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ฉบับที่ 23 ประจำเดือนสิ งหำคม 2558

ข่ำวประชำสัมพันธ์
กิจกรรม “ปัน่ เพื่อแม่” ได้ผ่านพ้นไป มีใครเข้าร่วมบ้างเอ่ย ^^ สาหรับฉบับนี้จะขอประชาสัมพันธ์กนั อีกรอบ
เกีย่ วกับ “กำรรำยงำนควำมคืบหน้ ำของโครงกำรทุก 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี ” นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริมตามเงือ่ นไขที่
ระบุไว้ในเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม โดยจะต้องแนบสาเนาแบบรายงานความคืบหน้าของโครงการ ในไฟล์เดียวกับผังสายงาน
องค์กร
และอีกเรือ่ งเป็นเรือ่ งสาคัญมาก นัน่ คือ ข้อมูลผูต้ ิ ดต่อในระบบ e-Expert หลายบริษทั มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าทีท่ ่ี
รับผิดชอบการยืน่ เรือ่ งผ่านระบบ e-Expert ดังนัน้ ทางบริษทั สามารถเปลีย่ นข้อมูลผูต้ ดิ ต่อได้ดว้ ยตัวเอง
โดย LOG IN >>> เลือกข้อมูลผู้ติดต่อ >>> ที่นี้ทำงบริ ษทั ก็สำมำรถปรับเปลี่ยนข้อมูลผูต้ ิ ดต่อได้
แต่ !!! ต้องคงไว้ซง่ึ ข้อมูลติดต่อของกรรมการบริษทั เพื่อให้รบั ทราบความเคลื่อนไหวของการยืน่ คาร้องในระบบ
โดย...ทองก้อน

กำรยื่นเรื่องขอขยำยระยะเวลำของตำแหน่ งคนต่ำงด้ำว ข้อ 11.1
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

ทางบริษทั สามารถเลือกได้หลายตาแหน่งทีม่ รี ะยะเวลาครบกาหนดในช่วงเวลาเดียวกันมาใน 1 คาร้อง
เตรียมผลการถ่ายทอดสาหรับตาแหน่งระดับ EXPATRIATE LEVEL และ MANAGEMENT LEVEL โดยประกอบด้วย
- ชื่อบริษทั
- ชื่อตำแหน่งทีข่ อขยำยระยะเวลำ
- หัวข้อทีท่ ำกำรถ่ำยทอด
- ช่วงเวลำทีไ่ ด้ทำกำรถ่ำยทอดไป เช่น ทุกวันอำทิตย์ ตัง้ แต่ 8.30-9.00น. ตัง้ แต่ปี 2556 - 2558 เป็ นต้น
- วิธกี ำรถ่ำยทอดให้กบั คนไทยจะต้องสอดคล้องกับระยะเวลำทีท่ ำกำรถ่ำยทอด
- รำยชื่อ-นำมสกุล ตำแหน่งของผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรถ่ำยทอด
- ผลทีไ่ ด้รบั จำกกำรถ่ำยทอดนัน้ ๆ
***สามารถดูตวั อย่างผลการถ่ายทอดได้ท่ี LINK ด้านท้ายของจดหมายข่าว***
หากมีการขอขยายตาแหน่งผูบ้ ริหารเช่น MANAGING DIRECTOR, GENERAL MANAGER หรือ PRESIDENT
เป็นต้น ขอให้เลือก “ไม่มีแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (กรณี ตำแหน่ งผูบ้ ริ หำรระดับสูง)”
เหตุผลประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
- สถำนกำรณ์ดำเนินกิจกำรของบริษทั เป็ นอย่ำงไร แนวโน้มด้ำนกำรตลำด กำรผลิต และกำรบริหำรเป็นอย่ำงไร
- มีควำมจำเป็ นอย่ำงไรจึงต้องขอขยำยระยะเวลำของตำแหน่งเหล่ำนี้ต่อไปอีก
- ตำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถเป็นคนไทยทำได้เพรำะเหตุใด
ผังสายงานองค์กร จะต้องมีช่อื ตาแหน่งตรงกับตาแหน่ งทีข่ อขยายในระบบ e-Expert
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ และหนังสือรับรองบริษทั จะต้องมีการอายุไม่เกิน 6 เดือนพร้อมได้รบั รองจากนายทะเบียน
งบการเงินประกอบด้วย หน้ารายงานผูต้ รวจสอบ, หน้าแสดงฐานะทางการเงิน และหน้ากาไรขาดทุน
โดย...ทองโปรย

คำถำมชวนมึน...?
สาหรับกรณี ที่บริ ษทั ได้รบั บัตรส่งเสริ มเกิ น 5 ปี เช่น xxxx/2553 เป็ นต้น ต้องดาเนินการแก้ไขข้อมูลบริษทั ใน
ระบบ e-Expert เช่น เบอร์โทรศัพท์ของบริษทั หรือ เงินลงทุน เป็นต้น มีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร ไปดูกนั เลย....!
1. หากบริษทั ต้องการขออนุ มตั ติ าแหน่งใหม่ หรือขอขยายระยะเวลาตาแหน่ง บริษทั ใดทีม่ อี ายุบตั รส่งเสริมเกิน 5 ปีแล้ว
ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนนี้ให้เป็ นปจั จุบนั ทุกครัง้ ทีย่ น่ื เรือ่ งดังกล่าว
2. ในระบบจะมีให้เลือกในส่วนของ “ข้อมูลบัตรส่งเสริม” ซึง่ สามารถเลือกได้ 2 ข้อคือ
- หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลบริษทั - เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร ทุนจดทะเบียน และอัตรำผูถ้ อื หุน้
- หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลบัตรส่งเสริม - เงินลงทุนทัง้ สิน้ โดยนาตัวเลขมาจาก สินทรัพย์รวมในงบการเงิน
และจานวนคนไทยในบริษทั ตามจริง (ตามภาพด้านล่าง)

โดย...คุณใหญ่

ข้อควรระวัง...ง !!!
เมือ่ มีการยื่นคาร้องขอวีซ่าภายใต้สทิ ธิของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ว่ากรณีใดๆ
(การบรรจุตวั ช่างฯ, การบรรจุช่างฯ ชัวคราว
่
6 เดือน, การบรรจุเร่งด่วน 30 วัน, การต่ออายุช่างฯ) ขอให้ดาเนินการ
ติดต่อกับทางกรมกำรจัดหำงำนเพื่อทาใบอนุญาตทางานด้วย ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันกำรทำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตทำงำน
ซึ่งเป็ นกำรผิดกฎหมำยนะคะ
โดย...ทองสร้อย

Presented By :
กองบรรณาธิ การ : น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล
คณะทางาน : นาย กฤษณ์ กุลวิจติ รรังสี

น.ส. นริศรา ฉายขุนทด

น.ส. พรชนก ธีระเทพ

น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

