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ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ศนู ย์
บริหารเงินสามารถจัดการทางการเงินได้อย่าง
คล่องตัว
แนวทางปฏิบตั ติ ามกฎหมายบัญชีและการออกเลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคลของนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย
การใช้ช่องทางพิเศษสําหรับผูช้ าํ นาญการ
ชาวต่างชาติ
การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื
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ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้ศนู ย์บริหารเงิน
สามารถจัดการทางการเงินได้
คล่องตัวมากขึ้น
ศูนย์บริหารเงินเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยทีท่ าํ หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่บริษทั ในเครือเดียวกันทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับที่ 3) ซ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับศูนย์
บริหารเงินเพื่อให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงินได้มากขึน้ ดังนี้
1. ให้ศนู ย์บริหารเงินสามารถออกตราสารทางการเงินสกุลเงินตราต่างประเทศทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อการระดมเงิน และลงทุนในตราสารทางการเงินสกุลเงินตราต่างประเทศทีอ่ อกใน
ประเทศได้ ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน
2. ให้ศนู ย์บริหารเงินลงทุนในตราสารทางการเงินสกุลเงินตราต่างประเทศทีอ่ อกและจําหน่ายในประเทศ
ได้ โดยผ่านนิตบิ ุคคลรับอนุญาตและให้นติ บิ ุคคลรับอนุญาตดําเนินการ ดังนี้
2.1

ให้ศนู ย์บริหารเงินสามารถถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของศูนย์
บริหารเงิน หรือขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ศนู ย์บริหารเงิน เพื่อลงทุนในตราสารดังกล่าวได้

2.2

ให้ศนู ย์บริหารเงินสามารถฝากเงินตราต่างประเทศทีศ่ นู ย์บริหารเงินได้รบั คืนจากการลงทุนในตรา
สารทางการเงิน รวมถึงผลประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ของศูนย์บริหารเงินได้

ทัง้ นี้ ในการซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศกับนิตบิ ุคคลรับอนุญาตเพื่อฝากกับสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศ เพื่อลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ หรือตราสารทางการเงินสกุล
เงินตราต่างประเทศทีอ่ อกและจําหน่ายในประเทศ หรือเพื่อฝากนิตบิ ุคคลรับอนุญาตโดยไม่มภี าระผูกพัน ให้
ศูนย์บริหารเงินซือ้ หรือแลกเปลีย่ นรวมกันได้ไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตรา
ตลาดต่อปี
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แนวทางปฏิบตั ิ ตามกฎหมายบัญชี
และการออกเลขทะเบียนนิติ
บุคคลของนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย
ซึง่ ยังไม่เคยมีเลขทะเบียนนิตบิ คุ คล เนื่องจากธุรกิจทีป่ ระกอบในประเทศไทยไม่อยูภ่ ายใต้บญ
ั ชีทา้ ย
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น การประกอบธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ เป็ นต้น
ให้แจ้งสถานทีเ่ ก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเมือ่ เริม่ ประกอบกิจการในประเทศไทย ต่อกอง
บริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ หลังจากแจ้งแล้วจะได้รบั เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล 13 หลัก

การใช้ช่องทางพิเศษสําหรับ
ผูช้ าํ นาญการชาวต่างชาติ
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2559 บริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุน สามารถยื่นขอใช้ช่องทางพิเศษ สําหรับช่าง
ผูช้ าํ นาญการชาวต่างชาติระดับผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อขอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมเิ ท่านัน้ จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน โดยสามารถดําเนินการโดยการยื่นคําร้องขออนุมตั ผิ ่านระบบงานช่างฝีมอื เพื่อขอใช้ชอ่ งทางพิเศษ
กรณีครอบครัวของช่างผูช้ าํ นาญการชาวต่างชาติร่วมเดินทางด้วย จะต้องเพิม่ ชื่อผูเ้ ดินทางในคําร้องเดียวกัน
หากได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ทางระบบงานช่างฝีมอื จะส่งจดหมายอนุมตั ติ อบ
กลับมา โดยช่างผูช้ าํ นาญการชาวต่างชาติสามารถสังพิ
่ มพ์จดหมายอนุมตั แิ ละนําจดหมายอนุมตั นิ ้ีไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
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การกําหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝี มือ
เพื่อยกระดับทักษะฝีมอื ของแรงงานไทยให้มมี าตรฐาน
กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2559 (“ประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง”) ซึง่ บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2559
เป็ นต้นไป โดยมีการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื เพิม่ ขึน้ อีก 20 สาขาอาชีพ ใน 5 อุตสาหกรรม
จากเดิมทีม่ กี ารกําหนดไว้แล้ว 35 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงานเป็ นเกณฑ์วดั ค่าทักษะฝีมอื ความรู้ ความสามารถ
สาขาอาชีพทีเ่ พิม่ มาตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ได้แก่สาขาอาชีพดังต่อไปนี้
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สาขาอาชีพพนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สาขาอาชีพพนักงานประกอบมอเตอร์สาํ หรับเครื่องใช้ไฟฟ้ า
สาขาอาชีพช่างเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย
สาขาอาชีพช่างกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
สาขาอาชีพช่างเชื่อมมิก – แม็กสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
สาขาอาชีพช่างเทคนิคบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัตสิ าํ หรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นสีตวั ถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
สาขาอาชีพช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตวั ถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
สาขาอาชีพพนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขัน้ สุดท้าย)
สาขาอาชีพช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
สาขาอาชีพช่างเจียระไนพลอย
สาขาอาชีพช่างหล่อเครื่องประดับ
สาขาอาชีพช่างตกแต่งเครื่องประดับ
สาขาอาชีพช่างฝั งอัญมณีบนเครื่องประดับ
สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
สาขาอาชีพผูค้ วบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
สาขาอาชีพผูค้ วบคุมสินค้าคงคลัง
สาขาอาชีพผูป้ ฏิบตั กิ ารคลังสินค้า
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โดยกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื ในแต่ละสาขาอาชีพเป็ น 2 ระดับ สาขาอาชีพซึง่ ถูกจัดอยู่ใน
ระดับ 1 จะได้เงินไม่น้อยกว่า 340 – 450 บาทต่อวัน และสาขาอาชีพซึง่ ถูกจัดอยูใ่ นระดับ 2 จะได้เงินไม่
น้อยกว่า 410 – 550 บาทต่อวัน ทัง้ นี้อตั ราจ้างทีจ่ ะได้รบั นัน้ จะขึน้ อยู่กบั แต่ละสาขาอาชีพและระดับในสาขา
อาชีพนัน้ ๆ ทัง้ นี้กระทรวงแรงงานยังมีแผนการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในระยะต่อไป
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