
 
เร่ืองเสร็จที่ ๗๓/๒๕๕๓ 

 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง ทุนขั้นต่ําตามพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
กระทรวงพาณิชยไดมีหนังสือ ที่ พณ ๐๘๐๓/๒๕๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหคนตางดาวตองมีทุนข้ันต่ําที่ใชในการเริ่มตนประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
จะพิจารณาทุนขั้นต่ําของคนตางดาวตามนัยมาตรา ๔ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ วาตองเปนทุนตามความเปนจริงที่คนตางดาว 
ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทยซึ่งมีการเรียกชําระคาหุนครบถวนแลว  ในเรื่องนี้ 
บริษัท เคนวูด อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
โตแยงความเห็นของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และเห็นวา มาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดนิยามคําวา  
“ทุนข้ันต่ํา” หมายความวา ทุนของคนตางดาวในกรณีที่คนตางดาวเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียน 
ในประเทศไทย และ “ทุน” หมายความวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด หรือทุนชําระแลว 
ของบริษัทมหาชนจํากัด  ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด 
ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจคาสงโดยมีทุนจดทะเบียนหนึ่งรอยลานบาท เมื่อบริษัท 
เรียกชําระคาหุนรอยละยี่สิบหาเปนทุนชําระแลวยี่สิบหาลานบาท บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ
คาสงไดโดยไมตองขออนุญาตและไมตองเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมใหครบหนึ่งรอยลานบาท 
แตอยางใด และเนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒  
เปนกฎหมายมหาชนจึงตองตีความโดยเครงครัด ทุนขั้นต่ําของบริษัทจํากัดจึงหมายถึง 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเทานั้น จะตีความวาเปนทุนที่ไดชําระคาหุนแลวไมได หากกฎหมาย
ประสงคใหทุนขั้นต่ําของบริษัทจํากัด หมายความรวมถึงทุนที่ไดเรียกชําระจากผูถือหุนแลว 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ จะตองบัญญัติคํานิยามคําวา 
“ทุน” ของบริษัทจํากัด หมายความวา ทุนชําระแลวเชนเดียวกับกรณีบริษัทมหาชนจํากัด 

กระทรวงพาณิชยเห็นวา เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาวที่กําหนดใหคนตางดาวตองมีทุนข้ันต่ําตามจํานวนที่กําหนดเพื่อใชในการเริ่มตน
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็เพ่ือคุมครองปกปองประโยชนของคนไทยมิใหคนตางดาว 
เขามาแยงประโยชนจากการประกอบธุรกิจโดยที่ไมมีการนําเงินเขามาลงทุนจริง  ดังนั้น ทุนขั้นต่ํา
ตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายจึงตองเปนทุนที่มีอยูตามความเปนจริง  ทั้งนี้ ตามนัยที่กําหนดไว

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๑๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

ในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๔  นอกจากนี้ การเรียกชําระคาหุนบางสวนซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 
ย่ีสิบหานั้นเปนเรื่องที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 
และเปนความตกลงระหวางเอกชนกับเอกชน  ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถนําวิธีการปฏิบัติในเรื่อง
ดังกลาวมาใชโดยขัดกับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวซึ่งเปนกฎหมายมหาชนได 

กระทรวงพาณิชยจึงขอหารือในประเด็นทุนขั้นต่ําที่คนตางดาวตองมีเพ่ือนํามาใช 
ในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในกรณีที่คนตางดาวนั้นเปนบริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในประเด็นขอกฎหมายและเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตอไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงพาณิชย 
โดยมีผูแทนกระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริง และปรากฏ
ขอเท็จจริงจากคําช้ีแจงของผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคาวา เดิมกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเคยมี
หนังสือตอบหนวยงานเอกชนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เก่ียวกับการพิจารณาทุนขั้นต่ําโดยใชแนวทาง 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ ทุนขั้นต่ําของบริษัทจํากัดหมายถึงทุนจดทะเบยีน 
สวนการชําระคาหุนจะตองเปนจํานวนเทาใดนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย  แตตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมพัฒนาธุรกิจการคามีความเห็นวา แนวทาง
ดังกลาวไมถูกตอง จึงเปล่ียนแนววินิจฉัยใหม โดยตีความวา ทุนขั้นต่ํานั้นตองเปนทุนที่ชําระแลว
เต็มมูลคา  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาบทนิยามคําวา “ทุนขั้นต่ํา”  
กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงขอหารือเก่ียวกับการพิจารณาทุนขั้นต่ําของคนตางดาวที่เปนบรษิทัจาํกัด
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยวาจะพิจารณาจากทุนตามความเปนจริงของคนตางดาว 
ที่ใชในการประกอบธุรกิจหรือพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาไดมีหนังสือ ที่ พณ ๐๘๐๓/๓๐๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอยืนยันประเด็นที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาประสงคที่จะขอหารือ
ดังกลาวขางตนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติ 
การประกอบธุ รกิ จของคนต างด าว  พ .ศ .  ๒๕๔๒  เปนกฎหมายที่ ใช ในการกํ าหนด 
เกณฑการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทย โดยมีมาตรา ๑๔๑ ประกอบกับ 

                                                 
๑ มาตรา ๑๔  ทุนขั้นต่ําท่ีคนตางดาวใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ตองมีจํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาสองลานบาท 
  ในกรณีการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในวรรคแรกเปนธุรกิจที่ตองไดรับอนุญาต 

ตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ทุนขั้นต่ําท่ีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับแตละธุรกิจตองไมนอยกวาสามลานบาท 
  กฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรานี้ อาจกําหนดระยะเวลาทุนขั้นต่ําท่ีตองนํา 

หรือสงเขามาในประเทศไทยไวดวยก็ได 



 ๓

มาตรา ๑๘ (๓)๒ แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒  
กําหนดจํานวนทุนขั้นต่ําที่คนตางดาวตองมีเพ่ือใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
และมาตรา ๑๘ (๑) ใหอํานาจรัฐมนตรีกําหนดอัตราสวนทุนกับเงินกูที่จะใชในการประกอบ 
กิจการที่ไดรับอนุญาต  จึงเห็นไดวาการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทยจําเปนตองพิจารณาทั้งในสวนทุนและทุนขั้นต่ําแยกจากกัน  อีกทั้งเมื่อพิจารณามาตรา ๔๓  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดนิยามคําวา “ทุน” 
และ “ทุนขั้นต่ํา” ไวตางหากจากกัน  ทุนและทุนขั้นต่ําจึงเปนถอยคําที่มีความหมายตางกัน 
และเปนคนละกรณีกัน  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถอยคําในบัญชีสามทายพระราชบัญญัติฯ เห็นวา 
เปนการกําหนดจํานวนทุนข้ันต่ําของการประกอบธุรกิจแตละประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิง (๑๔) 
และ (๑๕)๔ กําหนดจํานวนทุนขั้นต่ําของแตละรานคาไว  ทุนขั้นต่ําจึงตองเปนเงินทุนจริง  

                                                                                                                                            
  ความในมาตรานี้ไมใชบังคับกับกรณีท่ีคนตางดาวนําเงินหรือทรัพยสินอันเกิดจากรายได 

ท่ีไดมาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่มดําเนินการมากอนแลวในประเทศไทยไปเริ่มประกอบธุรกิจรายอื่น 
หรือนําไปลงหุนหรือลงทุนในกิจการหรือในนิติบุคคลอื่น 

๒ มาตรา ๑๘  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
เงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดใหคนตางดาวผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

  (๑) อัตราสวนทุนกับเงินกูท่ีจะใชในการประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาต 
  (๒) จํานวนกรรมการที่เปนคนตางดาวซึ่งจะตองมีภูมิลําเนาหรือท่ีอยูในราชอาณาจักร 
  (๓) จํานวนและระยะเวลาการดํารงไวซึ่งทุนขั้นต่ําภายในประเทศ 
  ฯลฯ    ฯลฯ 
๓ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  “ทุน” หมายความวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด หรือทุนชําระแลวของบริษัทมหาชน

จํากัด หรือเงินที่ผูเปนหุนสวนหรือสมาชิกนํามาลงหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลนั้น 
  “ทุนขั้นต่ํา” หมายความวา ทุนของคนตางดาวในกรณีท่ีคนตางดาวเปนนิติบุคคล 

ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และในกรณีท่ีคนตางดาวเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
หรือเปนบุคคลธรรมดาใหหมายถึงเงินตราตางประเทศที่คนตางดาวนํามาใชเม่ือเริ่มตนประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๔ บัญชีสาม  ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว 

   (๑)  การสีขาว และการผลิตแปงจากขาวและพืชไร 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
   (๑๔)  การคาปลีกสินคาทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ํารวมทั้งสิ้นนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท  

หรือท่ีมีทุนขั้นต่ําของแตละรานคานอยกวายี่สิบลานบาท 
   (๑๕)  การคาสงสินคาทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ําของแตละรานคานอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 
   ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

มิใชทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
ดั งกล าวที่ เปนบทบั งคับใหคนต างด าวตองนํ าหรือส งทุนขั้ นต่ํ า เข ามาในประเทศไทย 
เพ่ือใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจของตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยการนําหรือสง 
ทุนข้ันต่ําดังกลาวเขามาในประเทศไทยไมใชบังคับกับกรณีที่คนตางดาวนําเงินหรือทรัพยสิน 
อันเกิดจากรายไดที่ไดมาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เร่ิมดําเนินการมากอนแลวในประเทศไทย 
ไปเริ่มประกอบธุรกิจรายอื่นหรือนําไปลงหุนหรือลงทุนในกิจการหรือในนิติบุคคลอื่น  
จึงเห็นวา ทุนข้ันต่ําตองเปนเงินซึ่งคนตางดาวมีอยูตามความเปนจริง และมีการนําหรือสง 
เงินตราตางประเทศเขามาในประเทศไทยจริงสําหรับใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน การพิจารณาทุนขั้นต่ําจึงตองพิจารณาจากเงินทุนตามความเปนจริง 
ที่คนตางดาวนําหรือสงเขามาเพื่อใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย  มิใชทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจํากัดตามที่กําหนดในนิยามคําวา “ทุน” แตอยางใด 
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