บ.ก. ทักทาย
สวัสดีเดือนเมษายนค่ะ เข้าสูเ่ ดือนของไทยทีม่ วี นั สงกรานต์
ซึ่งในปีนี้ เราต้องพร้อมรับมือและร่วมมือกับการมีมาตรการ
ป้องกัน และลดความแออัดในการเดินทาง เพื่อลดโอกาส
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงไม่มีวันหยุดตาม
ประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15
เมษายน 2563 เหมือนเคย ๆ เพราะต้องปฏิบัติการ Social
Distancing ซึง่ ก็คอื การรักษาระยะห่างระหว่างสังคม ไม่พบปะ
ผู้คนจ�ำนวนมาก ยืน นั่ง ห่างกันในรถสาธารณะ 1.5-2 เมตร
เปลี่ยนระบบการท�ำงานมาใช้ระบบออนไลน์ หรือ Work from
Home และลดความหนาแน่นในลิฟต์ เป็นต้น ปีนี้จึงถือเป็น
กรณีพเิ ศษทีว่ นั สงกรานต์จงึ ไม่ใช่วนั หยุดราชการเหมือนเคย ๆ
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เราพร้อมที่จะสู้วิกฤตกับทุกท่านอยู่แล้ว
“เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”
วารสารสรรพากรฉบับนี้ นอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับ
โรคไวรัสโควิด-19 มาน�ำเสนอแล้ว ยังน�ำมาตรการด้านการ
รักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นมาตรการด้านภาษีโดยยกเว้นก�ำไรสุทธิ
จากการด� ำ เนิ น โครงการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ภาคสมัครใจ เพือ่ สนับสนุนและจูงใจให้ผปู้ ระกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ สิ่งแวดล้อมของเราจะได้ดีขึ้น เพราะถ้าหากทุกคน
มีส่วนร่วมในการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมเท่านี้
สิง่ แวดล้อมของเราก็จะดีขนึ้ ได้ อาจจะเริม่ ต้นจากคนในครอบครัว
ของเราก่อนเลยแล้วกันค่ะ
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

อธิบดี
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ ผู้อ�ำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ตรวจสอบภายใน สรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่
บรรณาธิการ

หัวหน้าส่วนสื่อเผยแพร่
กองบรรณาธิการ

ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนสื่อเผยแพร่/ฝ่ายศิลปกรรมและโสตทัศนูปกรณ์
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ก�ำหนดเวลา

เผยแพร่เป็นรายเดือน
ส�ำนักงาน

ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทางอันจะน�ำไปสู่ประโยชน์
ในทางปฏิบัติได้เป็นการทั่วไป

04
RD Society+
06
Feature+

มาตรการภาษีลดผลกระทบ
เศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์
COVID-19 (รอบที่ 2)

12
Feature+

มาตรการ
ขยายวงเงินรายได้
ที่ไม่ต้องน�ำกลับเข้าประเทศ

Contents

20
Story Sharing+
14
Feature+

ก้าวสู่อนาคตกับ
Mobile ID

32
Thinking+

Work from Home
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก
ช่วยลดภาษี

24
LAW+

มาตรการศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (ตอนที่ 2)

38
Healthy+

Social Distancing
ต้าน COVID-19

18
Story Sharing+

สถาบันการเงิน
ร่วมใจช่วยลูกหนี้สู้ภัย
COVID-19

30
English+

HOUSE VS HOME

04

มุม สรรพากร

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 3/2563

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุม/สัมมนาการบริหารงาน
จัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE โดยเฉพาะ
ด้าน Efficiency (Smart People & Smart Office) “การบริหารในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ของกรมสรรพากร”รวมทั้งนโยบายทางภาษีเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

โฆษกกรมสรรพากร สัมภาษณ์พเิ ศษ
เรื่อง สรรพากรจัดมาตรการภาษี
เยียวยาผลกระทบ COVID-19
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษา
ด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจ
พลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรบันทึกเทป
ในรายการ “บ่ายนีม้ คี ำ� ตอบ” ทางช่อง MCOT HD 30
ให้สมั ภาษณ์พเิ ศษการคืนภาษีให้นกั ท่องเทีย่ วผ่าน
ระบบ Blockchain และการออกมาตรการภาษี
เยียวยาผลกระทบ COVID-19 รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคของกรมสรรพากร
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

รองอธิบดีกรมสรรพากรเข้ารับต�ำแหน่ง
นางลัดดา ยอดขันธ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรม
เนื่องในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร ณ กรมสรรพากร

รองอธิบดีกรมสรรพากรเข้ารับต�ำแหน่ง
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรม
เนื่องในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร ณ กรมสรรพากร
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มุม สรรพากร

มาตรการภาษีลดผลกระทบเศรษฐกิจไทย

จากสถานการณ์ C VID-19 (รอบที่ 2)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทัว่ โลก พบว่ายังมีจำ� นวน
ผู้ติดเชื้อเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากเป็นโรคที่ติดเชื้อได้ง่ายและในขณะนี้ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน
รวมทัง้ ประเทศไทย ท�ำให้รฐั บาลต้องใช้มาตรการทีเ่ ข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการภาษีเยียวยาผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระของผู้เสียภาษีทั้งกลุ่มบุคคลและกลุ่มนิติบุคคล
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนต่อไปได้ สรุปดังนี้
ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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Law+

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

01

บร�ษัทหร�อหางหุนสวนนิติบุคคล

02

มาตรการภาษีเพือ่ เพิม่ สภาพคล่
องให้แก่ผป
ู้ ระกอบการในประเทศ
ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย
อม (SMEs)

03

บุคคลธรรมดา

04

ผูสงออก

05

นักลงทุน

บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ หี น้าทีย่ นื่ แบบแสดง
รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย การลดอัตราภาษีจากอัตรา 3%
เหลือ 1.5% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ส�ำหรับ
การจ่ายเงินได้พงึ ประเมินตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่
30 กันยายน 2563 และหลังจากนัน้ ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้ระบบภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
จะจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา 2% ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา COVID-19
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีบ่ ริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ช่วย COVID-19
06
การปรั
างหนี
สามารถหักรายจ่
ายได้ บไม่ปรุ
เกิงนโครงสร
2% ของก�
ำไรสุ้ ทธิ หากเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริจาคทรัพย์สิน จะได้รับยกเว้นภาษี
มูลค่า07
เพิ่ม ตั้งมาตรการขยายเวลาการยื
แต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง 5่นมีแบบและชำระภาษี
นาคม 2564 ทั้งนี้ เฉพาะ
ต้องบริจาคเข้าผู
บัญ
ชี ส�ำนักงานปลัด่ปส�ดำนัสถานประกอบการตามคำสั
กนายกรัฐมนตรีเพือ่ รับบริจาค ่งของทางราชการ
ประกอบการที
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เลขที่ 067-0-13829-0

มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบและช�ำระภาษีเป็นการทั่วไป
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562
(แบบ ภ.ง.ด. 50 และ แบบ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม
2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
• ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับครึง่ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
(แบบ ภ.ง.ด. 51) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่น
ภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ขยายออกไป
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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01

มุม สรรพากร

02

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

04
มาตรการภาษี
เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
บุคคลธรรมดา
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (ซอฟต์โลน) ของรัฐบาล
เพื03
่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ผูสงออก
ทางอ้อมจากการระบาดของเชื
อ้ ไวรัส (COVID-19) และมีการจัดท�ำ
บัญชีเดียว สามารถหักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มได้ 1.5 เท่า
ส�ำหรับรายจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง
วัน05
ที่ 31 ธันวาคม
2563น
นักลงทุ
01
06
02
07
04
03

05

บริษัทหรือหามาตรการภาษี
งหุนสวนนิตเพื
ิบ่อุคการสนั
คล บสนุนให้จ้างงานต่อเนื่อง
การปรับปรุงโครงสร
างหนี้ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ผูป้ ระกอบการวิ

ที่มีการจ้างงานต่อเนื่อง สามารถน�ำรายจ่ายค่าจ้างพนักงานมา
หั ก เป็ น รายจ่ า ยได้ 3อม
เท่(SMEs)
า ส�ำหรับรายจ่ายค่าจ้างตั้งแต่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย
มาตรการขยายเวลาการยื
น
่
แบบและชำระภาษี
เฉพาะ 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
ผูประกอบการที่ปดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ

บุคคลธรรมดา
ผูสงออก

นักลงทุน

มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของผู้ส่งออกที่ดี
06 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้ส่งออกที่ดี เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การปรับปรุงโครงสรางหนี้
ให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกที่ดี ภายใน 15 วัน จากปกติ 30 วัน กรณียื่นแบบ
ทางอินเตอร์เน็ต และภายใน 45 วัน จากปกติ 60 วัน กรณียื่นแบบกระดาษ
07
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ผูประกอบการที่ปดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ
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บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
02

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

04

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

บุคคลธรรมดา

03
มาตรการภาษี
สผูำ� ส
หรังบออก
ค่าตอบแทนในการเสีย่ งภัยของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
บุคคลธรรมดาที่ท�ำหน้าที่เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าทีส่ บื สวนโรค พนักงาน
ขับรถ 05
ส่งผู้ป่วย นัรวมทั
้งบุคน
คลที่มิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการ
กลงทุ
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คำ� ปรึกษา
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น ให้ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดา ส�ำหรับค่าตอบแทนเสีย่ งภัยทีไ่ ด้รบ
ั
06
จากกระทรวงสาธารณสุ
ในปีงภโครงสร
าษี 2563างหนี้
การปรับขปรุ
07

มาตรการภาษีเพิ่มวงเงิ
นหักลดหย่อนค่าเเบี
้ยประกันสุขภาพ
มาตรการขยายเวลาการยื
่นแบบและชำระภาษี
ฉพาะ
ผูประกอบการทีเดิ่ปมดหัสถานประกอบการตามคำสั
กลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เ่งกิของทางราชการ
น 15,000 บาท สามารถ

หักเพิม่ ได้เป็นตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมือ่ รวมกับ
การหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต
แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา COVID-19
บุคคลธรรมดาทีบ่ ริจาคเงินช่วย COVID-19 สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10%
ของเงินได้หลัง หักค่าใช้จ่าย หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริจาค
ทรัพย์สนิ จะได้รบ
ั ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2563
ถึง 5 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องบริจาคเข้าบัญชี ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีเพือ่ รับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เลขที่ 067-0-13829-0

มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบและช�ำระภาษีเป็นการทั่วไป
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�ำหรับปีภาษี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.90*
แบบ ภ.ง.ด.91* และแบบ ภ.ง.ด.95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม
2563 ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
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ผูสงออก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นักลงทุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

มาตรการภาษี
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน
06
04
การปรั
บปรุงโครงสร
างหนี
บุ
ค
คลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
สามารถหั
กลดหย่อนค่
าซือ้ หน่้ วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม
(Super Saving Fund หรือ SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
07
03 มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเฉพาะ
งงแต่
ออก
ได้ตามที่จ่าผูผู
ยจริ
ไม่เกิน 200,000
บาท โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่
อน
ปสระกอบการที
่ปดสถานประกอบการตามคำสั
่งของทางราชการ
ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ใน SSF กรณี ป กติ และไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ เ พดานวงเงิ น
หักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยต้องซื้อตั้งแต่
วัน05
ที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้
นักปีลงทุ
ไม่น้อยกว่า 10
ทั้งนี้เนงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดี
06

การปรับปรุงโครงสรางหนี้

07

มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเฉพาะ
มาตรการภาษี
อากรและค่าธรรมเนี
ยมเพื่อสนับสนุนการปรับ่งปรุ
งโครงสร้างหนี้
ผูประกอบการที
่ปดสถานประกอบการตามคำสั
ของทางราชการ

ของ เจ้าหนี้ ที่มิใช่สถาบันการเงิน
เป็นการเร่งให้การปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถ
ด�ำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถฟื้นฟูฐานะและกิจการแล้ว
ประกอบอาชีพ และธุรกิจต่อไปได้ ส่วนทางด้านเจ้าหนีแ้ ละระบบสถาบันการเงินในภาพรวม
จะมีต้นทุนลดลงและสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ ได้แก่
เจ้าหนีบ้ ตั รเครดิต สินเชือ่ ส่วนบุคคล สินเชือ่ รายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพ สินเชือ่ รายย่อย
ระดับจังหวัด เช่าซือ้ ลีสซิง่ และเจ้าหนีอ้ นื่ ทีท่ ำ� สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีร้ ว่ มกับสถาบัน
การเงิน โดย (1) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ให้แก่ลกู หนีแ้ ละเจ้าหนี้ (2) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจ�ำหน่ายหนีส้ ญ
ู
ให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ ส�ำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทัง้ ลดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนการโอนและการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด
ส�ำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01

RD Society+

Feature+

Story Sharing+

Law+

06
07

กรมสรรพากร
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การปรับปรุงโครงสรางหนี้

มุม สรรพากร

มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเฉพาะ
ผูประกอบการที่ปดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ

1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ
ภ.ง.ด. 53 และแบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน
2563 และ เดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไป
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคม
2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และ เดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
• การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36) ของเดือนมีนาคม 2563
ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และ เดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือน
พฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายใน
เดือนเมษายน 2563 และ เดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563
ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่รวมถึง กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางการค้าหรือหาก�ำไรที่ช�ำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
4. อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข)
ทีต่ อ้ งยืน่ ช�ำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มาตรการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่อง แบ่งเบาภาระให้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ผู้เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา และคาดว่า
จะสนับสนุนมาตรการทางการเงินการคลังของรัฐบาลในภาพรวมได้อีก
ทางหนึ่ง
ที่มาข้อมูล
ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 13/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร เลขที่ ปชส. 22/2563 วันที่แถลงข่าว 24 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร เลขที่ ปชส. 27/2563 วันที่แถลงข่าว 2 เมษายน 2563
https://mgronline.com/specialscoop/detail/9630000017731
https://www.facebook.com/TheRevenueDepartment/ 10 มีนาคม เวลา 06:47 น.
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มาตรการ
ขยายวงเงินรายได้
ที่ ไม่ต้องนำ�กลับเข้าประเทศ

ภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั ทีค่ วามไม่สมดุลของเงินทุนเคลือ่ นย้าย
กดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้เงินทุนไหลออกซึ่งจะช่วยปรับสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย
และลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินบาท รวมทั้งจะช่วยให้การท�ำธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น โดยมีสาระส�ำคัญได้ ดังนี้

ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

การอนุญาตให้ด�ำเนินการผ่อนคลาย
หลักเกณฑ์ให้ผู้ส่งออกไม่ต้องน�ำเงินรายได้
ต่างประเทศค่าของส่งออกสินค้ากลับเข้าประเทศ
เพิม่ เติม โดยการขยายวงเงินค่าของส่งออกจาก
เดิมไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อครั้ง เป็น 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อครั้ง ซึ่งครอบคลุมทั้งรายได้จากค่าสินค้า
ส่งออก และรายได้อื่น ๆ ด้วย ส�ำหรับผู้ที่มี
รายได้จากส่งออกสินค้าตั้งแต่ 1,000,000
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อครั้ง การผ่อนคลาย
เกณฑ์สามารถใช้หักกลบรายจ่ายก่อนได้และ
น�ำกลับเข้าประเทศเฉพาะส่วนทีเ่ หลือ โดยเพียง
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
และยืน่ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารพาณิชย์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อช่วย
ให้ผู้ส่งออกสามารถบริหารจัดการเงินตรา
ต่างประเทศ โดยพักเงินไว้ในต่างประเทศ
เพือ่ รอช�ำระค่าใช้จา่ ย ลดต้นทุนการน�ำเงินกลับ

เข้าประเทศและโอนเงินออกไปเพื่อช�ำระใน
ต่างประเทศ ช่วยให้สามารถบริหารความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลีย่ นได้ดขี นึ้ รวมทัง้ เพิม่ สภาพคล่อง
ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ ตลอดจน
สร้างความสมดุลของเงินไหลเข้าออกนอก
ประเทศและลดแรงกดดันด้านแข็งค่าของเงินบาท
อีกด้วย ผู้ส่งออกที่ได้รับประโยชน์ข้างต้น
คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มาข้อมูล
ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 14/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าว ธปท. ฉบับที่ 66/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ข่าว ธปท. ฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n1163.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2562/n6662t.pdf
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ลดการใช้กา๊ ซเรือนกระจก

ช่วยลดภาษี

ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

อากาศที่มีฝุ่นละออง
ขนาดเล็กปกคลุมหนาแน่น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ที่เห็นได้ชัดเจน คือ อากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุม
หนาแน่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ผลจากดัชนี
คุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ที่เป็นเครื่องมือ
วัดค่าตัวเลขว่าสภาพอากาศมีมลภาวะเป็นพิษอยู่ปริมาณ
เท่าใด หากมีค่าสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะได้รับ
ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพยิ่งสูงขึ้น นอกจากการวัดค่า
ฝุน่ ละอองแล้ว สภาพอากาศทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ อากาศร้อน
ขึ้นแสดงให้เห็นถึงพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่บนผิวโลก
และชั้นบรรยากาศมีมากขึ้น ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะ
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นภาวะที่ท�ำให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิ
สูงขึน้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กา๊ ซมีเทน ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นต้น โดยมี
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องต่างร่วมมือกันรณรงค์
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันอย่างกว้างขวาง เพื่อ
จัดการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ซึ่งมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
[Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (Public Organization) : TGO]
ภายใต้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ก�ำหนดให้มีโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Reduction Program : T-VER) โดยการน�ำ
คาร์บอนเครดิตที่ได้จากวิธีการลดก๊าซเรือน
กระจกไปจ�ำหน่ายหรือชดเชยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกด้วยความสมัครใจ เพือ่ บรรเทาผลก
ระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ น�ำไปสูส่ งั คมคาร์บอนต�ำ่ ซึง่ วิธกี ารลดก๊าซ
เรือนกระจกสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การ
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานทดแทน
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย
การจัดการในภาคขนส่ง ป่าไม้และพืน้ ทีส่ เี ขียว
และการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิธีการ
ค�ำนวณคาร์บอนเครดิตตามแต่ละประเภท
ของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
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กรมสรรพากร เห็นถึงความส�ำคัญและ
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ได้มกี ารออกมาตรการด้านภาษี
โดยการยกเว้นก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินโครงการ
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจ
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันเพื่อ
สนับสนุนและจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ
มีดังนี้
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

1

ผูป้ ระกอบการต้องขึน้ ทะเบียนการด�ำเนินโครงการฯ
ไว้กบั องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และ
ได้จ�ำหน่ายคาร์บอนเครดิตที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่
กฎหมายบังคับใช้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2

ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ แยกต่างหากจากการยืน่ แบบแสดงรายการ
รายได้จากการด�ำเนินงานปกติ

3

รอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เริ่มนับจากวันที่ TGO ได้ออกใบรับรองการจ�ำหน่าย
คาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการ

สิ่งแวดล้อมของเราจะดีขึ้นได้ หากเราทุกคน
ตระหนักและมีส่วนในการช่วยกันลดใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกที่
ย่อยสลายยากเปลี่ยนมาเป็นใช้ถุงผ้าแทน เริ่มจาก
ครอบครัวขยายไปสู่ชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศ
เพียงเท่านี้สิ่งแวดล้อมของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
ที่มาข้อมูล
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news19_2563.pdf
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver.html
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สถาบันการเงินร่วมใจช่วยลูกหนี้

สู่ภัย COVID-19

จากภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกทีซ่ บเซาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19
ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรง
ในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทัว่ ไป ธนาคาร
แห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน
ออกมาตรการช่ ว ยเหลื อ แก่ ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ
ทุกประเภทและประชาชนทัว่ ไป ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเน้นการให้ความ
ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้
เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม พักช�ำระหนี้เป็น

การชั่วคราว ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้
ลดดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม ผ่อนช�ำระขัน้ ต�ำ่
บัตรเครดิตได้ต�่ำกว่าร้อยละ 10 เพิ่มวงเงิน
ชั่วคราวส�ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้
ลู ก หนี้ ส ามารถผ่ า นพ้ น ช่ ว งวิ ก ฤตนี้ ไ ปได้
โดยก�ำหนดเป็นมาตรการชัว่ คราวระยะเวลา 2 ปี
ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
เพือ่ ให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
และปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก หนี้ ทั้ ง ใน
ภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
และทันท่วงที

วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนช่วยลดภาระหนีส้ นิ ของประชาชน และส่งผลให้ลกู หนีม้ ศี กั ยภาพสามารถ
ฟื้นฟูและประคับประคองธุรกิจได้ โดยจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแต่ละธนาคาร
และแต่ละสถาบันการเงินต่าง ๆ กันไป ทัง้ นี้ สามารถติดตามมาตรการการให้ความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ของแต่ธนาคารและสถาบันการเงินผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการ
เงินนั้น ๆ หรือจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถาบันการเง�นรวมใจชวยลูกหนี้

สูภัย COVID-19

ระยะเวลา 2 ป (1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค. 64)

สอบถามเพิ่มเติม
ธนาคาร
ใกลบานทาน

ที่มาข้อมูล : https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n1263.aspx
		
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx
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ก้าวสู่อนาคตกับ

Mobile

ID

วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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มุม สรรพากร

ในปัจจุปันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้น ส�ำหรับ
มนุษย์ยคุ ดิจทิ ลั โทรศัพท์มอื ถือเป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้
นอกจากใช้ในการสื่อสาร ถ่ายรูป ยังใช้ในการ
ท�ำธุรกรรมการเงิน หลายคนใช้หมายเลขโทรศัพท์
มือถือในการท�ำธุรกรรมแทนการใช้หมายเลข
บัตรประชาชน ท�ำให้มแี นวคิดในการศึกษาและ
พัฒนาระบบพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั นี้
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก ‘หมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่’ จึงต้องมีการ ‘พิสูจน์ตัวตน’ ซึ่งมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลอาจ
ถูกคัดลอก ปลอมแปลง และสร้างความเสียหาย
ได้ง่าย ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้
ร่วมมือกันพัฒนาเครือ่ งมือหรือระบบพิสจู น์ตวั ตน
ให้รดั กุมยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันก็เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผใู้ ช้บริการหรือผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ ด้วย
โดยได้มกี ารร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ บริษทั กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จ�ำกัด บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จ�ำกัด บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
ทีร่ ว่ มลงนามความร่วมมือการศึกษาและพัฒนา
ระบบพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล
โดยเบือ้ งต้นจะพัฒนาระบบดังกล่าวในรูปแบบ
แทนบัตร หรือ การพัฒนาระบบการพิสจู น์และ
ยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยรู ป แบบ ‘บั ต รประจ� ำ ตั ว
อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่’ แทนที่
บัตรประจ�ำตัวในรูปแบบปกติ ซึ่งเป็นโครงการ
ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้รเิ ริม่ ขึน้ โดยได้รว่ มกันก่อตัง้ Mobile
National ID (MNID) ขึ้น โดยจะเป็นบริษัท
ตัวกลางทีท่ กุ ฝ่ายร่วมกันพัฒนาระบบการพิสจู น์
และยืนยันตัวตนในรูปแบบ ‘บัตรประจ�ำตัว
อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่’
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ต่อมา กสทช. ได้พฒ
ั นาระบบการพิสจู น์
และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจ�ำตัว
อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ “แทนบัตร”
หรือ Mobile ID ร่วมกับ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด และธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จและมีการ
ทดสอบทดลองขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว กสทช.
จึ ง ได้ จั ด ท� ำ ความร่ ว มมื อ เพิ่ ม เติ ม กั บ กรม
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การปกครอง กรมการขนส่งทางบก และส�ำนักงาน
ประกันสังคม เพื่อน�ำระบบ “แทนบัตร” หรือ
Mobile ID ไปพัฒนาต่อและประยุกต์ใช้ภายใต้
ภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และยังขยาย
ความร่วมมือเพิม่ เติมต่อเนือ่ ง คาดว่าจะสามารถ
ทยอยเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ “แทนบัตร”
หรือ “Mobile ID” กับบริการภาครัฐ และเอกชน
ต่าง ๆ ภายในไตรมาส 2 ของปี 2563
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ในส่วนของกรมสรรพากร ได้เข้าร่วม
พัฒนาโครงการ Mobile ID ในระยะทดสอบนี้
โดยจะน�ำระบบมาใช้ส�ำหรับการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การยื่น
แบบช�ำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งต่อไปในอนาคต
กรมสรรพากรจะต่ อ ยอดพั ฒ นาน� ำ ระบบ
Mobile ID ไปใช้ในการบริการอื่น ๆ ต่อไป เช่น
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ และการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนา
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบ
บัตรประจ�ำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(Mobile ID) หรื อ “แทนบั ต ร” ซึ่ ง เป็ น
การน�ำเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ การให้บริการ
ผู้เสียภาษีให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล
https://www.salika.co/2020/02/02/mou-mnid/
https://www.prachachat.net/ict/news-430689
https://www.thansettakij.com/content/tech/419275
https://techsauce.co/pr-news/mobile-id-announced-new-partner-mou-rd-cat-awn-thailandpost-bbl
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มาตรการ

ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
(ตอนที่ 2)

จากตอนที่ 1 นั้น เราพูดถึงคุณสมบัติของบริษัทที่ประสงค์จะขออนุมัติเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (IBC) ตามาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ว่า บริษัทต้องส�ำรวจตนเองก่อนการยื่นค�ำขอเป็น IBC ว่ามี
คุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากมีคุณสมบัติครบแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การยื่นค�ำขอเป็น IBC
พร้อมแผนธุรกิจ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 3 ข้อ 4 และ
ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 13) เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลด
อัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ลงวันที่
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดังนัน้ ในตอนที่ 2 นี้ เราจะมาพิจารณากันต่อไปว่า ขัน้ ตอน
และเอกสารในการพิจารณาค�ำขอเป็น IBC ต้องท�ำอย่างไรบ้าง
เริ่มจากขั้นตอนแรก คือ การเตรียมค�ำขออนุมัติเป็น IBC
และเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
ดร.ณัฐนันท์ จันทร์ประทีปฉาย นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
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1. ค�ำขออนุมัติเป็น IBC (แบบ ศ.ก.ร. 1)
บริษทั สามารถดูแบบ ศ.ก.ร 1 ซึง่ อยูแ่ นบท้ายประกาศ
อธิ บ ดี ก รมสรรพากร (ฉบั บ ที่ 13)ฯ ลงวั น ที่
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ ทั้งนี้ ในแบบ ศ.ก.ร. 1
จะแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ แต่มีหัวข้อที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการกรอก ดังนี้

01

02

03

ข้อมูลบริษัทขออนุมัติ
ในหั ว ข้ อ ข้ อ มู ล บริ ษั ท ขออนุ มั ติ
บริษัทต้องระบุชื่อบริษัท เลขทะเบียน
นิตบิ คุ คล ทีต่ งั้ สถานการณ์ประกอบกิจการ
ปัจจุบัน และรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการอื่น
การขออนุมัติ/ขอยกเลิก
ในหัวข้อการอนุมัติและยกเลิก นัน้ บริษทั ต้องระบุกจิ การทีต่ นเองประสงค์
จะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ให้บริการด้านบริหาร ด้านเทคนิคและด้านสนับสนุน
แต่หากบริษัทประสงค์จะเลือกกิจการการให้บริการด้านบริหารเงิน บริษัทจ�ำเป็น
ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินก่อนถึงจะเลือกกิจการบริการ
ด้านบริหารเงินได้
รอบระยะเวลาบัญชีที่ขอใช้สิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษี
ในหัวข้อรอบระยะเวลาบัญชีที่ขอใช้สิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษี บริษัท
มีสิทธิเลือกว่าจะนับรอบระยะเวลาบัญชี 15 รอบที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อย่างไร โดยบริษัทสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ยื่นค�ำร้องขอและได้รับอนุมัติให้
เป็น IBC ให้นบั รอบระยะเวลาบัญชีนนั้ เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ ยืน่ ค�ำร้อง
ขอและได้รับอนุมัติให้เป็น IBC ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะ
เวลาบัญชีนนั้ เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้วา่ จะมีระยะเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือน
ก็ตาม ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
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2. แผนธุรกิจที่มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1

บทสรุปผู้บริหาร

2

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท
ประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทโดยสังเขป รายชื่อกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท รายชื่ อ กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท
แผนผังองค์กรของบริษทั รายชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ สัญชาติของผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้
ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบริษัท รายชื่อ สัดส่วนการถือหุ้นหรืออ�ำนาจควบคุม และ
ทีต่ งั้ ของวิสาหกิจในเครือของบริษทั ตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561

3

รายละเอียดกิจการที่ขออนุมัติ

4

สรุปผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ของกิจการที่ขออนุมัติ (ถ้ามี)

9

ประมาณการรายได้ รายจ่าย
และการจ่ายเงินปันผล
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

5

การวิเคราะห์ภาพรวม
ของอุตสาหกรรมและตลาด
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

8

แผนการจ้างงานคนต่างด้าว
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
พร้อมเหตุผลและความจ�ำเป็น

6

แผนการด�ำเนินงาน
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

7

แผนการจัดหาเงินทุน
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

		 อนึง่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 13)ฯ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มิได้ก�ำหนดรูปแบบการเขียนแผนธุรกิจไว้ เพียงแต่ก�ำหนดว่าการเขียนต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยตามที่ประกาศก�ำหนด และต้องจัดท�ำในรูปแบบ PDF file
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3. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน
(กรณีขออนุมัติประเภทกิจการการให้บริการด้านการบริหารเงิน)
4. เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้

5. เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้
6. เอกสารรายละเอียดพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ส�ำหรับเอกสารรายละเอียดตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 จะอยู่
ในแนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 13)ฯ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทที่ประสงค์จะยื่นค�ำขอสามารถทดลองกรอกเอกสาร
รายละเอียดดูก่อนได้ แต่อย่างไรก็ดี การยื่นเอกสารรายละเอียดดังกล่าว
ต้องยื่นในรูปแบบ XML file ผ่านระบบค�ำขอเป็น IBC บนเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
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เมื่อเตรียมค�ำขออนุมัติ IBC
และเอกสารประกอบการพิจารณา
เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การยื่น
ค�ำขออนุมัติเป็น IBC พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาผ่านระบบค�ำขอ
เป็น IBC ผ่านระบบค�ำขออนุมัติเป็น
IBC ดังนี้

01

02

03

http://www.rd.go.th

Login เข้าสู่ระบบค�ำขออนุมัติเป็น
IBC บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th
กรอกแบบ ศ.ก.ร. 1 ให้ครบถ้วนบน
ระบบค�ำขออนุมัติเป็น IBC ทั้งนี้
เมื่ อ กรอกค� ำ ขอ IBC แล้ ว เสร็ จ
ให้พมิ พ์คำ� ขอดังกล่าวออกจากระบบ
ค�ำขออนุมัติเป็น IBC ให้กรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) แล้วสแกน (Scan)
ค�ำขออนุมัติดังกล่าวและอัปโหลด
(Upload) กลับเข้าระบบค�ำขออนุมตั ิ
เป็น IBC

http://www.rd.go.th

อัปโหลด (Upload) เอกสารประกอบ
การพิจารณา ได้แก่ แผนธุรกิจใน
รูปแบบ PDF file เอกสารรายละเอียด
ต่าง ๆ ในรูปแบบ XML file
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http://www.rd.go.th

ทั้งนี้ ภายใน 5 วันท�ำการ นับแต่
วันถัดจากวันที่พิมพ์ค�ำขออนุมัติออก
จากระบบค�ำขออนุมัติเป็น IBC บริษัท
ต้องด�ำเนินการสแกน (Scan) และ
อัปโหลด (Upload) ค�ำขออนุมัติเป็น
IBC และเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จ
และเมือ่ บริษทั ด�ำเนินกระบวนการ
ตามที่กล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หากการกรอกค�ำขออนุมตั เิ ป็น IBC และ
เอกสารประกอบการพิจารณา ไม่มีข้อ
ผิดพลาด บริษัทก็จะได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาค�ำขออนุมัติเป็น IBC จาก
กรมสรรพากรเป็ น หนั ง สื อ ดั ง นั้ น
หากบริษทั ท่านรับหนังสือแจ้งอนุมตั เิ ป็น
IBC ก็ถือว่าบริษัทท่านเป็นสถานะ
IBC โดยสมบูรณ์

http://www.rd.go.th

ในตอนหน้ า เราจะมาพิ จ ารณาต่ อ ไปว่ า เมื่ อ บริ ษั ท
ได้รบั อนุมตั เิ ป็น IBC แล้วตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์ IBC
อย่างไรบ้าง และบริษัทมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ยังคงรับสิทธิประโยชน์ IBC ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีที่
ขอใช้สิทธิเป็น IBC
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บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่า
กาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเสมอ English+ฉบับนี้จึงพา
คุณผู้อ่านทุกท่านไปท�ำความรู้จักค�ำว่า House และ Home ที่เราเรียกกันติดปาก
และแปลว่า บ้าน เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าสองค�ำนี้มันมีท่ีมาและแตกต่างกันอย่างไร
แล้วจะรู้ ได้อย่างไรว่าเมือ่ ไหร่จะใช้ House เมือ่ ไหร่จะใช้ Home ไม่ตอ้ งกังวลอีกต่อไปค่ะ
เพราะวันนี้เราหาค�ำตอบมาฝากทุกท่านแล้วค่ะ

สุภาษิตหนึ่งได้อธิบายความหมายของสองค�ำนี้ไว้อย่างชัดเจน
ว่า “A house is made of bricks and stone, but a home is made of
love alone.” แปลง่าย ๆ ก็คือ House นั้นสร้างมาจากอิฐ และหิน แต่
Home สร้างมาจากความรัก ส�ำหรับใครที่อ่านส�ำนวนนี้แล้วยังไม่ค่อย
เข้าใจ ไปดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมกันเลย
คือ อาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีค่ งอยูถ่ าวร สือ่ ความหมาย
ถึงอาคารทีค่ นอยูอ่ าศัย ซึง่ House ก็ยงั คงเป็นบ้านแม้
จะไม่มคี นอยูอ่ าศัยก็ตาม เช่น
town.
A lot of new houses are under construction in the western part of
(บ้านใหม่จ�ำนวนมากสร้างขึ้นทางตะวันตกของเมือง)
We decided to sell the house and move back to Saraburi.
(พวกเราตัดสินใจขายบ้านและย้ายกลับไปที่สระบุรี)

He built a new house.
(เขาสร้างบ้านหลังใหม่)
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คือ สถานที่ (Place) ที่เราอยู่อาศัย หรือ
ต�ำแหน่งสถานที่ (Location) ที่เรารู้สึกเป็น
เจ้าของ ดังนั้น Home เป็นได้ทั้งอาคาร
สิง่ ก่อสร้างหรือสถานทีซ่ งึ่ ให้อารมณ์ความรูส้ กึ
สบายและปลอดภัยมากกว่าHouse อีกทั้ง
Home ยังสามารถสือ่ ถึงเมือง หรือประเทศที่
เราเติบโตมาได้ด้วยเช่นกัน เช่น

A good home can help children grow up very well.
(บ้านที่ดีสามารถช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นมาได้อย่างดี)
*Home สื่อถึง ครอบครัว

Let’s go home.
(กลับบ้านกันเถอะ)
*เป็นการสื่อว่ากลับไปยังสถานที่ที่พิเศษแล
ะแสนสบาย
You can buy a house, but not a home.
(คุณสามารถซื้อบ้านที่อยู่อาศัยได้
แต่ซื้อบ้านที่เต็มไปด้วยความรักไม่ได้)
This city is my home.
(เมืองนี้คือบ้านของฉัน)

จะเห็นว่า House และ Home  ทีเ่ ราเห็นกันมาตัง้ แต่เด็ก ๆ ก็มกี ารใช้ทยี่ งุ่ ยากซับซ้อนไม่แพ้กนั แต่คดิ ว่าคงจะ
ไม่เป็นปัญหามากนัก เพราะเมื่อเราน�ำไปใช้จะสังเกตเห็นถึงรูปแบบได้ว่าหากใช้สลับกันจะท�ำให้ประโยคไม่สมบูรณ์
และดูแปลกตาไป จึงต้องคอยศึกษาความแตกต่างในการใช้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เป็นดีที่สุดค่ะ
ที่มาข้อมูล https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/63616/-laneng-lanเฟื่องฟ้า ค�ำตัน พนักงานการภาษี
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อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Work from Home หรือที่หลายคนเรียกว่า “WFH” คือ การท�ำงานที่บ้าน เป็นเทรนด์การ
ท�ำงานยุคใหม่ทมี่ ากับเทคโนโลยีสารสนเทศทีพ
่ ฒ
ั นาไปจนท�ำให้ผคู้ นสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีตน้ ทุนทีต่ ำ 
�่ ประกอบกับพฤติกรรมการท�ำงานของคนรุน่ ใหม่ทมี่ องหาการท�ำงาน
แบบอิ ส ระ และการเดิ น ทางเพื่อ รั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ให้ กับ ชี วิต เมื่ อ เทคโนโลยี ที่ ก ้ า วหน้ า
เข้าถึงคนส่วนใหญ่ ผ่านทางอุปกรณ์สว่ นตัวได้อย่างแลปท็อป สมาร์ทโฟน จึงช่วยให้เทรนด์การท�ำงาน
ทีบ่ า้ นชัดเจนขึ้น สามารถท�ำงาน และสื่อสารกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็ ได้
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ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ปกติ Work from Home อาจไม่ใช่แค่เทรนด์การท�ำงานที่เกิดขึ้นตาม
สมัยนิยม หรือทางเลือกในการท�ำงานเท่านั้น แต่มันก�ำลังจะกลายเป็นทางรอดของมนุษย์ เมื่อเกิดวิกฤต
โรคระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีร่ นุ แรงขึน้ เรือ่ ย ๆ มีผตู้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ ตลอด ไม่วา่ จะทัง้ ในประเทศไทย
และทั่วโลก จึงท�ำให้คนส่วนใหญ่หันมา #Save ตัวเอง ด้วยการกักตัวอยู่ติดบ้านและหลีกเลี่ยงการออก
นอกบ้านกันมากขึน้ จนท�ำให้หลายบริษทั มีนโยบายให้พนักงาน Work from Home เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ ง
แต่ไม่ใช่ทกุ คนจะคุน้ เคยกับการท�ำงานทีบ่ า้ น หรือสามารถท�ำงานทีบ่ า้ นได้อย่างแฮปปี้ วารสารสรรพากร
ฉบับนี้จึงรวบรวมวิธีท�ำงานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ได้ทั้งงานที่ดี และเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นมาฝากทุกท่าน
กันค่ะ
1. ก�ำหนดเวลาท�ำงานอย่างชัดเจน

แม้วา่ การท�ำงานทีบ่ า้ นจะมีขอ้ ดีมากมาย
แต่หลายครัง้ ก็กนิ เวลาชีวติ อย่างไม่รตู้ วั จนท�ำให้
บางคนท� ำ เพลิ น จนลื ม เวลาพั ก จึ ง ส่ ง ผลให้
การใช้ชีวิตเริ่มไม่สมดุล ฉะนั้นเคล็ดลับแรก
ของการท�ำงานทีบ่ า้ น คือ การก�ำหนดตารางเวลา
ท�ำงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ยกเว้น
กรณี ง านด่ ว น) อาจจะตั้ ง เวลาแจ้ ง เตื อ นไว้
เพื่อช่วยให้ชีวิตมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น

2. ตั้งกฎกับคนในครอบครัว

ถ้าหากในบ้านมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน
หลายคน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือเพื่อน
ให้บอกกล่าวกับทุกคนให้ชัดเจนว่า เราว่าง
ตอนไหน อะไรทีท่ ำ� ได้ อะไรท�ำไม่ได้ เพือ่ ช่วย
ให้เข้าใจตรงกันและไม่สง่ ผลกระทบต่องาน

เฟื่องฟ้า ค�ำตัน พนักงานการภาษี
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3. เตรียมพร้อมในการท�ำงาน

ให้สร้างกิจวัตรในตอนเช้าที่จะท�ำให้ร่างกายคุ้นเคยว่าถึงเวลาเริ่มงานแล้ว เช่น
การดื่มกาแฟ การออกก�ำลังกาย การแต่งหน้าท�ำผม หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเสื้อผ้า
เพราะตามหลักจิตวิทยาแล้ว การใส่ชดุ นอนท�ำงานเป็นกลยุทธ์ทไี่ ม่คอ่ ยเวิรก์ เท่าไร เนือ่ งจาก
ท�ำให้รสู้ กึ สบายและผ่อนคลายมากเกินไป โดยทางทีด่ ใี ห้เปลีย่ นมาเป็นชุดล�ำลองหรือชุดท�ำงาน
ที่ไม่ค่อยเนี้ยบ เพื่อช่วยให้ความรู้สึกแบบอื่นที่ไม่ใช่การพักผ่อนแทน

4. จัดสภาพแวดล้อมให้น่าท�ำงาน

เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการนั่งท�ำงาน
เคลียร์ขา้ วของท�ำความสะอาด และจัดระเบียบ
ให้เรียบร้อย เนื่องจากการนั่งท�ำงานในบริเวณ
ทีร่ กและสกปรก สามารถท�ำให้ความคิดยุง่ เหยิง
และเสียสมาธิได้ เลือกสิง่ ของทีว่ างบนโต๊ะอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งหาอะไรที่ท�ำให้เกิดแรง
บันดาลใจ เช่น ผลงานศิลปะหรือต้นไม้มาวางไว้
ก็ชว่ ยเพิม่ ความสดใสและชีวติ ชีวา ท�ำให้นา่ นัง่
ท�ำงานไม่เบาเลย
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5. เตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ให้พร้อม

อย่าลืมว่าการท�ำงานทีบ่ า้ นจะเรียกไอที
มาช่วยเหลือไม่ได้ ฉะนั้นจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่ พ นั ก งานทุ ก คนต้ อ งเตรี ย มไฟล์ ข ้ อ มู ล ไว้
ให้พร้อม บุก๊ มาร์กหน้าส�ำคัญไว้ให้ครบ พร้อมทัง้
เก็บเบอร์ตดิ ต่อไว้ในกรณีฉกุ เฉินด้วย ส่วนอุปกรณ์
หรือเครื่องมือต่าง ๆ ก็ต้องวางเตรียมไว้ที่โต๊ะ
อย่างเรียบร้อย ทั้งสายชาร์ หูฟัง สมุด ปากกา
กระดาษเพือ่ ช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ จะไม่ตอ้ งวุน่ วาย
ตามหาทุกครั้งที่ต้องการใช้งาน
6. จด To Do List

ไล่เรียงดูวา่ วันนีม้ งี านอะไรทีต่ อ้ งท�ำบ้าง
จัดล�ำดับความส�ำคัญให้เรียบร้อยว่างานไหนด่วน
งานไหนส� ำ คั ญ ต้ อ งท� ำ ก่ อ น งานไหนรอได้
ชีวติ จะได้ไม่ตอ้ งยุง่ วุน่ วายตลอดเวลา และไม่ตอ้ ง
ใช้สมองในการจดจ�ำอะไรมากเกินไป ปล่อยให้
สมองได้พักบ้าง
7. มีเวลาพักเบรก

การท�ำงานติดต่อกันทั้งวัน มันก็ต้องมีติดขัด
คิดงานไม่ออกหรือรู้สึกเบื่อกันบ้าzง เป็นเรื่องปกติ
ลองหากิจกรรมมาท�ำในช่วงพักเบรก เพือ่ ช่วยให้สมอง
และร่างกายได้พบเจอสิ่งใหม่ ๆ บ้าง เช่น เดินเล่น
ในบ้าน เล่นกับสัตว์เลี้ยง เล่นเกมฝึกสมอง ลุกไป
ชงกาแฟ หรือดืม่ น�ำ้ หวานให้ชนื่ ใจ เพราะระหว่างการ
ท�ำกิจกรรมเหล่านี้ อาจช่วยให้สมองปลอดโปร่ง
จนได้ไอเดียแปลกใหม่ที่จะมาใช้ท�ำงานได้อย่าง
คาดไม่ถงึ
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8. หลีกเลีย
่ งการท�ำงานบนโซฟาหรือเตียงนอน

ทุกวันนี้ Wi-Fi ช่วยให้เราท�ำงานได้ทุกที่
แม้ ก ระทั่ ง โซฟาและเตี ย งนอน แต่ นั่ น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าเราสามารถท�ำงานได้ทุกที่จริง ๆ
เพราะ Julie Morgenstern ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ
จัดระเบียบและผู้เขียนหนังสือ Organizing from
the Inside Out อธิบายว่า เราต้องแยกระหว่าง
พืน้ ทีท่ ำ� งานและพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนออกจากกัน เพือ่ ช่วย
ให้มีขอบเขตในการใช้ชีวิตซึ่งถ้าหากใครไม่มีโต๊ะ
ท�ำงานก็สามารถใช้เป็นโต๊ะอาหารหรือโต๊ะญี่ปุ่น
แทนได้
9. แสดงตัวและติดต่อสื่อสารอยู่เสมอ

การท�ำงานทีบ่ า้ นต้องมีการติดต่อสือ่ สารกัน
อยูต่ ลอดเวลา คอยบอกตารางงาน รายงานสถานะ
งาน เพือ่ ให้อกี ฝ่ายรับรูว้ า่ ท�ำงานอยู่ ไม่ได้หายไปไหน
ถึงแม้จะฟังดูวุ่นวายไปหน่อย แต่ก็ช่วยให้หัวหน้า
สบายใจได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าต้อง
พู ด คุ ย หรื อ รายงานทุ ก 5 นาที เขี ย นอธิ บ าย
ทุกการเคลือ่ นไหว เป็นการทบทวนตัวเองให้คนอืน่
ทราบ และเป็นการติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อย ๆ
การวิดโี อคอลก็เป็นอีกหนึง่ เทคโนโลยีทคี่ นท�ำงาน
ที่ บ ้ า นต้ อ งท� ำ บ่ อ ย ๆ แทนที่ จ ะเข้ า ร่ ว มและ
ท�ำตัวเงียบ ๆ อย่าลืมพูดคุย ทักทาย เสนอแนะ
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนรู ้ ว ่ า เรารั บ ฟั ง อยู ่ หรื อ ที่ ง ่ า ยที่ สุ ด
แค่กล่าวสวัสดีตอนเริม่ และบอกลาตอนจบก็ยงั ได้
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10. ใช้ประโยชน์จากการท�ำงานที่บ้าน

การท� ำ งานที่ บ ้ า นช่ ว ยให้ มี เ วลา
ในการใช้ชวี ติ เพิม่ มากขึน้ ฉะนัน้ ในเมือ่ โอกาส
มาถึงแล้ว ขอแนะน�ำให้ใช้ประโยชน์จากมัน
ลองท�ำกิจกรรมทีช่ อบ ทีอ่ ยากท�ำ หรือกิจกรรม
ทีท่ ำ� ไม่ได้เวลาท�ำงานปกติ เพราะว่าส่วนใหญ่
หมดไปกับการเดินทาง เช่น ท�ำขนม ท�ำอาหาร
วาดรูป ฝึกเล่นดนตรี หรือออกก�ำลังกาย
เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะส�ำหรับเคล็ดลับการท�ำงานทีบ่ า้ น เพราะหลังจากนีก้ าร Work from Home
อาจไม่ใช่แค่การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าในภาวะวิกฤตเท่านัน้ แต่อาจพัฒนาไปสูก่ ารท�ำงานไร้พรมแดน
อย่างการท�ำงานที่ไหนก็ได้ หรือ Work Everywhere ที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้การท�ำงานในออฟฟิศ
จนกลายเป็นเรือ่ งปกติธรรมดาของแทบทุกองค์กรก็เป็นได้ และหวังว่าทุกท่านจะท�ำงานกันได้อย่าง
สบายใจ และก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

ที่มาข้อมูล : https://home.kapook.com/view222965.html
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S o c ia l
D is t a n c in g
ต้าน COVID-19
ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เชื่อว่าหลายคนก�ำลังวิตกกังวล
ว่ า จะได้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส ตั ว นี้ ห รือ ไม่ ขณะที่ ย อดผู ้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ม ขึ้น ทุ ก วั น หลายประเทศออก
มาตรการเข้มทั้งป้องกันและรักษา ในช่วงภาวะวิกฤตของ COVID-19 มาตรการส�ำคัญ
ที่ทุกภาคส่วนควรน�ำมาใช้ คือ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม

Social Distancing คือ การรักษาระยะระหว่างกันในสังคม กล่าวคือ การงดพบปะ
พูดคุย หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในสังคม ไม่พบปะกับคนจ�ำนวนมากในคราวเดียว
และไม่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นนานเกินไป ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท�ำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ
COVID-19 แพร่เชื้อไวรัสให้กับคนอื่น ๆ ใกล้เคียงได้ง่าย โดยจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐ
และเอกชนรณรงค์ให้คนที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไป
พบปะพูดคุยกับคนอื่นภายในเวลา 14 วัน จึงช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสได้
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วิธีเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ต้าน COVID-19

1
ยืน นั่ง
ห่างกัน 1.5 - 2 เมตร

2
รับประทานอาหารทีเ่ ป็นชุด
ส�ำหรับกินคนเดียว หลีกเลีย่ ง
การร่วมส�ำรับกับผู้อื่น

3
เปลี่ยนระบบการท�ำธุรกิจ
โดยใช้ทางออนไลน์ และ
ติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลัก
หรือปรับเวลาการมาท�ำงาน
ให้ยืดหยุ่น		

กันจพร อินทร์ประเสริฐ พนักงานการภาษี
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4

งดการรวมตัวกันในสถาน
ศึกษา ที่ท�ำงาน ร้านอาหาร
สถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา หรือสถานบันเทิง
ต่าง ๆ		
		

5
หันมาเรียนออนไลน์แทนการ
เรียนในชั้นเรียน และเลี่ยง
การจัดประชุมใหญ่ที่มีการ
รวมคนเป็นจ�ำนวนมาก

6
จัดให้จองหนังสือออนไลน์
ในห้องสมุด หรืออ่านแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
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7

ลดความหนาแน่นในลิฟต์
ด้วยการใช้เฉพาะจ�ำเป็น
เน้นการเดินขึน้ ลงบันไดแทน
ให้ได้มากที่สุด

ในช่วงเวลาทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ และยังไม่มวี คั ซีนป้องกันไวรัส COVID-19 การปฏิบตั ติ วั
ตามมาตรการ Social Distancing จึงเป็นแนวทางป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัส และแสดงถึง
ความรับผิดชอบทางสังคม ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปพร้อม ๆ กัน ขอเป็นก�ำลัง
ใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตเหตุการณ์ไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

ที่มาข้อมูล
		

https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19					
https://www.thaihealth.or.th
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