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บ.ก. ทักทาย
ขอต้อนรับเดือนมีนาคมซึง่ เป็นเดือนทีเ่ ข้าสูฤ่ ดูรอ้ น
อย่างเป็นทางการของประเทศไทย ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึง่
ที่จะท�าให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ลดลง เนือ่ งจากในช่วงฤดูรอ้ นจะพบการเกิดโรคติดต่อ
ทางระบบทางเดินหายใจจากไวรัสในอัตราต�่าสุด
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 นอกจากจะเป็น
ปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมยังส่งผลกระทบเป็น
วงกว้าง ไม่เพียงแต่ดา้ นสาธารณสุข แต่ยงั รวมไปถึงด้าน
เศรษฐกิจ การลงทุน และธุรกิจท่องเทีย่ วอีกด้วย ส�าหรับ
ประเทศไทยได้เร่งออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
ไม่วา่ จะเป็นมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน การขยายเวลา
ช�าระหนี้ สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าของธนาคารต่าง ๆ และ
มาตรการด้านภาษีที่ขยายก�าหนดเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการ และช�าระภาษีจากเดิมเดือนมีนาคม
เป็นเดือนมิถนุ ายน และมาตรการอืน่ ๆ ทีอ่ อกมาแล้ว
และทีก่ า� ลังจะทยอยออกมาในอนาคต แล้วพบกันใหม่
ในฉบับหน้าค่ะ ฝากดูแลสุขภาพของตัวท่านเองและ
ฝากสิ่งที่ควรหมั่นท�าบ่อย ๆ คือ “กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ” ยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อการล้างมือกันเลยนะคะ
ท�าเถอะ...ดี
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มาตรการภาษีลดผลกระทบ
เศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์
COVID-19 (รอบที่ 1)

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

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

หัวหน้าส่วนสื่อเผยแพร่
กองบรรณาธิการ

ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนสื่อเผยแพร่/ฝ่ายศิลปกรรมและโสตทัศนูปกรณ์
ส�านักงานเลขานุการกรม
ก�าหนดเวลา

เผยแพร่เป็นรายเดือน
ส�านักงาน

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

เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทางอันจะน�าไปสู่ประโยชน์
ในทางปฏิบัติได้เป็นการทั่วไป
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มุม สรรพากร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาระบบ Mobile ID

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (AIS) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจ�าตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile ID) หรือ “แทนบัตร”
ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ การให้บริการผู้เสียภาษี ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ณ ส�านักงาน กสทช.
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The Revenue Department

มุม สรรพากร

สัมภาษณ์พเิ ศษการพัฒนาระบบพิสจ
ู น์และยืนยันตัวตนด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และการใช้มาตรการภาษีเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19
ดร.เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ
การยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดยกรมสรรพากร
ร่วมกับส�านักงาน กสทช. ในการนีไ้ ด้เปิดเผยถึง
มาตรการภาษีทผี่ า่ นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการและ
ประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ออกอากาศในรายการ
“เรื่องง่ายใกล้ตัว” ทางช่อง MCOT HD 30

การพัฒนานักบริหารงานสรรพากรระดับเชี่ยวชาญ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร
“การพัฒนานักบริหารงานสรรพากรระดับเชี่ยวชาญ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ได้มอบนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมน�าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีศักยภาพต่อไป
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนา�้ กรุงเทพฯ
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มุม สรรพากร

กรมสรรพากรร่วมงาน
SEC FinTech for SMEs
and Startups: Innovation
for Financial Inclusion
นางสมหมาย ศิ ริ อุ ด มเศรษฐ
ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) เข้าร่วมงาน “SEC
FinTech for SMEs and Startups:
Innovation for Financial Inclusion”
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริม่ ต้น
น�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจและสามารถปรับตัว
ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

การน�าระบบบริหารจัดการส�านักงาน
Green Office เข้าสู่ Platform กลาง
นางสาววี ณ า ลิ่ ม สวั ส ดิ์ รองอธิ บ ดี
กรมสรรพากร รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา
ด้ า นพั ฒ นาฐานภาษี เป็ น ประธานการประชุ ม
การน�าเสนอระบบงานบริหารจัดการส�านักงาน Green
Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี
ของกรมสรรพากร ซึ่งส�านักงานสรรพากรภาค 3
ได้พฒ
ั นาร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เข้าสู่
Platform กลาง ในการนี้ ไ ด้ ถ ่ า ยทอดสั ญ ญาณ
ผ่านระบบ Telepresence ไปยังส�านักงานสรรพากร
ภาคทัว่ ประเทศด้วย ณ ห้องพระอุเทน 3 กรมสรรพากร
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มุม สรรพากร

กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
กรมสรรพากรและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 3
ตามโครงการ ศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างกฎหมาย
ภาษีเงินได้ ณ กรมสรรพากร โดยเป็นการประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรจาก IMF
น�าโดย Mr. Irving AW และคณะท�างานกองกฎหมาย
เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
ได้ เ ป็ น ประธานปิ ด การประชุ ม พร้ อ มรั บ มอบ
ผลการศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งกฎหมาย
ภาษีเงินได้

กรมสรรพากรจัดอบรม
“การสืบสวนผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์” (Social Network)
กรมสรรพากรโดยกองสืบสวนและคดี
จัดโครงการอบรม “การสืบสวนผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์” โดยมีนายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการ
และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมของหน่วยต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
การละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือการละเมิด
สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล ณ ห้ อ งฝึ ก อบรม ชั้ น 3
กรมสรรพากร
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มุม สรรพากร

มาตรการภาษี
ลดผลกระทบเศรษฐกิจไทย
จากสถานการณ์ COVID-19 (รอบที่ 1)
สถานการณ์โรคโควิด-19 หรือโรคไข้หวัดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทีแ่ พร่ระบาดหนักในประเทศจีน และ
อีกหลายระเทศทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ท�าให้นกั ท่องเทีย่ วทัว่ โลกงดเดินทางไปท่องเทีย่ วประเทศต่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย เช่น อุตสาหกรรมน�าเข้า-ส่งออก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจที่พัก-โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจรถบัส
เพียงประเทศจีนประเทศเดียวก็ท�าให้รายได้หลักจากการท่องเที่ยวสูญหายไปหลายแสนล้านบาท ดังนั้น
รัฐบาลจึงเร่งหามาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว ดังนี้
การขยายก�าหนดเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องยื่นแบบแสดงรายการและ
ช�าระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปี 2563 ให้ขยายก�าหนดเวลาออกไป
เป็นภายในเดือนมิถุนายนของปี 2563
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ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็น
ค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ได้จดั ขึน้ ให้แก่ลกู จ้าง หรือรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจน�าเทีย่ ว
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเทีย่ วและมัคคุเทศก์ เพือ่ การอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เป็นจ�านวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมหักรายจ่ายส�าหรับเงินได้เท่ารายจ่ายที่ได้
จ่ายเพือ่ การต่อเติม เปลีย่ นแปลง ขยายออก หรือท�าให้ดขี นึ้ ซึง่ ทรัพย์สนิ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็นจ�านวน 1.5 เท่า ของรายจ่ายตามจ�านวนที่จ่ายจริง
มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตส�าหรับน�า้ มันเชือ้ เพลิงเครื่องบินไอพ่น
(น�า้ มันเชือ้ เพลิงเครื่องบินฯ)
ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามันเครื่องบินฯ ที่น�าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงส�าหรับเที่ยวบินในประเทศ จากเดิม 4.726 บาทต่อลิตร
เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ให้ปรับตัวลดลง แต่มาตรการ
ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักและช่วยเสริมสภาพคล่อง
แบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เชื่อว่าจะ
เป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น และท�าให้เกิด
การบริโภคสินค้าในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน
ที่มาข้อมูล : ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 13/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
https://mgronline.com/specialscoop/detail/9630000017731
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กรมสรรพากร ร่วมกับ

20 สถาบันการเงิน ออกแคมเปญ

SMEs โปรดี บัญชีเดียว

มาตรการบัญชีเดียวของกรมสรรพากร นอกจากจะท�าให้เจ้าของธุรกิจ
รูส้ ภาพธุรกิจของตนเอง มีการแสดงรายได้และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพ
ทีแ่ ท้จริงของกิจการแล้ว ยังจะช่วยเพิม่ ความสามารถการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ
นักลงทุนไว้ใจในการลงทุน และมีความน่าเชื่อถือในการขอสินเชื่อได้อีกด้วย
โดยกรมสรรพากรได้ผลักดันให้เกิด โครงการ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว” ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพือ่ ให้สนิ เชือ่ ส�าหรับผูป้ ระกอบการ
SMEs ทัว่ ไปทีอ่ ยูใ่ นระบบฐานภาษี ซึง่ ต้องการสินเชือ่ แต่ขาดหลักประกัน เพือ่ ให้
SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้
เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ซึง่ จะท�าให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

โดยโครงการนี้ มีวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท วงเงินค�้าประกันต่อราย SMEs ไม่เกิน
100 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า
200,000 บาท ทัง้ นี้ อยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�าหนดของบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
โดยจะมีดอกเบี้ยต�่าเพียง 3-5 % และฟรีค่าธรรมเนียมค�า้ ประกัน 2 ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการ
การค�้าประกัน 0.1% จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�าหรับ SMEs
โปรดี บัญชีเดียว เท่านั้น โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม สถาบันการเงินใกล้บ้านท่าน และ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โทร: 0-2890-9999 หรือ
คลิก: https://bit.ly/2OzAfqq

สินเชื่ออัตราพิเศษ

3% - 5%

ส�าหรับ SME โปรดีบัญชีเดียว
ฟรีค่าธรรมเนียม
ค้�าประกัน
ฟรีค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ติดต่อสถาบันการเงินใกล้บ้านท่าน

ที่มาข้อมูล : https://www.tcg.or.th/customer_general_detail.php?customer_general_id=10
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/1std_040159edit.pdf
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มาตรการ

ส่งเสริมกิจการโรงแรม
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลากหลายทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ ถือได้วา่
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จึงท�าให้เกิด
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อย่างธุรกิจโรงแรม ที่พัก ซึ่งได้รับความนิยมจาก
ผูป้ ระกอบธุรกิจทัง้ รายใหญ่และรายเล็กมากมาย หลายปีทผี่ า่ นมาแนวโน้ม การเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามา และคนไทยเองก็นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กิจการ
โรงแรมมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของกิจการ
โรงแรมทีส่ ามารถเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ จึงได้กา� หนด
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ข องคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุน (BOI) และมีมาตรการทางด้านภาษีของกรม
สรรพากร ให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ดังนี้

BOI

BOI

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ส่งเสริมการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีกบั
กิจการด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการท่องเทีย่ ว
โดยแบ่งเป็น 2 กิจการ ได้แก่

1
2

English+

กิจการกระเช้าไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และ
ขยายขอบข่ายสิทธิประโยชน์ ให้ครอบคลุมรถรางไฟฟ้าเพือ่ การท่องเทีย่ ว
กิจการโรงแรม ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 3 ปี ส�าหรับผูป้ ระกอบ
การที่ตั้งอยู่พื้นที่ 55 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี
สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บรุ ี พิษณุโลก เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน
ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ล�าปาง เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พะเยา อุทัยธานี
ก�าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร ล�าพูน บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรนิ ทร์ นครพนม ยโสธร อ�านาจเจริญ
หนองบัวล�าภู เลย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครนายก
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว สตูล พัทลุง ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช
ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
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มุม สรรพากร

กรมสรรพากร มีมาตรการสนับสนุนผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรม เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ

ที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง ต่อเติม ขยายกิจการโรงแรมของตนเองสามารถน�า
รายจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุงอาคารและเฟอร์นเิ จอร์ (Built-in) ในการประกอบ
กิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม มาใช้เป็นรายจ่ายของกิจการได้ 1.5 เท่า
ของรายจ่ายที่ได้จ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 และต้องพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

6

1

โรงแรมตั้งอยู่ในประเทศไทย

2

สามารถหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 0.5 เท่า ของราย
จ่ายที่ได้จ่ายไปเมื่อทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3

ต้องไม่ได้รบั สิทธิทางภาษีตามมาตรการอืน่ ร่วมด้วย
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4

ต้องไม่นา� ทรัพย์สนิ ไปใช้ในกิจการ BOI หรือกิจการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกิจการในเขต EEC ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

5

มีการจัดท�าแผนการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร

หากได้ใช้สิทธิทางภาษีไปแล้วต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดให้สิ้นสุด
สิทธิในรอบระยะเวลานั้น และต้องด�าเนินการปรับปรุงรายจ่ายที่ขอใช้สิทธิไปย้อน
หลังถึงวันเริ่มต้นที่ใช้สิทธิเสมือนว่าไม่เคยใช้สิทธิทางภาษีตามมาตรการนี้มาก่อน
ส�าหรับมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับกิจการโรงแรม จะมีความชัดเจน
เมื่อได้ออกกฎหมายรวมทั้งจัดท�าประกาศที่เกี่ยวข้องตามมา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/boithailandnews/posts/1034510120238751
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news15_2563.pdf
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ใบก�ากับภาษีซื้อ
ใช้ ได้ ไม่เกิน 6 เดือน
ทุกวันนี้ธุรกิจส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มกันแล้ว เพื่อให้ลูกค้า
ได้รบั ใบก�ากับภาษีซอื้ จากการซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ ไปเครดิตภาษี ซึง่ หากได้รบั ใบก�ากับภาษีซอื้
มาล่าช้าและจะน�ามาใช้เครดิตได้หรือไม่ และมีการนับอย่างไรให้ถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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ใบก�ากับภาษีซอื้ ทีจ่ ะสามารถน�าไปใช้ในเดือนอืน่ ซึง่ มิใช่เดือนทีอ่ อกใบก�ากับภาษี
ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีทางการค้า เหตุสุดวิสัย หรือได้รับ
ใบก�ากับภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ในใบก�ากับภาษีได้ ให้เริ่มนับ
ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบก�ากับภาษี แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน
ตัวอย่าง
กม าพ
มกรา ม

ม า ม

E

IC
TAX INVO

ม า
พ
ม

า ม
า
มก

ส

า ม

กรก า ม

การนับเดือนส�าหรับการได้รบั ใบก�ากับภาษีลา่ ช้า ไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป
ทั้งยังท�าให้ประหยัดการจ่าย เบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย และหากท่านใด
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบก�ากับภาษี สามารถติดตามข้อมูลได้จาก www.rd.go.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence โทร.1661

ที่มาข้อมูล : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2534
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 76) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2541
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BOI

กับศูนย์กระจายสินค้าระบบอัจฉริยะ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
E-Commerce และ E-Logistics จึงได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเรื่อง การส่งเสริมกิจการ
ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมภิ าค
และขับเคลือ่ นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้เงือ่ นไขว่าต้องเป็นศูนย์กระจายสินค้า ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และระบบอัตโนมัตทิ ที่ นั สมัย และมีการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามทีก่ า� หนด
เท่านัน้ ซึง่ จะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นเวลา 8 ปี เฉพาะรายได้จากค่าบริการกระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ ส่วนรายได้จากการขายสินค้าจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
ส�าหรับเงื่อนไขในการประกอบกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ มีดังนี้
วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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01
ต้องจัดให้มสี ถานทีจ่ ดั เก็บสินค้าควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เช่น ระบบการจัดเก็บสินค้าและ
เรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (Automatic
Storage and Retrieval Systems :
ASRS) และระบบสนั บ สนุ น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

02
ต้องมีเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านบาท
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03

ต้องด�าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ภายใน 3 ปี
นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

3.1

3.2

RD Society+

ต้องใช้ Data Center ที่ตั้งในประเทศไทย รวมถึง
กรณี Co-location ในการบริหารจัดการข้อมูล
ต้องมีการจ้างบุคลากรไทยที่ส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และ Data
Science เป็นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของการ
จ้างงานทั้งหมดในโครงการ
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3.3

3.4

3.5

3.6

ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
หรือจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Digital
Transactions โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลขั้นสูง
และจะต้ อ งด� า เนิ น การในประเทศไทย
รวมทั้งมีบุคลากรไทยร่วมด�าเนินการอย่างมี
นัยส�าคัญ โดยมีแผนการด�าเนินการตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ
ต้องมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ขั้นสูง เช่น Big Data และ Data Analytics
เป็นต้น ตามทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ต้องมีการด�าเนินการด้านการวิจยั และพัฒนา
หรือร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนากับ
สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ จั ย ของ
ประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนให้ความเห็นชอบ
รายได้ทจี่ ะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ต้องเป็นรายได้จากการให้บริการกระจาย
สินค้าระหว่างประเทศเท่านั้นโดยไม่รวม
ค่าขนส่งและรายได้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็น
ผู ้ ป ระกอบการไทยหรื อ ต่ า งชาติ ก็ ส ามารถยื่ น ขอรั บ ส่ ง เสริ ม
การลงทุนได้ โดยจะได้รับการส่งเสริมและจะได้รับสิทธิประโยชน์
เท่าเทียมกัน หากมีเงื่อนไขตรงตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น
ที่มาข้อมูลจาก : https://www.boi.go.th/upload/content/sor4_2561_5b73a3841c344.pdf
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VAT

Refund for Tourists
on Blockchain

รวดเร ว ปลอดภั ย ร้ ก ระดาษ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
(ร้านค้า VRT) ยุคใหม่สามารถบริหารจัดการเวลาให้บริการลูกค้า
ชาวต่างชาติ โดยจัดท�าค�าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)
ด้ ว ยวิธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ่ า นเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน
(Blockchain) โดยใช้ Mobile Application App Refund
เป็นประเทศแรกของโลก ภายใต้ความร่วมมือกับกรมศุลกากร
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง และธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ท�าให้ประสิทธิภาพการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าได้
เพิ่มมากขึ้น
เฟื่องฟ้า ค�าตัน พนักงานการภาษี
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บทสัมภาษณ์
คุณชฎาทิพ จูตระกูล
https://youtu.be/HIEgWqng_D0

บทสัมภาษณ์
คุณสถาพน พัฒนะคูหา
https://youtu.be/OlHWEn7Y2Fc

ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการชัน้ น�าสนใจเข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท คิงเพาเวอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์
จ�ากัด บริษทั พี.ที.ทาวน์ จ�ากัด บริษทั พี.เอส.สยาม
การเด้นท์ จ�ากัด บริษัท พี.พี.สยามรีเทล จ�ากัด
และบริษัท เรสท์ แอท 88 จ�ากัด เป็นต้น ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า รวมถึงได้รบั ความสะดวก
สบาย ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการท�าเอกสาร
และลดต้นทุนของร้านค้าอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการฯ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ใช้เทคโนโลยี Blockchain นีไ้ ด้ เพราะนอกจากจะ
ได้รับความสะดวกในการบริหารจัดการคืนภาษี
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ยังจะช่วยให้ร้านค้า
ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปเบิก
ภ.พ.10 ไม่ต้องเสี่ยงเอกสารหายได้อีกด้วย ส�าหรับ
ผู ้ ป ระกอบการที่ ส นใจ เพี ย งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
ร้านค้า VRT ทีจ่ ดทะเบียนขายสินค้าให้นกั ท่องเทีย่ ว
และไม่เคยมีประวัตเิ ป็นผูอ้ อกหรือผูใ้ ช้ใบก�ากับภาษี
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ กรมสรรพากร
แบบ Real Time (API) ได้เลยทันที โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหาร
การคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว โทรศัพท์
0 2272 8199, 0 2272 9245 หรือศูนย์สารนิเทศ
สรรพากร (Rd Intelligence Center) โทร.1161

ที่มาข้อมูล : https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news10_2563.pdf
http://vrtweb.rd.go.th/index.php/th/
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มาตรการ

ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(ตอนที่ 1)

ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมทางภาษี ส�าหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674)
พ.ศ. 2561 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนทางธุรกิจในระดับภูมิภาคและในระดับโลกนั้น
มีบริษทั จ�านวนมากทีใ่ ห้ความสนใจกับมาตรการนี้ แต่อย่างไรก็ดี หลายบริษทั ยังมีขอ้ สงสัยว่าบริษทั ของตน
จะสามารถยื่นค�าขออนุมัติเป็น IBC เพื่อให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการนี้ ได้หรือไม่ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในตอนที่ 1 นี้ เราจะพูดถึงประเด็นแรกทีส่ า� คัญ คือ คุณสมบัตขิ องบริษทั ทีจ่ ะสามารถ
ยื่นค�าขออนุมัติเป็น IBC ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ส� า หรั บ คุ ณ สมบั ติ ก� า หนดอยู ่
ในมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็นคุณสมบัติ
ก่อนยื่นค�าร้องขออนุมัติเป็น IBC มีดังนี้

03 มีทนุ ทีช่ า� ระแล้วในวันสุดท้ายของ

แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่
สิบล้านบาทขึ้นไป

04 มี พ นั ก งานที่ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ

01 เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทย

02 ประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก าร

ด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค
ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการ
ด้านการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
ในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยและกฎหมายต่างประเทศ

ที่ จ� า เป็ น ส� า หรั บ ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ โดยท�างานประจ�า
ให้แก่ศนู ย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 10 คน เว้น
แต่กรณี ศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศที่ มี เ ฉพาะการให้ บ ริ ก าร
ด้านการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจในเครือ
อาจมีพนักงาน น้อยกว่า 10 คนก็ได้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

ดร.ณัฐนันท์ จันทร์ประทีปฉาย นิติกรช�านาญการพิเศษ

RD Society+

Feature+

Story Sharing+

Law+

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

ในประเด็นคุณสมบัติก่อนนั้น มีข้อสังเกตอยู่ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1
การให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้าน
เทคนิค ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการ
ด้านการบริหารเงิน หมายความว่าอย่างไร
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากมาตรา 3
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674)
พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ให้
นิยามแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ
ค�าว่า “ให้บริการสนับสนุน” ได้แก่ (1) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ
และการประสานงานทางธุรกิจ (2) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน (3) การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (4) การสนับสนุนด้านเทคนิค (5) การส่งเสริมด้านการตลาดและ
1.1
การขาย (6) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม (7) การให้ค�าปรึกษา
ด้านการเงิน (8) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (9) การจัดการ
และควบคุมสินเชื่อ (10) การให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด
ค�าว่า “ให้บริการด้านการบริหารเงิน” หมายความว่า ให้บริการด้านการบริหารเงิน
1.2 ในเรือ่ งดังต่อไปนี้ (1) การบริหารเงินของศูนย์บริหารเงินซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ (2) การกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินบาทของ
ศูนย์บริหารเงินซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน
ดังนั้น เฉพาะการให้บริการ 10 ด้านและ
การให้บริการด้านการบริหารเงินเท่านัน้ จึงจะเข้า
คุณสมบัติมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
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ประเด็นที่ 2

การให้บริการต้องเป็นการให้แก่วิสาหกิจในเครือทีต่ งั้ ขึ้นตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งค�าว่า “วิสาหกิจในเครือ” หมายความว่าอย่างไร
ค�าว่า “วิสาหกิจในเครือ” นั้น ก�าหนดในนิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ว่า บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งถือหุ้น
ในศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ บิ ห้าของทุนทัง้ หมด (2) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลซึง่ ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (1) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
รวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (4) บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีอ�านาจควบคุมกิจการหรือก�ากับดูแลการด�าเนินงานและ
การบริหารงานของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึง่ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศมีอา� นาจควบคุมกิจการหรือก�ากับดูแลการด�าเนินงานและ
การบริหารงาน หรือ (6) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลซึง่ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลตาม
(7) มีอ�านาจควบคุมกิจการหรือก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงาน
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ดังนั้น บริษัทที่ประสงค์จะยื่นค�าร้อง
ขออนุมตั ิ IBC จึงต้องพิจารณาว่าตนเองก่อนว่า
จะมีการให้บริการหรือให้บริการด้านการบริหารเงิน
แก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และกฎหมายต่ า งประเทศหรื อ ไม่ หากมี
จึงจะถือว่าเข้าคุณสมบัติตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
ส� า หรั บ ข้ อ สั ง เกตทั้ ง 2 ข้ อ ดั ง กล่ า ว
เ ป ็ น ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง คุ ณ ส ม บั ติ ที่ บ ริ ษั ท
ควรต้ อ งส� า รวจตนเองก่ อ นว่ า เข้ า เงื่ อ นไข
ดังกล่าวหรือไม่ เพราะเจตนารมณ์ของ IBC
เป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
ในประเทศไทยเพื่อให้บริการหรือให้บริการ
ด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

ในตอนหน้าเราจะมาพิจารณาต่อไปว่า
เมื่อบริษัทของท่านมีคุณสมบัติตามมาตรา 11
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
ครบถ้วนแล้ว หากประสงค์จะยื่นค�าขออนุมัติ
เป็น IBC จะต้องมีกระบวนการและขัน้ ตอนการ
ยื่นค�าขออนุมัติเป็น IBC อย่างไร
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กลับมาพบกันอีกครัง้ กับ English+ ฉบับนีม้ เี รื่องราวดี ๆ มาฝากคุณผูอ้ า่ นทุกท่านเช่นเดิม
เพราะเมื่อใดที่นึกถึงการพูดภาษาอังกฤษ เชื่อว่าไม่น้อยคนที่ต้องรู้สึกกังวลไปก่อนเลย
อยากบอกว่าไม่ต้องกังวลไปค่ะ ใครที่มีปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษและการใช้ค�าเชื่อม
ฉบับนี้เรามาดูเรื่องค�าเชือ่ มทีจ่ ะช่วยให้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดขี ึ้น และเป็นมืออาชีพมากขึ้น จะมีคา� ว่า
อะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ
ค�าเชือ่ มในภาษาอังกฤษจะท�าหน้าทีค่ ล้ายกับค�าเชือ่ มในภาษาไทย เป็นค�าทีใ่ ช้เชือ่ มประโยค
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ ช่วยให้ประโยคดูไหลลืน่ มากขึน้ ในภาษาอังกฤษจะเรียกค�าเชือ่ มว่า Linking
Words หรือ Conjunction สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ

RD Society+

Feature+

Story Sharing+

Law+

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

สรุปการใช้ Conjunction

1

Coordinating conjunctions

คือ ค�าสันธานทีใ่ ช้เชือ่ มค�าหรือประโยคสองประโยค
ที่มีนา�้ หนักเท่ากัน

I love you and you love me too.
(ฉันรักเธอและเธอก็รักฉัน)

and

ใช้เชื่อมประโยค
ที่เป็นไปในทางเดียวกัน

yet และ but

ใช้เชื่อมประโยค
ที่ขัดแย้งกัน

or

ใช้เชื่อมในประโยค
ที่แสดงทางเลือก

She wants to watch TV or listen to some music.
(เธอไปดูทีวหี รื อไปฟังเพลง)

ใช้เชื่อมประโยค
ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน

The door was open so he went in.
(ประตูเปิดอยูด่ งั นัน้ เข้าจึงเข้าไป)

so
nor
และ neither
for

My brother worked hard but he did not succeed.
(พี่ชายของฉันท�างานหนักแต่เขาก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ)

ใช้เชื่อมประโยค
They chat on Facebook, nor they chat on Line.
ที่เป็นไปในเชิงปฏิเสธทั้งคู่ (พวกเขาไม่แชททั้งทางเฟสบุ๊คไม่แชททั้งทางไลน์)
ใช้เชื่อมประโยค
ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
โดย for จะแสดงเหตุ
*for จะน�าหน้าประโยค
ที่เป็นเหตุ

He went in, for the door was open.
(เขาเข้าไปเพราะประตูเปิดอยู่)

เฟื่องฟ้า ค�าตัน พนักงานการภาษี
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2

Subordinating Conjunctions

คือ ค�าสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคใจความรอง
เข้ากับประโยคใจความหลัก

after

He will go home after he finishes his work.
(เขาจะกลับบ้านหลังจากเขาท�างานเสร็จ)

because

The boy was absent because he was ill.
(เด็กชายขาดเรียนเพราะว่าเขาป่วย)
Stay indoors if it rains.
(อยู่ในร่มถ้าหากฝนตก)

If

Although it was cold, I went swimming.
(ถึงแม้ว่าจะหนาวแต่ฉันก็จะไปว่ายน�า้ )

although
before
since
that

ใช้เชื่อมประโยค
ใจความรอง
เข้ากับประโยค
ใจความหลัก

Clean the room before I go.
(ท�าความสะอาดห้องก่อนที่ฉันจะไป)
He has been busy since he came.
(เขายุ่งตัง้ แต่เขามา)
Hold it up so that everyone can see it.
(ชูมันขึ้นเพราะนัน่ จะท�าให้ทุกคนมองเห็นมัน)
I’ll be there at nine, unless the train is late.
(ฉันจะอยู่ที่นั้นตอนเก้าโมงเว้นแต่รถไฟจะมาสาย)

unless
until

They did not come until the meeting was half over
(พวกเค้าไม่มาจนกระทัง่ การประชุมผ่านไปเกินกว่าครึ่ง)

when

He is impatient when he is kept waiting.
(เขาจะหงุดหงิดในขณะทีเ่ ขาต้องรอ)
I’ll leave for the funeral as soon as the meeting ends.
(ฉันจะออกจากที่นี่เพื่อไปงานศพทันทีทีป่ ระชุมเสร็จ)

as soon as
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3

Correlative Conjunctions

คือ ค�าสันธานที่ต้องใช้คู่กันอยู่เสมอ ท�าหน้าที่คล้ายกับ Coordinating
conjunctions เป็นการเชื่อมประโยค ที่มีความส�าคัญน�้าหนักเท่า ๆ กัน
แต่ค�าเชื่อมนี้จะมาเป็นแพ็คคู่เหมือนฝาแฝด

Man needs not only food but also shelter.
(มนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องการอาหารเท่านัน้
ยังต้องการที่พักอาศัยอีกด้วย)

not only
but also
either…or
as…as
so as to
both…and

ใช้เชื่อมประโยค
ที่มีความส�าคัญ
น�้าหนักเท่า ๆ กัน
แต่ค�าเชื่อมนี้
จะมาเป็นแพ็คคู่
เหมือนฝาแฝด

You can either sleep or eat.
(คุณไม่นอนหลับก็กิน)
She runs as fast as I do.
(เธอวิ่งเร็วเท่าฉัน)
I study hard so as to pass the exam.
(ฉันเรียนหนักเพือ่ ทีจ่ ะได้สอบผ่าน)
I enjoy both singing and dancing.
(ฉันมีความสุขกับการร้องเพลงและการเต้น)

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ส�าหรับการใช้ค�าเชื่อมในภาษาอังกฤษที่น�าเสนอนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ส่วน
ใหญ่จะเจอในชีวิตประจ�าวันบ่อย ๆ เท่านั้น หวังว่าคงจะพอเข้าใจกันมากขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะยังมีค�าเชื่อม
อีกมากมายที่เรายังไม่รู้จัก หากท่านมีโอกาสก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�ามาปรับใช้ ในชีวิตประจ�าวัน
กันต่อไปนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับ English+ สวัสดีค่ะ
ที่มาข้อมูล : https://www.dailyenglish.in.th/conjunction/
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รู้ทัน

เซลลูไลท์

เซลลูไลท์ (Cellulite) แตกต่างจากไขมันทั่วไปตรงที่เป็นเซลล์ไขมันขนาดใหญ่ เกิดจากการสะสม
ของไขมันทีม่ ากกว่าปกติ ท�าให้ผนังชัน้ ผิวทีห่ มุ้ เซลล์เกิดผิวเป็นคลืน่ ๆ มองเห็นได้ชดั ท�าให้ผวิ บริเวณนัน้
ขรุขระ ไม่เรียบเนียน หรือที่เรามักเรียกกันว่า ผิวเปลือกส้ม มักเกิดขึ้นบริเวณต้นแขน ต้นขา ก้น
หน้าท้องและสะโพก แต่ปจั จุบนั รักษาได้ดว้ ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือใช้วธิ อี อกก�าลังกายอย่าง
ตรงจุด และเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ก็จะช่วยกระตุ้น
ระบบเผาผลาญ ซึง่ เป็นวิธที งี่ า่ ย ปลอดภัย และก�าจัดได้อย่างถาวรด้วย ส�าหรับอาหาร
ต้านเซลลูไลท์ที่มีสรรพคุณต้านเซลลูไลท์ได้ดี ที่น�ามาฝากทุกท่าน ได้แก่
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ปลาทะเลที่คนนิยมรับประทาน ด้วย
รสชาติอร่อยและยังอุดมไปด้วยไขมันชนิดดี
ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นตัวการส�าคัญ
ของการสร้างเซลลูไลท์ในเซลล์ผิว ปลา
แซลมอนมีกรดไขมันโอเมก้า 3 ทีช่ ว่ ยลดความ
อยากอาหาร ลดอาการอักเสบและฟื้นคืน
ความแข็งแรงให้เนือ้ เยือ่ อ่อนทีใ่ ห้ความ
ยื ด หยุ ่ น แก่ ผิ ว ช่ ว ยขั บ สารพิ ษ
ในหลอดเลือดและกระตุน้ การ
ไหลเวียน ท�าให้ผวิ แข็งแรง
และกระจ่างใสขึ้น

แซลมอน

เมล็ด
ทานตะวัน

มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ประกอบ
ไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม
ฟอสฟอรัส และวิตามินต่าง ๆ โดย
เฉพาะวิตามินอีสูง ซึ่งช่วยให้ร่างกาย
เผาผลาญโปรตี น เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรง
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อระหว่างชั้นผิว และยังมีฤทธิ์
ในการขับปัสสาวะ ช่วยลดอาการบวมน�้า
รวมถึงช่วยก�าจัดไขมันได้ดีขึ้นด้วย

กันจพร อินทร์ประเสริฐ พนักงานการภาษี

English+

Thinking+

Healthy+

Sunny Day+

33

34

มุม สรรพากร

พริก
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างวิตามินเอ วิตามินบี 6
วิตามินซี ธาตุแมกนีเซียม โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก พริกจึงมีสารที่ช่วย
ซ่อมแซมและปกป้องเนือ้ เยือ่ อ่อนไม่ให้ถกู ท�าลาย ป้องกันการเกิดรอยบุม๋
ในชั้นผิว และมีผลการวิจัยพบว่า สารแคปไซซินในพริกช่วยกระตุ้น
การเผาผลาญให้เพิม่ ขึน้ ได้ถงึ 25% นาน 3 ชัว่ โมงหลังรับประทาน
เข้าไปแล้ว ส่งผลให้รา่ งกายเผาผลาญแคลอรีไ่ ด้มากขึน้ จึงช่วย
ลดไขมัน ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ก�าจัดสารพิษและช่วยลด
การก่อตัวของเซลลูไลท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เบอร์รี่
สีเข้ม
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีเข้มทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ หรือแบล็กเบอร์รี่ เป็นผลไม้ที่
ช่วยในการสร้างคอลลาเจน กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่
ท�าให้ผิวกระจ่างใสและเรียบเนียน และยังเปี่ยมไปด้วยสาร
ต้านอนุมลู อิสระทีต่ รงเข้าสลายไขมัน ก่อนจะเข้าไปจับตัวกับเซลล์
เนือ้ เยือ้ อ่อนจนกลายเป็นก้อนใต้ชนั้ ผิวท�าให้ผวิ ดูไม่เรียบเนียน

แอปเปิล
ไซเดอร์
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ตัวช่วยชูรสในน�้าสลัด แอปเปิลไซเดอร์เป็นน�้าส้มสายชูหมัก
จึงมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเฉพาะตัวที่มีประโยชน์เพราะอุดม
ไปด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ช่วยก�าจัด
สารพิษและขับน�า้ ทีค่ งั่ ในเซลล์บริเวณต้นขาและหน้าท้อง
ช่วยลดอาการบวม ท้องอืด และลดการก่อตัวของ
เซลลูไลท์ ช่วยก�าจัดฮอร์โมนความเครียด ดีทอ็ กซ์ตบั
ช่วยรักษาสมดุลการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน
ในร่างกาย ที่ท�าให้เกิดเซลลูไลท์ได้ และ
ยังมีส่วนช่วยในการลดน�้าหนักได้อีกด้วย
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อย่างไรก็ดี ยังไม่มีรายงานการวิจัยที่ชัดเจนว่ามีอาหารหรือ
สารใดทีช่ ว่ ยลดเซลลูไลท์ได้โดยตรง แต่เชือ่ กันว่าการเลือกทานอาหาร
ที่ช่วยส่งเสริมระบบการเผาผลาญ การไหลเวียนเลือด และขับล้าง
สารพิษตกค้าง มีส่วนช่วยลดการสะสมของเซลลูไลท์และไขมัน
ส่วนเกินได้ แม้จะเป็นทางอ้อมในการจัดการกับเซลลูไลท์ แต่การกิน
เพือ่ มุง่ ผลลัพธ์เหล่านีก้ เ็ ป็นผลดีกบั สุขภาพและร่างกายทีค่ ณ
ุ ห่วงใยได้
การให้ผลถาวรก็คอื การควบคุมอาหารทีถ่ กู วิธี และการออกก�าลังกาย
อย่างสม�่าเสมอ ถ้าท�าได้ย่อมเป็นผลดีกับตัวเราเองที่สุด

การทานอาหารให้ครบหมู่และหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหาร
ชนิดใดชนิดหนึง่ ไป เพียงแต่ลดสัดส่วนของอาหารจ�าพวกแป้ง น�า้ ตาล ไขมันลง และเน้น
ไปทานผักผลไม้ให้มากขึ้น เพื่อให้มีกากใยมาช่วยขับล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย ดื่มน�้า
ให้มาก ๆ เพราะน�้าเป็นส่วนส�าคัญในการเผาผลาญไขมันและการไหลเวียนของเลือด และ
ขับของเสียในร่างกาย ถ้าร่างกายขาดน�า้ การท�างานของระบบเหล่านี้ก็จะคล่องตัวน้อยลง ดังนั้น
ควรดืม่ น�า้ เปล่าบ่อย ๆ เป็นวิธที แี่ นะน�าก่อนวิธใี ช้ยาและอาหารเสริม หรือนวัตกรรมตัวช่วยมากมาย
ที่ออกมาบอกถึงสรรพคุณในการลดเซลลูไลท์ มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล แต่อย่าลืมนะคะว่า
เซลลูไลท์นั้นเกิดขึ้นในร่างกายเรา ถ้าเราเองไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ต่อให้
ยาดี วิธกี ารดีแค่ไหนมันก็เป็นการแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ สุดท้ายก็สะสมและกลับมา
เป็นหนามแทงใจอยู่ดี เรามาเลือกวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดดีกว่าค่ะ

ที่มาข้อมูล : - https://www.trueplookpanya.com/blog/content/73283
- www.pobpad.com
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นั่ง MRT กับสถานีแห่งความสุข

#2

นั่ง MRT กับสถานีแห่งความสุขฉบับนี้ ขอน�าท่านมาติดตามตอนต่อจากฉบับที่แล้ว กับอีก
2 สถานี คือ สถานีอิสรภาพ และ สถานีสนามไชย อย่างที่เคยกล่าวไว้ ในฉบับที่แล้วว่า MRT สายสีนา�้ เงิน
นอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนเมืองในการเดินทางแล้ว แต่ละสถานียังได้รับการออกแบบ
ให้สวยงามอลังการ กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุข ที่จะพาผู้ โดยสารไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
มาดูกันว่าไฮไลต์ของ 2 สถานีจะถูกรังสรรค์ ให้ออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบใด และ
จะสวยงามขนาดไหน ตามมาดูกันเลยค่ะ

ได้แรงบันดาลใจมาจาก หงส์ สัตว์อันเป็นสิริมงคลและศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นสัญลักษณ์
ของวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ซึ่งน�าเอาประวัติศาสตร์ของพื้นที่มาเป็นคาแรกเตอร์ของ
สถานี วัดหงส์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมป์ของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปทองค�าโบราณที่เดิมพอกด้วยปูน
แต่เมื่อกะเทาะออกจึงเห็นเป็นองค์พระทองค�าศิลปะสมัยสุโขทัย จากเรื่องราวประวัติศาสตร์
การออกแบบภายในมีความงดงามด้วยการตกแต่งรูปและลวดลายหงส์ทองในชั้นออกบัตร
โดยสาร โดยน�าลายหงส์มาปรับลายละเอียดให้ลงตัวกับพื้นที่เสา ซึ่งภาพหงส์นี้ท�าจากวัสดุ
แผ่นอะคริลิกสีทองและอะคริลิกใสฉลุลายซ้อนทับกัน เกิดเป็นมิติความลึกของลายหงส์
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณ หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดส�าคัญของกรุงเทพฯ ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานใน
พระอุโบสถ วัดแจ้งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของความสวยงาม โดยมีพระปรางค์วัดอรุณ
ซึง่ เป็นพระปรางค์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย และยังเปิดให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถขึน้ ไปชมความ
สวยงามของประปรางค์ที่ด้านบนได้อีกด้วย
ย่านชุมชนกุฎีจีน
ถัดมาอีกไม่ไกลมาก จากสถานีอิสรภาพ
เราก็สามารถมาเที่ยวได้ที่ ย่านชุมชนกุฎีจีน เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับโบสถ์วัดซางตาครู้สเป็น
100 ปี จึงเป็นย่านเก่าแก่น่าเที่ยวอีกแห่งของ
กรุงเทพฯ เลยทีเดียว ในชุมชนจะเต็มไปด้วยบ้านเรือน
ดัง้ เดิม เราสามารถไปเดินแวะถ่ายรูปเพลิน ๆ และ
ลองมาอร่อยกับ ขนมฝรั่งกุฎีจีน ซึ่งเป็นขนมที่อยู่
คูก่ บั ชุมชนกุฎจี นี มาตัง้ แต่สมัยกรุงธนบุรไี ด้อกี ด้วย
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สถานีท่าพระ ย่านตลาดพลู
ตลาดพลู พูดถึงชื่อนี้ใคร ๆ ก็นึกถึงของกินอร่อย
เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งนัง่ รถเมล์ให้เมือ่ ยแล้วค่ะ เรานัง่ รถไฟ
ใต้ดิน ไปตลาดพลูกันได้เลย สายกินงานนี้ต้องไม่พลาด
นะคะ เพราะร้านอร่อยเจ้าดังเจ้าเด็ด มีให้ชิมกันเพียบ
แถมยังอยู่ในงบสบายกระเป๋าอีกด้วย ทั้ง กุยช่าย บะหมี่
ตงเล้ง ขนมเบือ้ งไทยโบราณ และอืน่ ๆ อีกมากมาย บอก
กันไปยังไงก็ไม่ครบ ลองไปชิมกันเองเลยค่ะ

สถานีสนามไชยเป็นสถานีนไี้ ด้รบั การขนานนามว่าเป็น 1 ใน 4 ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ
ทีส่ วยทีส่ ดุ ของประเทศไทย ด้วยไอเดียการสะท้อนเอกลักษณ์ไทยผ่านสถาปัตยกรรมสุดประณีต
ประดับด้วยเสาสดมภ์ทตี่ งั้ ตระหง่านอยูร่ ะหว่างทางเดิน ลงลายกระเบือ้ งเป็นดอกพิกลุ ปลาย
เสาประดับด้วยบัวจงกลปิดทองค�าเปลว พื้นและผนังจ�าลองมาจากก�าแพงเมือง ประดับด้วย
เสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง ส่วนเพดานเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือน การเดินทาง
มาสถานีนี้จะต้องเป็นอะไรที่อัศจรรย์ใจที่สุด
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มิวเซียมสยาม
มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ที่ทันสมัยมากๆ ท�าให้การไปเที่ยว
พิพธิ ภัณฑ์ไม่ใช่เรือ่ งน่าเบือ่ อีกต่อไปค่ะ ด้านใน
มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งราว
ความเป็นมาต่าง ๆ ของประเทศไทย และ
นิทรรศการหมุนเวียนต่างๆ ที่มาจัดแสดง
เรือ่ งอืน่ ๆ ซึง่ แต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันไป
เป็นที่เที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
หรือ วัดโพธิ์ ท่าเตียน นัน่ เองค่ะ หนึง่ ในวัดทีใ่ หญ่
และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ เลยทีเดียว ถือได้ว่า
เป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมี
จ�านวนประมาณ 99 องค์ ท�าให้ที่นี่เป็นวัดที่
สวยงาม และมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศ
โดยเฉพาะพระไสยาสน์ หรือ พระนอนในวิหาร ซึง่
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ
ก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่อีกด้วย
ส�าหรั บ ใครที่ต้องการเดินทางแบบสะดวก รวดเร็ว MRT ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการ
เดินทางที่จะช่วยบริหารเวลา เติมความสุขทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว กั บ เส้ น ทางรถไฟฟ้ า สายสี น�้ า เงิ น ที่ เ ชื่ อ มความสุ ข สู ่ เ ส้ น ทางวั ฒ นธรรมและ
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเรียนรู้ เส้น ทางย่านของอร่อย ท� าให้การเดินทางเป็นเรื่องง่าย ๆ ส� า หรับ คุณ
แล้ ว พบกั น ใหม่ ใ นฉบับต่อไปนะคะ
ที่มาข้อมูล : BEM Magazine ฉบับพิเศษ เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย
https://travel.trueid.net/detail/lrx3mXZd263B
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