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“ทิพานัน” ย้ อนแสบ ประเทศนีจ+ ะมี “ธนาธร” ไว้ ทาํ ไมดีแต่ ต+ังคําถาม แขวะ 1 ปี ตู้แรงดันลบใช้ งานได้ ไหม
น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผูส้ มัคร ส.ส.กทม. เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณี ที นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาตัWง
คําถามจะมีผนู ้ าํ ไปทําไม ถ้าไม่รู้จกั จัดสรรทรัพยากร กรณี กองทัพจัดซืW ออาวุธ ว่า ทีผ่านมา นายธนาธร มักออกมาตัWงข้อสังเกตเรื องการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ของรัฐบาล ด้วยอคติและไม่
มีความรู ้ตาม พ.ร.บ.วิธีงบประมาณแล้วเอามาบิดเบือน พูดครึ งๆ กลางๆ จนข้าราชการ เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิ งานเบื อหน่ ายที จะต้องมาตอบคําถามให้กบั คนที ตัWงแง่ทีจะไม่เข้าใจ และนําไป
บิดเบือนชีW นาํ ให้คล้อยตาม นายธนาธร มักชอบตัWงคําถามกับทุกอย่างในจักรวาล แต่ไม่เคยตัWงคําถามกับตนเองหรื อสํารวจตัวเองเลยว่า นายธนาธร เกิดมาทําไม ประเทศนีW มีนายธนาธรไว้
ทําไม มีแต่ตW งั คําถามสรรหาวาทกรรมต่างๆ มาดิ สเครดิ ตคนทํางาน เพือให้ตวั เองดูเป็ นคนพูดจาสวยหรู เท่านัWน หลายครัWงคล้ายสร้างภาพว่า ถูกกลันแกล้งรังแกต่างๆ เพือเรี ยกคะแนน
สงสารจากพีน้อง และหวังใช้ประชาชนเป็ นเครื องมือ เมือพีน้องประชาชนเดือดร้อน ขอให้ช่วยเหลือก็กลับบ่ายเบียงอ้างว่าไม่มีอาํ นาจ เท่ากับต่อรองกับพีน้องประชาชนว่าหากอยากให้
นายธนาธรช่วยเหลือ ก็ตอ้ งทําให้เขาได้อาํ นาจ ซึ งคงเป็ นอุบายทีน่าละอายใจเพือเข้าสู่ อาํ นาจใช่หรื อไม่ หากจํากันได้ ในการระบาดของเชืW อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก เมือเดือนเมษายน
2563 นายธนาธรออกข่าวใหญ่โตว่า เตรี ยมมอบเตียงเคลือนย้ายผูป้ ่ วยแรงดันลบ และห้องตรวจโรคติดเชืW อระบบทางเดินหายใจเฉี ยบพลัน ให้กบั โรงพยาบาล 12 แห่ งทัวประเทศ จึงอยาก
ทราบว่า ขณะนีW ครบรอบ 1 ปี ในเดือนเมษายน 2564 นายธนาธรได้นาํ ไปมอบให้กบั โรงพยาบาลทีไหนบ้าง ใช้งานได้จริ งกีแห่ ง เป็ นภาระให้ผรู ้ ับมอบต้องคอยซ่ อมบํารุ งหรื อไม่ หากไม่
อยากให้ประชาชนเรี ยกว่าห้องความดันทิพย์ ก็ขอให้นายธนาธรช่วยชีWแจงในเรื องดังกล่าว ก่อนวิจารณ์คนทีกําลังทํางานจริ ง
“นายธนาธร ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์คนทํางานหากนายธนาธรยังไม่เคยทําอะไรสําเร็ จ สิ งสําคัญตอนนีW คือ ชี วิตพีน้องประชาชนทีต้องร่ วมมือกันช่วยเหลือเร่ งด่วน สังคมต้องการ
คนลงมือทํามากกว่าพูด ขอยกตัวอย่างในหลายพืWนที เคยเลือกนายธนาธรและหวังว่าจะพึงพาในยามยากนัWน ก็ไม่เคยเห็นหน้าออกมาช่วยในยามวิกฤต หากนายธนาธรถนัดพูด ก็ควรไปเป็ น
อาสารับโทรศัพท์เคสผูป้ ่ วยโควิด-19 ตามองค์กรทีเขาเปิ ดรับ ย่อมจะเป็ นประโยชน์ทีเป็ นรู ปธรรมมากกว่า” น.ส.ทิพานัน กล่าว

“ไตรศุ ล”ี เผย “อนุทนิ ” เปิ ดใจกับ “ประยุทธ์ ” ยืนยันทํางาน
ร่ วมกันอย่ างเป็ นเอกภาพ มุ่งประโยชน์ สูงสุ ดเพือ@ ประชาชน

“ภราดร” ปลืม+ มติ ครม.ลดภาระในช่ วงโควิด-19 ให้ ผ้ ูก้ ูเงิน กยศ.
ด้ วยการยกเลิกการมีผ้ ูคํา+ ประกัน-ลดอัตราดอกเบีย+ เหลือ 0.01% ต่ อปี

น.ส.ไตรศุ ลี ไตรสรณกุ ล รองโฆษกประจํา สํา นักนายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า
สื บเนื องจากมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื อวันที 27 เม.ย. เห็ นชอบการกําหนดอํานาจ
รั ฐ มนตรี ต ามกฎหมาย ใน 31 พระราชบัญ ญัติ (พ.ร.บ.) ให้เ ป็ นอํา นาจหน้า ที ของ
นายกรัฐมนตรี นW นั รั ฐบาลยืนยันว่า ไม่ใช่ การควบรวมอํานาจของนายกรัฐมนตรี และ
ไม่ใช่ การลดบทบาทของรั ฐมนตรี ทีเกี ยวข้องก่ อนการออกมติ ครม.ดังกล่าว ได้มีการ
หารื อ อย่ า งรอบด้า นและมี ค วามรั ด กุ ม ว่ า เพื อให้ ก ารออกคํา สั งเกี ยวกับ การแก้ไ ข
สถานการณ์โควิด-19 เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จะต้องมีการ
มอบอํานาจ 31 พ.ร.บ.ให้นายกรั ฐมนตรี ซึ งรั ฐมนตรี ทุกคนต่างเห็ นด้วยกับแนวทาง
ดังกล่าว ว่า จะช่วยให้การแก้ไขปั ญหามีความคล่องตัวมากขึWน ถือเป็ นการลดช่องว่างใน
การแก้ไขปัญหาได้เป็ นอย่างดี
“ในการประชุมศูนย์บริ หารสถานการณ์โควิด-19 หรื อ ศบค.เมือวันที 29 เม.ย.ที
ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยืนยันต่อทีประชุม
ว่า ไม่ได้ตอ้ งการรวบอํานาจ แต่เพือความรวดเร็ วในการทํางาน และนายกรัฐมนตรี ก็มี
อํานาจเพียงการสังการตามหน้าทีและความรับผิดชอบ ส่ วนการดําเนิ นงาน ยังเป็ นหน้าที
ของรั ฐมนตรี ทีเกี ยวข้อง ขณะที นายอนุ ทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
สาธารณสุ ข ยังเปิ ดใจในที ประชุ ม ว่า ไม่เคยรู ้สึกว่านายกฯ รวบอํานาจแต่อย่างใด การ
ทํางานร่ วมกันเป็ นเวลาเกือบ 2 ปี เป็ นไปด้วยดี มีการพูดคุยหารื อกันโดยตลอด และยังจะ
ทํางานร่ วมกันต่อไป เพือแก้ไขสถานการณ์นW ีให้ได้โดยเร็ ว” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

นายภราดร ปริ ศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส. อ่างทอง กล่าว
ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทีคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบมาตรการ
จะช่วยแบ่งเบาภาระของผูก้ ยู้ ืมเงินทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19
ของกองทุนให้กูย้ ืมเงินเพือการศึ กษา (กยศ.) โดยกําหนดให้ยกเลิกการมีผคู ้ W าํ ประกันการ
ชําระเงินคืนกองทุน สําหรับผูก้ ยู้ ืมเงินทีได้รับอนุมตั ิให้กยู้ ืมเงินและทําสัญญากูย้ ืมเงินใหม่
ตัWงแต่ปีการศึกษา 2564 เป็ นต้นไป ลดอัตราดอกเบีWยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็ นการเฉพาะกิจ
สําหรับผูก้ ยู้ ืมเงินทีอยู่ระหว่างการชําระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็ นผูผ้ ิดนัดชําระหนีW หรื อ
เคยเป็ นผูผ้ ิดนัดชําระหนีW โดยให้มีผลตัWงแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
พร้อมขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผูก้ ยู้ ืมสู ้ภยั โควิด-19 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564
จากเดิมสิW นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564 และการชะลอการฟ้ องร้องดําเนิ นคดี สําหรับผูก้ ยู้ ืม
เงินทีผิดนัดชําระหนีWประจําปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีทีจะขาดอายุความในปี 2564 ซึ ง
ตรงกับนโยบายพรรคภูมิใจไทย ทีได้เคยเสนอเอาไว้
“หากเป็ นไปได้ ผมขอเสนอเพิมเติ มว่า มาตรการทัWงหมดนีW ควรจะดําเนิ นการ
แบบต่อเนือง ไม่ใช่ทาํ เฉพาะเป็ นมาตรการเยียวยาในเรื องสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 เท่านัWน ทัWงนีW เพือให้โอกาสกับลูกหลานของเราทีจะมี
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนสําหรับการศึกษาตลอดไป เพราะพรรคเห็นว่าการศึกษาสร้าง
คน แล้ว คนจะไปสร้ า งชาติ การจะพัฒ นาประเทศชาติ ไ ด้ จะต้อ งทํา ให้ป ระชาชนมี
การศึกษาให้มากทีสุ ด ไม่มีอุปสรรคด้านแหล่งทุนในการศึกษาอีกต่อไป”นายภราดร กล่าว
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บริ ษ ัท ที จัด ตัDง ตามกฎหมายของประเทศสิ ง คโปร์ ซDื อ หุ ้ นของบริ ษ ัท ใน

มุ-มภาษี

ประเทศไทยผ่าน Broker ซึ งอยู่ในต่างประเทศ โดย Broker ได้สังซืD อและถื อหุ ้น
บริ ษทั ไทยในนามของตนเอง เมือบริ ษทั ไทยจ่ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุ ้น Broker ก็จะ

ปัญหาการรับรู้ รายได้

จ่ายเงิ นปั นผลทีได้รับให้แก่ บริ ษทั อี กทอดหนึ งและออกหลักฐานหนังสื อรับรอง

บริ ษ ทั ได้รับ เงิ นช่ วยเหลื อจากรั ฐ บาลต่ า งประเทศ โดยมี เ งื อนไขจะต้องจัด

การหักภาษี ณ ทีจ่าย พร้ อมส่ งมอบหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย ทีระบุชือ

โครงการสาธิ ตการเพาะปลูกเพือแนะนําเทคนิคและวิธีการในการเพาะปลูกพืชไร้ดินเป็ น

Broker ให้แก่บริ ษทั กรณี นD ี Broker ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ทีมีชืออยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือ

การตอบแทน เงิ นช่วยเหลือดังกล่าวจึงมิใช่ เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า แต่เป็ นค่าบริ การ

หุ ้นจึ ง มี หน้า ที เสี ย ภาษี เงิ นได้จากเงิ นปั นผลที ได้รับ บริ ษทั ซึ งไม่มีชื ออยู่ใ นสมุ ด

บริ ษัท ต้อ งนํา เงิ น ช่ ว ยเหลื อ มารวมคํา นวณเป็ นมู ล ค่ า ของฐานภาษี ใ นการคํา นวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตามมาตรา 79 และจะต้องนําไปถือเป็ นรายได้จากการประกอบกิจการใน
การคํานวณกําไรสุ ทธิ เพือเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65
แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/3639 ลว. 9 พ.ค. 2548)

ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ จึงไม่มีสิทธิ นาํ หลักฐานหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย ทีระบุ
ชื อ Broker มาถื อเป็ นเครดิ ตภาษี ในการคํานวณภาษี เงิ นได้นิติบุค คลในรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร
(กค 0706/5429 ลว. 4 ก.คง 2548)
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