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ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือนแห่งความรักกาลังจะมาถึง ขอให้มคี วามสุข สมหวังทุกคนนะคะ ^^
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศจะมีการอภิปรายกลุ่ม
เรือ่ ง “การให้บริ การของศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน (ภาษาจีน)”
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และ
กรมการจัดหางาน
ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง
--- ในครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมจะต้ องเป็ นชาวจีน 1 คน พนักงานคนไทย 1 คน ต่อ 1 บริ ษทั --***สามารถติ ดตามข่าวสารวันและเวลาของการลงทะเบียนผ่านทาง email ตามที่ทางบริ ษทั
ได้บนั ทึกข้อมูลผูต้ ิ ดต่ อในระบบ e-Expert System***
โดย...คุณสาธิ ต

การเปลี่ยนประเภทกิจการของบัตรส่งเสริม
เมื่อบริ ษทั ได้ยื่นเปลี่ยนประเภทกิ จการจาก...


กิจการสานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (Regional Operating Headquarters - ROH) เปลี่ยนเป็ น
กิจการสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarter: IHQ)



กิจการศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Procurement Office - IPO) เปลี่ยนเป็ น
กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)

***เมือ่ ทางบริษทั ได้ย่นื เรือ่ งขอเปลีย่ นประเภทกิจการในบัตรส่งเสริมกับทางบีโอไอเรียบร้อยแล้ว ก่อนทีจ่ ะมีการยืน่ เรือ่ ง
ใดๆ ก็ตามในระบบ e-Expert System จะต้องยืน่ ขอเปลีย่ นประเภทกิจการข้อ 19 ในระบบให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะสามารถยื่น
เรือ่ งอื่นๆ ต่อไป

กรณีของการยื่นข้อ 4.2 บรรจุครอบครัวติ ดตามช่างฝี มือ และมีผตู้ ดิ ตามหลายคน วิธกี ารยื่นให้อยูภ่ ายในคาร้องเดียว
สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
ยื่นเรื่อง

เลือกคาร้องข้อ 4.2

เลือกบัตรส่งเสริ ม

เลือกช่ างฝี มือฯ

ทางขวามือของชื่อ-นามสกุลช่างฯ ที่เลือกมาจะมีไอคอน บวก สีเขียว ให้ กดเพื่อกรอกข้อมูลผู้ติดตาม

***หากมากกว่า 1 คน = หลังจากกรอกข้อมูลผูต้ ิ ดตามคนแรกเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง” สามารถกดที่
ไอคอน บวก สีเขียว เพื่อเพิ่ มคนต่อไป ทาอย่างนี้ ไปจนครบจานวนผูต้ ิ ดตามของช่างคนนี้

เมื่อกรอกผู้ติดตามครบแล้วสามารถกด “ตกลง” และ “ถัดไป” จนถึงขัน้ ตอนการ “ส่งเรื่อง”
โดย...คุณจีราวัจน์

คาถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับชื่อบริษทั และเลขที่นิติบุคคล
กรณีท่ี “ชื่อบริ ษทั เปลี่ยนเพียงอย่างเดียว” โดยทีเ่ ลขนิตบิ ุคคลยังคงเดิมดาเนินการดังนี้
- ทางบริษทั จะต้องยื่นข้อ 16 เพื่อทาการเปลีย่ นชื่อบริษทั ให้เรียบร้อย หลังจากนัน้ ทางบริษทั จึงจะสามารถยืน่ เรือ่ งอื่นๆ
ต่อไป
กรณีท่ี “เลขที่นิติบคุ คลเปลี่ยน” ดาเนินการดังนี้
- ทางบริษทั จะต้องยื่นขอรับ User Name และ Password สาหรับการเข้าระบบ e-Expert System ใหม่
- ยืน่ ข้อ 1.1 เพื่อขออนุมตั ติ าแหน่งใหม่ จนได้รบั อนุมตั ิ
- แจ้งพ้นช่างฯ และครอบครัวจากบริษทั เดิม โดยเลือกวันแจ้งพ้นล่วงหน้า 15 วัน
- นาช่างทีไ่ ด้แจ้งพ้นจากบริษทั เดิมมายื่นข้อ 4.1 บรรจุช่างฯ และครอบครัวเข้าตาแหน่งทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ภิ ายใต้บริษทั ใหม่
โดย...คุณชยันต์
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ไขข้อข้องใจ???
1.
2.

3.

4.
5.

ในการยกเลิกวีซ่าที่ ตม. แต่ละครัง้ ทางบริษทั จะต้องทราบว่า ยื่นทาวีซ่าครัง้ แรกนัน้ ทา ณ ทีใ่ ด
ดังนัน้ การยื่นเรือ่ งยกเลิกวีซ่าต้องทาทีเ่ ดียวกัน
บริษทั มีตาแหน่งทีย่ งั เป็นอัตราว่าง จะไม่สามารถยืน่ ขยายระยะเวลาตาแหน่งต่อไปได้
เมือ่ ระยะเวลาตาแหน่งนัน้ ครบกาหนด ระบบจะตัดตาแหน่งนัน้ ๆ อัตโนมัติ หากในอนาคตทางบริษทั ทราบว่า
จะมีการรับต่างชาติเข้ามาทางานในตาแหน่งดังกล่าว ทางบริษทั สามารถยืน่ ขออนุมตั ติ าแหน่งได้ก่อนทีต่ ่างชาติ
จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
การขอความร่วมมือประทับตราให้กบั ช่างฯ และครอบครัวผูต้ ดิ ตามพร้อมกัน จะต้องมีตาแหน่งรองรับในระบบแล้ว
การขออนุ มตั ติ าแหน่ง MANAGING DIRECTOR จะต้องใส่ “เป็นกรรมการมีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ”
ในช่องขอบเขตงานเพิม่ เติมหลังจากใส่หน้าทีข่ องตาแหน่งแล้ว
การขอตาแหน่ง ASSISTANT……….MANAGER ทางบริษทั จะต้องมีทุนจดทะเบียนเกิน 100 ล้านบาท
และต้องมีต่างชาติถอื หุน้ เกิน 50%

Digital Marketing VS Social Media
Social Media
หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ทผ่ี ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตสามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน โดยใช้ส่อื ต่างๆ
เป็นตัวแทนในการสนทนา โดยได้มกี ารจัดแบ่งประเภทของ
- ประเภทสื่อสิง่ พิมพ์ (Publish) ทีม่ ี Wikipedia, Blogger เป็นต้น
- ประเภทสื่อแลกเปลีย่ น (Share) ทีม่ ี YouTube, Flickr, SlideShare เป็นต้น
- ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ทีม่ ี MSN, Skype, Google Talk เป็นต้น และยังมีอกี หลายประเภท
- ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือทีเ่ รียกกันว่า Social Network ทีม่ ี Facebook, LinkedIn, Google+ เป็นต้น

Digital Marketing
หมายถึง การทาการตลาดบนโลก Online ผ่านช่องทาง Internet และ Technology ผสมผสานกัน โดยใช้ Social Network เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และยังเป็ นการสร้างสินค้าใหม่ๆ ทีเ่ ด่นกว่าสินค้าเดิมทีม่ อี ยู่ หรือเป็นนวัตกรรม โดยใช้เครือ่ งมือ
ทางอีเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจติ อล เช่น การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านมือถือ เว็บไซต์ เป็นต้น ซึง่ Digital Marketing เป็น
Technology ทางการตลาดทีไ่ ม่มสี ตู รสาเร็จตายตัวขึน้ อยูก่ บั ความคิดสร้างสรรค์ทจ่ี ะสื่อสารออกมาให้ลกู ค้าเข้าใจเป็นยุทธวิธที ่ี
ทันสมัยและกาลังเป็นช่องทางใหม่ ทีน่ กั การตลาดส่วนใหญ่เลือกใช้

***สาหรับบริษทั ที่มีความจาเป็ นในการขอตาแหน่ งด้านนี้
ขอให้ตรวจสอบหน้ าที่การทางานตาแหน่ งให้สอดคล้องกับประเภทกิจการที่ได้รบั ด้วยนะคะ***
โดย...คุณปี ยากุล
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