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เน้ือหาในฉบบั  

• ธนาคารแห่งประเทศไทยปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์หศ้นูย์

บรหิารเงนิสามารถจดัการทางการเงนิไดอ้ย่าง

คล่องตวั  

• แนวทางปฏบิตัติามกฎหมายบญัชแีละการออกเลข

ทะเบยีนนิตบิุคคลของนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

• การใชช้่องทางพเิศษสาํหรบัผูช้าํนาญการ

ชาวต่างชาต ิ

• การกาํหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื 
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ธนาคารแห่งประเทศไทยปรบัปรงุ

หลกัเกณฑใ์ห้ศนูยบ์ริหารเงิน

สามารถจดัการทางการเงินได้

คล่องตวัมากขึ้น 

 

ศนูยบ์รหิารเงนิเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทยทีท่าํหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการเงนิตรา

ต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัในเครอืเดยีวกนัทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 

2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ เรื่อง หลกัเกณฑ์

และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัศนูยบ์รหิารเงนิ (ฉบบัที ่3) ซ โดยไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัศนูย์

บรหิารเงนิเพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการทางการเงนิไดม้ากขึน้ ดงัน้ี 

1. ใหศ้นูยบ์รหิารเงนิสามารถออกตราสารทางการเงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศเพื่อการระดมเงนิ และลงทุนในตราสารทางการเงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศทีอ่อกใน

ประเทศได ้ทัง้น้ี จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานก่อน 

2. ใหศ้นูยบ์รหิารเงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศทีอ่อกและจาํหน่ายในประเทศ

ได ้โดยผ่านนิตบิุคคลรบัอนุญาตและใหนิ้ตบิุคคลรบัอนุญาตดาํเนินการ ดงัน้ี 

2.1 ใหศ้นูยบ์รหิารเงนิสามารถถอนเงนิตราต่างประเทศจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศของศนูย์

บรหิารเงนิ หรอืขายเงนิตราต่างประเทศใหแ้ก่ศนูยบ์รหิารเงนิ เพื่อลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้

2.2 ใหศ้นูยบ์รหิารเงนิสามารถฝากเงนิตราต่างประเทศทีศ่นูยบ์รหิารเงนิไดร้บัคนืจากการลงทุนในตรา

สารทางการเงนิ รวมถงึผลประโยชน์จากการลงทุนดงักล่าว เขา้บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

ของศนูยบ์รหิารเงนิได ้ 

ทัง้น้ี ในการซือ้หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศกบันิตบิุคคลรบัอนุญาตเพื่อฝากกบัสถาบนัการเงนิใน

ต่างประเทศ เพื่อลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงนิตราต่างประเทศในต่างประเทศ หรอืตราสารทางการเงนิสกุล

เงนิตราต่างประเทศทีอ่อกและจาํหน่ายในประเทศ หรอืเพื่อฝากนิตบิุคคลรบัอนุญาตโดยไม่มภีาระผกูพนั ให้

ศนูยบ์รหิารเงนิซือ้หรอืแลกเปลีย่นรวมกนัไดไ้ม่เกนิ 500 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิาหรอืเทยีบเท่าตามอตัรา

ตลาดต่อปี 
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การใช้ช่องทางพิเศษสาํหรบั

ผูช้าํนาญการชาวต่างชาติ  

ตัง้แต่วนัที ่15 มถุินายน 2559 บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ

ลงทุน สามารถยื่นขอใชช้่องทางพเิศษ สาํหรบัช่าง

ผูช้าํนาญการชาวต่างชาตริะดบัผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร และ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อขอผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง ณ สนามบนิสวุรรณภูมเิท่านัน้ จากคณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทุน โดยสามารถดาํเนินการโดยการยื่นคาํรอ้งขออนุมตัผิ่านระบบงานช่างฝีมอืเพื่อขอใชช้อ่งทางพเิศษ 

กรณีครอบครวัของช่างผูช้าํนาญการชาวต่างชาตร่ิวมเดนิทางดว้ย จะตอ้งเพิม่ชื่อผูเ้ดนิทางในคาํรอ้งเดยีวกนั 

 

หากไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนแลว้ ทางระบบงานช่างฝีมอืจะสง่จดหมายอนุมตัติอบ

กลบัมา โดยช่างผูช้าํนาญการชาวต่างชาตสิามารถสัง่พมิพจ์ดหมายอนุมตัแิละนําจดหมายอนุมตัน้ีิไปแสดงต่อ

เจา้หน้าทีเ่พื่อผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบติัตามกฎหมายบญัชี 

และการออกเลขทะเบียนนิติ

บคุคลของนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายต่างประเทศท่ี

ประกอบธรุกิจในประเทศไทย 

ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

ซึง่ยงัไม่เคยมเีลขทะเบยีนนิตบิคุคล เน่ืองจากธุรกจิทีป่ระกอบในประเทศไทยไม่อยูภ่ายใตบ้ญัชทีา้ย

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว เช่น การประกอบธุรกจิสายการบนิระหว่างประเทศ เป็นตน้ 

ใหแ้จง้สถานทีเ่กบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชเีมือ่เริม่ประกอบกจิการในประเทศไทย ต่อกอง

บรหิารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาต ิหลงัจากแจง้แลว้จะไดร้บัเลขทะเบยีนนิตบิคุคล 13 หลกั 
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การกาํหนดอตัราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ  

เพื่อยกระดบัทกัษะฝีมอืของแรงงานไทยใหม้มีาตรฐาน 

กระทรวงแรงงานไดอ้อกประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง 

เรื่อง อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื (ฉบบัที ่5) ลง

วนัที ่14 มนีาคม 2559 (“ประกาศคณะกรรมการ

ค่าจา้ง”) ซึง่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2559 

เป็นตน้ไป โดยมกีารกาํหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืเพิม่ขึน้อกี 20 สาขาอาชพี ใน 5 อุตสาหกรรม 

  

จากเดมิทีม่กีารกาํหนดไวแ้ลว้ 35 สาขาอาชพี โดยใชม้าตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงานเป็นเกณฑว์ดัค่าทกัษะฝีมอื ความรู ้ความสามารถ       

สาขาอาชพีทีเ่พิม่มาตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง ไดแ้ก่สาขาอาชพีดงัต่อไปน้ี 

1. สาขาอาชพีพนกังานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

2. สาขาอาชพีพนกังานประกอบมอเตอรส์าํหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

3. สาขาอาชพีช่างเทคนิคบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรกลสาํหรบัอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

4. สาขาอาชพีช่างเทคนิคระบบรกัษาความปลอดภยั 

5. สาขาอาชพีช่างกลงึสาํหรบัอุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต ์

6. สาขาอาชพีช่างเชื่อมมกิ – แมก็สาํหรบัอุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต ์

7. สาขาอาชพีช่างเทคนิคบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรกลสาํหรบัอุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต ์

8. สาขาอาชพีช่างเทคนิคเครื่องกลงึอตัโนมตัสิาํหรบัอุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต ์

9. สาขาอาชพีช่างเทคนิคพ่นสตีวัถงัสาํหรบัอุตสาหกรรมผลติรถยนต ์

10. สาขาอาชพีช่างเทคนิคพ่นซลีเลอรต์วัถงัสาํหรบัอุตสาหกรรมผลติรถยนต ์

11. สาขาอาชพีพนกังานประกนัคุณภาพผลติภณัฑย์านยนต ์(ขัน้สดุทา้ย) 

12. สาขาอาชพีช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตวัถงัสาํหรบัอุตสาหกรรมผลติรถยนต ์

13. สาขาอาชพีช่างเจยีระไนพลอย 

14. สาขาอาชพีช่างหล่อเครื่องประดบั 

15. สาขาอาชพีช่างตกแต่งเครื่องประดบั 

16. สาขาอาชพีช่างฝังอญัมณีบนเครื่องประดบั 

17. สาขาอาชพีนกับรหิารการขนสง่สนิคา้ทางถนน 

18. สาขาอาชพีผูค้วบคุมรถยกสนิคา้ขนาดไม่เกนิ 10 ตนั 

19. สาขาอาชพีผูค้วบคุมสนิคา้คงคลงั 

20. สาขาอาชพีผูป้ฏบิตักิารคลงัสนิคา้ 
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โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืในแต่ละสาขาอาชพีเป็น 2 ระดบั สาขาอาชพีซึง่ถูกจดัอยู่ใน

ระดบั  1 จะไดเ้งนิไม่น้อยกว่า 340 – 450 บาทต่อวนั และสาขาอาชพีซึง่ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 จะไดเ้งนิไม่

น้อยกว่า 410 – 550 บาทต่อวนั ทัง้น้ีอตัราจา้งทีจ่ะไดร้บันัน้จะขึน้อยู่กบัแต่ละสาขาอาชพีและระดบัในสาขา

อาชพีนัน้ๆ  ทัง้น้ีกระทรวงแรงงานยงัมแีผนการกาํหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานใน

อุตสาหกรรมอื่นๆ ในระยะต่อไป 
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	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งยังไม่เคยมีเลขทะเบียนนิติบุคคล เนื่องจากธุรกิจที่ประกอบในประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น การประกอบธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ เป็นต้น ให้แจ้งสถานที่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเมื่อเริ่มประกอบกิจการในประเทศไทย ต่อกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ หลังจากแจ้งแล้วจะได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

