คําถามทีม่ กั ถามบอย
1.คําถาม : บริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมายไทยจําเปนจะตองใหคนไทยถือหุนขางมากหรือไม
(คนไทยรอยละ 51 คนตางดาวรอยละ 49)
คําตอบ : ไมจําเปน แตหากประสงคจะใหคนตางดาวถือหุนตั้งแตรอยละ 50 บริษัทดังกลาวก็จะมีสถานะเปน
คนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลทําใหบริษัทไมสามารถ
ประกอบธุรกิจที่อยูในบัญชีหนึ่งทายพระราชบัญญัติฯ หรือตองไดรับอนุญาตกอนประกอบธุรกิจที่อยูในบัญชีสอง
หรือบัญชีสามทายพระราชบัญญัติฯ
2.คําถาม : อยางไรถือวาเปนตางดาว
คําตอบ : คนตางดาวหมายถึง
1) บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย
2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุนหรือลงทุนตั้งแต
50% ขึ้นไป หรือหางหุนสวนจดทะเบียนที่มีหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนคนที่ไมมีสัญชาติไทย
4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุนหรือลงทุน
ตั้งแต 50% ขึ้นไป
3. คําถาม : บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายไทยหากมีคนตางชาติเปน
กรรมการบริษัทหรือเปนหุนสวนผูจัดการจะทําใหบริษัทหรือหางหุนสวนนั้นมีสถานะเปนตางดาวหรือไม
คําตอบ : กรณีบริษัทจํากัด การมีคนตางชาติเปนกรรมการบริษัทไมมีผลทําใหบริษัทนั้นมีสถานะเปนตางดาว
หากหุนขางมากของบริษัทนั้นถือโดยคนไทย แตกรณีของหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน
หากมีคนตางชาติเปนหุนสวนผูจัดการจะทําใหหางหุนสวนนั้นมีสถานะเปนตางดาว แมวาคนไทยจะลงทุนขางมาก
ในหางหุนสวนก็ตาม

4. คําถาม : ประเภทธุรกิจที่ควบคุมภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มี
กี่ประเภท และหากจะประกอบธุรกิจจะตองไดรับอนุมัติจากใคร
คําตอบ : พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดประเภทธุรกิจที่ควบคุมไว 3 บัญชี ไดแก
บัญชีหนึ่ง เปนธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจดวยเหตุผลพิเศษ ซึ่งธุรกิจตามบัญชีนี้
หามคนตางดาวประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด
บัญชีสอง เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบตอ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งธุรกิจตามบัญชีสอง
คนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี
บัญชีสาม เปนธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว
ซึ่งธุรกิจตามบัญชีสามคนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

5. คําถาม : อันเปนการคา หมายความวาอยางไร
คําตอบ : ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ ไมไดมีการกําหนดนิยามของคําวา “อันเปน
การคา” ไวแตประการใด และการพิจารณาวากิจการใดถือวาไดทําเปนการคาหรือไม ตองพิจารณาในภาพรวมของ
การดําเนินธุรกิจดวย ซึ่งประเด็นการแสวงหากําไรหรือการมีรายไดจากการดําเนินกิจการเปนปจจัยหนึ่งในการ
พิจารณา

6. คําถาม : การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวมีขั้นตอนอยางไร และใชเอกสารอะไรบาง
คําตอบ : ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 17
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในตางประเทศ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ

ไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจในบัญชีหนึ่ง

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตองขออนุญาตธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย
ของประเทศ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ตามบัญชีสอง

ยื่นขอใบอนุญาตตามมาตรา
เจาหนาที่พิจารณาเอกสาร
ประกอบคําขอและวิเคราะหธุรกิจ
ชําระคาธรรมเนียมคําขอ 2,000
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ /
คณะกรรมการ / คณะรัฐมนตรี
แลวแตกรณี
(60 วันนับแตวันชําระคาคําขอ)
ชําระคาธรรมเนียมรับใบอนุญาต
บัญชีสอง 40,000 – 500,000 บาท
บัญชีสาม 20,000 – 250,000 บาท

ตองขออนุญาตธุรกิจที่คนไทยไมมีความพรอม
ในการแขงขัน ตามบัญชีสาม

เอกสารประกอบคําขอ
บุคคลธรรมดา
1) แบบ ต. 2
2) สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
3)

สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
4) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
5) หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต
6) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
7) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําแทน
8) หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)
นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
1) แบบ ต. 2
2)

สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง

สํานักงาน รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
3) หนังสือแตงตั้งผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเปนผูแตงตั้งใหมีหนาที่
รับผิดชอบ ดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล
4) สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนที่
ไดรับแตงตั้ง
5) สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง
6) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูแทนที่ไดรับ
แตงตั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ. 2542
7) หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต
8) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
9) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน
10) หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1) แบบ ต. 2
2)

สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง

สํานักงาน รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
3) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ หรือผูจัดการ มีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
4) หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต
5) หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว จํานวนหุน ประเภทหรือชนิดของหุนที่คน
ตางดาวถือ
6) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
7) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน
8) หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)

7. คําถาม : บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สามารถเริ่มตนประกอบธุรกิจไดตั้งแตวันไหน
คําตอบ : บริษัทสามารถประกอบธุรกิจไดตั้งแตวันที่ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจตางดาวเรียบรอย
แลว
8. คําถาม : บริษัทตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ หรือไม อยางไร
คําตอบ : บริษัทตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ใหประกอบธุรกิจบัญชีสองหรือบัญชีสามทาย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ จะตองแจงตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพื่อขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว สําหรับประเภทธุรกิจตามที่ระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน
9. คําถาม : บริษัทตางดาวตองมีทุนขั้นต่ําจํานวนเทาไร
คําตอบ : กฎหมายกําหนดใหบริษัทตางดาวที่ประกอบธุรกิจตองมีทุนขั้นต่ํา ดังนี้
1)

หากเปนธุรกิจที่ไมอยูในบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บริษัทตองมี

ทุนขั้นต่ําไมนอยกวาสองลานบาท
2)

หากเปนธุรกิจที่อยูในบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บริษัทตองมีทุน

ขั้นต่ําสําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวาสามลานบาท
10. คําถาม : ทุนขั้นต่ําคืออะไร
คําตอบ : เงินทุนตามความเปนจริงเพื่อใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
11. คําถาม : บริษัทตางดาววาจางผูประกอบการรายอื่นใหผลิตสินคาใหเพื่อจําหนาย จะถือวาบริษัทเปน
ผูผลิตหรือไม
คําตอบ : การวาจางใหผูอื่นผลิตสินคาไมถือวาผูวาจางเปนผูผลิตสินคานั้น ดังนั้นการที่บริษัทจําหนายสินคาที่
วาจางใหผูประกอบการอื่นผลิตจึงถือวาเปนการคาปลีก ตามบัญชีสาม (14) หรือ การคาสง ตามบัญชีสาม (15)
ซึ่งคนตางดาวจะประกอบธุรกิจได ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

12. คําถาม : หากบริษัทตางดาวที่ประสงคจะประกอบธุรกิจการคาปลีกและการคาสงโดยไมตองขออนุญาต
บริษัทจะตองมีทุนขั้นต่ําจํานวนเทาไร
คําตอบ : บริษัทจะตองมีทุนตามความเปนจริงที่ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจสําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวา 100
ลานบาท โดยทุน 100 ลานบาทจะตองมีจํานวนรานคา ดังนี้
1)

กรณีการคาปลีก สามารถมีจํานวนรานคาไดไมเกิน 5 รานคา หากจะมีรานคาที่ 6 หรือรานคา

ตอไป ก็จะตองมีทุนขั้นต่ําเพิ่มอยางนอย 20 ลานบาทตอรานคา
2)

กรณีการคาสง สามารถมีรานคาได 1 รานคา หากจะมีรานคาที่ 2 หรือรานคาตอไป ก็จะตองมี

ทุนขั้นต่ําเพิ่มอยางนอย 100 ลานบาทตอรานคา
13. คําถาม : การตั้งสาขาเพิ่มเติมสําหรับใชเปนที่เก็บสินคาเพื่อความสะดวกในการกระจายสินคา จะถือวา
สาขาดังกลาวเปนรานคาหรือไม
คําตอบ : หากการตั้งสาขาสําหรับใชเปนสถานที่เก็บสินคาหรือกระจายสินคา โดยไมไดใชเปนสถานที่สําหรับติดตอ
การคากับลูกคา การซื้อขายสินคา การรับและสงคืนสินคาและการรับคําสั่งซื้อ ณ สถานที่ดังกลาวก็ไมถือวาเปน
รานคาแตอยางใด
14. คําถาม : บริษัทตางดาวไดรับสัมปทานในการสํารวจ ผลิตและจําหนายปโตรเลียม ตองขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือไม
คําตอบ : การสํารวจ ผลิตและจําหนายปโตรเลียมซึ่งผลิตไดเอง ไมเขาขายการประกอบธุรกิจตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้
15. คําถาม : บริษัทตางดาวประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาเพื่อขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ตองขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือไม
คําตอบ : การประกอบกิจการผลิตไฟฟาเพื่อขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมเขาขายการประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้

6. คําถาม : การประกอบธุรกิจขนสงผูโดยสารและสินคาทางอากาศระหวางประเทศ ตองขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวหรือไม
คําตอบ : ธุรกิจการบินระหวางประเทศ ไมเปนธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาวฯ จึงไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจ
17. คําถาม : การแจงเปลี่ยนผูรับผิดชอบดําเนินการในประเทศไทย ตองดําเนินการอยางไร
คําตอบ : เฉพาะกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศที่ตองแจงการเปลี่ยนผูรับผิดชอบดําเนินการในประเทศ
ไทยตอนายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดยใชเอกสาร ดังนี้
1) หนังสือแจง
2) หนังสือแตงตั้งผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต เปนผูแตงตั้งใหมีหนาที่
รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล ซึ่งผานการรับรองจากสถานทูตไทยหรือผูซึ่งกฎหมาย
ของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรองไว ไมเกิน 6 เดือน พรอมคําแปลภาษาไทย
3) สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง
4) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ
6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
7) คาธรรมเนียม 1,000 บาท
18. คําถาม : การแจงเลิก หรือยายสํานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ ตองดําเนินการอยางไร
คําตอบ : บริษัทตองแจงเลิก หรือแจงยายสํานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตอนายทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว ภายใน 15 วันนับแตวันที่เลิกหรือยาย โดยใชเอกสาร ดังนี้
การแจงเลิกประกอบธุรกิจ1) แบบฟอรม ต.1
2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ ฉบับจริง
3) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6) คาธรรมเนียม 1,000 บาท

การแจงยายที่ตั้งสํานักงาน
1) แบบฟอรม ต.1
2) แผนที่ตั้ง
3) หนังสือรับรองบริษัท
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
4) กรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีการระบุสถานที่ใหนําใบอนุญาตประกอบธุรกิจมาเปลี่ยน
ใหมดวย
5) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน
6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ
7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
8) คาธรรมเนียม 1,000 บาท
19. คําถาม : การแจงเปลี่ยนชื่อผูไดรับอนุญาตหรือชื่อบริษัท ตองดําเนินการอยางไร
คําตอบ : บริษัทตองแจงการเปลี่ยนชื่อดังกลาวตอนายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดย ใชเอกสาร
ดังนี้
1) หนังสือแจง
2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฉบับจริง
3) หนังสือรับรองบริษัทที่มีการเปลี่ยนชื่อแลว

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อจากสํานักงานใหญ ที่ผานการรับรองจากสถานทูตไทยหรือ

ผูซึ่งกฎหมายของ

ประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรองไว ไมเกิน 6 เดือน พรอมคําแปลภาษาไทย (กรณีบริษัทจดทะเบียนใน
ตางประเทศ)
5) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน
6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ
7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
20. คําถาม : การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สามารถยื่นคําขอไดที่ใดบาง
คําตอบ : 1) กรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2) จังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด

21. คําถาม : หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือการยื่นคําขอประกอบ
ธุรกิจ สามารถสอบถามไดที่ใด
คําตอบ : สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว โทร. 0 2547
4420 หรือ 0 2547 4425-6 E-mail: foreign@dbd.go.th

