มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้นอาพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มีการกู้ยืมเงิน
จากต่างประเทศจานวนมาก ซึ่งหมายความว่า ในสภาพการณ์เช่นนี้ประเทศไทยต้องการแหล่งเงินทุนจาก
ต่างประเทศจานวนไม่น้อยเพื่อนาเม็ดเงินเข้ามาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมทาให้ประเทศไทย
เลือกที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติก็แสวงหาประเทศที่อุดม
สมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปลงทุนทาธุรกิจหลากหลายประการโดยเฉพาะ
ประเทศไทย ปั จจุบั นประเทศไทยมีกฎหมายหลั กที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คือ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งถือว่ามีความสาคัญมากในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อรักษา
ดุล ยภาพระหว่างความต้องการเงิน ทุน จากต่างประเทศ และปัญหาที่เกิดจากการลงทุนจากต่างประเทศ
โดยวัตถุประสงค์หลัก มีอยู่ ๒ ประการ คือ เพื่อจากัดควบคุมผลกระทบภายนอกที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
จากต่างประเทศ โดยการจัดประเภทธุรกิจตามความหนักเบาของผลกระทบภายนอกและอานาจการอนุมัติ
และเพื่อบังคับควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น โดยการ
กาหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เช่น การร่วมทุน ทุนขั้นต่า การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
หากแต่ปั จ จุ บั น กฎหมายหลั กฉบั บ ดั งกล่ าวหาได้มีป ระสิ ทธิ ภ าพบัง คับ ใช้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ผ ลไม่ กล่ า วคื อ
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการควบคุมผลกระทบภายนอกโดยการกาหนดคานิยาม “คนต่างด้าว” ของบุคคล
สมมติที่จะเน้นควบคุมเฉพาะสัดส่วนของคนต่างด้าวที่เข้าไปถือหุ้นในนิติบุคคลซึ่งได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลไทยโดยถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ ๔๙ เท่านั้น แต่กลับไม่ควบคุมนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการและ
มีอานาจในการบริหารกิจการ ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นคนต่างด้าว แต่รัฐละเลยหรือละเว้นที่จะเข้าไปตรวจสอบใน
เรื่องดังกล่าว ทาให้ดูเสมือนว่าเป็นนิติบุคคลไทย ที่จะเข้าดาเนินธุรกิจต้องห้ามได้ ซึ่งการที่นิติบุคคลดังกล่าว
เป็นนิติบุคคลไทย แต่การดาเนินกิจการกลับอยู่ภายใต้การควบคุมของคนต่างด้าวโดยสิ้นเชิง เป็นการเปิด
ช่องว่างให้มีการครอบงาการจัดการนิติบุคคลไทย จึงทาให้การควบคุมผลกระทบภายนอกอันเกิดจากการ
กระทาอันไม่สุจ ริตของคนต่างด้าวไม่บรรลุ วัตถุประสงค์แห่ งเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้ง ช่องว่างของ
คานิยามดังกล่าวยังส่งผลให้คนต่างด้าวใช้นิติบุคคลไทยเป็นการอาพรางการถือหุ้นแทนกัน อย่างแพร่หลายด้วย
ความสลับซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบธุรกิจต้องห้ามตามบัญชีต่างๆ โดยมีนักกฎหมายที่มี
ความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
การบังคับใช้ และตีความกฎหมายก็ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
เพิกเฉยโดยถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียนเป็นหลักไม่มีการสืบค้นเพื่อหาความจริง
ประกอบกับรัฐไม่มีนโยบายจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติการณ์ของคนต่างชาติ
ได้รุกคืบเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยด้วยรูปแบบ และวิธีการต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาต่อความมั่นคง
ของชาติ จึงควรมีแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นดังกล่าว
ปัจจุบันได้มีข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้ค้นพบปัญหาที่สาคัญซึ่งควรค่าแก่การศึกษาถึงต้นเหตุ และความ
เป็นมาของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวว่ามีสาเหตุอันสืบเนื่องมาจากปัญหาหลักอย่างไร และควรมีวิธีบริหาร
จัดการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร กล่าวคือ ปัจจุบันได้มีนักธุรกิจชาวต่างชาติ
หลากหลายประเทศ ได้ร่ วมกันประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกฎหมายเรียกว่า “การค้าที่ดิน ”
โดยพบว่า คนต่างด้าวได้ใช้ผู้ถือหุ้นอาพรางแทนด้วยการร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมายคนไทย เพื่อหาช่องทาง
กระทาผิดด้วยวิธีการที่ซับซ้อนโดยการใช้ผู้ถือหุ้นอาพรางที่เป็นคนไทยแทนคนต่างด้า วในรูป นิติบุคคลไทย
โดยจะใช้ผู้ถือหุ้นแทนที่เป็นลูกจ้างของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไม่มีบทบาทต่อการบริหารธุรกิจ และไม่มี
การลงทุนในตัวหุ้น รวมทั้งมีการกาหนดสภาพของหุ้นที่คนต่างด้าวถือให้เป็นหุ้นบุริมสิทธิ จากนั้นดาเนินการ
ประกอบธุรกิจค้าที่ดินโดยการ“ขายหุ้นนิติบุคคล” มาใช้อาพรางในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยหลักแล้ว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ การซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินในลักษณะแบบบ้านจัดสรร

๒
ถือว่าเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายได้กาหนดให้การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นจะ
บริบูรณ์เมื่อได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นหนทางที่รัฐจะเป็นผู้
กากับควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ในทะเบียน หากแต่การที่กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติได้มีวิธีการที่
ซับซ้อนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑) ทาการจัดสรรที่ดินโดยการแบ่งแยกที่ดินจากที่ดินแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย
๒) ก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังลงในที่ดินที่จัดสรรแบ่งแยกออกมา
๓) จัดตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งบริษัทโดยระบุว่าบ้านที่สร้างพร้อมที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินบริษัท
๔) มีการตั้งบริษัทโดยมีการกาหนดผู้เริ่มก่อการไว้ ๗ คน โดย ๖ คนแรกเป็นคนไทย จะถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ ๕๑ คนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ๔๙
๕) กรรมการผู้มีอานาจจะกาหนดเป็นคนต่างด้าวไว้
๖) หากมีการตกลงซื้อขายบ้านกันได้ก็จะทาสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท
๗) เมื่อชาระเงินก็จะดาเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเป็นผู้ถือหุ้นแทนพร้อมกับอาจมีการ
เปลี่ยนผู้ถือหุ้นคนอื่นด้วย ซึ่งถือได้ว่ากรณีดังกล่าว ก็เป็นวิธีการในการดาเนินการ “การค้าที่ดิน” นั่นเอง
การกระทาดังกล่าวเชื่อว่าผู้ที่ให้คาแนะนา และบอกวิธีการอันแยบยลให้กับนักธุรกิจต่างชาตินั้นต้อง
เป็นสานักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มีความชานาญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกับชาวต่างชาติมานานมีลูกค้าจานวนมากมายจึงรู้ได้ถึงวิธีการหลบเลี่ยงกฎหมายในเรื่องธุรกิจค้าที่ดิน
อันเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวไม่อาจประกอบได้เนื่องจากเป็นธุรกิจต้องห้ามและสงวนไว้ให้กับบุคคลที่มีสัญชาติ
ไทยเท่านั้นด้วยเหตุผลพิเศษ ซึ่งการใช้ผู้ถือหุ้นอาพรางแทนเพื่อประกอบธุรกิจค้า ที่ดินของคนต่างด้าวนั้น เป็น
การหลีกเลี่ยงกฎหมายตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ โดยพบว่าวิธีการกระทาผิด
จะเริ่มจากโครงสร้างรูปแบบของการถือครองที่ดิน ของนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ซึ่งถูกควบคุมโดย
ประมวลกฎหมายที่ดิน และผลจากการหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าว ส่งผลกระทบให้คนต่างด้าวเข้ามาควบคุม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของคนไทย และเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ การกระทาดังกล่าว
เป็นความเสียหายต่อภาครัฐอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่าการซื้อขายบ้านที่ดินไม่มีการจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทาให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องเสียภาษี อันเป็นภาระภาษีที่ประชาชนในประเทศนั้นๆ
พึงต้องมีหน้าที่ต้องชาระภาษีให้กับรัฐ
จากการศึกษาพบว่า “การค้าที่ดิน” เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผล
พิเศษตามบัญชีหนึ่ง (๙) ของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ แต่ปัจจุบัน พบว่าได้มีกลุ่ม
ชาวต่างชาติที่แฝงมากับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอาทิ อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี, จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น และใช้ช่องว่างของกฎหมายไทยทาธุรกิจ “ค้าที่ดิน” เลี่ยงกฎหมาย โดยมี
ที่ปรึกษากฎหมายคนไทยเป็นผู้สนับสนุนชี้แนะแนวทางโดยแลกกับผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งรูปแบบที่พบเห็น
ก็คือการตั้งบริษัทเพื่อเข้าซื้อที่ดินและถือครองที่ดิน โดยคนต่างด้าวได้ถือหุ้นร้อยละ ๔๙ ตามกฎหมาย แต่ได้
นาเอาชื่อคนไทยซึ่งมิได้ร่วมลงทุนและถูกนาชื่อมาถือหุ้นรวมร้อยละ ๕๑ เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
โดยคนไทยดังกล่าวเข้ามาทานิติกรรมอาพรางให้ดูเสมือนว่ามีการร่วมลงทุนกับคนต่างด้าวในการซื้อขายที่ดิน
กันจริง แต่แท้จริงแล้วเป็นการถือครองที่ดินแทน แล้วก็ทาการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง ไม่เกินครั้งละ
๙ แปลง เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายจัดสรรที่ดิน จากนั้นจึงตั้งบริษัทในเครือที่เป็นนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือ
หุ้นร้อยละ ๔๙ และมีคนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นอาพรางถือหุ้นร้อยละ ๕๑ ซึ่งส่วนใหญ่คนต่างด้าวมักจะเป็นคน
ต่างด้ าวที่มี ชื่อในเอกสารสิ ทธิที่ดิ น ก่อ นมีการแบ่ง แยก ส่ ว นคนไทยมัก จะเป็ นลู ก จ้ างของบริ ษัทที่ป รึกษา
กฎหมายที่มีการนาชื่อมาใส่โดยไม่ได้มีการลงทุน โดยนิติบุคคลไทยดังกล่าวจะเข้ามาครอบครองที่ดินที่มีการ

๓
แบ่งแยกนั้น และเมื่อทาการขายบ้านพร้อมที่ดินให้กับลูกค้าชาวต่างชาติก็ใช้วิธีการโอนหุ้นให้ชาวต่างชาติและ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในส่วนที่เป็นคนต่ างด้าวให้กับลูกค้าโดยไม่ได้สาแดงว่าเป็นการซื้อขายบ้านและที่ดิน
ทาให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามาทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคนไทยได้โดยการปลอมตัวมาเป็นคนไทยใน
รูปแบบของนิติบุคคลไทย และรูปแบบนี้ได้มีการดาเนินการอย่างแพร่หลายและใช้จนถึงทุกวันนี้อย่างเปิดเผย
จนทาให้มองว่าการดาเนินการดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปแล้ว พฤติการณ์เช่นว่านี้ถือได้ว่าเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ยังทาให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจานวนมาก โดยการดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างนายทุนคนต่างด้าว และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดาเนินการหลีกเลี่ยง
กฎหมายทุกประเภท ซึ่งพฤติการณ์และการกระทาของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายอยู่ในข่ายความผิดฐานให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอันเป็นธุรกิจที่กาหนดไว้ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ (ค้าที่ดิน) โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว หรือเป็นนิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
การให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ทที่ ป รึ ก ษากฎหมายคื อ การใช้ผู้ ถื อหุ้ น อาพราง โดยใช้ลู ก จ้า งของบริ ษั ท
ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไม่มีบทบาทต่อการบริหารธุรกิจ และไม่ได้มีการลงทุนจริง นอกจากนี้ยังมีความแยบยล
ที่จะกาหนดสภาพของหุ้นที่คนต่างด้าวถือให้เป็น “หุ้นบุริมสิทธิ” โดยกาหนดสถานภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้
สามารถออกเสียง (Voting Right) ดีกว่าหุ้นธรรมดา เช่น ๑ หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ ๑๐ เสียง ในขณะที่คนไทย
ที่ถือหุ้นสามัญก็มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจานวนหุ้นสามัญนั้น ทาให้คนต่างด้าวมีสิทธิออกเสียงและการควบคุม
บริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จในการดาเนินการธุรกิจค้าที่ดินดังกล่าว
ผู้เขียนได้ทาการศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันผู้ถือหุ้นอาพรางแทนคนต่างด้าวใน
ธุรกิจค้าที่ดิน โดยศึกษาถึงแนวทางในการป้องกันการประกอบธุรกิจค้าที่ดินของคนต่างด้าว อันจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งถูกควบคุมโดยประมวลกฎหมายที่ดิน และหากพบว่ามีการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินสัดส่วนที่กฎหมายกาหนดไว้ ก็จะเป็นเรื่องการกระทาผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งจะไม่มีโทษทางกฎหมาย เพียงแต่จะต้องถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวลงไม่เกินร้อยละ ๔๙ และ
เมื่อคนต่างด้าวถูกห้ามประกอบธุรกิจค้าที่ดิน จึงได้ร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมายคนไทยใช้ วิธีการตั้งนิติบุคคล
ไทยที่มีผู้ถือหุ้ น คนไทยเป็ น ผู้ ถือหุ้ น อาพรางเพื่อประกอบธุรกิจค้าที่ดิน ส่ งผลกระทบให้ คนต่างด้าวเข้ามา
ควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคนไทย และเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศ
จากการศึกษาพบว่า คนต่างด้าวได้กระทาผิดโดยร่วมมือกับที่ปรึ กษากฎหมายคนไทย ใช้ผู้ถือหุ้ น
คนไทยที่เป็นลูกจ้างของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นจึงเข้าถือครองที่ดินและค้าที่ดินโดยการแบ่งแยกที่ดิน
ให้นิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นอาพรางแทน ทาการถือครองที่ดินและขายที่ดินโดยเปลี่ยนแปลงกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นให้เป็นชื่อลูกค้าคนต่างด้าวแล้วนามาแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นกับสานักงานที่ดิน
ซึ่งในการพิสูจน์ถึงการกระทาผิดจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า นิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นอาพรางแทนเป็น “คนต่างด้าว”
และกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นคื อ “การค้าที่ดิน” โดยปัญหาการค้าที่ดินของคนต่างด้าว
นั้นถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสาคัญในการตรวจสอบถึง
พฤติกรรมการลงทุนของคนต่างด้าวเป็น หลัก นอกจากนี้ประเทศที่พัฒ นาแล้ว และประเทศที่กาลั งพัฒ นา
รวมถึงจากผลการศึกษาวิจั ยได้ให้ ความส าคัญการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถึงความเป็น
เจ้าของ(Ownership) และการบริหารจัดการ(Control) ผู้เขียนเชื่อว่าแนวทางในการป้องกันปัญหาผู้ถือหุ้น
อาพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน จะต้องควบคุมแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการของคนต่างด้าว
ให้ได้ และผลการศึกษา ทาให้มีข้อเสนอแนะถึงมาตรทางกฎหมาย ได้แก่การป้องกันผู้ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
ในการค้าที่ดินควรเริ่มจากต้นทางของปัญหา คือการเข้าถือครองที่ดินของนิติบุคคลไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคน

๔
ต่างด้าวโดยจะต้องตรวจสอบถึงแหล่งเงินทุนทั้งของคนไทยและคนต่า งด้าวที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการนิติ
บุ ค คล รวมถึ ง การตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การที่ แ ท้ จ ริ ง ของคนต่ า งด้ า ว โดยให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ น
ผู้มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบถึงการลงทุนดังกล่าว ซึ่งกรมที่ดินจะต้องส่งเรื่องมาให้ตรวจสอบก่อนที่จะทา
นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน กระทรวงพาณิชย์จะต้องทาการสอบสวนถึงแหล่งเงินทุนทั้งของหุ้นส่วนคนต่างด้าวและ
คนไทย รวมถึงอานาจในการบริหารนิติบุคคลไทยของคนต่างด้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมแหล่งเงินทุนและ
ป้องกันมิให้คนต่างด้าวเข้ามาบริหารจัดการในภายหลัง และจะต้องตั้งคณะทางานตรวจสอบร่วมกับหน่ วยงาน
ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น กรมสอบสวนคดี พิ เศษ กรมที่ดิ น กรมสรรพากร ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดช่องว่างในการประสานข้อมูลการ
ตรวจสอบ และทาให้ การตรวจสอบมีป ระสิ ทธิภ าพ นอกจากนี้ ควรเพิ่มมาตรการในการลงโทษที่ปรึกษา
กฎหมายซึ่งเป็นผู้ดาเนินการให้มีการถือหุ้นอาพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดินให้ได้รับโทษเช่นเดียวกับ
ตัวการซึ่งเป็นคนต่างด้าว และรัฐควรกาหนดเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้เกิดการเฝ้าระวัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันผู้ถือหุ้นอาพรางแทนคนต่างด้าวในธุรกิจค้าที่ดิน รวมถึงควรนาหลักการใน
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม มาแก้ไขในประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินได้
ดาเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ร้อยตารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล
รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

