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มาตรการ สามารถจัดการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน (AGM) ลาชาเกินกวากําหนดได 

ใคร

เหตุ ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด ไมสามารถจัดการประชุมผูถือหุนไดในเวลาที่กําหนด

อยางไร

เดิม ผอนปรน

จัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
(AGM) ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้น
รอบบัญชี

ใหจัดประชุมเมื่อพรอมและหลังจากจัดประชุมแลวจะตองจัดทําและนําสงเอกสาร
ตอไปนี้ตอ DBD 

• หนังสือช้ีแจงเหตุผล 

• สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (บอจ.5) (ภายใน 14 วันนับจากการประชุมผูถือหุน)

- บริษัทมหาชน – ภายใน 1 เดือนนับจากการประชุมผูถือหุน

• งบการเงิน (ภายใน 1 เดือนนับจากการประชุมผูถือหุน)

มาตรการผอนปรนและชวยเหลือจากหนวยงานรัฐตางๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (DBD)

• บริษัทจํากัด • บริษัทมหาชน

• หอการคา • สมาคมการคา 

แหลงขอมูล: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง มาตรการรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลง

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 2
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มาตรการผอนปรนและชวยเหลือจากหนวยงานรัฐตางๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (DBD)

มาตรการ ขยายระยะเวลาย่ืนงบการเงินของนิติบุคคลบางประเภท

ใคร

นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในไทย

กิจการรวมคา

หางหุนสวนจดทะเบียน

เหตุ ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด

อยางไร

เดิม ผอนปรน

สําหรับรอบปบัญชี 31 ต.ค. 2562 ถึง 31 
มี.ค. 2563 ใหย่ืนงบการเงินภายใน 5 เดือน
นับแตวันส้ินรอบบัญชี

สําหรับรอบปบัญชี 31 ต.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 

2563 ใหย่ืนงบการเงินภายใน 31 ส.ค. 2563 โดย

ไมตองทําหนังสือชี้แจง

แหลงขอมูล: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีท่ีเปนหางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายระหวางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ

กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
3
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ขยายเวลาย่ืนแบบและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ยกเวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แบบแสดงรายการ กําหนดการเดิม กําหนดการใหม

ภ.ง.ด. 50

TP disclosure form

รอบบัญชีส้ินสุด 

3 พ.ย. 62 - 3 เม.ย. 63

เม.ย. - ส.ค. 63 

ภายใน 150 วัน

นับจากวันส้ินรอบบัญชี

(e-filing เพิ่ม 8 วัน)

31 ส.ค. 63

(กระดาษและ e-filing)

กําหนดย่ืนเดิมระหวาง 24 – 31 ส.ค. 63

สามารถใชสิทธิ e-filing เพิ่ม 8 วันได

ภ.ง.ด. 51

รอบบัญชีส้ินสุด

สิงหาคม 63 – มกราคม 64

เม.ย. – ก.ย. 63

ภายใน 2 เดือนนับ

จากวันส้ินสุดคร่ึงรอบบัญชี

(e-filing เพิ่ม 8 วัน)

30 ก.ย. 63

(กระดาษและ e-filing)

กําหนดย่ืนเดิมระหวาง 23 – 30 ก.ย. 63

สามารถใชสิทธิ e-filing เพิ่ม 8 วันได

แหลงขอมูล: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนรายการและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

4
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กําหนดการย่ืนงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 

ภายใน 29 พ.ค. 63

ปดรอบบัญชี

31 ธ.ค. 62

ประชุมผูถือหุน

บมจ.006/งบการเงิน

ภงด.50

TP disclosure form1 เดือน

ภายในเมษายน 63 

(4 เดือนนับจากปดรอบบัญชี)

แบบคําขอใชสิทธิ BOI

30 วันกอนยื่นแบบ ภงด.50

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ย่ืน ภงด.51 ภายใน 31 ส.ค. 63

ไมมีประกาศเพิ่มเติมจาก DBD 

5
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กําหนดการย่ืนงบการเงินและ ภ.ง.ด.50

ภายใน 31 ส.ค. 63

ปดรอบบัญชี

31 ธ.ค. 62

ประชุมผูถือหุน

บอจ.5

งบการเงิน
ภงด.50

TP disclosure form
14 วัน

1 เดือน

ภายในเมษายน 63 
(4 เดือนนับจากปดรอบบัญช)ี

แบบคําขอใชสิทธิ BOI
ภายใน 31 ก.ค. 63

(หรือ 30 วันกอนยื่นแบบ ภงด.50)

บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ย่ืน ภงด.51 ภายใน 30 ก.ย. 63

ยื่นหนังสือชี้แจงตอ DBD พรอม บอจ. 
5 ภายใน 14 วันและยื่นงบการเงิน 
ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม 

(กรณีบริษัทจํากัด)
ยื่นหนังสือชี้แจงตอ DBD พรอม 

บมจ.006 และงบการเงินภายใน 1
เดือนนับจาก วันประชุม

(กรณีบริษัทมหาชน)

บมจ.006

กรณีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณโควิด

ขยายใหจัด AGM 
ออกไปได

บอจ.5

14 วัน

บมจ.006

แหลงขอมูล: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง มาตรการรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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สําหรับผูประกอบการทุกราย
ขยายเวลาย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษี

แบบแสดงรายการ กําหนดการเดิม กําหนดการใหม

ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภ.ง.ด 1, 2, 3, 53, 54

ภาษีมูลคาเพิ่ม (จายตางประเทศ)
ภ.พ.36

มีนาคม 63 7 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 (e-filing) 15 พ.ค. 63

(กระดาษและ e-filing)
เมษายน 63 7 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63 (e-filing)

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.30 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40

(ไมรวมกรณีการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางการคาหรือหากําไร
ที่ชําระในขณะจดทะเบียนสิทธแิละนิตกิรรม)

มีนาคม 63 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 (e-filing) 23 พ.ค. 63

(กระดาษและ e-filing)
เมษายน 63 15 พ.ค. 63

23 พ.ค. 63 (e-filing)

อากรแสตมป
อ.ส. 4, 4ก, 4ข

(เฉพาะที่ตองชําระเปนตัวเงิน)

1 เม.ย. - 15 พ.ค. 63
(ภายใน 15 วันนับจากวันทีก่ระทาํตราสาร) 15 พ.ค. 63

แหลงขอมูล: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนรายการ การนําสงหรือการชําระภาษีอากร ใหแกผูมีหนาที่นําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ผูมีหนาที่นําสงภาษีเงินไดนิติบุคคล การนําสงหรือการ

ชําระภาษีมูลคาเพิ่ม การชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการเสียอากรแสตมป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 7
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ลดอัตราภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย
ประเภทรายได

(ตาม มาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร) ผูรับเงินได
อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 

สําหรับเงินไดทีจ่าย
ระหวาง

1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 
สําหรับเงินไดทีจ่ายระหวาง

1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64
(จายผาน e-Withholding Tax)

มาตรา 40(2)
เงินไดจากการรับทํางานให คาธรรมเนียม คานายหนา 
เงินอุดหนุนในงานที่ทําและ อื่นๆ

บริษัท หรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล*

1.5% 2%

มาตรา 40(3)
เฉพาะ คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่น

บริษัท หรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล*

1.5% 2%

มาตรา 40(6)
เงินไดจากวิชาชีพอิสระ เชน วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 
สถาปตยกรรมการบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น 

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล*

บุคคลธรรมดา
1.5% 2%

มาตรา 40(7)
เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวน
สําคัญนอกจากเคร่ืองมือ เชน สัญญาจางเหมา

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล*

บุคคลธรรมดา
1.5% 2%

มาตรา 40(8)
เฉพาะ เงินไดจากการใหบริการ, คาจางทําของ, เงินรางวัล, สวนลด หรือ
ประโยชนใดๆจากกจิกรรมสงเสริมการขาย 
ไมรวม คาบริการที่จายใหโรงแรม, รานอาหารและคาประกันชีวิต

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล*

บุคคลธรรมดา
1.5% 2%

*ไมรวมถึงมูลนิธิและสมาคม

แหลงขอมูล: กฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงินได ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 8
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ประกันสังคม (นายจางและผูประกันตน มาตรา 33)
• ลดอัตราเงินสมทบนายจางและผูประกันตนเปนระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)

มาตรการ การลดอัตรา / ขยายเวลา

ลดอัตราเงินสมทบของนายจาง 4% ของอัตราเงินเดือน 

ลดอัตราเงินสมทบของ

ผูประกันตน
1% ของอัตราเงินเดือน 

ขยายเวลานําสงเงินสมทบ
คาจางเดือนมีนาคม

คาจางเดือนเมษายน

คาจางเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลานําสงปกติ ขยายระยะเวลานําสง

15 เมษายน 15 กรกฎาคม

15 สิงหาคม

15 มิถุนายน 15 กันยายน

15 พฤษภาคม

แหลงขอมูล: มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 24 มีนาคม และ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 9
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มาตรการผอนปรนและชวยเหลือจากหนวยงานรัฐตางๆ 
หนวยงาน มาตรการ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ 
(BOI)

• ยื่นคําขอตางๆผานระบบ e-submission ตางของ BOI
http://e-investment.boi.go.th/auth/login
https://boi-investment.boi.go.th/public/

https://doc.boi.go.th/
• สัมภาษณโครงการผานระบบ ZOOM Meeting
• ขยายเวลาขอใชสทิธิประโยชนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน 31 ก.ค. 2563 หรือกอนครบ

เวลายื่นรายการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลไมนอยกวา 30 วัน
• ติดตอขอรับบัตรสงเสริมการลงทุนและเอกสารตางๆ

กรมที่ดิน

• ขอความรวมมือประชาชนหลีกเลีย่งการเดินทางมาทํานติิกรรมที่ไมมีความจําเปน
เรงดวน

• บางจังหวัด ประกาศงดเวนใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุก
ประเภท เวนแตธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากาํหนดไว เชน การ
คัดคานแนวเขตที่ดิน อายัดที่ดิน ไถถอนการขายฝาก เปนตน

แหลงขอมูล:
1) ขาวสําหรับส่ือมวลชน ฉบับ 28/2563 (อ.14) ลงวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เร่ือง บีโอไอขยายเวลายื่นขอใชสิทธิประโยชนภาษเีงินไดนิติบุคคล และ ใหผูประกอบการยื่นเอกสารออนไลนไดทุกงาน
2) ประกาศกรมท่ีดิน เร่ือง การขอความรวมมือประชาชนในการติดตอขอรับบริการ ณ สํานักงานท่ิดินในชวงสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 10

http://e-investment.boi.go.th/auth/login
https://boi-investment.boi.go.th/public/
https://doc.boi.go.th/
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รางมาตรการชวยเหลือ SMEs 

สามารถหักรายจายคาจางได
300%

สามารถหักรายจายดอกเบ้ีย Soft loans ได
150%

• คาจางที่จายใหลูกจางที่เปนผูประกันตน
• คาจางไมเกิน 15,000 บาท / คน / เดือน

• สําหรับรายจายคาจางของเดือน เม.ย. 63 – ก.ค. 63

• SMEs ตองเขารวมมาตราการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าที่ใหตาม
มาตรการรัฐบาล (Soft loans)

• สําหรับดอกเบ้ียจายระหวาง 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไข:
• มีรายไดไมเกิน 500 ลานบาทตอป
• มีจํานวนลูกจางไมเกิน 200 คน
• มีรอบบัญชีสิ้นสุดกอนหรือภายใน 30 ก.ย. 62
• คงการจางงานของลูกจางที่ประกันตนและมีคาจางไมเกิน 15,000 

บาท ตอคน ตอเดือน

• จํานวนลูกจางตองไมนอยกวาจํานวนลูกจาง ณ 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข:
• มีรายไดไมเกิน 500 ลานบาทตอป
• มีจํานวนลูกจางไมเกิน 200 คน
• มีรอบบัญชีสิ้นสุดกอนหรือภายใน 30 ก.ย. 62

• จัดทําบัญชีเดียว

แหลงขอมูล: ขาวกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 22/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงทางออม ระยะที่ 1 11

https://www.mof.go.th/th/view/attachment/file/3134373735/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2022-2563%20%28%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%29.pdf
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ประเด็นที่ตองพิจารณาเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจ 



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of 
any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there 
can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to 
be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice 
after a thorough examination of the particular situation. 

© 2020 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai liability limited company and a member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a 
Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name, logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

Twitter: @KPMG_TH
LinkedIn: linkedin.com/company/kpmg-thailand
Facebook: facebook.com/KPMGinThailand
YouTube: youtube.com/kpmginthailand
Instagram: Instagram.com/kpmgthailandhome.kpmg/th

àºÞ¨ÁÒÈ ¡ØÅ¡ÑµµÔÁÒÊ
»ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂÀÒÉÕáÅÐ¡®ËÁÒÂ 
T: +662 677 2426
E: benjamas@kpmg.co.th

ÇÒÃÕ ªÂÒ¹ØÇÑ²¹�
¼ÙŒÍํÒ¹ÇÂ¡ÒÃ ½†ÒÂ¡®ËÁÒÂ
T: +662 677 2454
E: varee@kpmg.co.th

°¹ÔµÒ ÀÙº´Õ¾§È�
¼ÙŒÍํÒ¹ÇÂ¡ÒÃ ½†ÒÂÀÒÉÕ
T: +662 677 2543
E: thanitap@kpmg.co.th

Contact us

http://www.youtube.com/kpmginthailand

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	มาตรการผ่อนปรนและช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐต่างๆ 
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

