บ.ก. ทักทาย
เข้าสู่เดือนพฤษภาคมกันอีกแล้วค่ะ ส�ำหรับเดือนนี้
กรมสรรพากรได้เปิดบริการใหม่ คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563
โดยผูข้ อคืนเงินภาษีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบ 3 ข้อ คือ เป็นนิตบิ คุ คล
ที่ มี พ ร้ อ มเพย์ มี เ งิ น คื น ภาษี ไ ม่ ถึ ง 100 ล้ า นบาท และ
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล เช่น ควบโอนกิจการ
จะได้คนื เงินภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทีผ่ กู ไว้กบั เลขทะเบียน
นิ ติ บุ ค คล 13 หลั ก ซึ่ ง จะเป็ น การอ� ำ นวยความสะดวก
ไม่ต้องเสียเวลาไปรับเช็ค โดยสามารถสมัครพร้อมเพย์กับ
ธนาคารที่นิติบุคคลมีบัญชีอยู่ได้เลย เหมาะกับสถานการณ์นี้
ที่จะช่วยเพิ่มระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – 19 ได้ด้วยค่ะ
ในฉบับนี้มีเรื่อง New Normal ซึ่งหลายท่านส่วนใหญ่
คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว “New Normal” หรือ “ความปกติ
แบบใหม่” หรือ “วิถีซีวิตใหม่” ได้กลับมาถูกพูดถึงกันมาก
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยถูกน�ำมาใช้อธิบาย
พฤติ ก รรมใหม่ ข องผู ้ บ ริ โ ภคที่ จ ะเปลี่ ย นไปหลั ง จาก
โรคระบาดจบลง เช่น การ Work from Home อาจจะได้รับ
ความนิยมมากขึน้ จากหลายกิจการ หรือความส�ำคัญของหน้า
ร้านอาจจะลดน้อยลง เมือ่ คนสามารถเลือกวิธซี อื้ ออนไลน์ หรือ
สั่งอาหารผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้มากขึ้น เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ตามในวิกฤตก็ยังมีโอกาสเสมอ โอกาสที่ท�ำให้เราได้ใช้เวลา
อยู่กับครอบครัว และท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น
ซึง่ ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทีไ่ ด้กบั ทุกคนเลยทีเดียว
แต่ที่แน่ ๆ คือในที่สุดเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

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

เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทางอันจะน�ำไปสู่ประโยชน์
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มุม สรรพากร

กรมสรรพากรถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2563
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจ�ำปี 2563
ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ร ะลึ ก ในการครบรอบปี ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงรั บ พระบรมราชาภิ เ ษกเป็ น
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งในครั้งนี้ตรงกับวันจันทร์ที่
4 พฤษภาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในนาม
กรมสรรพากรอย่างพร้อมเพรียง ณ กรมสรรพากร
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน
และให้ก�ำลังใจ เจ้าหน้าที่สรรพากร
ดร.เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
อธิ บ ดี ก รมสรรพากร ลงพื้ น ที่
เพื่ อ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านและ
ให้ ก� ำ ลั ง ใจเจ้ า หน้ า ที่ ส รรพากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิในท้องที่
จั ง หวั ด นนทบุ รี พร้ อ มทั้ ง ลงพื้ น ที่
ร่วมกับทีมฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
เพิ่มเติมจากพี่น้องประชาชนที่ยื่น
ขอทบทวนสิทธิเยียวยา 5,000 บาท
ตาม “มาตรการเราไม่ ทิ้ ง กั น ”
ของกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดนนทบุรี

อธิบดีเอกนิติ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เร่งทบทวนสิทธิ
“เราไม่ทิ้งกัน” ที่จังหวัดสมุทรสาคร
ดร.เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ลงพื้นที่รับฟัง
ข้อมูลแนวทางการแก้ปัญหาและ
การด�ำเนินการต่าง ๆ ของทีมเจ้าหน้าที่
สรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร ที่ร่วม
ภารกิจผู้พิทักษ์สิทธิ ตามมาตรการ
“เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง
และออกปฏิบตั ิงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร เพื่อทบทวนสิทธิให้กับ
พี่น้องประชาชน
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มุม สรรพากร

ประชุ ม /สั ม มนาการบริ ห ารงานจั ด
เก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้งที่ 4/2563
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม
สรรพากร เป็นประธานการประชุม/สัมมนาการ
บริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้งที่ 4/2563 เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อน
แผนกลยุ ท ธ์ ข องกรมสรรพากรในสถานการณ์
COVID-19 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ D2RIVE
ด้ า น Digital Transformation การให้ บ ริ ก าร
ด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล ด้ า น Revenue Collection
การบริหารจัดการเชิงรุกหนีภ้ าษีอากร ด้าน Innovation
(Learning & Sharing) และด้าน Efficiency (Smart
People, Smart Office, External Communication)
โดยการประชุมผ่าน Microsoft Team
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

สัมภาษณ์พเิ ศษ มาตรการภาษีเยียวยา
COVID-19 ครั้งใหญ่
นางสมหมาย ศิริอดุ มเศรษฐ ที่ปรึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ
มาตรการภาษีเยียวยา COVID-19 ครัง้ ใหญ่ ในรายการ
“เรือ่ งง่ายใกล้ตวั ” ทางช่อง MCOT HD 30 เจาะประเด็น
กรณี เ ลื่ อ นเวลายื่ น แบบแสดงรายการภาษี
ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การลดอัตราภาษี
การเพิม่ ค่าลดหย่อน การยกเว้น VAT น�ำเข้ายา เวชภัณฑ์
และเครื่องมือแพทย์ เพื่อบริจาคให้สถานพยาบาลฯ
รวมทั้งแนะน�ำช่องทางการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19
ณ กรมสรรพากร
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Save

SMEs

SMEs ถือเป็นผู้ประกอบการที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
อยู่เป็นจ�ำนวนมากของภาคธุรกิจ โดยภาครัฐได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับผู้ประกอบการ
กลุ ่ ม SMEs โดยมี ก ารออกมาตรการเพื่อ ส่ ง เสริม การประกอบธุ ร กิ จ SMEs อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
กระทั่งปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างพบเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาครัฐได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ SMEs
โดยกรมสรรพากร ได้ออกมาตรการภาษีเพื่อดูแลและเยียวยาผูป้ ระกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19
ต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สรุปได้ดังนี้

ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

1
ดอกเบี้ยจ่ายจากการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan)
สามารถน�ำมาเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายที่ ได้จา่ ยไปจริง
(รายจ่ายปกติ 1 เท่า + รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 0.5 เท่า คือ กิจการจ่ายดอกเบี้ย
จากสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ 200,000 บาท กิจการสามารถน�ำดอกเบี้ยจ่ายมาค�ำนวณเป็น
รายจ่ายได้เท่ากับ 300,000 บาท คือ 200,000 + 100,000 = 300,000 บาท)

คุณสมบัติผู้ประกอบการ SMEs
1) เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ 12 เดือน ไม่เกิน 500 ล้านบาท
2) เป็นผูป
้ ระกอบการทีม
่ รี อบบัญชี 12 เดือน และมีวน
ั สุดท้ายของรอบบัญชีกอ
่ น
หรือในวันที่ 30 กันยายน 2562
3) กิจการมีการจ้างแรงงาน ไม่เกิน 200 คน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1) ดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ SMEs ที่เกิดจากการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
(Soft Loan) ผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2) ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563
3) กิจการใช้งบการเงินยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน
4) กิจการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�ำปี ภายในก�ำหนดเวลายื่นแบบ
5) กิจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดท�ำบัญชีเดียวกับ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า สภาวิชาชีพบัญชี และกรมสรรพากร
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2

RD Society+

ค่าจ้างของลูกจ้างที่ประกันตน
สามารถน�ำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 3 เท่า
(รายจ่ายปกติ 1 เท่า + รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า คือ
กิจการจ่ายเงินเดือนพนักงาน 15,000 บาท/เดือน กิจการสามารถ
น�ำเงินเดือนที่จ่ายมาค�ำนวณเป็นรายจ่ายได้เท่ากับ 45,000 บาท
คือ  15,000 + 30,000 = 45,000 บาท)
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Story Sharing+

Law+

กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

คุณสมบัติผู้ประกอบการ SMEs
1) เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ 12 เดือน
ไม่เกิน 500 ล้านบาท
2) เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ รี อบบัญชี 12 เดือน
และมีวันสุดท้ายของรอบบัญชีก่อนหรือในวันที่
30 กันยายน 2562
3) กิจการมีการจ้างแรงงาน ไม่เกิน 200 คน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1) ค่าจ้างของลูกจ้างผู้ประกันตน ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและ
ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท/คน/เดือน
“ค่าจ้าง หมายถึง เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ในการท�ำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ส�ำหรับระยะเวลาการท�ำงานปกติเป็นรายชัว่ โมง
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น แต่ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา เงินโบนัส
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับซึ่งสามารถคิดค�ำนวณได้เป็นตัวเงิน”
2) ค่าจ้างแรงงานเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563
3) กิจการต้องมีจ�ำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือนเมษายน
- เดือนกรกฎาคม 2563 ไม่น้อยกว่า ณ วันสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562 หาก
ในกรณีเดือนใดมีจำ� นวนลูกจ้างทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตนน้อยกว่าจ�ำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้าย
ของเดือนธันวาคม 2562 จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมด ยกเว้น กรณี
ลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุ
มาตรการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ออกมานี้
มุง่ หวังให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ทีเ่ ป็นภาคส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการจ้างแรงงานที่ส�ำคัญ จะมีเงินทุนหมุนเวียนและ
สภาพคล่องเพียงพอ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.mof.go.th/th/files/2019-07-31-16-27-57?page=2
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n2063.aspx
มาตรการ Soft loan และการพักช�ำระหนี้ส�ำหรับ SMEs E-mail : softloan2020@bot.or.th
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Prompt Pay
พร้อมคืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคาร
นานาชาติร่วมสนับสนุนการท�ำธุรกรรม
digital ให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ตาม
นโยบายการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) ในการ
ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพิ่ ม ความสะดวก และความ
ปลอดภัยในการให้บริการ ด้วยการให้บริการ
คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล ผ่านระบบ
พร้อมเพย์ โดยเริม่ ให้บริการมาตัง้ แต่วนั ที่
1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนิตบิ คุ คล
ที่มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ นิตบิ คุ คลต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี้

PromptPay

วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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1
2
3

เป็นนิติบุคคลที่มีพร้อมเพย์
มีเงินคืนภาษีไม่ถึง 100 ล้านบาท
ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
เช่น ควบโอนกิจการ

โดยกรมสรรพากรจะ
พิ จ ารณาคื น เงิ น เข้ า บั ญ ชี
เงิ น ฝากธนาคารที่ ผู ก ไว้ กั บ
เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
ส่วนนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เข้า
เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
กรมสรรพากรจะคืนเป็นเช็ค หรือ
โอนผ่านบัญชีธนาคารเช่นเดิม

บริ ก ารนี้ จ ะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
เพิ่มความความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ช่วยลดการติดต่อกันในระหว่างการ
ท�ำธุรกรรม เว้นระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) ได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับนิติบุคคลที่
สนใจสมัครพร้อมเพย์ สามารถสอบถามและสมัคร
ได้ทธี่ นาคารทีบ่ ริษทั มีบญ
ั ชีอยู่ และสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทศี่ นู ย์สารนิเทศสรรพากร
(RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่
ส�ำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมกรรพากร

พร้อมคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่าน
1 พฤษภาคม 2563
คืนผ่านเลขนิติบุคคล 13 หลัก ไม่ต้องแจ้งเลขบัญชีธนาคาร

สะดวก

ประหยัด

ปลอดภัย

ที่มาข้อมูล:
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news28_2563.pdf
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ขยายระยะเวลายื่นงบการเงิน
โรค COVID-19 ยังแพร่ระบาดทั้งนอกประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ท� ำ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิธี ก ารท� ำ งานให้ เ ท่ า ทั น กั บ สถานการณ์
โดยการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนงดการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกัน
จ�ำนวนมากเพื่อเว้นระยะห่างและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสท�ำให้มี
ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ญ ชี ที่ ต ้ อ ง
น�ำส่งภาษีและงบการเงิน ในการนีจ้ ึงได้มกี ารขยายระยะเวลาการยืน่ แบบแสดง
รายการและงบการเงิน เป็นการช่วยผู้ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ให้มีสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุน
นโยบายของรัฐ ดังนี้
ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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กรมสรรพากร
The Revenue Department

มุม สรรพากร

กรมสรรพากร
ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด.55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ขยายการยื่นแบบฯ ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1

2

ขยายระยะเวลาการยืน่ งบการเงินของผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชีทเี่ ป็นห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า
ตามประมวลรัษฎากร ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ยื่นงบการเงินได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
บริษทั จ�ำกัด บริษทั มหาชนจ�ำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า รายใดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าวจนท�ำให้เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้า
เกินกว่าระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด และเมือ่ ได้ดำ� เนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ ให้ทำ� หนังสือ
ชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นราย ๆ ไป สามารถยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลได้ 3 ช่องทาง
ดังนี้
• ด้วยตนเอง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 หรือส�ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
• ไปรษณีย์ลงทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
• รูปแบบ google form พร้อมทั้งแนบหนังสือชี้แจงเหตุผลเป็นไฟล์ pdf
หรือ JPEG (ต้องใช้ email ของ google เท่านั้น)
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การยื่นงบการเงิน ส�ำเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ส�ำเนา
รายงานประจ�ำปี และส�ำเนารายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น
ให้ยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
เพียงช่องทางเดียว
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New Normal
สถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้ส่งผลให้
ทุกคนมีการใช้ชว
ี ต
ิ ประจ�ำวันเปลีย
่ นไปจากเดิม กิจกรรม
ทุกอย่างถูกชะลอออกไปหมด โดยมีมาตรการต่าง ๆ
ที่ ไ ด้ ถู ก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ สถานการณ์ นี้
ทั้งมาตรการให้ใส่หน้ากากอนามัยในชีวิตประจ�ำวัน
การล้างมือ การเว้นระยะทางสังคม การท�ำงาน
Work from Home การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิต
ประจ�ำมากขึน
้ การประชุม Online โดยโปรแกรมต่าง ๆ
การซือ
้ ขาย Online วิถช
ี ว
ี ต
ิ และพฤติกรรมของผูค
้ น
เปลีย
่ นไป พร้อมกับมีคำ� ศัพท์เกิดใหม่ในสถานการณ์
COVID-19 ซึ่ ง หลายท่ า นคงเคยได้ ยิ น ค� ำ ว่ า
“New Normal” กันแล้ว วันนี้เราจะไปท�ำความรู้จัก
กับค�ำนีก
้ น
ั คะว่ามีความหมายอย่างไร มีทม
ี่ าอย่างไร

วราภรณ์ สีดาสน์ นักวิชาการสรรพากรช�ำนาญการ
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“New Normal” หรือ “ความปกติ
ในรูปแบบใหม่” ไม่ใช่ค�ำศัพท์ใหม่ มีการ
ใช้เป็นครั้งแรกในปี 2008 โดย Bill Gross
นักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดัง (bond guru)
ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท Pacific Investment
Management (PIMCO) โดยให้นยิ ามถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโลก ที่จะมีอัตราการเติบโตชะลอตัว
ลงจากในอดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ระดับใหม่ที่ต�่ำกว่าเดิม ควบคู่ไปกับอัตราการ
ว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤต
ทางการเงินในสหรัฐฯ อีกทั้งความผันผวน
ทางเศรษฐกิ จ จะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามวั ฏ จั ก ร
เศรษฐกิจเดิมแบบที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัย
ต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจในลักษณะทีแ่ ตกต่างจากในอดีต

กล่าวคือ New Normal เป็นค�ำทีใ่ ช้อธิบาย
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ที่ไ ม่เหมือ นเดิม
ว่าเป็น “ความปกติแบบใหม่” ที่ต้องยอมรับ
ให้ได้ ในปัจจุบันเราจะได้เห็นการพูดถึงค�ำว่า
New Normal ในแง่ของเชิงการตลาดมากยิง่ ขึน้
เพื่ออธิบายว่า “สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
อาจจะกลายเป็นเรือ่ งปกติหลังจากนี”้ และเมือ่
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ผ่านไป
คงท�ำให้การใช้ชวี ติ ตลอดจนพฤติกรรมของคน
เปลี่ยนไป เราคงต้องปรับตัวเพื่อรับมือความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ คงส่งผลกระทบในการ
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน การบริโภค เทคโนโลยี การท�ำงาน
ตลอดจนภาครัฐและภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัว
เพือ่ ให้อยูร่ อดในสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ซึง่ นีค่ อื โอกาสและความท้าทายใหม่ทจี่ ะเกิดขึน้
หากใครสามารถคว้าโอกาสปรับหรือเปลี่ยน
ได้กอ่ น หรือสามารถสร้างธุรกิจใหม่ ๆ มารองรับ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็จะอยู่รอดในภาวะ
เศรษฐกิจที่ผกผันได้เช่นเดียวกัน

ที่มาข้อมูล: https://www.billionmindset.com/new-normal-explained/
		
https://www.scbeic.com/th/detail/product/1313
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มาตรการ
ช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ.
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง อีกหนึง่ วงการที่ได้รบั ผลกระทบไม่แพ้วงการอืน่ ๆ คือ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
(กยศ.) ในสถานการณ์แบบนี้ กยศ. จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ในการด�ำรงชีพ และสามารถวางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างช�ำระหนี้
วารสารสรรพากรจึงขอน�ำมาตรการที่ออกมาช่วยไม่ให้ผู้กู้ยืมได้รับผลกระทบมาเป็นข้อมูล ดังนี้

1. ลดอัตราเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5%
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกด�ำเนินคดีและไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด
กองทุนจะปรับลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนช�ำระเงินกู้ยืมเป็น
การชั่วคราว จากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563
ณัฏฐพัชร ธนากิจดุลยวัต เจ้าพนักงานสรรพากรช�ำนาญงาน
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2. ลดจำ�นวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน

กองทุนจะปรับลดจ�ำนวนเงินที่แจ้งให้หักเงินเดือน
เพื่อช�ำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงาน
เอกชน จากจ�ำนวนเงินที่เคยแจ้งหัก เป็นแจ้งให้นายจ้าง
หักเงินของผูก้ ยู้ มื ทุกราย รายละ 10 บาท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)

3. ลดเบี้ยปรับ 80%
ส�ำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างช�ำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว
• กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกด�ำเนินคดี ติดต่อช�ำระหนี้ที่ธนาคาร
กรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• กรณีผู้กู้ยืมถูกด�ำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://
www.studentloan.or.th/promotion โดยผูก้ ยู้ มื ต้องช�ำระค่าทนายความ
และค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนช�ำระหนี้ปิดบัญชี โดยขยาย
ระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563

4. ลดเบี้ยปรับ 75%
เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกด�ำเนินคดีที่ช�ำระหนี้ค้างทั้งหมด
ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างช�ำระ)
โดยติดต่อช�ำระหนีท้ ธี่ นาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย โดยให้ขยายระยะเวลาเดิม ที่ส้ินสุดวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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5. พักชำ�ระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี
ผู้กู้ยืมที่มีสถานะยังไม่ถูกด�ำเนินคดี จะได้รับการผ่อนผันการช�ำระหนี้ตามเงื่อนไข
ผูก้ ยู้ มื สามารถลงทะเบียนยืน่ ค�ำขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion
โดยขยายระยะเวลาเดิมทีส่ นิ้ สุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สนิ้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม
2563 จัดส่งเอกสารตามทีก่ ำ� หนดให้กองทุนฯ ไม่เกินวันที่ 15 มิถนุ ายน 2563 (ดูวนั ทีบ่ นตรา
ไปรษณียากร)
• กรณีผู้ที่มีงวดช�ำระเป็นรายปี ได้รับสิทธิผ่อนผันการช�ำระหนี้งวดปี 2563 เป็น
เวลา 2 ปี นับแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาช�ำระหนี้งวดปี 2563 ภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป
• กรณี ผู ้ ที่ มี ง วดช� ำ ระเป็ น รายเดื อ น ให้ ผ ่ อ นผั น
การช�ำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ
โดยในระหว่างพักช�ำระหนีด้ งั กล่าว กองทุนจะไม่ถอื ว่าผูก้ ยู้ มื ผิดนัด
ช�ำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม
ผิดนัดช�ำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างช�ำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ระหว่าง
ผ่อนผันการช�ำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักช�ำระหนี้จะสิ้นสุด

6. ผ่อนผันการชำ�ระหนี้
ในกรณีสถานการณ์ทมี่ คี วามจ�ำเป็นส�ำหรับผูก้ ยู้ มื ทีค่ รบก�ำหนดช�ำระหนี้ และไม่เป็น
ผูผ้ ดิ นัดช�ำระหนี้ สามารถยืน่ ค�ำขอผ่อนผันและส่งเอกสารหลักฐานไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ก่อน
ครบก�ำหนดช�ำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม ซึง่ เป็นไปตามประกาศของกองทุนทีม่ อี ยูเ่ ดิมแล้ว
ดังนี้
• กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน สามารถ
ขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราว ๆ ละไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในช่วงเวลาที่ได้
รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องช�ำระหนี้ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับ
กรณีผิดนัดช�ำระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน
• กรณีผกู้ ยู้ มื ทีม่ รี ายได้ถดถอย สามารถขอผ่อนผันให้ขยาย
ระยะเวลาการช�ำระหนี้ได้ตั้งแต่ 1.5 - 2.5 เท่าของระยะเวลาที่เหลือ
อยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิม โดยขึ้นอยู่กับมูลหนี้คงเหลือ ในการช�ำระเงิน
งวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และผู้กู้ยืมจะต้องท�ำบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุน เพื่อน�ำยอดหนี้คงเหลือมาค�ำนวณใหม่และเฉลี่ย
ให้ช�ำระในแต่ละเดือนเท่า ๆ กันภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
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7. งดการขายทอดตลาด
ส�ำหรับผูก้ ยู้ มื และ/หรือผูค้ ำ�้ ประกัน ทีก่ องทุนได้ดำ� เนินการ
ยึ ด ทรั พ ย์ ไ ว้ ทุ ก ราย และขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการ
ขายทอดตลาด กองทุนจะยื่นค�ำร้องของดการขายทอดตลาด
ทุกรายไปจนถึงสิน้ ปี 2563 โดยจะต้องได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผูก้ ยู้ มื และ/หรือ ผูค้ ำ�้ ประกันทีถ่ กู ยึดทรัพย์ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจ�ำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

8. ชะลอการบังคับคดี
ส�ำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค�้ำประกันทุกคดี
กองทุนจะชะลอการบังคับคดีไว้ ยกเว้นกรณีทคี่ ดีใกล้
ขาดอายุความ กองทุนจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการบังคับคดี
ตามกฎหมายแต่จะงดการขายทอดตลาดไว้

สามารถดูรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือ
ผูก้ ยู้ มื ได้ทาง www.studentloan.or.th และสามารถ
สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ Line@กยศ. หรือ Line@กยศ.
หักเงินเดือน หรือ Line@กยศ.คดีและบังคับคดี หรือ
e-mail : info@studentloan.or.th

ที่มาข้อมูล: https://www.studentloan.or.th/th/news/1585725292
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มาตรการ
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(ตอนสุดท้าย)

ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้าย ส�ำหรับมาตรการส่งเสริมทางภาษี
กรณีศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ซึ่งต่อจากตอนที่ 1
และตอนที่ 2 ที่เราได้เคยพิจารณาในประเด็นคุณสมบัติของบริษัท
ก่อนการยื่นค�ำขอเป็น IBC และขั้นตอนและเอกสารในการพิจารณา
ค�ำขอเป็น IBC โดยในตอนสุดท้ายนี้ เราจะมาพิจารณากันต่อในประเด็น
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ส�ำหรับบริษัทที่ ได้รับอนุมัติเป็น IBC จาก
อธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 674) พ.ศ. 2561ว่ า จะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ทางภาษีอะไรบ้าง รวมถึงมีเงือ่ นไขอะไรที่บริษัทยังคงต้องปฏิบัติ
เพื่อ ยั ง ให้ ค งได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ดั ง กล่ า วในแต่ ล ะรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ดร.ณัฐนันท์ จันทร์ประทีปฉาย นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
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1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ IBC

(1) ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ให้ลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคล (CIT) โดยคงจัดเก็บในอัตรา
ดังต่อไปนี้
1.1

ร้อยละ 8 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรายได้ของกิจการ IBC ทั้งนี้ เฉพาะ IBC
ทีม่ รี ายจ่ายของกิจการ IBC ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า
60 ล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

1.2

ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรายได้ของกิจการ IBC ทั้งนี้ เฉพาะ IBC
ที่มีรายจ่ายของกิจการ IBC ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า
300 ล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

1.3

ร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรายได้ของกิจการ IBC ทั้งนี้ เฉพาะ IBC
ที่มีรายจ่ายของกิจการ IBC ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า
600 ล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

ทั้งนี้ ส�ำหรับการนับจ�ำนวนรายจ่ายของ
กิจการ IBC เพื่อที่จะให้ได้รับลดอัตราภาษีนั้น
ต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายจริงในแต่ละรอบระยะ
เวลาบัญชี ซึง่ เป็นคนละประเด็นการรับรูร้ ายจ่าย
ตามเกณฑ์ สิ ท ธิ ตามมาตรา 65 วรรคสอง
แห่งประมวลรัษฎากร
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(2) ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674)
พ.ศ. 2561 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล (Dividend)
ให้แก่ศนู ย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ส�ำหรับรายได้จากเงินปันผล
ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ
(3) ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
(SBT) ให้แก่ศนู ย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ส�ำหรับ
รายรับจากการให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วสิ าหกิจ
ในเครือ ทั้งนี้ ค�ำว่า “บริการด้านการบริหารเงิน”
ได้กำ� หนดไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 3 แห่งพระราช
กฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ดังนั้น หากเป็น
รายรับอื่นนอกเหนือจากค�ำว่า “บริการด้านการ
บริหารเงิน” ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 3 แล้ว ก็จะไม่ได้
รับยกเว้น SBT แต่อย่างใด

1.2 ตามมาตรา 14 (1) (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ

(ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่บริษทั
หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้
รับจาก IBC ทัง้ นี้ เงินปันผลดังกล่าวต้องมาจากรายได้ทมี่ าจาก
การให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิคให้บริการ
สนั บ สนุ น หรื อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห ารเงิ น แก่ วิ ส าหกิ จ
ในเครือซึ่งได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้ ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ดังนัน้ หากเงินปันผล
ที่จ่ายไปนั้นมาจากก�ำไรสะสมที่มิได้มาจากมาตรา 7 แล้ว ก็จะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้
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2. เงื่อนไขเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าบริษัทที่ยื่นค�ำขอได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา
10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 แล้วก็ตาม แต่การได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้น
นัน้ (ตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 14) บริษทั ยังคงต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตามมาตรา
13 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ให้ครบถ้วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หากรอบระยะเวลาบัญชีใดปฏิบัติไม่ครบถ้วนก็จะไม่รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กล่าวมาข้างต้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขที่บริษัทต้องปฏิบัติตามมีดังนี้

2.1

2.4

มีการให้บริการด้านบริหาร ให้บริการ
ด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการ
ด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ

2.2
มีทนุ ทีช่ ำ� ระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป

2.3
มีพนักงานทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับ IBC โดยท�ำงานประจ�ำให้แก่ IBC เป็น
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน หรือ 5 คน กรณีมี
แต่กิจการให้บริการด้านการบริหารเงิน

มีรายจ่ายของกิจการ IBC ที่ได้จ่ายให้
แก่ผรู้ บั ในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า 60 ล้านบาท
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (60 ล้านบาทเป็น
minimum requirement ที่จะได้รับสิทธิ)

2.5
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 13)
เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ด้วย ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มิฉะนั้น
ก็จะมิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นกัน

สุดท้ายนี้ แม้ว่าพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 นี้ จะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่บริษัทจะต้องค�ำนึงถึงด้วย คือ เงื่อนไขเพื่อให้ ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 เพราะหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 แล้ว สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับก็จะเป็นอันระงับได้
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Taxation for
Young Entrepreneurs
หากมีค�ำถามว่าจังหวัดไหนทางภาคใต้ที่มีทะเล ชายหาด เกาะ อาหารประจ�ำพื้นถิ่นอร่อย ๆ น่าสนใจอีก
นอกจากกระบี่ หรือ ภูเก็ต หลายคนส่วนใหญ่คงนึกถึง “ระนอง” เพราะต้องยอมรับถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทีน่ ี่
ว่าไม่แพ้ที่ใด ๆ ในโลกเลยทีเดียว และเมื่อไม่นานมานี้จังหวัดระนองมีข่าวความเคลื่อนไหวว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือ
ช่วยกันขับเคลือ่ นให้จงั หวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทง้ั ภายในและต่างประเทศ ด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ มีสังคมเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก มีเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

วารสารสรรพากรฉบับนีข้ อพาไปพบกับ ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์
สรรพากรพืน้ ทีร่ ะนอง ทีไ่ ด้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดระนอง และ
เห็นถึงโอกาสที่ดีที่กรมสรรพากรจะได้มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ อาจกล่าวได้ว่ารวบยอดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กรมสรรพากรทั้งการเสริมสร้างการปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้องและ
การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในคราวเดียวกัน โดย
ได้จัดโครงการ Taxation for Young Entrepreneurs เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษีอากรกับประชาชนในพื้นที่ จึงขอน�ำข้อมูลที่มา
และรายละเอียดของโครงการมาน�ำเสนอโดยสรุปดังนี้
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มุมมองที่มีต่อจังหวัดระนอง

ปัจจุบันมองว่าการประกอบธุรกิจของ
จังหวัดระนองก�ำลังก้าวสู่การเปลี่ยนโอนจาก
รุ่นสู่รุ่น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีความพร้อม
ทีจ่ ะเรียนรูก้ ารประกอบกิจการ แต่ยงั ขาดความรู้
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและความรู้เรื่อง
ภาษีอากร ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงอยากสนับสนุน
การประกอบธุรกิจในท้องที่ โดยการจัดโครงการ
Taxation for Young Entrepreneurs เพื่อให้
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการท�ำหน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากรได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของธุรกิจได้อีกด้วย

โครงการนี้มีที่มา และแนวคิดอย่างไร

จากทีไ่ ด้พบปะเสวนากับผูป้ ระกอบการ
ในท้องที่อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ทราบว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของจังหวัดระนองก�ำลังเปลีย่ นจาก
ผู ้ ป ระกอบการรุ ่ น พ่ อ แม่ สู ่ รุ ่ น ลู ก หลาน ซึ่ ง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดระนองยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับรูปแบบขององค์กร
ธุรกิจและภาษีอากร จึงได้ประชุมหารือร่วมกับ
องค์กรเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ระนอง หอการค้าจังหวัดระนอง และ สมาคม
ธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดระนอง จนได้สรุปเป็น
โครงการ Sandbox เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้กับภาคเอกชน
		

การจัดกิจกรรม Focus กลุ่มเป้าหมายใดเป็นส�ำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกหลานเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของ
กิจการเอง ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำธุรกิจ 1 -5 ปี มีความรู/้ การ
ศึกษาทีด่ ี และสิ่งส�ำคัญคือ มีทัศนคติที่ดีในการประกอบธุรกิจ
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ผลตอบรับเป็นอย่างไร
มีรูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างไร

ก�ำหนดการจัดกิจกรรม 3 วัน ในรูปแบบ
การบรรยายประกอบการอภิปรายกลุม่ เกีย่ วกับ
รูปแบบขององค์กรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และภาระภาษีทเี่ กีย่ วข้อง และมีการยกตัวอย่าง
ธุรกิจของจังหวัด เช่น ธุรกิจส่งออก และธุรกิจ
โรงแรมเป็นกรณีศึกษา Case Study ทั้งนี้
นอกจากให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจแล้ว ยังได้สอดแทรก
Business Ethics เพื่อได้ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจใน 3 ข้อ คือ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ
แผ่นดิน” ด้วย

ได้รับการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจาก
เป็นการให้บริการทีต่ รงกับกลุม่ เป้าหมายและ
ตรงใจผู้ประกอบการ โดยภายหลังจากจบ
โครงการแล้ว ผูป้ ระกอบทีร่ ว่ มโครงการยังคง
เข้าไปพบเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ หารือและขอค�ำปรึกษา
				

คิดว่าโครงการ (กิจกรรมนี้) จะมีการต่อยอดหรือไม่อย่างไร

ส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการนั้น จะมีการ Follow up โดยอาจจะมี
การจัดโครงการต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ท�ำให้
ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีต่อสรรพากรมากยิ่งขึ้น และกลุ่มเป้าหมายที่จะต่อยอดไปถึง คือ
ลูกหลานเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของกิจการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจ 5-10 ปี
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อยากฝากอะไรเพิ่มเติมถึงใครบ้าง
จากการด�ำเนินโครงการสิง
่ ทีไ่ ด้รบ
ั คืออะไร

รู้สึกภูมิใจในความสามารถของทีมงาน
ที่ท�ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เห็นถึงความเป็น
“มืออาชีพ” ของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่ระนอง ซึ่งสร้างให้พวกเขาเกิดความมั่นใจ
และเชือ่ ถือในบริการของชาว RD Ranong มากขึน้

ขอบคุณกรมสรรพากรทีไ่ ด้ให้โอกาส
มาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากพี่น้อง
RD Ranong และได้ พ บกั บ ผู ้ เ สี ย ภาษี
หลากหลาย และได้เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ทีช่ ว่ ย
สนับสนุนงานของ ส�ำนักงานสรรพากรภาค 11
และกรมสรรพากร

จากที่ท่านสรรพากรพื้นที่ระนองคนปัจจุบนั ได้เล่าให้ฟงั ถึงการท�ำโครงการดี ๆ แบบนีส้ ู่ท้องถิ่น
หวังว่าท่านผูอ้ า่ นคงจะได้ทราบถึงบทบาทหน้าทีข่ องกรมสรรพากรมากขึน้ ในมุมหนึง่ ทีจ่ ดั เก็บภาษี
ให้ได้ตามเป้า อีกมุมหนึ่งก็พร้อมเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนสังคมที่ดี และส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน
สุดท้ายนีต้ อ้ งขอขอบคุณท่าน ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์ สรรพากรพืน้ ทีร่ ะนอง ทีเ่ ห็นความส�ำคัญ
ของการส่งเสริมผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ ให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับภาษี ไม่ตอ้ งกังวลใจกับปัญหาภาษี
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังถือเป็นการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มาข้อมูล: สรรพากรพื้นที่ระนอง
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VOCABULARY

COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ
โควิด-19 ในตอนนีท้ มี่ กี ารแพร่กระจายไปทัว่ โลก ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็ต้องมี
การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กันมากขึ้น
โควิด-19 เป็นโรคที่สากลให้ความสนใจอย่างมาก จึงมีข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลวิชาการภาษาอังกฤษออกมาเรื่อย ๆ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจและ
รูท้ นั สถานการณ์มากยิ่งขึ้น English+ ฉบับนีจ้ ะพาคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน
ไปท�ำความรู้จักกับค�ำศัพท์ ในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ covid-19 กันค่ะ

ค�ำศัพท์
coronavirus
เชือ
้ ไวรัสโคโรนาทีก
่ อ
่ ให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
อย่างรุนแรงและเฉียบพลัน
coronavirus disease starting
in 2019 (covid-19)
ชื่ออย่างเป็นทางการสำ�หรับเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019

communicable disease
โรคติดต่อ
symptoms
อาการ
infection
การติดเชื้อ

Social distancing
การเว้นระยะห่างทางสังคม

contamination
การปนเปื้อน

pandemic
การระบาดทีแ่ พร่กระจายในวงกว้างไปทัว่ โลก

fever
ไข้
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quarantine
การกักตัว

close contact
ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

home quarantine
กักตัวเองที่บ้าน

transmission
การแพร่เชื้อ

incubation period
ระยะฟักตัว

prevent
ป้องกัน

avoid
หลีกเลี่ยง

lockdown
ปิดประเทศ ปิดพรมแดน
โดยไม่มีการเข้าออกภายในหรือนอกประเทศ

hand sanitizer
เจลล้างมือ

work from home
การทำ�งานจากที่บ้าน

spread
แพร่กระจาย

World Health Organization (WHO)
องค์การอนามัยโลก

droplets
ละอองน้ำ�ลาย

emerging disease
โรคเกิดใหม่

patient
ผู้ป่วย

airborne transmission
การติดต่อผ่านอากาศ

spreader
ผู้แพร่กระจาย

Fake news
ข่าวปลอม หรือข่าวลวงทีถ
่ ก
ู พิสจู น์ได้วา่ ไม่จริง

hygienic mask
หน้ากากอนามัย

Public Health Emergency
of International Concern
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

self-monitoring
การสังเกตอาการตัวเอง
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ตัวอย่างประโยค
The coronavirus outbreak was first reported in Wuhan, China.
(การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ได้ถูกรายงานครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน)
Everyone should wear a hygienic mask in public areas.
(ทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ)

WHO is recommends avoiding close contact with
anyone who has a respiratory illness.
(องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ให้หลีกเลี่ยงการติดต่อ
กับคนที่มีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ)

Coronavirus has spread to more than 80 countries
all over the world.
(โคโรนาไวรัสได้แพร่เชื้อกระจายไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก)

The coronavirus cases were increasing and new countries
reported infections.
(โคโรนาไวรัสเคสได้เพิ่มมากขึ้น และมีประเทศใหม่รายงานการติดเชื้อ)
The rapid spread of the coronavirus has sparked
a concern worldwide.
(การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาได้ก่อให้เกิดความกังวลทั่วโลก)
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Coronavirus symptoms include fever,
cough and breathing difficulty.
(อาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รวม ๆ
คือ มีไข้ ไอและหายใจลำ�บาก)

People start to stock up food
when an epidemic breaks out.
(คนเริ่มกักตุนอาหารเมื่อโรคระบาดได้เกิดขึ้น)

หวังว่าค�ำศัพท์เกี่ยวกับ covid-19 ที่เราน�ำมาให้ทุกท่านได้รู้จัก จะช่วยให้คุณผู้อ่านทุกท่าน
สามารถอ่านข่าวหรือฟังข่าวได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะ และอย่าลืมหลีกเลี่ยงสถานที่คนเยอะ ๆ
ถ้าจ�ำเป็นต้องออกไปข้างนอกควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง พร้อมทั้งเวลาใช้โดยสารสาธารณะ
ก็ต้องระมัดระวังจับอะไรแล้วให้ล้างมือ หรือใช้เจลท�ำความสะอาดมือก่อนสัมผัสหน้าตา หรือ
หยิบจับสิง่ ของต่าง ๆ สุดท้ายนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เราจะก้าวผ่านวิกฤตนีไ้ ปด้วยกัน
ที่มาข้อมูล: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/78476/-blo-laneng-lan-
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ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างไร...
ให้มั่นใจและปลอดภัย

$5.99

$10.99

$9.99

$4.99

RD Society+

จากสถานการณ์ ในตอนนีเ้ ป็นช่วงที่ COVID-19 แพร่ระบาด
อย่างแพร่หลายในทุกพื้นที่ ท�ำให้เกิดความกดดันหลาย ๆ อย่าง
ในการใช้ชวี ิตในแต่ละวันของผูค้ น เวลาจะออกไปไหนก็คดิ แล้วคิดอีก
ว่าภารกิจที่จะต้องออกจากบ้านนั้นส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องไปจริง ๆ
หรือเปล่า เพื่อเป็นการจ�ำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปในตัว
เมือ่ เวลาเราอยูบ่ า้ นนาน ๆ ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนแน่นอนว่าทุกคน
ก็ จ ะเบื่ อ หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ห ลายคนหั น มาท� ำ มากขึ้น ก็ คื อ
ช้อปปิ้งออนไลน์
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ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ มีร้านค้าออนไลน์ใหม่ ๆ เปิดตัว
บนเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์มากมาย เพราะคุณจะได้เลือกซื้อสินค้าและเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกัน
จากร้านค้าหลาย ๆ ร้าน โดยไม่เสียเวลาออกไปเลือกซื้อ แม้ว่าสินค้านั้นจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสั่งซื้อได้
แค่ปลายนิว้ คลิก แค่โอนจ่าย หรือตัดบัตรเครดิตของก็มาส่งถึงหน้าบ้าน สะดวกสบายแถมยังไม่ตอ้ งออก
ไปข้างนอกให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือของที่ได้รับกลับไม่เป็น
แบบทีค่ ดิ โดนโกงบ้าง ไม่สง่ ของบ้าง เพราะพวกมิจฉาชีพพยายามปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเหมือนกัน
วารสารสรรพากรฉบับนี้มีเทคนิค หรือ วิธีการช้อปปิ้งออนไลน์มาเป็นแนวทางเพื่อสร้างความมั่นใจ
และปลอดภัยไม่ให้โดนโกงมาฝากนักช้อปทั้งหลายกันค่ะ

1.

เลือกซือ้ กับร้านค้าหรือผูข้ ายทีแ่ สดง
ตัวตนชัดเจน มีการเปิดเผยหลักฐาน
บัตรประชาชน ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดตามตัวได้		
						
		
						
			

2.

ดูประวัติการซื้อขายก่อนหน้านี้ของ
ผู้ขายว่ามีประวัติที่ไม่ดีหรือเปล่า เช่น
สินค้ามีปัญหา หรือส่งของไม่ตรงเวลา
โดยดูได้จากการแสดงความคิดเห็นของ
ลู ก ค้ า คนอื่ น ๆ ที่ เ คยซื้ อ สิ น ค้ า กั บ
ผูข้ ายรายนีม้ าก่อนในหน้าเว็บหรือหน้า
Facebook หรือน�ำชื่อผู้ขายชื่อร้านค้า
ไปลองค้นหาข้อมูลใน Google
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3.

4.

5.

ขอหลั ก ฐานการส่ ง สิ น ค้ า เช่ น
ใบเสร็จจากไปรษณีย์ เพือ่ ใช้ยนื ยัน
ว่ามีการส่งสินค้าจริง

6.

บันทึกการสนทนาการซื้อขายบน
โซเชียลมีเดียเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อเกิดปัญหา

ขอดูรูปถ่ายสินค้าตัวจริง ขอดูภาพ
มุมต่าง ๆ ของสินค้าให้มากที่สุด
สอบถามต�ำหนิตา่ ง ๆ ของสินค้าจาก
ผู้ขายให้ชัด ก่อนตัดสินใจซื้อ

สอบถามเรื่องวิธีการส่งสินค้าและ
วันที่จะได้รับสินค้าจากผู้ขายเสมอ
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7.

ควรบั น ทึ ก ภาพหน้ า เพจร้ า นค้ า
ใน Facebook หรือข้อความโพสต์
ขายสินค้าบนโซเชียลมีเดียเก็บเอาไว้
เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหา
เพราะบ่อยครัง้ ทีผ่ ขู้ ายทีต่ งั้ ใจหลอกลวง
จะปิ ด หน้ า เพจ Facebook หรื อ
ลบข้อความทิ้ง

8.

เมื่อถูกโกงจากการซื้อของออนไลน์
ให้น�ำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความ
กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

การช้อปปิง้ ออนไลน์นอกจากจะช่วยประหยัด
เวลา ยังช่วยให้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซือ้ สินค้า
ได้อีกด้วย แต่อย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมีข้อดีก็ต้อง
มีข้อเสีย ดังนั้น ขาช้อปทั้งหลายต้องระมัดระวัง
ในการช้อปปิง้ ออนไลน์ให้มากขึน้ สามารถน�ำเทคนิค
หรือวิธกี ารทีเ่ ราได้กล่าวมาข้างต้นเพือ่ เป็นแนวทาง
กันนะคะ และยิ่งในสภาวะวิกฤตแบบนี้ที่เกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจะใช้จ่าย
อะไรก็ตอ้ งคิดให้เยอะ ๆ เพือ่ ให้เราจะสามารถด�ำรง
ชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย ดั่งภาษิตที่ว่า
“สติมี สตางค์ยังอยู่ สติอู้ฟู่ ตังค์ไม่อยู่ให้ได้ใช้”

ที่มาข้อมูล
https://www.thaihealth.or.th/Content/51479-8%20วิธี%20ช็อปปิ้งออนไลน์อุ่นใจ%20.html
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สุขภาพจิต
ช่วง

COVID-19

เป็นเวลา 4 เดือนกว่าแล้วที่สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ท�ำให้มีมาตรการต่าง ๆ
ออกมามากมาย เพื่อให้คนกักตัวอยู่บ้าน หลาย ๆ คนเกิดภาวะเครียด จนมีค�ำพูดหยอกล้อในโลกออนไลน์เพื่อ
คลายความเคร่งเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เช่น “ก่อนเป็นโควิด น่าจะเป็นโรคจิตไป
เสียก่อน” หรือ “แกว่าเราติดโควิดหรือยังนะ”  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดวิตก ความกังวล และความเครียด
ที่เกิดขึน้ ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวและเปราะบาง นอกจากจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
สุขภาพจิตก็เป็นอีกสิ่งหนึง่ ทีต่ อ้ งดูแลให้แข็งแรงด้วย วารสารสรรพากรฉบับนี้ มีวิธกี ารดี ๆ ทีจ่ ะช่วยดูแลสุขภาพจิต
ไม่ให้เครียดเกินไปในช่วงกักตัวอยู่บ้านมาฝากทุกท่าน จะมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
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1. ความวิตกกังวลคือทางรอด
เป็นเรือ่ งปกติของคนเราทีจ่ ะรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
เมื่อชีวิตไม่แน่นอน ความวิตกกังวล ความเครียด
เป็นกลไกธรรมชาติทางความคิดทีส่ ร้างจุดเปลีย่ น
ให้ลุกขึ้นมาป้องกันตัวเอง หากรู้สึกวิตกกังวล
การแสดงออกเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดบ้าง
ก็เป็นเรือ่ งดี เพือ่ หาทีว่ า่ งให้ความคิดทีจ่ ะปรับตัว
และเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ เช่น เลี่ยงกิจกรรมที่
ต้องพบปะผู้คน การล้างมือบ่อย ๆ เพื่อห่างจาก
เชื้ อ ไวรั ส ให้ ม ากที่ สุ ด วางแผนการออมเผื่ อ
ยามฉุกเฉิน

2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เมือ่ เราคิดหาทางปรับตัวเพือ่ อยูก่ บั วิกฤตนี้
ได้แล้ว ช่วงเวลาที่เราต้องรักษาระยะห่างกัน
ท�ำให้มเี วลาอยูก่ บั ตัวเองมากขึน้ มีเวลาว่างเยอะแยะ
จนไม่รู้จะท�ำอะไรดีแล้ว ลองหากิจกรรมที่มี
ประโยชน์ หรืออะไรที่อยากท�ำมานานแล้ว เช่น
การจัดบ้านให้น่าอยู่มากขึ้น รื้อห้องเก็บของดูว่า
มีอะไรน่าทิ้ง อะไรน่าใช้ หาหนังสือสักเล่มอ่าน
ยามว่าง หรือดูหนังเรื่องเก่าที่ไม่ได้ดูนานแล้ว
ก็เพิ่มประสบการณ์ชีวิตและท�ำให้เวลาว่างของ
คุณมีคุณค่ามากขึ้นขณะที่เรานอนอยู่บ้านได้นะ
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3. ค้นหาความสนุกใหม่ ๆ กับเพื่อน ๆ
ช่วงที่ต้องรักษาระยะห่างแบบนี้ หลาย ๆ
คนคงไม่ชินกับการอยู่บ้านเฉย ๆ ไม่ได้ไปเที่ยว
กับเพือ่ น ๆ ตามแพลน เพือ่ ลดความตึงเครียดทีอ่ าจ
เกิดขึน้ เวลาอยูค่ นเดียว ลองหาเกมทีเ่ ล่นกับเพือ่ น ๆ
ในโซเซียลหรือกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันโดยไม่เสีย
ระยะห่างกัน เช่น การดูสตรีมหนังร่วมกัน Meeting
Online หรือ Challenge ต่าง ๆ ตามโซเชียล
ซึ่งช่วงเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งนะ

4. สร้างเป้าหมายใหม่ให้ตัวเอง
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลย ในช่วงเวลา
ทีว่ า่ ง ๆ มาลองตัง้ เป้าหมายให้ตวั เองกัน ไม่แน่วา่
อาจจะพบความเก่งกาจที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ เช่น
ลองเข้าครัวท�ำอาหาร หรือ ขนมทีอ่ ยากทาน เพราะ
ที่ผ่านมาคุณอาจยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาท�ำเอง
ลองตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตดู คุณอาจ
ค้นพบความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา
ก็ได้		
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5. ยอมรับกับความผิดหวัง
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ หลาย ๆ คน
ได้รับความผิดหวังกันถ้วนหน้า ทั้งจากเรื่องเล็กน้อย
เช่น แพลนเที่ยวล่ม หรือ ยกเลิกคอนเสิร์ตกะทันหัน
จนกระทั่งเรื่องใหญ่ ๆ อย่าง ผู้ใหญ่ในบ้านล้มป่วย
หรือ การต้องน�ำเงินฉุกเฉินมาใช้ แม้จะเกิดความเศร้า
ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ทั้งหมด คือเรื่องจริงที่
ไม่อาจหนีพ้น การที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้เร็วที่สุด
คือ การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ยอมรับอารมณ์ที่ขุ่นมัว
ความผิดหวัง อนุญาตให้ตวั เองรูส้ กึ แย่ แต่ตอ้ งไม่มาก
จนท�ำให้สุขภาพจิตเราย�่ำแย่นะ

6. เข้าใจและเห็นใจกันและกัน
สถานการณ์ COVID-19 น�ำมาซึง่ โรคภัยและ
สุขภาพจิตที่ย�่ำแย่ คนป่วยก็เครียดเมื่อไหร่จะหาย
บางคนยั ง ไม่ ไ ด้ ป ่ ว ยก็ เ ครี ย ดว่ า จะป่ ว ยเมื่ อ ไหร่
คนรอบตัวไปไหนมาบ้าง ใครแพร่เชือ้ ได้บา้ ง ความ
ไม่ไว้วางใจ การรังเกียจสิ่งที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นไปทั่ว
ยิ่งเพิ่มโอกาสป่วยหรือเสียสุขภาพจิตโดยใช่เหตุ
หากเราวิเคราะห์โรคและเหตุผลของเรื่องดี ๆ แล้ว
เราจะเข้าใจกันมากขึ้น ไม่มีใครอยากป่วย ไม่มีใคร
อยากเครียดเกินความจ�ำเป็นทั้งนั้น
เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิง่ ส�ำคัญไม่แพ้กนั ฉะนัน้ ระหว่างการกักตัวอยูบ่ า้ น หยุดเชือ้
เพื่อชาติ การดูแลสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ไม่อาจละเลยได้ เพราะหากสุขภาพจิตย�่ำแย่จากการ
วิตกกังวลมากเกินไป ย่อมส่งผลเสียตามมาทั้งเรื่องของสุขภาพและเรื่องของการท�ำงานหลังจากนี้
อย่างแน่นอน สุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบข้างให้ดี ๆ กันนะคะ และ
ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุก ๆ คนผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกันค่ะ
ที่มาข้อมูล
https://www.paolohospital.com/th-TH/rangsit/Article/Details/Last/เอาชนะวิกฤตโควิด-19-ด้วยสุขภาพจิตที่ดี-/
https://www.dmh.go.th/covid19/
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