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 กฎกระทรวง เรื�องกาํหนดทุนขั �นตํ�าและระยะเวลาในการนําหรอืสง่ทุนขั �นตํ�าเขา้มา
ในประเทศไทย พ.ศ. $%&$ 

 

กฎกระทรวง เรื�องกาํหนดทุนข ั �นต ํ�าและระยะเวลาในการนําหรือส่ง
ทุนข ั �นต ํ�าเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. $%&$ 

กระทรวงพาณชิย์ อาศยัอาํนาจตามมาตรา ,- และมาตรา -& วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบญัญตัิ
การประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. $%-$ (“พระราชบญัญตัฯิ”) ไดอ้อกกฎกระทรวง เรื�อง
กาํหนดทนุขั �นตํ�าและระยะเวลาในการนําหรอืสง่ทุนขั �นตํ�าเขา้มาในประเทศไทย พ.ศ. $%&$ (“กฎ
กระทรวงฯ”) และไดม้กีารประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื�อวนัที� $: สงิหาคม $%&$ 

กฎกระทรวงฯฉบบันี� ไดย้กเลกิกฎกระทรวงกาํหนดทุนขั �นตํ�าและระยะเวลาในการนําสง่ทุนขั �น
ตํ�าเขา้มาในประเทศไทยทั �ง < ฉบบัก่อนหน้า โดยมสีาระสาํคญัในเรื�องเกี�ยวกบัการกําหนดทุน
ขั �นตํ�าในการเริ�มตน้ประกอบธรุกจิของคนต่างดา้วคงไวเ้ช่นเดมิ ยกเวน้กรณีการนําทุนขั �นตํ�าเขา้
มาในประเทศไทยของคนต่างดา้วซึ�งประกอบธรุกจิในประเทศไทยโดยสนธสิญัญาที�ประเทศไทย
เป็นภาคหีรอืมคีวามผกูพนัตามพนัธกรณซีึ�งใหส้ทิธเิป็นการยกเวน้แก่คนชาตภิาคอีกีฝ่ายหนึ�ง
เป็นการตอบแทน สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี� 

 ทุนขั �นตํ�าสาํหรบัคนต่างดา้วใชใ้นการเร ิ�มประกอบธรุกจิในประเทศไทยตอ้งมจีาํนวนตั �งแต่ $ 
ลา้นบาทขึ�นไป 

 ทุนขั �นตํ�าสาํหรบัคนต่างดา้วใชใ้นการเร ิ�มประกอบธรุกจิในประเทศไทย ซึ�งเป็นธุรกจิที�ตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัฯิ ตอ้งไม่น้อยกวา่รอ้ยละ $% ของคา่เฉลี�ยต่อปีของ



ประมาณการรายจา่ยในการประกอบธุรกจิสาํหรบัแต่ละธุรกจิของคนต่างดา้วนั �นเป็นเวลา
สามปี ทั �งนี� ตอ้งมจีาํนวนตั �งแต่ < ลา้นบาทขึ�นไป 

 คนต่างดา้วซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทยตอ้งนํา
หรอืสง่เงนิตราต่างประเทศที�เป็นทุนขั �นตํ�าเขา้มาในประเทศไทยใหค้รบตามหลกัเกณฑ ์$ 
ขอ้ที�ไดก้ล่าวมาก่อนหน้า แลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลา < ปี นับตั �งแต่วนัที�เริ�มตน้ประกอบ
ธรุกจิหรอืวนัที�ไดร้บัอนุญาตตามมาตรา ,- แหง่พระราชบญัญตัฯิ โดยใน < เดอืนแรกตอ้ง
นําหรอืสง่เขา้มาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ $% ของทุนขั �นตํ�า และตอ้งใหค้รบรอ้ยละ %F ของทุนขั �น
ตํ�าภายในหนึ�งปี สว่นที�เหลอืใหนํ้าหรอืสง่เขา้มาปีละไม่น้อยกวา่รอ้ยละ $% ของทุนขั �นตํ�า 

 ใหค้นต่างดา้วแสดงหลกัฐานนําหรอืสง่ทนุขั �นตํ�าเขา้มาในประเทศไทย พรอ้มทั �งคาํนวณเป็น
เงนิตราไทยโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนตามอตัราอา้งองิในวนัที�นําหรอืสง่ทุนขั �นตํ�าเขา้มาใน
ประเทศไทยเป็นเกณฑ ์โดยยื�นต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนันําหรอื
สง่ทุนขั �นตํ�าเขา้มาในประเทศไทย 

 คนต่างดา้วซึ�งไดป้ระกอบธรุกจิในประเทศไทยโดยสนธสิญัญาที�ประเทศไทยเป็นภาคหีรอืมี
ความผกูพนัตามพนัธกรณีซึ�งใหส้ทิธเิป็นการยกเวน้แก่คนชาตภิาคอีกีฝ่ายหนึ�งเป็นการตอบ
แทน ตอ้งนําหรอืสง่เงนิตราต่างประเทศที�เป็นทุนขั �นตํ�าเขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนไม่
ตํ�ากวา่ $ หรอื < ลา้นบาท แลว้แต่กรณี ภายในวนัที� $) สิงหาคม $%,$ 
กรณีที�คนต่างดา้วซึ�งประกอบธุรกจิในประเทศไทยภายใตส้นธสิญัญาที�ประเทศไทยเป็น
ภาคหีรอืมคีวามผกูพนัตามพนัธกรณซีึ�งใหส้ทิธเิป็นการยกเวน้แก่คนชาตภิาคอีกีฝ่ายหนึ�ง
เป็นการตอบแทน ก่อนวนัที�กฎกระทรวงฯจะใชบ้งัคบั แต่ยงัไมไ่ดนํ้าหรอืสง่เงนิตรา
ต่างประเทศที�เป็นทุนขั �นตํ�าเขา้มาในประเทศไทยใหค้รบตามที�กาํหนดไว ้ตอ้งดาํเนินการให้
ครบตามเกณฑด์งักลา่ว ภายในวนัที� $) สิงหาคม $%,$ เชน่กนั  

กฎกระทรวงฯฉบบันี�มผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัที� $: สงิหาคม $%&$ เป็นตน้ไป 
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