
 

 

ประเภทที่ 4 
 

 
 
 

การบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่มทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ จัดเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  หากคนต่างด้าว
ประสงค์จะเข้ามาด าเนินการต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

อนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาโดยค านึงถึงผลดีและผลเสียต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ตามมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัตินอกเหนือจากตัวอย่างที่ให้ไว้ 
ในบางกรณีคณะกรรมการอาจพิจารณาให้เพิ่มประเภทของการประกอบธุรกิจบริการเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสมของธุรกิจ โดยไม่จ ากัดขอบเขตเฉพาะตัวอย่างท่ีให้ไว้ในที่นี้เท่านั้น 
 ในการพิจารณาอนุญาตคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ก าหนดแนวทางไว้  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 

1) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

2) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีสถานะเป็นคนต่างด้าว 

2. ลักษณะของธุรกิจ 

1) เป็นการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม  

2) ไม่เป็นธุรกิจหลักของกิจการ 

3) ไม่เป็นการให้กู้ยืมเงินเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป 

4) เป็นบริการให้กู้ยืมเงินทั้งที่ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ได้รับผลตอบแทน 

5) วัตถุประสงค์ มีเจตนาการกู้ยืมเงินอันเป็นวิถีปกติทางการค้า เพื่อประโยชน์ให้การบริหารจัดการ
ทางการเงินของบริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกิดความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและความ
ยุ่งยากในการขอสนับสนุนการเงินจากสถาบันการเงิน 

6) สถานะทางการเงินของทั้งผู้ให้กู้และผู้กู ้ต้องมีสถานะทางการเงนิที่มีศักยภาพเพียงพอในการใหกู้้ยืมเงิน 
และในการช าระหนี้เงินกู้ 

3. ขอบเขตการให้บริการ 

การประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องมีขอบเขตการ
ให้บริการดังต่อไปนี้ 

3.1 ระบุชื่อผู้รับบริการ (ผู้กู้) 

แนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ประเภท  การบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พฤษภาคม 2559 
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3.2 กรณีเป็นการให้กู้ยืมเงินไปต่างประเทศต้องระบุสัญญากู้ยืมเงินและระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ไว้
ในธุรกิจที่ขออนุญาต 

3.3 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
3.3.1 วงเงินกู้  จ านวนเงินกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และระยะเวลาในการช าระคืนเงินกู้ 
3.3.2 การก าหนดอัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็น 2 กรณี 

1) เงินที่ให้กู้เป็นของบริษัทเอง 

อัตราดอกเบี้ยเงินที่ให้กู้ยืม ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคาร

พาณิชย์ภายในประเทศที่ผู้ให้กู้ใช้บริการอยู่ ณ เวลานั้น โดยใช้อัตราส าหรับ

ระยะเวลาที่ให้กูย้ืม 

2) เงินที่ให้กู้เป็นการกู้ยืมมาจากแหล่งการเงินอ่ืน 

อัตราดอกเบี้ยเงินที่ให้กู้ยืม ให้ถือตามอัตราที่ตกลงกันแต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมจากแหล่งการเงินนั้นๆ และต้องไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของ

ธนาคารในประเทศนั้นๆ ส าหรับระยะเวลาที่ให้กู้ยืม 

4. นิยามบริษัทในเครือ และ บริษัทในกลุ่ม  

4.1 บริษัทในเครือ หมายความว่า  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง เป็น
ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมด 

(3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุน
ทั้งหมดหรือของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัท
เดียวกันหรือหลายบริษัทหรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือในล าดับชั้นแรกและ/หรือ
ในชั้นต่อๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจ านวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย 

(4) บุคคลเกินกว่ากึ่งจ านวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่งเป็น
กรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอ านาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 

(5) บริษัทหนึ่งมีอ านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอ านาจจัดการ
ทั้งหมด หรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง 

(6) นิติบุคคลใดจะอยู่ในเครือกับบุคคลอื่นเมื่อนิติบุคคลนั้นควบคุมหรือถูกควบคุมโดยบุคคลอ่ืน
นั้น “ถูกควบคุม” หมายความว่า  ถูกควบคุมโดยบุคคลของสมาชิกหากบุคคลนั้นมีอ านาจ
ในการเสนอชื่อกรรมการส่วนใหญ่ หรือเป็นผู้มีอ านาจโดยถูกต้องตามกฎหมายในการก ากับ
การด าเนินการของบริษัทหรือเมื่อทั้งสองฝ่ายถูกควบคุมโดยบุคคลเดียวกัน  
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4.2 บริษัทในกลุ่ม หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนจ านวนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนจ านวน
ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนใน
อีกนิติบุคคลหนึ่ง 

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  ร้อยละ
ยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคล
หนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

(3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดหรือของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือ
บริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกันหรือหลายบริษัทหรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในกลุ่มใน
ล าดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อๆ ไปบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมี
จ านวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทแรกด้วย 

(4) บุคคลจ านวนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนกรรมการหรือผู้
เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานในนิติบุคคลหนึ่งเป็น
กรรมการหรือ เป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานในอีก
นิติบุคคลหนึ่ง 

(5) มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในชั้นแรกและหรือในชั้นต่อๆ ไปเป็นนิติบุคคลเดียวกัน             
โดยทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของแต่ละนิติบุคคลเป็นของนิติบุคคลนั้น 

5. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม 
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏใน
รายละเอียดค าขอรับใบอนุญาต ตามขอบเขตการให้บริการกับบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม โดย
ต้องแสดงให้เห็นลักษณะดังต่อไปนี้ 
5.1 เป็นการท าธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินไม่ใช่ธุรกิจหลักของกิจการ โดยพิจารณาจากธุรกิจที่กิจการ

ด าเนินการอยู่แล้ว 
5.2 เป็นการให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม โดยต้องระบุชื่อผู้รับบริการ 
5.3 เป็นการให้บริการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารทางการเงินของบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม เกิดความ

คล่องตัว ลดต้นทุนในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและความยุ่งยากใน
การขอสนับสนุนการเงินจากสถาบันการเงิน 

5.4 เป็นการให้บรกิารเพ่ือสนับสนุนทางการเงินระหว่างกัน เช่น บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายชิ้นส่วนยานพาหนะ และ
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการ
เป็นศูนย์บริหารเงิน 

5.5 แสดงข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบของผู้ให้กู้ (ผู้ขออนุญาต) และผู้กู้ (ผู้รับบริการ) ย้อนหลัง 3 ปี 
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6. เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย 

6.1 ส าเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ของนิติบุคคล 

6.2 แผนภูมิโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ขออนุญาตกับบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม 

6.3 รายละเอียดของบริษัทในเครือหรือในกลุ่มท่ีเป็นผู้รับบริการ ดังนี้ 
- รายชื่อ  
- ธุรกิจหลักท่ีด าเนินการอยู่ 
- ประเทศที่จดทะเบียน 
- สัดส่วนการถือหุ้นระหว่างกัน 

6.4 ส าเนางบการเงินหรือรายงานประจ าปี (ยกเว้นกรณีจัดตั้งนิติบุคคลเป็นปีแรก) 

6.5 สัญญากู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

6.6 ส าเนาหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

6.7 กรณีให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่มในต่างประเทศ ต้องมีส าเนาหนังสืออนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 

7. เงื่อนไขท่ีนิติบุคคลต่างด้าวที่บริการให้แก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม 
นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่มต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
7.1 ต้องน าส่งทุนขั้นต่ าเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจตามที่กฎหมาย

ก าหนด ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
7.2 เงินกู้ท้ังสิ้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของเงินทุนหรือเงินที่

น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 
 (เงินกู้ หมายถึง ภาระหนี้สินทั้งหมดของกิจการไม่ว่าธุรกรรมที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินนั้นจะ
กระท าในรูปแบบใดก็ตาม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ทางการค้าตามปกติธุระของกิจการ เช่น เจ้าหนี้
การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) 

7.3 ผู้รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
 (ภูมิล าเนา หมายถึง สถานที่อยู่อาศัยในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้  ซึ่งอาจเป็นที่ตั้งของ

ส านักงานก็ได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พักชั่วคราว เช่น โรงแรม) 
7.4 ต้องน าส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกหรือสอบถาม 
7.5 ต้องจัดท าบัญชีและน าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

8. ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม ให้กรรมการ 
ซึ่ งลงชื่อผูกพันบริษัทหรือผู้ รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแทนนิติบุคคล  
ในต่างประเทศ  ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของข้อมูลและเอกสารที่
ระบุในค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
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ตัวอย่าง 
ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มที่เคยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

 การท าธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก ่          (ระบุชื่อผู้รับบริการ)        ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
ในประเทศไทย (กรณีบริษัทในเครือภายในประเทศ) 

 การท าธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก ่        (ระบุชื่อผู้รับบริการ)        ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 
ทีป่ระเทศ............. ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... ก าหนดการช าระคืนเงินกู้      ระบุ
วันที่คืน  

ทั้งนี้ การส่งเงินออกไปต่างประเทศเพ่ือการให้กู้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด (กรณีบริษัทในเครือในต่างประเทศ) 


