนี้ การมีอํานาจ
 ควบคุมกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหนับรวมหุน
 ที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย”

 คําจํากัดความ “บริษัทยอย” ภายใตประกาศดังกลาว
กําหนดวา
 “บริษัทยอย หมายความวา บริษัทที ่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
  (๑) บริษัทที่ผูรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุม
 กิจการ
  (๒) บริษัทที ่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุม
 กิจการ
  (๓) บริษัทที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของ
 บริษัทตาม (ข) ตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู
 ภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
 ทั้งนี้ การมีอํานาจควบคุมกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 
ใหนบัรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย”

 คําจํากัดความ “บริษัทรวม” ภายใตประกาศดังกลาว
กําหนดวา
 “บริษัทรวม หมายความวา บริษัทที่ผูรับใบอนุญาต
หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวม ตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทแตไมถึง
ระดับที่จะมีอํานาจควบคุม นโยบายดังกลาวและไมถือเปน
บริษัทยอยหรือกิจการคารวม
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  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือบริษัทยอยถือหุน
 ไมวาโดยตรงหรือโดยออมรวมกันตั้งแตรอยละ ๒๕ 
 แตไมเกินรอยละ ๕๐ ของจํานวนสิทธิออกเสียง
 ทั้งหมดของบริษัทใหสันนิษฐานไวกอนวาผูรับใบ
 อนุญาตหรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวม
 ตัดสินใจตามวรรคหนึ่งเวนแตพิสูจนใหเห็นเปนอยาง
 อื่น หรือมีผูใชอํานาจควบคุมกิจการหรือมีผูเกี่ยวของ
 กับผูถือหุนที่มีอํานาจดังกลาวกรณีเชนนี้ผูกํากับดูแล
 และบุคคลอื่นจะไมอาจทราบรายละเอียดของขอ
 ตกลงในการบริหารกิจการได” 

 คําจํากัดความ “ผูเก่ียวของ” ภายใตประกาศดังกลาว
กําหนดวา
 “ผูเกี่ยวของ หมายความวา บุคคลหรือหางหุนสวนที่
 มีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
 ดังนี้
  คูสมรสของผูถือหุนดังกลาว, บุตรที่ยังไมบรรลุ
 นิติภาวะของผูถือหุนดังกลาว, หางหุนสวนสามัญซึ่ง
 ผูถือหุนดังกลาว หรือบุคคลใน (ก) หรือ (ข) เปน
 หุนสวน, หางหุนสวนจํากดัทีบ่คุคลดังกลาวหรือบุคคล
 ตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความ
 รับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มี
 หุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของหุนทั้งหมดของ
 หางหุนสวนจํากัด
  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ของผู 
 ถือหุนดังกลาว หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหาง-
 หุนสวนตาม (ค) หรือหางหุนสวนตาม (ง) ถือหุน
 รวมกันเกินกวารอยละ ๓๐ ของจํานวนหุนที่จําหนาย
 ไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
  นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจใน
 การจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล”
 
 หากจะตองการทราบขอตกลงในกรณีดังกลาวขางตน
จําเปนตองสามารถเขาถึงรายละเอียดขอตกลงในสัญญา 
จึงสามารถเขาใจถึงเจตนารมณที่อําพรางไวดวยเหตุผลบาง
ประการ เชน ปองกันมิใหมีการกํากับดูแล หรือตองการปกปด
เพื่อมิใหประเทศที่รับการลงทุนลวงรูเทาทันการวางแผน
ธุรกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้ การบริหารกิจการโดยการถือหุน
โดยออมยอมมีวัตถุประสงคที่จะนําประโยชนใหกับผูลงทุน
จากตางประเทศ อันเปนประเด็นที่ตองใชการตรวจสอบ จึง
จะสามารถกํากับดูแลใหสอดคลองกับที่กฎหมายในประเทศ

ที่รับการลงทุนกําหนด ทั้งนี้ สามารถแบงการบริหารกิจการ
โดยออมได 3 กรณี คือ การบริหารกิจการโดยใชสัญญากูเงิน 
การบริหารกิจการโดยใชสัญญาคําประกัน และการบริหาร
กิจการโดยใชสัญญาใหสิทธิผูถือหุน ดังนี้
  2.2.1 การบริหารกิจการโดยใชสัญญากูเงิน 
(loan agreement)
  การบริหารกิจการโดยใชสัญญากูเงิน กรณีนี้เปน
ขอตกลงกันในสัญญากูเงิน หรือในสัญญาระหวางผูถือหุน
เกี่ยวพันกับสัญญากูเงิน เพื่อใหอํานาจควบคุมกิจการเทียบ
เคียงคําจํากัดความไดตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เรื่อง
การกําหนดลักษณะและมาตรการกํากับดูแลการควบรวม
กิจการ การถือหุนไขว และการครอบงํากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนกฎหมายกํากับดูแล
เฉพาะกิจการเทานั้น กลาวคือ
  “อํานาจควบคุมกิจการ หมายความวา การมี
  ความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้ 
  การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกวา
  รอยละ 50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
  บริษัทนั ้น, การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียง
  สวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไมวา
  โดยตรงหรือโดยออม หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด, 
  การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอน
  กรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด
  ไมวาโดยตรงหรือโดยออม” 
  ทั้งนี้ อาจเปนกรณีใหสิทธิกับผูใหกูสามารถใช
อํานาจควบคุมคะแนนเสียงในการบริหารกิจการ ควบคุมการ
แตงต้ังถอดถอนกรรมการท้ังหมดหรือบางสวน การเขาบริหาร
กิจการในสวนสําคัญที่ใชเงินลงทุนสูง หรือตกลงใหสิทธิ
ผูถือหุนจากตางประเทศที่เปนผูใหกูสามารถแตงตั้งผูบริหาร 
หรือตกลงวาจะใหผู ใหกู  มีสิทธิออกเสียงลงมติในกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือมีสิทธิโตแยงคัดคานการดําเนินกิจการของ
บริษัท กรณีเหลานี้เปนการบังคับใชอํานาจการใหกูเงินและ
ไดอํานาจเพิ่มเติมจากการกูเงินปกติ เปนการตกลงทางแพง
ตามกฎหมายไทย เมื่อผูกูเงินตองการจูงใจผูใหกูเพื่อตกลง
เขาทําสัญญากูเงิน ผูกูก็อาจทําความตกลงใหสิทธิผูใหกูโดย
มีขอกําหนดใหผูใหกูเขาบริหารกิจการท้ังหมดหรือบางสวน
ดวย 
  กรณีเชนนี้มิไดเปนตัวแทนหรือตัวการ แตนิติ
สัมพันธเปนผูใหกูกับผูกู โดยผูใหกูอาจไดรับการตอบแทน
สิทธิจากการใหกู โดยไดรับสิทธิในการบริหารกิจการของผูกู
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ในกรณีใดกรณีหนึ่งดวย เชน การที่ผูใหกูใหดอกเบี้ยตําหรือ
ไมตองเสียดอกเบี้ยในการกูเงิน เปนตน และสัญญานี้มิใช 
สัญญาใหสิทธิผูถือหุน (shareholders agreement) แต
เปนสัญญากู ซึ่งไมอาจมีใครทราบรายละเอียดขอตกลงใน
การบริหารกิจการไดหากมิไดมีการเปดเผย นอกจากการเขา
ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญากูทุกฉบับ รวมถึงตรวจสอบ
ขอสัญญาใดที่เกี่ยวของกับกรณีการจัดหาเงินลงทุนระหวาง
ประเทศแลว (fi nancing for multinational corporations) 
ยังมีการลงทุนในรูปแบบการเสนอขายหุนกูในตางประเทศ 
เชน Euro-Credits Eurobond Foreign Bond หรือการ
เสนอขายหุนกูในตางประเทศโดยใชสกุลเงินของประเทศท่ี
นําออกเสนอขาย เชน บริษัทญี่ปุนออกหุนกูเพื่อนําออกขาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใชเงินดอลลารสหรัฐฯ อนึ่ง 
หุนกูตางประเทศใดก็ตามที่นําออกขายในประเทศสหรัฐ-
อเมริกา เรียกวา “แยงกี้บอนด” (yankee bond) หรือหุนกู
ตางประเทศที่นําออกขายในประเทศญี่ปุน เรียกวา “ซามูไร
บอนด” (samurai bond) สวนหุนกูตางประเทศท่ีนําออกขาย
ในสหราชอาณาจักร เรียกวา “บุลดอกสบอนด” (bulldogs 
bond) หรือ Cross Listing เปนตน (Bagwell & Staiger, 
1999)  
  2.2.2 การบริหารกิจการโดยใชสัญญาคํ า
ประกัน (suretyship agreement)
  การบริหารกิจการโดยใชสัญญาคําประกันนี้ 
ทําใหรายละเอียดในสัญญาคําประกัน มีขอตกลงในการให
สิทธิในการบริหารกิจการ ดวยเหตุที่ไมมีผูใดจะตองการตรวจ
สอบรายละเอียด เชน กรณีบริษัทแมทําสัญญาคําประกันให
บริษัทในประเทศที่รับการลงทุนโดยอาจมีขอตกลง ใหสิทธิ
บริษัทแมหรือผูแทนบริษัทแมจากตางประเทศในการบริหาร
กิจการนอกเหนือจากการทําสัญญาคําประกันการกูเงินตาม
ปกติ หรือตกลงใหบริษัทแมหรือผูแทนมีอํานาจในการออก
เสียงลงมติเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเปนมติพิเศษนอกเหนือสิทธิผูถือ
หุนโดยปกติ 
  ทั้งนี้ ผูทําสัญญาคําประกันอาจเปนนิติบุคคล
เดียวกับผูใหกู หรือมิใชการกูเงิน แตเปนเพียงผูใหสัญญา
คําประกันและไดคาตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งได การคํา-
ประกนัอาจมหีลกัทรพัย     หรอืวางหลักประกันเปนตราสารหน้ี 
หรือจายคาธรรมเนียมการคําประกันอื่นใด โดยผูใหสัญญา
คําประกันอาจตอบแทนการไดสิทธิบริหารกิจการดวยการ
ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมก็ได เพื่อใหผูรับสิทธิประโยชนจาก
สัญญาคําประกันตอบแทนใหกับผูออกสัญญาคําประกัน
ดวยสิทธิในการบริหารกิจการนอกเหนือจากการใชสิทธิ

ออกเสียงตามจํานวนสัดสวนการลงทุนถือหุนตามปกติ 
อยางไรก็ดี การบริหารกิจการโดยออมในการใชสัญญาคํา
ประกันนี้ ยังมีสัญญาที่ผูกํากับดูแลตองตรวจสอบประเด็น
อํานาจการบริหารนอกเหนือจากวัตถุประสงคในการทํา
สัญญา เชน ขอตกลงในการบริหารกิจการในสัญญาระหวาง
ผูถือหุน เปนตน
  2.2.3 การบริหารกิจการโดยใชสัญญาใหสิทธิ
ผูถือหุน (shareholder’s agreement)
  การบริหารกิจการโดยใชสัญญาใหสิทธิผูถือหุน 
กรณีนี้เปนสัญญาระหวางผูถือหุนดวยกันเองที่เปนผูถือหุน
ของประเทศที่รับการลงทุน หรือผูถือหุนจากตางประเทศที่
เปนผูแทนหรือตัวแทนของผูลงทุนจากตางประเทศ และอาจ
เปนบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อรับผลตอบแทนในการลงทุนใน
ฐานะผูถือหุนหรือผูแทนผูถือหุน หรือผูรวมธุรกิจของผูถือหุน 
โดยเปดเผยช่ือหรือไมเปดเผยช่ือ ท้ังรับประโยชนโดยทางตรง
และทางออมหรืออาจรับประโยชนเปนเงินปนผลจากบริษัท
ที่ถือหุนในฐานะบริษัทในเครือ (subsidiary) หรือจากบริษัท
ที่เปนผูลงทุนอื่น (holding company) ความหมายของ 
holding company คือ  
  “บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจาก
  การถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และไมมีการ
  ประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญเปนของตนเอง 
  ซึ่งอาจเปนการลงทุนในบริษัทในประเทศและ/
  หรือบริษัทในตางประเทศ โดยตองไมมีลักษณะ
  เปนการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน 
  (Investment Company) และตองถือหุนใน
  บริษัทแกนอยางนอย 1 บริษัท ซึ่งแสดงไดวา 
  Holding Company มีสวนรวมในการบริหาร
  จัดการในบริษัทแกนตามสัดสวนการถือหุน ดังนี้
  กรณีบริษ ัทแกนเปนบริษ ัททั ่วไป Holding 
  Company ตองถือหุ นในบริษัทแกน > 50% 
  กรณีบริษัทแกนเปนบริษัทที่มีเงื่อนไขในการรวม
  ลงทุนกับภาครัฐหรือมีขอจํากัดตามกฎหมายอื่น
  Holding Company ตองถือหุนในบริษัทแกน 
  ≥ 40% ทั้งนี้ จะตองถือหุนในบริษัทแกนตลอด
  เวลาที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยน
  บริษัทแกนได เมื่อพนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่
  หุนสามัญเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดย
  อาจจะทําขอตกลงระหวางผูหุน เพื่อใหมีอํานาจ
  ในการบริหารกิจการ เชน กรณีตกลงใหอํานาจ
  ผูถือหุนผูใดท่ีจะแตงตั้งผูบริหารหรือตัวแทน



24 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

  ของตนใหเปนกรรมการบริษัทที่มีอํานาจและ
  มีสิทธิมีเสียงมากกวาจํานวนหุนหรือกําหนดให
  หุนสวนรายไดไมมีสิทธิออกเสียงแทนผูถือหุน
  รายอื่น เปนตน หรือการถือหุนไขวกันระหวาง
  สองนิติบุคคลข้ึนไปโดยผูถือหุนมีทั้งรายใหญ
  รายยอย บริษัทในเครือ บริษัทยอยบริษัทรวม 
  ซึ่งการถือหุนไขวรวมกันของจํานวนหุนยอม
  กอใหเกิดอํานาจในการบริหารกิจการและสามารถ
  ดําเนินการควบคุมสิทธิออกเสียงไดอยางเด็ดขาด” 
  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) 

บทสรุป
 การที่ผูลงทุนจากตางประเทศวางแนวทางในการ
ลงทุนเพื่อบริหารกิจการในประเทศที่รับการลงทุน ยอมเปน
การใชสิทธิเสรีภาพของผูลงทุน โดยอาจเปนกรณีที่ทําไดใน
ระดับสากลแตตองไมใชสิทธิเสรีภาพอยางไรขอบเขต คือ 
ตองเปดเผยการกระทําอยางโปรงใส มิเชนนั้น ตัวการที่เปน
ผูมอบอํานาจใหตัวแทนมาบริหารกิจการในประเทศที่รับการ
ลงทุนยอมทําใหเกิดขอกังขาวากระทําการอยางไรขอบเขต
ปกปดขอความจริงโดยมีเจตนาไมสุจริต กอใหเกิดความได
เปรียบผูลงทุนสัญชาติไทย อันอาจทําใหเกิดการกระทําผิด
กฎหมายโดยผูลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งไมมีผู ใดลวงรูได
นอกจากการตรวจสอบในประเด็นการถือหุนและสัญญา
การถือหุนระหวางกันกอนการอนุญาตใหลงทุนและตอง
ดําเนินการตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจการไดเสมอ เพื่อ
ใหผูกํากับดูแลกิจการสามารถเทาทันความเปลี่ยนแปลง
ในการดําเนินกิจการกอนเกิดความเสียหายใดขึ้น เพราะ
กฎหมายของประเทศท่ีรับการลงทุนมุงปองกันผูลงทุนจาก
ตางประเทศรวมถึงผูลงทุนสัญชาติไทย มิใหกระทําการใดที่
ขัดตอกฎหมายภายใน หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดี เพื่อสรางความสมดุลและเทาเทียมระหวาง
ผูลงทุนจากตางประเทศ และผูลงทุนสัญชาติไทย อันเปน
หนาท่ีของรัฐผูรับการลงทุนมีหนาท่ีตองกํากับดูแลคุมครอง
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
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