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ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมทัง้ภาคการผลิตและภาคบริการ 
ได้ปรับตัวรับกระแส Disruption กันอย่างจริงจัง เพื่อรองรับสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในขัน้ตอนการผลิตและการบริการเพื่อให้
ท างานได้รวดเร็ว และสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและจ านวน
เพิม่มากขึน้ และยังรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ดังนัน้ การสนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปล่ียนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักร หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นต้น โดย
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ออกมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงจะสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในการ
ปรับเปล่ียนเครื่องจักร ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการ
เช่ือมต่อระหว่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด หรือการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร เป็นต้น โดยสนับสนุน
ทัง้กิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม และกิจการที่จะลงทุนใหม่ และได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่าง
กันไป

นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี การเพิ่มนวัตกรรม
ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการแล้ว ภาครัฐยังให้ความส าคัญกับการ
ดึงดูดนักลงทุนโดยใช้ซอฟต์ พาวเวอร์ เป็นพลังในการส่งเสริมให้เอกลักษณ์ด้านต่างๆ 
ของไทยเป็นที่จดจ า และสร้างอิทธิพลให้ผู้คนที่พบเห็นทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านการ
ออกแบบ ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ กีฬา ซอฟต์แวร์ และดนตรี เพื่อผลักดัน
ความเป็นไทย สินค้าแบรนดไ์ทย และท่องเที่ยวไทยออกสู่สายตาคนทัว่โลก

โดยปัจจุบันซอฟต์ พาวเวอร์ ของไทยที่ภาครัฐเน้นสนับสนุน คือ อุตสาหกรรม
กีฬา esports ซ่ึงไทยต้องการให้เป็นสถานที่แข่งขันในระดับโลก และผลักดันมาตรการ
ส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย เพื่อจูงใจในการเลือกประเทศไทย
เป็นสถานที่ถ่ายท า ด้วยสิทธิประโยชน์เงินคืน 15% บวกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเลือกรวมได้
ไม่เกินอีก 5% ซ่ึงเช่ือมั่นได้ว่าจะสามารถสร้างรายได้และเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยได้แน่นอน

สมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมสนับสนุนนักลงทุนในทุกอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมสู่ 4.0 ได้อย่างมัน่คง และสามารถขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับ
การเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่โลกกว้าง ด้วยบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว 
ผ่านการให้บริการแบบออนไลน์ของสมาคม ตลอดจนการให้บริการด้านหลักสูตรฝึกอบรม
และสัมมนาครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตและบริการ โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด
หลักสูตรและ เลือกลงทะ เ บียน เพื่ อสมัครร่ วมสัมมนา ได้ทาง http://icis.ic.or.th 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 และสามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของสมาคมได้ทาง www.ic.or.th
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บริบทของโลกอยู่ท่ามกลางความพลิกผันอย่างต่อเน่ือง ทัง้จากปัจจัยด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ท่ีทอดระยะเวลายาวนาน ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการก็ต้องเร่งปรับตัวรับกระแส Disruption โดยปรับ
โหมดเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการท างานได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
ด้านการบริการมีการน านวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อตอบรับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ
ได้เล็งเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรม
ไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
โดยได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุน
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ
แล ะก าร เ ช่ื อมต่ อ ร ะหว่ า ง อุ ปกรณ์ (Automation
and Network Technology) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
และการปฏิบัติการท่ีชาญฉลาด (Smart Operation)

คุณอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับช านาญการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หรือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการใน
กระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital 
Technology in Production & Enterprise Processes)
เป็นต้น ซ่ึงมาตรการนีจ้ะเป็นการสนับสนุนให้มีการลงทุน
เพื่ อยกระดับ ไปสู่ อุตสาหกรรม 4 .0 ทั้ง กิจการ ท่ี
ด าเนินการอยู่เดิม และกิจการท่ีจะลงทุนใหม่ โดยให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม

4.0

มาตรการส่งเสริมการลงทุน



1) กรณีสนับสนุนกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม 
ไม่ว่าเคยได้รับส่งเสริมจากบีโอไอหรือไม่ โดยได้เพิ่มเป็น
มาตรการย่อยด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี 
สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร

2) กรณีสนับสนุนกิจการลงทุนใหม่ โดยเป็น
มาตรการท่ีให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับกิจการ
ในกลุ่ม B (กลุ่มกิจการท่ีไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล) ซ่ึงจะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมุนเวียนในการยกระดบัไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงสิทธิและประโยชน์อื่นๆ เช่น การ
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และการยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับวัตถุดิบท่ีน ามาผลิตเพื่อการส่งออก เป็นต้น 
ตามประกาศ กกท. ท่ี 2/2557

มาตรการนี้ บีโอไอให้การส่งเสริมครอบคลุม
ทัง้ภาคการผลิตและภาคบริการ โดยต้องมีเงินลงทุน
มากกว่า 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียน) หากเป็น SMEs จะได้รับการผ่อนปรนการ
ลงทุนเป็นไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวียน) และต้องเสนอแผนการลงทุนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะพิจารณาอ้างอิง
จากดัชนี ชี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 
(Thailand i4.0 Index) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้
ผู้ ป ร ะกอบการสามารถปร ะ เ มิ นความพร้อม สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ได้ รวมถึงต้องยื่นขอรับการส่งเสริม
ภาย ในวันท าการสุดท้ายของปี 2565 และต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออก
บัตรส่งเสริม

ทัง้นี ้ประเทศไทยได้วางเป้าหมายการขับเคลื่อน
ให้อุตสาหกรรมและบริการปรับเปลี่ยนไปสู่ Industry 
4.0 เช่น ในพืน้ท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
EEC ได้ตัง้เป้าหมายการยกระดับโรงงานท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ประมาณ 10,000 แห่ง ให้สามารถยกระดับเป็น 
Industry 4.0 ภายในปี 2567 โดยมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้
จ ะ เ ป็ น อี ก ห น่ึ ง กล ไ ก ส า คั ญ ท่ี ช่ ว ย ผ ลั ก ดั น ใ ห้
อุตสาหกรรมและบริการของไทยก้าวเข้าสู่ Industry
4.0 เพิ่มมากขึน้

(หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและค าชี้แจงที่เก่ียวข้อง ได้ที่ www.boi.go.th)

สั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเตรียมข้อมูล

RAW MATERIAL TRACKING SYSTEM :RMTS
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม

เริ่มเข้าระบบ 8.30 น.

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 E-mail : icis@ic.or. thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 5  icn
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มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

Soft Power
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ส่งเสริมใช้

ส่งออกเอกลักษณ์ไทย

ผ่านอุตสาหกรรมดิจิทัล

อะไรคือ Soft Power? หลายๆ คนอาจจะก าลัง
ตัง้ค าถามแบบนี ้เพราะสงสัยว่าส่ิงท่ีเราเรียก Soft Power 
(ซอฟต์ พาวเวอร์) นัน้คืออะไร ส าคัญอย่างไร

หากจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่าย Soft Power (ซอฟต์ 
พาวเวอร์) ก็คือ การขยายอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงความคิด 
การท าให้ผู้คนมีส่วนร่วม หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ อ่ืน โดยไม่ ได้ ใช้อ านาจบังคับขู่ เข็ญ (Hard Power)
อย่างพวกอ านาจเศรษฐกิจ หรืออ านาจทางการทหาร เพื่อ
บีบบังคับให้ประเทศต่างๆ ต้องยอมปฏิบัติตามส่ิงท่ีเราต้องการ 
แต่เป็นการใช้อ านาจแบบอ่อนน้อม ให้ผู้คนได้มองเห็น ซึมซับ 
จนช่ืนชอบ และรับเอาอิทธิพลนั้นเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตประจ าวัน

จริงๆ แล้ว Soft Power เกิดขึ้นมาได้ช่วงเวลาหน่ึง
แล้ว และมีการใช้อิทธิพลนีใ้นการชกัจูง ดึงดูดใจคนให้หันมา
สนใจ จนบางครัง้ถึงกับคลั่งไคล้ต่อส่ิงเหล่านัน้ ท่ีเห็นได้เด่น
ชดัเจน คงจะหนีไม่พ้น Soft Power แห่งแดนกิมจิ เพราะ
ทุกวันนีว้ัฒนธรรมและความเป็นเกาหลีมีบทบาทในสังคมไทย
อย่างมาก เช่น ด้านอาหาร ด้านมาตรฐานความงาม และ
ด้านอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีท่ีเติบโตต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่
ในแถบเอเชียเท่านัน้ ยังขยายอิทธิพลไปยังประเทศทัว่โลกแล้ว
ในปัจจุบัน ซ่ึงซอฟต์ พาวเวอร์ เหล่านี้จะไม่สามารถแสดง
พลังได้เลย หากไม่ได้การสนับสนุนอย่างชาญฉลาดจากผู้ท่ีมี
อ านาจในมือ โดยต้องให้การส่งเสริมในทุกรูปแบบ ซ่ึงต้อง
เป็นแบบท่ีไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพียงส่ิงบันเทิงเริงใจ แต่ให้มองว่า
ส่ิงเหล่านัน้เป็นเหมือนจิก๊ซอว์ตัวส าคัญท่ีจะสร้างช่ือเสียง 
และเม็ดเงินจ านวนมหาศาลให้กับประเทศได้ในอนาคต

ส าหรับประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมและผลักดัน
การใช้ซอฟต์ พาวเวอร์ เพื่อส่งออกวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ไทยผ่านการออกแบบ ศิลปะการแสดง 
ภาพยนตร์ กีฬา ซอฟต์แวร์ และดนตรี โดยสอดแทรก
อยู่ในอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล เพื่อท่ีจะผลักดันความ
เป็นไทย สินค้าแบรนด์ไทย และท่องเท่ียวไทย ให้ขยาย
อิทธิพลไปสู่ผู้คนทัว่โลก ซ่ึงการผลักดันนีไ้ด้รับผลส าเร็จ
มาแล้วจากโครงการน าร่องการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี 
ซ่ึงกระทรวงการท่องเ ท่ียวและ กีฬาได้ขับ เคลื่อน
จนยกระดับเป็นการแข่งขันทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีอันดับท่ี 1 
ของโลก ภายใต้ช่ือ “WPG#1 World Series” อันเป็น
ลิขสิทธ์แบรนด์ไทย ท่ีเติบโตขยายไปยังทวีปยุโรป และทวีป
อเมริกา โดยในปี 2019 สามารถประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ความสวยงามของประเทศไทย สู่ เครือข่าย
แฟนกีฬานับพันล้านคนใน 54 ชาติ 20 ภาษา ซ่ึงมี
นักกีฬาและทีมงานจากนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน
จ านวนกว่า 3,000 คน และสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ
ได้กว่า 700 ล้านบาท ทัง้นี้ ได้มีการวางแผนเพื่อต่อยอด
ด้วยการสร้างทัวร์นาเมนต์อื่นๆ ในประเทศ กระตุ้นการ
ขับเคลื่อนกีฬาและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับกีฬา และการ
ขยายอุตสาหกรรมกีฬาแบรนด์ไทยในอนาคต



นอกจากนั้น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้
ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรม esports ของ
ไทยอย่างเต็มท่ี เพราะกีฬา esports เป็นส่วนหน่ึงของ 
Soft Power ของประเทศไทยด้วย โดยตัง้เป้าให้เป็นสถานท่ี
แข่งขันในระดับโลก ตลอดจนการสนับสนุนนั้นต้องให้
ครอบคลุมการส่งเสริมพัฒนาสมาคมกีฬาและนักกีฬา 
esports และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมด้วย

โดยสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 5% ท่ีเพิ่มขึ้นนี้ เพื่อ
ดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ให้น าเงินเข้ามาใช้จ่าย
ในประเทศไทย อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19

อีกทัง้ ภาครัฐยังมีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการ
ท าคอนเทนต์ หรือผลิตภาพยนตร์ ละคร และเพลง 
ท่ีใช้วัฒนธรรมอันเป็นจุดแข็งของไทย เช่น อาหารไทย 
ศิลปะการแสดงไทย กีฬา และการท่องเท่ียวไทย เพื่อ
เสริมความแข็งแกร่งให้กับ Soft Power ไทย ซ่ึงต่อยอด
จากการส่งเสริมกีฬา esports ให้เป็นเครื่องมือในการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
ท่ีสร้างรายได้และเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 
ภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47658
https://www.brandthink.me/content/whatissoftpower
https://mbasic.facebook.com/Deptourism/photos/a.115799065171565/
4085549218196510/?type=3&source=48

และอีกหน่ึงมาตรการส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการใช้
ซอฟต์ พาวเวอร์ เพื่อกระตุ้นการส่งเอกลักษณ์ไทยไปสู่
ชาวโลกนัน้ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศในไทย ท่ีภาครัฐเน้นให้การส่งเสริมเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเลือกประเทศไทยเป็นสถานท่ีถ่ายท า โดย
หน่วยงานกรมการท่องเท่ียวได้ออกมาตรการสนับสนุน
ด้วยการคืนเงินจากการน าเงินมาใช้จ่ายระหว่างถ่ายท า
ในประเทศไทย ซ่ึงให้สิทธิประโยชน์ตามเง่ือนไข คือ หากมีการ
ถ่ายท าและใช้จ่ายในประเทศไทยจ านวนเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป
จะได้สิทธิประโยชน์เงินคืน 15% บวกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เลือกรวมได้ไม่เกินอีก 5% ได้แก่

อย่าง ไร ก็ตามการส่ง เสริม Soft Power ใน
ประเทศไทย จะสามารถเติบโตได้นัน้ ไม่ใช่เพียงแค่การ
อัดฉีดงบประมาณจากภาครัฐเท่านัน้ แต่ยังจ าเป็นต้อง
พึ่งพานโยบายต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์ และผ่านความ
คิดเห็นจากผู้คนในวงการแบบจริงจัง จะท าให้ Soft 
Power ไทยทรงพลังและมีอิทธิพลมากขึ้น รวมถึง
มีแผนการระดับชาติท่ีจริงจังและผ่านการคิดค้นให้
ทันสมัยมากพอ ซ่ึงภาครัฐไทยก าลังด าเนินการมาได้
ถูกทาง และยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมสร้างแผนมาตรการ
ผลักดันการสร้างอิทธิพลให้กับ Soft Power ไทยสู่
จิตใจคนทัว่โลกให้มากขึน้ในอนาคตต่อไป

ภาพจาก: https://www.jetski-worldcup.com/news.html
https://www.beartai.com/news/23523

1) การจ้างบุคลากรหลักของไทย (Key Personnel)
เป็นคณะท างานในการถ่ายท าภาพยนตร์ (+3%) 

2) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ววัฒนธร รมหรื อ
ภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย (+2%) 

3) ถ่ายท าภาพยนตร์ในจังหวัดเมืองรองเป็นหลัก 
(+3%) 

4) ถ่ายท าในประเทศไทยก่อน 31 ธันวาคม 2565
และใช้จ่ายในประเทศไทย 100 ล้านบาทขึน้ไป (+5% ) 

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม

เริ่มเข้าระบบ 8.30 น.

วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

ส าหรับ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนวิทยากร
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สมัครใช้

บริการ 
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(น าเข้า) 

เครื่องจักร

ขยาย
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30 วัน

ติดต่อ...

ขออนุมัติ

บัญชีรายการ

เครื่องจักร

ครั้งแรก ในระบบ 

eMT Online 

ขอชื่อรอง / 

ขอรายการอะไหล่ / 

รายการแมพ่ิมพ์ใน

ระบบ eMT Online 

วิธีด าเนินการ
หลังได้รับส่งเสริมการลงทุน

ตามมาตรา 28, 29

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่องยุงยาก
ส า ห รั บ คุ ณ
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IC Focus ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปี 2564 แล้ว 
ซ่ึงหลายฉบับท่ีผ่านมาผู้เขียนไดน้ าเรื่องราวต่างๆ มากมาย
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของท่านมาบอกเล่าแจ้งข่าว
กันอย่างต่อเน่ือง และในฉบับนีก็้เช่นเดียวกัน ผู้เขียนจะขอ
น าเรื่องประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีผู้ใช้บริการยังคงพบเจอและ
เกิดเป็นปัญหาต่อการท างานมาบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัติและ
แนวทางการท างานท่ีถูกต้อง เพื่อลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน 
มีเรื่องอะไรบ้างมาติดตามกัน

1. การขออนุมัติ ยกเลิกงานตัดบัญชีวัตถุดิ บ 
Paperless : คงไม่มีท่านใดท่ีท าการตัดบัญชีวัตถุดิบแล้ว 
ต้องการยกเลิกเพื่อตัดบัญชีใหม่อย่างแน่นอน เพราะทุกท่าน
ทราบดีว่าการตัดบัญชีวัตถุดิบไปแล้วต้องมาขอยกเลิกและ
ยื่นขออนุมัติตัดบัญชีใหม่อีกครัง้นัน้ มีขัน้ตอนในการท างาน
หลายขั ้นตอนท่ียุ่งยาก และท่ีส าคัญคือ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
อีกเท่าตัว แต่ก็ยังมีสาเหตุจ าเป็นท่ีต้องยกเลิกและท าให้เรา
ปฏิเสธไม่ได้ท่ีต้องด าเนินการ โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี ้

ส่วนสาเหตุท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดเป็นเพราะ
การท าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในใบขนสินค้า
ขาออกนั่นเอง กรณีนี้แก้ปัญหาได้ง่ายมาก โดยผู้ ท่ี
ท าหน้าท่ีส่งออกหรือท าข้อมูลการส่งออก ต้องมีความ
ละเอียด รอบคอบ และจัดท าข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
เช่น การระบุสูตรการผลิตต้องตรงตามท่ีได้รับอนุมัติจาก 
สกท. เป็นต้น

2. การขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ Manual: 
เน่ืองจากการจัดท าข้อมูล รายละเอียดการส่งออกใน
ใบขนสินค้าขาออกไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน เป็นเหตุให้
ไม่สามารถน าข้อมูลมาตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้  
ซ่ึงเรื่องนี ้สมาคมได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งผลท่ีตามมา
กันแล้วว่า กรณีท่ีไม่สามารถน าใบขนสินค้าขาออก
มาตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้นัน้ บริษัทจะต้อง
ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ Manual กับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ สกท. ก่อน
ด าเนินการ และมีสิ่งที่ต้องพึงระวังคือ จะมีค่าใช้จ่าย
ในการตัดบัญชีวัตถุดิบใบขนละ 1,000 บาท 

กฤตยา วิชัยดิษฐ์

kittayad@ic.or.th

3. การขอแก้ไขปริมาณการสั่งปล่อยวัตถุดิบ: 
กรณีขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบปริมาณมากกว่าของท่ี
น าเข้ามาจริง มีอยู่ 2 สาเหตุหลัก คือ 1) บริษัทคีย์
ข้อมูลปริมาณการขออนุมัติสั่งปล่อยไม่ตรงตามข้อมูล
ท่ีระบุในเอกสารอินวอยซ์ 2) ของท่ีตกมาถึงท่าเรือหรือ
ท่าอากาศยานมีปริมาณน้อยกว่าท่ีแสดงในเอกสาร
อินวอยซท่ี์บริษัทท าการสัง่ปล่อยจริง 

วิธีปฏิบัติ

RMTSOnline
ที่ถูกต้องเพื่อลดการท้างานที่ซ ้าซ้อน

• คีย์ข้อมูลการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ
ไม่ครบทุกรายการ ซ่ึงแน่นอนว่า ถึงแม้การขออนุมัติ
ตัดบัญชีวัตถุดิบ ในขั ้นตอนการจัดท าข้อมูล บริ ษัท
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการส่งออกของบริษัทจากระบบ
ของสมาคมได้ แต่ก็มีโอกาสท่ีบริษัทจะท าข้อมูลตกหล่น
หรือผิดพลาดได้ เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้มาบริษัทจะต้องน ามา
จัดท าเพื่อท าให้ตรงตามรูปแบบท่ีสมาคมก าหนดอีกครั ้ง 
ดังนัน้ เม่ือจัดท าข้อมูลแล้วเสร็จ บริษัทจะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอีกครัง้ ก่อนน าส่ง
เข้าระบบกับสมาคม

• คี ย์ ข้ อ มู ล ก า ร โ อน สิท ธ์ิ ใ ห้ กั บ Vendor
ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นรายการวัตถุดิบท่ีโอนสิทธ์ิหรือปริมาณ
ท่ีขอโอน บริษัทจะต้องตรวจสอบว่าท่านไปซื้อวัตถุดิบ
มาจากใคร วัตถุดิบ ช่ือว่าอะไร ปริมาณท่ีซื้อมาและ
ต้องการโอนสิทธ์ิในครั ้งนี้จ านวนเท่าไร เพื่อให้ผู้รับโอน
สามารถน าข้อมูลท่ี ได้รับ โอนสิทธ์ิจากท่านไปท าการ
ตัดบัญชีวัตถุดิบต่อไปได้ 
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ระบบ

และแนวทางการท้างาน

จากสาเหตุดังกล่าว ส่ิงท่ีบริษัทสามารถด าเนินการ
ป้องกันได้ในข้อ 1) เรื่องของการคีย์ข้อมูล โดยการเพิ่ม
ความละเอียดรอบคอบ และการตรวจสอบข้อมูลก่อน
ส่งเข้าระบบ ส่วนข้อ 2) ของท่ีตกมาถึงท่าเรือหรือ
ท่าอากาศยานมีปริมาณน้อยกว่าท่ีแสดงในเอกสาร
อินวอยซ์ท่ีบริษัทท าการสั่งปล่อยจริง บริษัทจ าเป็นต้อง
ขอแก้ไขโดยการน าหลักฐานการน าเข้ามาแสดงและ
ขออนุมัติแก้ไขกับ สกท.



1. ระยะเวลาเริ่มต้นท่ีขอแก้ไข จะต้องไม่ก่อนวันท่ี
อนุมัติโครงการ

2. ระยะ เวลาสิ้นสุด สิท ธ์ิจะ ต้องไ ม่ ก่อนวัน ท่ี
สัง่ปล่อยวัตถุดิบงวดสุดท้าย

ดังนั้น ในการก าหนดวันน า เข้าครั ้งแรกของ
โครงการใหม่ ขอให้บริษัทตรวจสอบให้ดีก่อนว่า เคยมี
การน าเข้าโดยการขอใช้สิทธ์ิธนาคารค า้ประกัน หรือช าระ
ภาษีอากรไปก่อนแล้วต้องการขอถอนธนาคารค า้ประกัน
หรือขอคืนภาษีอากรหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

5. งานขอแก้ไขระยะเวลาน าเข้าครัง้แรก: ปัจจุบัน
การก าหนดระยะเวลาน าเข้าครัง้แรกของแต่ละโครงการ 
บริ ษัทจะ เ ป็นผู้ก าหนดผ่านระบบฐานข้อมูล RMTS 
Online แบบอัตโนมัติ โดยมีเง่ือนไขว่า ระยะเวลาเริ่มต้นใช้
สิทธ์ินัน้จะต้องไม่ก่อนวันท่ีอนุมัติโครงการ ส่วนระยะเวลา
การสิน้สุดสิทธ์ิ ระบบจะก าหนดโดยการค านวณเพิ่มไปอีก
ตามระยะเวลาท่ีบริษัทได้รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น

4. งานขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบ : กรณีบริษัท
สั่งปล่อยวัตถุดิบผิดกรุ๊ป หรือช่ือวัตถุดิบไม่ถูกต้อง 
ซ่ึงกรณีดังกล่าวนี้จะทยอยหมดไป เน่ืองจากตัง้แต่วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา สกท. ได้ออกประกาศ
ท่ี ป.4/2564 เรื่องรายการวัตถุดิบท่ีขออนุมัติสั่งปล่อย
ช่ือไม่ตรงกับท่ีได้รับอนุมัติในบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด
จะไม่สามารถสั่งปล่อยได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องยื่นขอ
อนุมัติ ช่ือรองรายการวัตถุดิบกับ สกท .ก่อน จึงจะ
สามารถด าเนินการขออนุมัติสั่งปล่อยได้ ซ่ึงวิธีปฏิบัติ
ในกรณีนี้ สมาคมได้น าเสนอรายละเอียดใน IC Focus
ฉบับท่ีผ่านมาไปแล้ว

ส าหรับฉบับนี ้ขอน าเสนอประเด็นปัญหาท่ีผู้ใช้บริการ
สามารถควบคุมหรือป้องกันปัญหาได้ด้วยตัวท่านเอง เพื่อ
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดท่ีท าให้เกิดความ
ล่าช้าต่อการยื่นขออนุมัติงาน โดยในฉบับต่อไปผู้เขียนจะน า
เรื่องราวใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านมา
น าเสนออย่างต่อเน่ือง โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้ ท่ี เว็บไซต์สมาคม www.ic.or.th หรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ี หน่วยงาน CSU: 
Customer Support Unit ได้ท่ี โทรศัพท์ 02 666 9449
กด 1 หรือส่งค าถามมาท่ีอีเมล csu@ic.or.th

หลังจากท่ีบริษัทได้ก าหนดวันน าเข้าครั ้งแรก
ไปแล้ว หากพบว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไม่ครอบคลุมกับ
รายการวัตถุดิบหรืออินวอยซ์ท่ีเคยน าเข้าแบบขอใช้สิทธ์ิ
ธนาคารค ้าประกัน หรือช าระภาษีอากรไว้ก่อนหน้านี ้
จึงท าให้ไม่สามารถขอถอนธนาคารค า้ประกันได้ หรือขอ
คืนภาษีอากรได้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องขอแก้ไขระยะเวลา
น าเข้าครั ้งแรก ซ่ึงการขออนุมัติแก้ไขจะต้องมีขั ้นตอน
การขออนุมัติจาก สกท. ก่อนด าเนินการ โดยมีเงื่อนไขว่า

www.faq108.co.th

ค้า ถ ามกั บ ง านส่ ง เ ส ริ มก า รล งทุ นFAQ 108

และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบกระดานสนทนา (Webboard)

แหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
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1. ใบขนสินค้าขาออกหน่ึงฉบับ จะใช้กับ
บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ท่ีมีช่ือผู้รับรายเดียว 
และห้ามน าบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ท่ีส่งไปกับ
ใบขนสินค้าฉบับอ่ืนแล้วมาส่งซ ้ า หากส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออกและได้รับเลขท่ีใบขนสินค้าแล้ว 
ต่อมาพบว่าข้อมูลในใบขนสินค้าผิดพลาด ผู้ส่ง
ข้อมูลต้องยกเลิกใบขนสินค้าก่อนจึงจะสามารถใช้
เลขท่ีอินวอยซเ์ดมิมาจัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้
(ห้ามดัดแปลงโดยใช้วิธีกดเว้นวรรคให้เป็นช่องว่าง 
หรือ ใช้สัญลักษณ์มาน าหน้าเลขท่ีบัญชีราคาสินค้า
ฉบับเดิม) ในอนาคตกรมศุลกากรอาจถือว่าการ
ส่งข้อมูลใบขนสินค้าและภายหลังไม่ได้น าไปใช้งาน 
โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ยกเลิกใบขนสินค้าท่ีไม่ใช้ 
เป็นความผิดและก าหนดโทษปรับ

ฉบับนี้จะมาท าความเข้าใจกับใบขนสินค้า
ขาออกในพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร การบันทึกข้อมูลส่วนท่ีส าคัญใน
ใบขนสินค้าขาออก และการน าไปใช้ประโยชน์กับ
พิธีการศุลกากร

ท ำควำมรู้จัก

ใบขนสินค้ำ (3)กับ

คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ 
วิทยากรด้านศุลกากร

กรณีผู้ส่งออกรายเดียวจะขอใช้บัญชี
ราคาสินค้าท่ีมีผู้รับของหลายรายเพื่อท าใบขนสินค้า
ขาออกฉบับเดียวส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
สามารถกระท าได้โดยในแต่ละบัญชีราคาสินค้านัน้ 
ต้อง

2. ของส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากจะต้อง
ท าใบขนสินค้าขาออกแล้ว ยังต้องจัดท าและส่งข้อมูลใบก ากับ
การขนย้ายสินค้า (ต่อไปจะขอใช้ค าว่า “ใบก ากับฯ”) ซ่ึงเป็น
เอกสารก ากับการเคลื่อนย้ายของไปยังท่าหรือท่ีท่ีส่งของออก  
แสดงจ านวนสินค้าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ หรือ ยานพาหนะ 
ท่ีใช้ในการขนส่ง โดยจัดท าและส่งข้อมูลใบก ากับฯ เข้ามาในระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรก่อนการเคลื่อนย้ายของมายัง
ท่า/ท่ีส่งออก ยกเว้น การส่งของออกทางอากาศยานให้ส่ง
ข้อมูลพร้อมกับการส่งใบขนสินค้าขาออก ใบก ากับฯ ให้จัดท า
ดังนี ้

2.1 ใบก ากับฯ ท่ีใช้ก ากับการส่งออกนอกราชอาณาจักร
ทางทะเล ให้จัดท าข้อมูลสินค้าตามปริมาณและน า้หนักท่ีบรรจุ
จริงเ ป็นรายตู้คอนเทนเนอร์ ปัจจุบันใ ช้ เ ป็นเอกสารของ
ผู้ประกอบการท่าเรือด้วย 
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หลักการทั่วไปในการท าใบขนสินค้าขาออก
ในพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ไร้เอกสาร 

ผู้รับปลายทางหลายรายนั้นอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน

ส่งออกไปโดยยานพาหนะเดียวกัน
และเท่ียวเดียวกัน

แสดงรายการในใบขนสินค้าแยกแต่ละ
บัญชีราคาสินค้าเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 

๏ กรณีการบรรจุสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์
เจ้าของเดียว (FCL) หน่ึงใบขนสินค้าขาออก 
มีได้หน่ึงใบก ากับฯ หรือ หลายใบก ากับฯ 

๏ กรณีการบรรจุสินค้าแบบหลายเจ้าของ (LCL) 
หน่ึงใบก ากับฯท่ีก ากับตู้คอนเทนเนอร์หน่ึงตู้มี
ใบขนสินค้าขาออกหลายฉบับ

2.2 ใบก ากับฯ ท่ีใช้ก ากับการส่งออกนอกราชอาณาจักร
ทางบก ให้จัดท าข้อมูลปริมาณและน ้าหนักตามท่ีบรรจุจริงเป็น
รายยานพาหนะท่ีใช้ในการขนย้ายสินค้า และ ให้ถือว่าใบก ากับฯ
เป็นบัญชีสินค้าทางบก (ศบ.3) แสดงการน ายานพาหนะผ่าน
เขตแดนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย

2.3 ใบก ากับฯท่ีใช้ก ากับการเคลื่อนย้ายโดยวิธีอ่ืน เช่น 
การขนส่งทางท่อ ให้ท าใบก ากับการขนย้ายสินค้าเป็นราย
ใบขนสินค้า



3. กรณียังไม่ ได้ เคลื่อนย้ายของมาถึงสถานีรับ
บรรทุก หรือมาถึงด่านศุลกากรท่ีส่งของออก ผู้ส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออกและใบก ากับฯ สามารถส่งข้อมูลยกเลิก
หรือแก้ไขได้ตลอด แต่ต้องระมัดระวังว่าจะยกเลิกข้อมูล
อะไร เช่น ไปยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาออกแต่ไม่ได้
ยกเลิกข้อมูลปริมาณและจ านวนสินค้าของใบขนสินค้า
ขาออกท่ียกเลิกในใบก ากับการขนย้ายสินค้า หรือยกเลิก
ข้อมูลสลับกัน จะส่งผลถึงความส าเร็จของการส่งออก
ของสินค้า

1.9 วิธีการช าระค่าภาษี / ช่ือธนาคารท่ีใช้ตัดบัญชี
ค่าภาษีอัติโนมัติ 

1.10 ค่าภาษีอากรรวมทุกประเภท / จ านวนเงิน
ประกันค่าภาษีรวม

1.11 ขอพบเ จ้าหน้า ท่ี ( Inspection Request)  
กรณีท าเครื่องหมายในช่องนี้ แสดงว่าประสงค์จะ
ขอพบเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพื่อขอให้ตรวจสอบสินค้า 

4. ใบขนสินค้าขาออกท่ีได้ช าระอากรขาออกแล้ว 
หากประสงค์จะขอยกเลิกการส่งออกโดยของนัน้ยังไม่ได้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้มายื่นค าร้องขอคืน
อากรขาออก ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีพนักงาน
ศุลกากรได้รับใบขนสินค้า คือ วันท่ีระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรออกเลขท่ีใบขนสินค้า

ICN ฉบับนี ้จะน าบางส่วนของข้อมูลท่ีกรมศุลกากร
ก าหนดให้ต้องบันทึก มาอธิบายเพื่อให้เห็นความส าคัญ
ของข้อมูล

เป็นการบันทึกข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ทราบว่าใครคือ
ผู้ส่งออก ความสัมพันธ์ของผู้ส่งออกกับตัวแทนออกของ
สถานท่ีท่ีจะส่งของออก ช่ือยานพาหนะ ราคาของของ  
ข้อมูลท่ีส าคัญ คือ

ของใดก็ตามท่ีเป็นของท่ีกรมศุลกากรก าหนดว่า
เ ป็นของท่ีต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้า ท่ี
ศุลกากร เช่น การส่งกลับของท่ีมีทัณฑ์บน การส่งของ
กลับท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 28 จะเป็นหน้าท่ีของ
ผู้จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าท่ีจะต้องท าเครื่องหมาย
ในช่องนี ้ทุกครัง้ท่ีส่งออก

ข้อมูลส่วนท่ี 1 นี้ กรมศุลกากรจะตรวจสอบ
ช่ือผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ในใบขนสินค้า กับระบบ
ทะเบียนผู้น าเข้า – ผู้ส่งออก – ตัวแทนออกของรับมอบ
อ านาจ

ข้อมูลส่วนนี้ ยังใช้ตรวจสอบเรื่อง ช่ือเรือ และ
เท่ียวเรือ รวมทัง้เท่ียวบินท่ีตัวแทนเรือ หรือ อากาศยาน
ได้แจ้งไว้ในระบบรายงานยานพาหนะ 

เป็นการน าข้อมูลบัญชีราคาสินค้ามาบันทึก   
ข้อมูลท่ีส าคัญ คือ
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การบันทึกข้อมูลส่วนที่ส าคัญในใบขนสินค้าขาออก 
และการน าไปใช้ประโยชน์กับพิธีการศุลกากร

ส่วนที่ 1 Export Declaration Control

1.1 ช่ือผู้ส่งออก (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เลข
ทะเบียนนิติบุคคล / เลขบัตรประจ าตัวประชาชน

1.2 ท่ีอยู่ของผู้ส่งออก   
1.3 ช่ือตัวแทนออกของท่ีได้รับมอบอ านาจ / เลข

ทะเบียนนิติบุคคล
1.4 ช่ือเรือ / ช่ือเ ท่ียวบิน วันเรือออก / วัน ท่ี

อากาศยานออก (เป็นข้อมูลประมาณการ คือ เป็นวันท่ี
ท่ีนับจากวันท่ีปัจจุบันไปอีก 20 วัน) เลขท่ีใบตราส่ง (บาง
รูปแบบการขนส่งไม่ต้องแสดง)

1.5 ท่า / ท่ี / สนามบินท่ีส่งออก (ท่า / ท่ี / สนามบิน
รับบรรทุก) สถานท่ีตรวจปล่อย

1.6 ประเทศผู้ซื้อ / ประเทศปลายทาง  
1.7 จ านวนหีบห่อรวม น า้หนักรวมหีบห่อ น า้หนักสุทธิ
1.8 ราคา FOB รวมทั้งหมด ทั้งหน่วยเ งินตรา

ต่างประเทศ และเงินบาท

- ตรวจสอบเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลข
ประจ าตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนใดๆ ท่ีก าหนด
โดยหน่วยงานราชการ ท่ีได้ลงทะเบียนในฐานะเป็น
ผู้น าเข้า-ผู้ส่งออกกับกรมศุลกากร กับเลขทะเบียน
ในช่อง “เลขทะเบียนของผู้น าเข้า”

- ตรวจสอบการมอบอ านาจของผู้น าเข้า-ผู้ส่งออก
กับตัวแทนออกของ ในระบบทะเบียนของผู้น าเข้า –
ผู้ส่งออก และระบบทะเบียนตัวแทนออกของ โดยเลข
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้น าเข้า-ผู้ส่งออก ต้องอยู่ใน
ทะเบียนประวัติของตัวแทนออกของ และเลขทะเบียน
ของตัวแทนออกของต้องอยู่ในทะเบียนประวัติของ
ผู้น าเข้า-ผู้ส่งออก 

ส่วนที่ 2 Export Declaration Control (Invoice)

2.1 เลขท่ีบัญชีราคาสินค้า วันท่ีของบัญชีราคา
สินค้า 

2.2 ช่ือผู้ซื้อ ท่ีอยู่ และระดับการค้า ฐานะของ
ผู้ขาย/ผู้ซื้อ

2.3 เง่ือนไขการซื้อขาย (Incoterm) บันทึกตาม
จริงท่ีปรากฎในบัญชีราคาสินค้า 



เป็นการน ารายการในบัญชีราคาสินค้ารายการ
หน่ึงๆ มาจัดท าเป็นแต่ละรายการในใบขนสินค้า ข้อมูล
ท่ีส าคัญ คือ 

2.4 เง่ือนไขการช าระเงิน
2.5 ยอดเงินรวมของของในบัญชีราคาสินค้า

ฉบับนัน้ๆ 
2.6 ค่า ใ ช้ จ่ าย ท่ี เ ก่ียว กับการขนส่ง การ

ประกันภัย และอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการขนส่งของ
ข้อมูลในส่วนนี้ บันทึกตามท่ีปรากฎในบัญชี

ราคาสินค้า ไม่ต้องท าให้เป็นราคา FOB

3.1 ล าดับรายการในใบขนสินค้า จะเรียงไปตาม
เลขท่ีบัญชีราคาสินค้า / ล าดับท่ีในบัญชีราคาสินค้า
ฉบับนัน้ๆ  

3.2 ช่ือสินค้าทั ้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
เครื่องหมายการค้า ลักษณะของสินค้า (Product 
Attribute)

3.3 รหัสพิกัด (Tariff Code) เ ป็นรหัสพิกัด
ในระบบพิกัดขาเข้า รหัสสถิติสินค้า รหัสสิทธิพิเศษ 

3.4 Export Tariff แสดง รหัสพิ กัดขาออก
ตามภาค 3 หรือ ภาค 4 เช่น แสดง 2 PART 3 หรือ 
1 PART 4 

1.1. ช่ือผู้รับผิดชอบการบรรจุ ท่ีอยู่ 
1.2.เลขทะเบียนรถยนต์ เลขทะเบียนรถพ่วง หมายเลข

ตู้คอนเทนเนอร์ 
1.3.ช่ื อ ย า น พา ห น ะ ท่ี รั บ บ ร ร ทุ กอ อก ไ ปน อ ก

ราชอาณาจักร วันยานพาหนะออก
1.4.รหัสสถานท่ีตรวจปล่อย รหัสท่า / ท่ี ท่ีรับบรรทุก
1.5.จ านวนใบขนสินค้าขาออกท่ีจะขนย้ายด้วย

ใบก ากับฯ นี ้

ใบขนสินค้าแต่ละรายการสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรได้ตามสิทธิของของในแต่ละรายการและเลอืก
ได้เพียงสิทธิเดียว ยกเว้น ผู้ประกอบการท่ีใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ท่ีมีการซื้อของจากผู้ประกอบการท่ีใช้สิทธิตามกฎหมาย
ศุลกากรมาตรา 29 สามารถท าเครื่องหมายเลือกการใช้
สิทธิได้ ทัง้ สิทธิ BOI และ มาตรา 29

เ ป็นการบั น ทึกข้ อ มูล ตัว เลขอากรขา เข้ า  แล ะ
ค่าภาษีต่างๆ โดยผู้บันทึกต้องบันทึกหมวดค่าภาษีอากร
ให้ถูกต้อง 

ข้อมูลส่วนนีจ้ะน าไปตรวจสอบในเรื่องช่ือผู้ลงทะเบียน
เป็นผู้รับผิดชอบการบรรจุท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร
เฉพาะการบรรจุของในเขตท าเนียบท่าเรือเท่านัน้ ส่วนการ
ขนส่งอื่น ช่ือผู้รับบรรจุอาจเป็นช่ือผู้ส่งออก ซ่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบการบรรจุของทัง้หมดในตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
ยานพาหนะ และใช้ตรวจสอบสถานท่ีรับบรรทุกของ
ท่ีเคลื่อนย้าย ตรวจสอบยานพาหนะ และจ านวนใบขนสินค้า
ขาออกท่ีขนย้ายด้วยใบก ากับฯ หน่ึงๆ ด้วย
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ส่วนที่ 3 Export Declaration Detail

3.5 ราคาของ 
- Invoice Amount ราคาของของตามบัญชี

ราคาสินค้า ทัง้ในรูปเงินตราต่างประเทศ และเงินบาท  
- FOB Value เป็นราคาศุลกากรส าหรับการ

ส่งออก ทัง้ในรูปเงินตราต่างประเทศ และเงินบาท 

3.6 น ้าหนักสุทธิ บันทึกเป็นกิโลกรัม / ตัน /
กรัม / กะรัต เท่านัน้

3.7 ปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า บันทึก 
หน่วยปริมาณตามรหัสถิติของประเภทพิกัดศุลกากร
นัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการเก็บสถิติของสินค้า แต่หาก
รหัสสถิติก าหนดเป็นหน่วยน ้าหนัก ในช่องปริมาณ
สามารถบันทึกเป็นหน่วยตามบัญชีราคาสินค้าได้  

3.8 การแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด

ส่วนนี้ผู้บันทึกข้อมูลต้องระวัง ในเรื่องการใส่
ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เช่น การ
ขอใช้สิทธิชดเชยค่าภาษีอากร เลขท่ีสูตรการผลิตเพื่อ
ใช้กับสิทธิฯ ตามมาตรา 29

ส่วนที่ 4 Export Declaration Detail (Duty)

เป็นการบันทึกข้อมูล ใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พิธีการศุลกากร ของใดจะต้องมีใบอนุญาตหรือไม่นั้น
เป็นไปตามกฎหมายควบคุมแต่ละฉบับ หากของท่ีน าเข้าและ
ต้องมี ใบอนุญาตหรือท าตามเงื่อนไขของกฎหมายใด 
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายนัน้ๆ

ส่วนที่ 5 Export Declaration Detail (Permit)

เป็นการบันทึกเหตุผลการวางประกันในใบขนสินค้า
นัน้ๆ

ส่วนที่ 6 Export Declaration Detail (Deposit)

การบนัทกึขอ้มูลสว่นที่ส าคัญในใบก ากับการขนย้าย
สินค้า และการน าไปใช้ประโยชน์กับพิธีการศุลกากร

ส่วนที่ 1 Goods Transition Control



4. ของส่งออกที่ต้องมีใบอนุญาตส่งออกในรูปแบบ
กระดาษ ผู้ส่งออกต้องน าใบอนุญาตฯ พร้อมระบุเลขที่
ใบขนสินค้าขาออกมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่
ส่งออก ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตัดบัญชีใบก ากับฯ หรือ ส่งไปรษณีย์มายังเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ณ ท่าที่ ส่งออกโดยจะนับวันที่ ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นวันยื่นเอกสาร 

5. ของส่งออกที่ส่งออกไม่ครบตามจ านวนที่ปรากฎ
ใน ใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่งออกต้องแก้ ไขจ านวนใน
ใบขนสินค้าขาออกให้ตรงกับจ านวนที่ส่งออกจริง กรณี
ด าเนินการภายใน 10 วันนับจากวันที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตัดบัญชีใบก ากับฯผู้ส่งออกสามารถแก้ไขข้อมูลที่ส่งมาด้วย
ตนเองได้ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวต้องจัดท าค าร้อง
ในรูปแบบเอกสารพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นขอแก้ไข
กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า / ที่ / สนามบิน ที่ส่งออก 

6. ภายหลังการส่งออก ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอ
แก้ไขข้อมูลที่ส าแดงไว้ ในใบขนสินค้าขาออก สามารถยื่น
ค าร้องพร้อมแนบเอกสารที่สนับสนุนการขอแก้ไขต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อพิจารณาด าเนินการ และสามารถ
แจ้งความประสงค์ขอจ าลองใบขนสินค้าที่แก้ไขแล้วในคราว
เดียวกัน เพื่อน าไปใช้งานต่อไป

เ ป็นการบันทึกรายละเอียดของใบขนสินค้าท่ีจะ
ส่งออกในตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะนั้นๆ ได้แก่  
เลขท่ีใบขนสินค้าขาออก เลขทะเบียนนิติบุคคลของ
ผู้ส่งออก จ านวนหีบห่อ น ้าหนักรวมหีบห่อ โดยแสดง
ตามเลขท่ีใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ

การด าเนินการเม่ือยานพาหนะท่ีใช้เคลื่อนย้ายของมาถึง
ท่า / ท่ี / สนามบินท่ีส่งออก (สถานท่ีรับบรรทุก)

1. เมื่อของมาถึง ท่า / ท่ี ส่งออก ให้ยื่นใบก ากับฯ
ต่อ เ จ้าหน้า ท่ี ศุลกากร โดย ไ ม่ ต้องยื่ น ใบขนสินค้า
ขาออก เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะตรวจสอบรายละเอียดของ
ใบขนสินค้าจากข้อมูลในใบก ากับฯ เพื่อตรวจว่าของท่ี
ขนย้ายมานัน้ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการส่งออก
หรือไม่ 

เ ม่ื อยานพาหนะรายงานของ ท่ีบรร ทุก ใ น
ยานพาหนะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หรือ 
กรณีเ จ้าหน้าท่ีศุลกากรรับรองการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรของของท่ีปรากฎในใบก ากับฯ ระบบ
คอมพิวเตอร์จะแจ้งผลไปยังผู้ส่งข้อมูลว่า ของได้ส่งออก

2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรตรวจสอบว่าใบขนสินค้าขาออก
ฉบับใดฉบับหน่ึงในใบก ากับฯ ถูกยกเลิก ระบบ
คอมพิวเตอร์จะไม่ยอมให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากร
ตัดบัญชีใบก ากับฯ ฉบับนัน้

3. กรณีของผ่านเข้าไปสู่การขนถ่ายขึน้เรือ
แต่เรือที่จะมารับสินค้าเปลี่ยนท่าที่จอดเรือ 
(เปลี่ยนท่ารับบรรทุก) ให้ยื่นขอยกเลิกการ
ตัดบัญชีใบก ากับฯ และใช้ใบก ากับฯฉบับเดิมไป
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าส่งออกใหม่ 
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ไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ผู้ ส่งข้อมูล
สามารถพิมพ์ ใบขนสินค้าขาออก โดยมี
ข้อความรับรองการส่งออกปรากฎท่ีมุมซ้าย
ล่างของใบขนสินค้าขาออก และใบขนสินค้า
ขาออกดังกล่าวสามารถใช้ด าเนินการกับ
หน่วยงานราชการได้โดยไม่ต้องมาขอส าเนา
ใบขนสินค้าขาออกกับกรมศุลกากร หากมี
ความจ าเป็น ผู้ส่งออกสามารถยื่นค าร้องขอ
ส าเนาใบขนสินค้าขาออกกับกรมศุลกากร
โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการจ าลองเอกสาร
ตามท่ีกฎหมายก าหนด
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จ ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
email: chamluck@gmail.com

โดยพื้นฐำนแล้วมนุษย์ เรำมักจะท ำนำยหรือ
คำดกำรณ์อนำคตของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ค่อยดี 
เรำมักจะประเมินค่ำควำมสำมำรถของมันสูงไปในระยะสัน้ 
และให้ค่ำมันสูงว่ำจะท ำอะไรให้เรำได้มำกมำยในระยะยำว 
พัฒนำกำรของเทคโนโลยีนีม้ีกำรน ำเสนอและแสดงออกมำ
ในรูปของเส้นโค้ง ที่มีแกนตัง้เป็นสิ่งที่เรำจะเห็น (Visibility) 
หรือควำมคำดหวัง (Expectations) และแกนนอนเป็น
ช่วงเวลำ (Time) โดยบริษัท Gartner ให้ช่ือว่ำ Hype 
Cycle ผ่ำนกำรตัง้สมมติฐำนไว้ว่ำ เทคโนโลยีทุกชนิดจะมี
วงจรของกำรเจริญเติบโตที่ เหมือนกัน โดย Gartner
แบ่งช่วงเวลำออกเป็น 5 ส่วน ดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ำมำปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกระดับ
จนถึงกำรท ำลำย (Disrupt) รูปแบบ วิธีกำรโครงสร้ำงใน
หลำกหลำยธุรกิจ จนเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงทศวรรษที่
ผ่ำนมำนี ้จะไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส หรือมีประสบกำรณ์
กำรใช้งำนสิง่ของเครื่องใช้บำงอย่ำงที่สูญสลำยหำยไปแล้ว 
ค ำบำงค ำที่คนรุ่นก่อนหน้ำพูดถึง อำทิ เทป ซีดี ดีวีดี 
กลำยเป็นค ำประหลำดที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก ด้วยพัฒนำกำร
ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่อุบัติขึน้อย่ำงรวดเร็ว จึงมีค ำศพัท์
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมำกมำยตำมเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้น ถ้ำนับดู
เฉพำะที่ฝังตัวอยู่ในสมำร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก็มีมำกมำย
หลำยอย่ำงทีเดียว จึงไม่แปลกที่สมำร์ทโฟนจะกลำยเป็น
อุปกรณ์หลักเสมือนกุญแจ (Key) ที่จะพำเรำไขเข้ำไปสู่
สิ่งต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันของเรำ รวมถึงเงินตรำที่เรำใช้
เพื่อท ำธุรกรรมซื้อขำยแลกเปล่ียนสินค้ำและบริกำรด้วย

ปรากฎการณ์โลกเสมือนสมจริง

ปฐมบท

Metaverse

1. ช่วงกระตุ้น ให้ เกิด เทคโน โลยี (Technology 
Trigger) เมื่อมีปัญหำที่ ไม่อำจแก้ไขด้วยเทคโนโลยีเดิม 
หรือควำมต้องกำรใหม่ที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อำจ
ตอบสนองได้ นักคิด นักประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ 
นักวิจัย ตลอดจนถึงนักลงทุนและผู้ประกอบกำร จึงมักจะ
พยำยำมแสวงหำและทุ่มเทที่จะคิดค้นพัฒนำสิ่งใหม่ให้
เกิดขึน้เป็นครัง้แรก 

2. ช่วงสู่ควำมคำดหวังสูงสุด (Peak of inflated 
expectations) เกิดขึ้นเมื่อสมมติฐำนและควำมคำดหวัง
กลำยเป็นเรื่องท้ำทำย ภำพในอนำคตจะถูกปลุกเร้ำให้แจ่มชดั
มำกขึน้ ไม่มีใครสนใจข้อเสียที่อำจมีบ้ำง โฆษณำหรือข่ำวลือ
จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเพื่อสร้ำงควำมตื่นเต้นและควำม
คำดหวังที่ดูเกินจริง กำรมองโลกในแง่ดีและจินตนำกำร
ของทุกคนแซงหน้ำควำมเป็นจริงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด

3. ช่วงผ่ำนม่ำนหมอกและภำพลวงตำ (Trough of
disillusionment) เมื่อควำมคำดหวังที่สูงเกินจริงเหล่ำนี้
เริม่ค่อยๆคล่ีคลำย มีควำมชดัเจนมำกขึน้ ผู้ประกอบกำร 
นักลงทุน ส่ือสำรมวลชน และตลำดกำรเงิน เริ่มสูญเสีย
ควำมหวังไปบำงส่วน เส้นโค้งของกรำฟค่อยๆ ลดลง 
บำงคนอำจเริ่ม เพิกเฉย เลิกติดตำมถำมไถ่ ไม่ ใ ส่ ใจ
เท่ำที่ควร บำงคนอำจหมดศรัทธำไปกับเทคโนโลยีนัน้ๆ 
แม้ว่ำควำมเป็นจริงเทคโนโลยีนัน้อำจจะยังคงพัฒนำอยู่ 

เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยีซ่ึงเป็นค ำทับศพัท์ภำษำอังกฤษ
ที่เรำใช้กันจนเสมือนเป็นค ำไทยไปแล้ว แต่ถ้ำจะนิยำมหรือ
ให้ค ำจ ำกัดควำมสัน้ๆ แบบไทย ขอใช้ค ำว่ำ “วิทยำกำร
ควำมก้ำวหน้ำ” โดยเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในหน้ำที่
กำรงำน กำรด ำรงชีวิต หรือแม้แต่กำรศึกษำวิจัย อำจ
มองได้ใน 2 มิติหรือ 2 ทิศทำงคือ เทคโนโลยีในแนวดิ่ง 
(vertical) เป็นเทคโนโลยีเฉพำะด้ำน อำทิ เทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์ เทคโนโลยีกำรอำหำร เทคโนโลยีอวกำศ 
เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง เทคโนโลยีคมนำคมขนส่ง ในขณะที่
มีเทคโนโลยีอีกด้ำนที่เป็นแนวนอน (Horizontal) คือพำดผ่ำน
เก่ียวข้องกับทุกภำคเศรษฐกิจ ทุกธุรกิจอุตสำหกรรม 
ทุกคนทุกช่วงวัย ตลอดจนทุกสำขำอำชีพ ซ่ึงแต่เดิมเรำ
มักคุ้ น กัน ในหมวดที่ ว่ ำ ด้วย เรื่ อง Soft Side อำทิ 
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร เทคโนโลยีกำรจัดกำร และหมวด
ที่ ว่ำด้วยเรื่อง Hard Side (or Technical Side) อำทิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงในสอง
ทศวรรษย้อนกลับไปมีกำรควบรวมกันเรียกว่ำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) และมีกำรพัฒนำอย่ำง
ก้ำวกระโดดอย่ำงที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำกลำยเป็น 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
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4. ช่วงแสงสว่ำงบังเกิดและค่อยๆ แจ่มชัด 
(Slope of Enlightenment) ในช่วงเวลำนี้เทคโนโลยี
บำงอย่ำงที่ เคยถูกพูดถึงเริ่มเปล่งแสง ส่องประกำย 
และเติบโตขึ้นแบบก้ำวกระโดดอย่ำงเห็นได้ชัด ค่อยๆ 
เพิม่ขึน้จนถึงจุดที่มีควำมหมำยและสำมำรถคำดหวังกับ
เทคโนโลยีดังกล่ำวได้จริง ตอนนีแ้หละที่มันจะเริ่มถูกใช้
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
เพิ่ มผลิตภำพของกำรท ำงำนต่ ำงๆ ก่อ ใ ห้ เ กิด
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วที่ไม่เกินควำมคำดหมำย
ของเรำเท่ำใดนัก

5. ช่วงที่รำบสูงแห่งผลิตภำพ (Plateau of 
Productivity) ใ น ที่ สุ ด ก็ ม ำ ถึ ง ช่ ว ง เ ว ล ำ สุ ด ท้ ำ ย 
ช่วงเวลำที่เทคโนโลยีท ำให้เกิดกำรเจริญเติบโตส ำหรับ
ภำคส่วนที่น ำไปใช้ ในทำงธุรกิจก่อให้เกิดรำยได้มำกมำย 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่ำวได้รับกำรยอมรับ และ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเริ่มเห็นผลอย่ำงชัดเจน 
เทคโนโลยีดังกล่ำวเริ่มแพร่หลำยกระจำยไปทั่ว และ
กลำยเป็นเทคโนโลยีทัว่ไปในที่สุด

รูปที่ 1 Gartner Hype Cycle

ใน ปี  2014 Gartner Hype Cycle for Emerging 
Technologies ได้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ก ำลังจะอุบัติขึ้น 
เปรียบเหมือนแผนที่น ำทำงสู่เส้นทำงของกำรก่อก ำเนิดธุรกิจ
ดิจิทัล (Maps the Journey to Digital Business) เ ป็น
กำรเปิดโลกสู่ยุคใหม่ นับตัง้แต่ยุคอนำล็อก (Analog) ยุค
เว็บไซต์ (WWW) ยุคพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) 
และยุคกำรตลำดดิจิทัล (Digital Marketing) ผ่ำนโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ำยส่ือสังคมออนไลน์ และกำรหลั่งไหล
ของข้อมูลมหำศำล เข้ำสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 
ยุคที่ เช่ือมคนเช่ือมโลกให้สะดวกสบำยและใกล้ชิดกันมำก
ยิ่งขึ้น เทคโน โลยีอย่ำง IoT (Internet of Things) VR 
(Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) ไม่ได้ใช้
เฉพำะในงำนด้ำนบันเทิง เกม กีฬำ เท่ำนัน้ หำกแต่เริ่มเป็นที่
เข้ำใจและใช้กันมำกขึน้ในหลำกหลำยวงกำร เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำธุรกิจ จนถึงยุคระบบ
อัตโนมัติ (Autonomous) ที่หลำยสิ่งหลำยอย่ำงด ำเนินกำร
ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จ ำเป็นต้องรอค ำสัง่จำกคนอีกต่อไป

ในขณะที่พวกเรำก ำ ลังศึกษำอนำคตของ
เทคโนโลยีที่ก ำลังเติบโตแบบทวีคูณดังเส้นโค้งดังกล่ำว
อยู่นัน้ สิ่งส ำคัญส ำหรับเรำก็คือจะต้องตระหนักว่ำเรำ
ก ำลังอยู่ในจุดใดหรือช่วงเวลำใดในวงจรของกระแส
ควำมนิยมนี ้ควำมสำมำรถในกำรระบุจุดหรือช่วงเวลำ
ในเส้นโค้งดังกล่ำวจะช่วยให้เรำได้รับประโยชน์จำกกำร
คำดกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีได้
เป็นอย่ำงดี ทัง้นียั้งมีกำรแยก Hype Cycle ออกไปใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น Hype Cycle for Blockchain 2021 
หรือ Hype Cycle for the Digital Workplace 2021 
เป็นต้น

ถือว่ำเป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเบ่งบำน และมีหลำยสิ่ง
หลำยอย่ำงถูกกล่ำวถึงในช่วงเวลำต่ำงๆ ที่ส ำคัญเส้นโค้ง
ดังกล่ำวยังแสดงสัญลักษณ์กำรคำดกำรณ์ควำมเร็วช้ำ
ของเทคโนโลยีแต่ละตัวว่ำจะไปถึงจุดที่ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลิตภำพในทำงธุรกิจจริงในเวลำเท่ำไร ดังรูปที่ 2 เทคโนโลยี
ที่เป็นวงกลมไร้สี จะมีระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีที่จะมีกำรใช้จริง 
วงกลมสีฟ้ำ จะมีระยะเวลำ 2-5 ปีที่จะมีกำรใช้ประโยชน์จริง 
วงกลมสีน ำ้เงิน จะมีระยะเวลำ 5-10 ปีถึงจะเริ่มเห็นมีกำร
น ำมำใช้จริง และสัญลักษณ์สำมเหล่ียมสีส้ม จะมีระยะเวลำ
มำกกว่ำ 10 ปีถึงจะมีกำรใช้จริง ทั ้งนี ้ยังมีสัญลักษณ์
วงกลมสีแดงและมีเส้นกำกบำทภำยใน หมำยถึง เทคโนโลยีที่
อำจจะสูญสลำยหำยไปก่อนที่จะเข้ำสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำง
แพร่หลำย หรือเรียกว่ำเสื่อมควำมนิยมไปก่อน

17 icn



icn 18

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) จะไม่สำมำรถ
กลำยเป็นนวัตกรรม (Innovation) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
วงกว้ำงได้เลยถ้ำขำดซ่ึงเทคโนโลยี เพรำะเทคโนโลยีท ำให้
ควำมคิดกลำยเป็นควำมจริง ตัวอย่ำงเช่น IoT VR และ AR 
ที่ในอดีตจะมีกำรประยุกต์ใช้ในวงจ ำกัด อำทิ เกมคอมพิวเตอร์
และงำนด้ำนบันเทิง แต่ด้วยต้นทุนที่ถูกลงและกำรประยุกต์ใช้
ที่ง่ำยขึน้ ท ำให้หลำกหลำยธุรกิจเริม่น ำมำใช้กันมำกขึน้

ตัวอย่ำงของเทคโนโลยีด้ำนภำพและเสียงที่มี
ควำมพยำยำมในกำรจะพัฒนำมำแทนที่ CD และ 
DVD ที่ยังมีข้อจ ำกัดในกำรใช้งำนและควำมละเอียด
ในกำรเก็บข้อมูล จึงมีกำรคิดค้นและเผยแพร่
เทคโนโลยี MD หรือ Mini Disc (รูปที่ 3) โดยบริษัท
Sony ในปี 1992 เพื่อมำแทนที่ CD ที่ใช้ฟังเพลง 
โดยเนือ้แผ่นดิสก์มีขนำดที่เล็กกว่ำฝ่ำมือแต่มีกำรบีบ
อัดข้อมูลให้มีควำมจุสูงมำกขึ้น อีกทัง้ยังบรรจุไว้
ในกรอบพลำสติกป้องกันรอยขีดข่วน ในขณะที่แผ่น
บันทึกภำพ Blu-Ray Disc ก็มีกำรน ำเสนอสู่ตลำด 
แม้จะมีขนำดไม่ต่ำงจำก DVD แต่เล่นภำพด้วย
ควำมละเอียดที่สูงขึ้น เสียงดีขึ้น (รูปที่ 4) แต่ทัง้ 
MD และ Blu-Ray ยังไม่สำมำรถไปถึงช่วงเวลำ 
Plateau of Productivity ไ ด้  เ มื่ อ โ ลก เข้ ำ สู่ ยุ ค
เทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำย 4G หลังปี 2010 ยุคที่ทุกคน
สำมำรถสตรีมภำพและเสียงได้อย่ำงไหลล่ืนไม่มีสะดุด 
ควำมจ ำเป็นต้องใช้วัสดุบันทึกภำพและเสียงหมดไป 
ธุรกิจเพลงและภำพยนตร์ในรูปแบบเดิมสูญสลำย
และเข้ำสู่ยุคออนไลน์ที่สำมำรถซื้อขำยหรือเลือกดู
หนังฟังเพลงได้ในทันทีแบบเรียลไทม์

รูปที่ 2 Hype Cycle for Emerging Technologies, 2014

รูปที่ 3 Mini Disc

รูปที่ 4 เปรียบเทียบควำมละเอียดของเลเซอร์ในกำรอ่ำน
แผ่น CD DVD และ Blu-Ray

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality - VR) คือ
เทคโนโลยีที่จ ำลองภำพเหตุกำรณ์ทัง้ที่เป็นภำพคอมพิวเตอร์
กรำฟิกในจินตนำกำร และกำรจ ำลองภำพกรำฟิกเสมือน
จริง เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถรู้สึกมีส่วนร่วมหรือประสบกำรณ์
ประหนึ่งเข้ำไปอยู่ร่วมในเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจริง ทัง้นีผู้้ใช้งำน
จะต้องสวมแว่น VR Glass หรือ VR Box เพื่อครอบตำ
ให้สนิทจนมองไม่เห็นสภำพแวดล้อมจริง ดังนัน้สำยตำของ
ผู้ใช้งำนจึงมองเห็นแต่ภำพที่จ ำลองขึ้นและแสดงผ่ำนเลนส์ 
VR ดังรูปที่ 5



เทคโนโลยีจริงเสริม (Augmented Reality – AR)
คือเทคโนโลยีที่จะน ำภำพกรำฟิกจ ำลองสิ่งต่ำงๆ เข้ำ
มำซ้อนทับกับโลกกำยภำพจริงๆ ที่มนุษย์อยู่ โดยภำพ
ดังกล่ำวจะซ้อนทับกับภำพที่อยู่ในเลนส์กล้อง ดังนัน้
ผู้ชมจะต้องมองผ่ำนหน้ำจอไม่ว่ำจะเป็นของกล้อง
ดิจิทัล หรือหน้ำจอสมำร์ทโฟน ท ำให้เรำสำมำรถน ำ
สิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริง ณ สถำนที่นัน้ เข้ำมำเสริมมำเติม
อ ยู่ ใ นสภำพแวด ล้อมจริ ง ไ ด้  ดังกรณี ของ เกม
สมำร์ทโฟนสุดฮิตโปเกมอนเมื่อหลำยปีก่อน ที่แทบจะ
ทุกคนที่มีสมำร์ทโฟนและลงแอปเกม Pokémon GO 
ที่พัฒนำโดยบริษัท Niantic จะสนุกสนำนเพลิดเพลิน
กับกำรไล่จับตัวโปเกมอนในร่ำงต่ำงๆ มำกมำย และ
กำรต่อสู้เพื่อเพิม่คะแนนและเลเวล ดังรูปที่ 6

ตั วอย่ ำงกำรประ ยุกต์ ใ ช้ งำนธุ รกิ จพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ไม่ว่ำจะเป็นบ้ำนเด่ียว ทำวน์เฮำส์ หรือ
คอนโดมิเนียม เมื่อเปิดจองมักจะต้องสร้ำงบ้ำนหรือ
ห้องตัวอย่ำงเพื่อให้ลูกค้ำได้สัมผัส ให้มีขนำดเหมือน
จริง อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมีข้อจ ำกัดที่ สิ ้นเปลืองวัสดุ 
ต้นทุนสูง ใช้เวลำก่อสร้ำง อีกทัง้ยังไม่สำมำรถตกแต่ง
ได้หลำกหลำย แต่เมื่อน ำเทคโนโลยี VR เข้ำมำทดแทน 
เพียงแค่ห้องตัวอย่ำงห้องเดียวโล่งๆ ที่มีมิติและพื้นที่
ใกล้เคียงจริง ลูกค้ำสำมำรถสวมแว่น VR ภำพที่เห็นจะ
จ ำลองห้องในคอนโด สำมำรถเลือกได้ว่ำจะกระโดด
ไปห้องชัน้ใด วิวที่มองออกมำนอกหน้ำต่ำงห้องก็จะเห็น
มุมเดียวกับห้องที่จะสร้ำงเสร็จจริง อีกทัง้ยังสำมำรถ
เลือกได้ว่ำจะเนรมิตให้ห้องโล่งๆ ตกแต่งออกมำใน
สไตล์ไหน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจะจ ำลองภำพให้
เห็นตำมที่เลือก ทัง้นียั้งสำมำรถก้ำวเดิน สัมผัส และ
มองแบบรอบทิศ 360 องศำ ได้เสมือนเข้ำไปอยู่ในห้อง
ที่สร้ำงเสร็จและตกแต่งเรียบร้อยจริงๆ

รูปที่ 5 VR Headset

ที่มำรูปภำพ: www.gartner.com
https://cnx.org/contents/pZH6GMP0@1.88:VNGLmbR6@2/Lasers
Pinterest
https://www.doctissimo.fr/psychologie/developpement- personnel/
techno-addict/pokemon-go

รูปที่ 6 Pokémon GO

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้งำนธุรกิจค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้ำน ที่ลูกค้ำสำมำรถจะเลือกเฟอร์นิเจอร์
ส ำหรับห้องต่ำงๆ ในบ้ำนได้จำกแค็ตตำล็อกออนไลน์ภำยใน
แอปพลิเคชนัของเจ้ำของร้ำนค้ำ และคลิกลำกวำงซ้อนทับกับ
ภำพในกล้องสมำร์ทโฟนที่เปิดอยู่ เพื่อทดลองวำงเฟอร์นิเจอร์
ที่สนใจกับพื้นที่ บ้ำนในมุมต่ำงๆ ว่ำมีสไตล์สีสันเข้ำกันกับ
สภำพแวดล้อมของบ้ำนที่อยู่จริงหรือไม่ ท ำให้กำรตัดสินใจ
ง่ำยขึ้น อีกทัง้ไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำดูสินค้ำที่ Shop ก็ได้ 
แต่เมื่อติดสินใจได้แล้ว อยำกจะมำลูบคล ำจับต้องสินค้ำจริงก็
เดินทำงมำซื้อได้ แต่ถ้ำคิดว่ำไม่จ ำเป็นก็สำมำรถสั่งออนไลน์
ผ่ำนแอปได้ในทันที

นี่ เ ป็น เพียงบำงส่วนของเทคโน โลยีที่ เ กิดขึ้นแล้ว 
แต่ก ำลังจะพัฒนำให้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรใช้ชีวิตใน
ทุกแง่มุมของทุกคน แม้ว่ำปัจจุบันหลำยคนจะใช้ชีวิตอยู่ใน
สื่อสังคมออนไลน์ หรือพักผ่อนผ่ำนเกม VR และ AR ซ่ึงยัง
เป็นโลกเสมือนจริงที่คู่ขนำนกับโลกจริงทำงกำยภำพ แต่ใน
อนำคตโลกทั ้งสองจะผสมผสำนกัน เรำสำมำรถจะท ำ
กิจกรรมหลำยอย่ำงพร้อมกันสองโลกในเวลำเดียวกันได้ 
ซ่ึงผมขอเรียกว่ำ โลกผสมผสำนสมจริง หรือ Metaverse 
ค ำที่ก ำลังเป็นที่สนใจกันในทุกวันนี ้จะมำน ำเสนอในรำยละเอียด
พร้อมตัวอย่ำงในครัง้ถัดไป

19 icn



มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

icn 20

<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดกิจกรรมบริการให้ค าปรึกษาแบบ One on One Training บริการใหม่ส าหรับ
บริษัทผู้ใช้บริการที่ต้องการค าปรึกษารายบริษัทเก่ียวกับวิธีการใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน การคีย์ข้อมูล
ในระบบงานต่างๆ เป็นการสอนแบบกลุ่มที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจได้ง่าย ภายใต้การจัดกิจกรรมวิถีปกติใหม่ 
ตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

กิจกรรมครัง้นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ให้กับ บริษัท มิน้ท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) 
จ ากัด ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชี
วัตถุดิบผ่านระบบ IC Online” โดยได้ รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ ค า เกลี้ยง คุณนันทพงศ์ รุ่งเ รือง และ 
คุณสุกัญญา หรั่งทอง วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ การ
จัดท าบัญชีรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิต ผ่านระบบ IC Online การขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online
การขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบ และการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การใช้ งานระบบ IC Online ตลอดจน ผู้ เ ข้ า ร่วม กิจกรรม ได้สามารถซักถามประ เ ด็น ปัญหา
ที่เป็นข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้

One On Oneแบบ Training

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการให้ค าปรึกษา Join on

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th



JOIN A 
TRAINING 
ON

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ข้อควรรู้ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”
ผ่านโปรแกรม Zoom ที่สามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค New Normal โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2564

ข้อควรรู้

การสัมมนาครัง้นี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการลงทุน นโยบายส่งเสริมการลงทุน ขัน้ตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน หลักเกณฑ์การอนุมัติ
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน แนวทางการแก้ไขโครงการ
การรายงานผลการด าเนินการและเปิดด าเนินการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมซกัถามประเด็นปัญหาที่เป็น
ข้อสงสัย โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับผู้เข้าร่วมอบรมเสมือนอบรมในห้องสัมมนา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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ทุกวันนี้รูปแบบการใช้ชีวิตและการท างานของผู้คน
ทั่วโลกถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกลไกทางธรรมชาติท่ีส าคัญ 
ซ่ึงเรารู้ จักกันดี ในช่ือ “ โควิด-19” ท่ีแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงไปทั่วโลก สร้างความเสียหายทัง้ชีวิต
และไลฟ์สไตล์การด าเนินชีวิตท่ีปรับเปลี่ยนเพื่อการอยู่รอด 
เป็นการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับภาวะแปลกปลอมนี้
ได้อย่างปลอดภัย

ดังนัน้ การสร้าง New Normal ให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจร่วมกัน ในการปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ หรือจะเป็น Next Normal หลัง
โควิด-19 ก็ตาม จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก และ
ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนัน้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
ท่ีน ามาใช้ เพราะเป็นตัวก าหนดแนวทางการท างาน
ท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงย่อมส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับท่ีท างานและบริษัทเปลี่ยนไป การสร้างภูมิ
เสริมความ เข้มแข็ ง เพื่ อการท างานในอนาคต
โดยปรับดัดแปลงมาจากการท างานแบบเดิม ท่ีจะท าให้
เราสามารถท างานได้ ในทุกสภาวะและทุกองค์กร 
ประกอบด้วย

แน่นอนว่าหลังโควิด-19 เราจะเข้าสู่สังคม New 
Normal อย่างเต็มรูปแบบ ในด้านการท างานก็หนีไม่พ้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวงโคจรในการท างานเช่นกัน เพราะ
นอกจากโควิด-19 ท่ีเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังมี
เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
ซ่ึงท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนส าคัญในการ
ท างานตั ้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน า้ ที่ปัจจุบันถูกสอดแทรก
ในหลายอุตสาหกรรม หลากอาชีพ หรือที่เรียกว่า ก าลังถูก 
“ดิจิทัล ดิสรัปชัน่”

มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

1. ท างานได้จากทุกท่ี (Work from anywhere)
ผลจากโควิด-19 ท าให้หลายบริษัทต้องเปลี่ยนมาให้
พนักงานท างานอยู่ท่ีบ้านแทนการเข้าออฟฟิศ เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น แต่เม่ือสถานการณ์
เริ่มคลี่คลายลงพบว่า ประสิทธิภาพการท างานไม่ได้
ด้อยกว่าการท างานท่ีออฟฟิศ หลายองค์กรจึงให้
ท างานจากท่ีบ้านต่อไปในขณะท่ีได้พิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของการปรับรูปแบบการท างาน ให้สามารถท า
จากท่ีบ้านหรือจากท่ีไหนก็ได้ในระยะยาว โดยอาศัย
เครื่องมือดิจิทัลมาลดข้อจ ากัดทางกายภาพท่ีเกิดขึ้น 
เช่น ใช้ซอฟต์แวร์ Zoom, Miro แพลตฟอร์มส าหรับ
ประชุมงานออนไลน์ เป็นต้น ท าให้แนวโน้มของการ
ท างานท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 นายจ้างอาจให้
ความส าคัญกับสถานท่ีท างานน้อยลง แต่ไปเน้น
ผลลัพธ์ของงานแทน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพนักงานปรารถนา 
เพราะไม่ต้องรีบต่ืนเพื่อฝ่าการจราจรท่ีพลุกพล่าน
มายังออฟฟิศ และยังสามารถน าเวลาท่ีต้องเสียไป
จากการเดินทางในแต่ละวัน ไปใช้พัฒนาทักษะต่างๆ 
ในการท างาน หรือใช้ในชีวิตส่วนตัวได้มากขึน้

สร้างภูมิเตรียมพร้อม

รับรูปแบบการท างาน
ในอนาคต

หลายองค์กรมีการปรับรูปแบบการท างานใหม่ 
เพื่อให้กระบวนการท างานด าเนินต่อได้อย่างราบรื่นและ
ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด ซ่ึงอนาคตสถานท่ีท างานจะถูก
ปรับเปลี่ยน ย้ายไปสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้นจากสภาวะท่ี
บีบบังคับเช่นนี้
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รวมทัง้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องมือทาง
ดิจิทัลต่างๆ ให้คล่องแคล่วพร้อมใช้งาน ถือ เป็น
แนวทางการ Work Smart ท่ีดี เพราะมองถึง
กระบวนการและผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก มากกว่า
การทุ่มเทแรงงานหรือใช้เวลามากเกินไปโดยท่ีได้
ประสิทธิผลเท่าเดิม ซ่ึงบางองค์กรยังยืดหยุ่นเรื่อง
เวลาเข้างานว่าจะเข้าเวลาไหนก็ได้ขอแค่งานต้องเสร็จ
ไม่มีปัญหา ดังนัน้ การท างานในอนาคตจะไม่มีวิธีการ
อย่างใดอย่างหน่ึงดีท่ีสุดเหมือนแต่ก่อน หากต้อง
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

2 . ท างานเท่ า ท่ี ต้ องการ (Work at will) เมื่ อ
สถานการณ์เปลี่ยนไป อาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการเข้ามา
แทนที่ของเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ท าให้อาชีพอย่างฟรีแลนซ์
และอาชีพสัญญาจ้างระยะสั้นมีเพิ่มขึ้น แตกต่างจากกลุ่ม
มิ ล เ ลน เนี ยล  (Millenial) หรื อกลุ่ ม เ จ เนอ เ รชั่ นวาย 
(Generation Y) ท่ี มีมุมมองการใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีและ
Work-Life Balance ต้องการท างานท่ียืดหยุ่นตอบโจทย์กับ
การใช้ชีวิต จึงค่อนข้างช่ืนชอบงานที่ก าหนดตารางเวลา
ได้ชดัเจน ซ่ึงก็ Win-Win ทัง้ 2 ฝ่าย เพราะทางบริษัทเอง
ก็ต้องการผลก าไร เพราะช่วงที่สถานการณ์โรคระบาด
ยังไม่หมดไปรายได้ของกิจการสูญเสียไปเยอะ ดังนัน้ การลด
ต้นทุนจึงเป็นทางออกที่ดี ด้วยการจ้างพนักงานสัญญาจ้าง
หรือฟรีแลนซ์แทน ถึงแม้อัตราค่าจ้างจะสูงกว่า แต่ ใน
ระยะยาวย่อมประหยั ดต้ นทุ นทรัพยากรมนุษย์ ของ
บริษัทมากกว่า

3. ท างานได้หลายๆ อย่าง (Work for all) ปัจจุบัน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจดุเดือดเลือดพล่าน หลายองค์กร
หันมาเน้นการลงทุนแบบคุ้มค่าเพื่อประหยัดต้นทุนให้มาก
ท่ีสุด อย่างเช่นการจ้างพนักงานแต่ก่อนอาจจะเลือก
พิจารณาจากความเช่ียวชาญในต าแหน่งงานนัน้ๆ เป็นหลัก
เพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันองค์กรต้องการพนักงานท่ีมี
ทักษะท างานได้กว้างขวางและเป็นหลายอยา่ง โดยรู้เนือ้งาน
ในส่วนงานอ่ืนในระดับพืน้ฐานด้วย แต่ไม่ได้เช่ียวชาญด้านใด
ด้านหน่ึงเป็นพิเศษแบบ “มนุษย์เป็ด” จะเป็นที่ต้องการของ
บริษัทเพิ่มขึ้น เพราะความต้องการบุคลากรท่ีสามารถ
ท างานได้หมดภายในต าแหน่งเดียวย่อมประหยัดค่าจ้างกว่า
การจ้างพนักงานอีก 2 – 3 ต าแหน่งมาท างานในส่วนท่ี
ไม่ต้องใช้ทักษะความรู้ในเชิงลึก ด้วยองค์กรมองว่าทักษะ
ในงานสามารถเสริมสร้างทีหลังได ้หรือจะเป็นการดีขึน้ไปอีก
หากมีพนักงานท่ีมีทักษะความเช่ียวชาญในเชิงลึกด้วย และ
รู้กว้างด้วย ก็ยิ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากขึน้

ท่ีมา:  https://www.dittothailand.com/dittonews/5-working-edition-in-
the-future/

5. ท างานอย่างรักษ์โลก (Work for Planet) 
คนวัยท างานสมัยใหม่ให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม
รอบตัวท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ เพราะส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตทางชีวภาพและกายภาพโดยตรง ดังนัน้
พวกเขาต้องการท างานกับธุรกิจหรือองค์กรท่ีให้
ความส าคัญกับการรักษาส่ิงแวดล้อมและมองถึง
สังคมส่วนรวม นอกเหนือไปจากผลก าไร นโบายของ
องค์กรต้องแสดงออกมาเป็นรูปธรรมได้ โดยบริษัทชัน้
น าต่างตระหนักถึงเรื่องนี้ ซ่ึงมีการน าแนวทาง 
Sustainable Workplace มาใช้ นั่นคือการเปลี่ยน
สถานท่ีท างานให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและโลกอย่าง
ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศท่ีออกแบบให้ประหยัด
พลังงานการใช้ไฟฟ้าโดยหันมาใช้แสงจากธรรมชาติ
ช่วย หรือการติดโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสง
มาเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน การมีพืน้ท่ีปลูก
ต้นไ ม้ ในอาคารเพื่อ เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการใ ช้
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพราะเม่ือให้คุณค่ากับการ
ดูแลรักษาโลกแล้ว ผลท่ีได้กลับมาก็คือสภาพแวดล้อม
ท่ีดีต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของทุกคนต่อไป

4. ท างานอย่างฉลาด (Work Smart) การน า
เทคโนโลยีประเภท AI กับหุ่นยนต์มาใช้ในธุรกิจหรือการ
บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิฺภาพการ
ท างานแทนแรงงานคนนั้นเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น 
พนักงานบริ ษัทหรือเจ้าของกิจการจึงไม่ควรละเลย 
แต่ต้องปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
จากการถูกแทรกแซงงานบางประเภทจากเทคโนโลยี

จะเห็นได้ว่า แนวทางการท างานในอนาคต
เหล่านี ้ท าให้เห็นมาตรฐานและค่านิยมต่อการท างาน 
เห็นถึงมุมมองด้านอื่นนอกเหนือจากตัวเงินของมนุษย์
เงินเดือน ในขณะท่ีทางผู้ประกอบการก็ต้องเข้าใจ
มุมมองความคิดของคนท างานแต่ละช่วงวัย เพื่อจะ
ได้หาวิธีปรับการท างานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงาน ซ่ึงนับเป็นการหาจุดร่วม
ตรงกลางร ะหว่ า ง กัน เพื่ อ เ อื้อปร ะ โ ยช น์ของ
ทั้ง 2 ฝ่ายได้อย่างลงตัว และสร้างความรุ่งเรือง
อย่างยัง่ยืนให้กับองค์กร
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“ลองดูสักตัง้ ฉันเอาอยู่” 
“เรื่องแค่นีไ้หวอยู่แล้ว ไม่มีล้มเลิกแน่นอน”
“สู้ไม่ถอย เพราะฉันท าได้อยู่แล้ว”
“ฉันพร้อมเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้”

อยากให้ชีวิตตนเองเป็นเช่นไร ให้พูดกับตนเอง
เช่นนัน้…. จากงานวิจัยของ University of Michigan 
กล่าวไว้ว่าการพูดคุยกับตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับ
ตัวเองมากขึน้ และท าให้มีความมั่นใจในการจะผ่านความ
ท้าทายท่ียากล าบาก

หลายท่ านคง เคยชม โฆษณาของน้องธันย์ 
ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ สาวน้อยคิดบวก เหยื่อ
รถไฟฟ้าสิงคโปร์ ท่ีเคยเป็นข่าวดังตัง้แต่ปี 2554 ผ่านมา 
10 ปี จากเด็กวยั 14 ปี แต่ด้วยหัวใจท่ีแข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้
กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คน 
ด้วยแฮชแท็ก #ยิม้สู้

จากกรณีน้องธันย์สะท้อนให้เห็นว่า ความคิดส่งผล
ต่ออารมณ์ และอารมณ์ส่งผลถึงการกระท า ไม่ใช่การ
คิดบวกเพียงอย่างเดียว แต่ยังแฝงไปด้วยพลังท่ีท าให้
ทุกคนเห็นว่า ร่างกายไม่ใช่ขีดจ ากัดของความส าเร็จ 
ซ่ึงต้องมี “การสร้างสุขภาวะทางจิต หรือ Well-being 
Therapy” เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านบวกของบุคคล 
6 ด้าน ได้แก่

เส้าหลิน

เสมอ

1. การเป็นนายเหนือสภาพแวดล้อมรอบตัว 
ด้วยการเลือกสภาพการณ์ท่ีเหมาะสมต่อความต้องการ
และคุณค่าท่ีตนเองยึดถือ อย่างกระตือรือร้น โดย
ไม่ยอมจ านนต่อโชคชะตา

2. การมุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การเปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตท่ีดีขึน้ตลอดเวลา

ชีวิตมีแต่บวก

แม้แต่การปลูกต้นไม้ อยากให้ผลผลิตดี ให้เปิดเพลง
ให้ฟังแล้วพืชผลจะเจริญเติบโตดี ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์
ชาวเกาหลีใต้ ได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า ยีนส์บางชนิด
ใ น ต้น ข้ า วตอบสนอง ต่อคลื่ นความ ถ่ี ขอ ง เ สี ย ง 
การสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงหรือความถ่ีของคลื่นเสียง
ท่ี 125 Hz และ 215 Hz ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ในขณะเดียวกันบางช่วงความถ่ีของคลื่นเสียง
ก็มีผลท าให้ยีนส์นัน้เฉ่ือยชาด้วยเช่นกัน

(ส ำเร็จ)

Well-being Therapy แม้ เวลาผ่านไปแต่ใจ 
(พลังบวก) ไม่ เปลี่ยนแปลง

แล้ว…ผู้ท่ีสามารถผ่านอุปสรรคในแต่ละปีท่ีเข้ามา
ในชีวิตได้ จนประสบความส าเร็จ ก็ต้องพูดแบบนีห้รือ?

กว่า 90% ของคนที่ ประสบความส า เร็จนั ้น 
ส่วนใหญ่ต้องพัฒนาคุณลักษณะด้านบวกของตนเอง
เสมอ และค าพูดส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในความคิดของคนเหล่านี ้
ไม่มีค าว่า “เป็นไปไม่ได้” “พอแค่นี้” แต่จะมีแต่ค าว่า 
“ท าได้” และลงมือท า

กี่ปีผ่านไป

3. การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความ
มุ่งหมายท่ีชดัเจน ด้วยการรับรู้ถึงพลังชีวิตหรือเสียง
เรียกร้องจากภายใน ท่ีบอกใ ห้ท า ส่ิง ท่ี เรารับ รู้ว่ า
มีความหมายและคุณค่าต่อชีวิต

4. การมีอิสระ ท่ีจะ เลือกท า ส่ิงต่างๆ ด้วย
พิจารณาใคร่ครวญด้วยเหตุและผล โดยยังคงรักษา
ความสมดุลทัง้จากภายในตนและคนรอบข้าง
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5. การมีทัศนะเ ชิงบวกต่อตนเอง ด้วยการ
ยอมรับทัง้ด้านบวกและด้านลบของตนเอง มีความรู้สึก
ทางบวกกับช่วงชีวิตของตนเองท่ีผ่านมา

6. การมีความสัมพันธ์แบบผูกพันใกล้ชิดกับ
คนรอบข้าง มีความไว้ใจ สามารถเปิดใจรับคนอื่น และให้
ความรัก ความเมตตาต่อผู้อ่ืนได้

โดยโครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์  
รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้มีการทดสอบประสิท ธิภาพของ
แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ 6 ด้าน ดังกล่าวในผู้ท่ี
ไร้ความสุขแบบเรือ้รังและมีภาวะวิตกกังวล หรือซึมเศร้า 
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีเพิ่มความสุข
และลดการกลับเป็นซ ้ าของภาวะวิตกกังวลหรือซึมเศร้า
ได้ดีในระยะเวลา 2 ถึง 6 ปี ของการติดตามผล

ภาพจาก: https://www.chula.ac.th/news/49145/

หลักสูตรบีโอไอ

โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนกัลงทุน

สมัคร
ผ่านระบบ

หลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์
เพียงคลิก http:// icis.ic.or.th

หลักสูตรด้านศุลกากร

หลักสูตรการบรหิารจดัการ

หลักสูตรการใช้งานระบบ IC

ดัง นั้น การ เสริม สุขภาวะทางจิต ใ ห้ เข้มแข็ ง 
การพูดกับตนเองทางบวกอย่างสม ่าเสมอ และเปลี่ยน
จาก…

“ ฉันไม่สามารถท าได้แน่ๆ” เ ป็น “ ฉันจะลอง
ลงมือท า”  

“ฉันควร…” เป็น “ฉันเลือกท่ีจะ…” 
“ฉันต้อง…” เป็น “ฉันอยากจะท า…”  
ขอให้เราเช่ือมั่นและก้าวผ่านข้ามปีด้วยพลังใจ

ท่ีพร้อมลุย แล้วทุกปีก็จะเป็นวันของเรา… สวัสดีปีใหม่
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สมัครสมาชิก 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิก www.ic.or.th

จดหมายข่าว ICN

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

การขออนุมัติต าแหน่งช่างฝีมือ

Q : กรณีบริษัทต้องการน าช่างผู้ช านาญการเข้ามาในประเทศ เพื่อติดตั ้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี บริษัทจะต้องเตรียมข้อมูล
หรือใช้เอกสารอะไรบ้างในการด าเนินการ

A : การขออนุญาตน าเข้าช่างผู้ช านาญการต่างชาติ เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นเวลา
เกินกว่า 6 เดือน จะต้องยื่นขออนุมัติต าแหน่งก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติต าแหน่งแล้วจึงขออนุมัติ
บรรจุช่างฝีมือ ข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ประกอบการขออนุมัติต าแหน่ง ดังนี้
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ติดตาม FAQ 108 ค าถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อี เมล icn@ic.or.th

➢ Organization Chart ซ่ึงรวมต าแหน่งท่ีขออนุมัติเพิม่เติม
➢ รายช่ือลูกค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย
➢ รายได้จากการส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ
➢ จ านวนพนักงานคนไทย
➢ เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติต าแหน่ง
➢ แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
➢ ส าเนาหนังสือรับรอง
➢ ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น
➢ ส าเนางบการเงินปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว 



ผ่านโปรแกรม

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการจัดอบรม

One on One Training

ให้ค าปรึกษา “แบบตัวต่อตัว”

เฉพาะลูกค้าจองสิทธิและช าระเงิน 9,500
(ราคากอ่น Vat7%)

เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 5 ท่าน/1 บริษัท

ชื่อหลักสูตร
จ านวน

วัน

ค่าธรรมเนียม

การจัดอบรม (บาท)

ผู้เข้าอบรม 5 ท่าน

1

วิธีการจัดท าบัญชีรายการวัตถุดิบและการ

ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online 

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

1/2 

วัน
8,900

2

วิธีการจัดท าบัญชีสูตรผลิตและการขออนุมัติ

ตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online    

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

1/2 

วัน
8,900

3

วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อย

และตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ  IC Online 

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)

1 วัน 15,000

หมายเหตุ :

1. อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่าน

และต้องอบรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

2. อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

4. สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

อบรมภายใน 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศิริรัตน์ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 หรือ E-Mail: siriratu@ic.or.th



ผ่านโปรแกรม

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการจัดอบรม

One on One Training

ให้ค าปรึกษา “แบบตัวต่อตัว”

เฉพาะลูกค้าจองสิทธิและช าระเงิน 9,500
(ราคากอ่น Vat7%)

เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 5 ท่าน/1 บริษัท

ชื่อหลักสูตร จ านวนวัน

ค่าธรรมเนียม

การจัดอบรม (บาท)

ผู้เข้าอบรม 5 ท่าน

1

การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

และการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร

ผ่านระบบ eMT Online

1/2 วัน 8,900

2

การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

และการขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักร

ผ่านระบบ eMT Online

1/2 วัน 8,900

3

การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์

ส าหรับเคร่ืองจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร (eMT online)

1 วัน 15,000

หมายเหตุ :

1. อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่าน

และต้องอบรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

2. อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

4. สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

อบรมภายใน 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศิริรัตน์ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 หรือ E-Mail: siriratu@ic.or.th




