ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
...........................................
...........................................
...........................................

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๖๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ให้เลือกใช้วิธีการ
คานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตรา
ซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ หรือวิธีการคานวณค่า
หรือราคาของเงินตราหรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ
ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ และคานวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทย
ตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ หรือวิธีการอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ

๒
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เมื่อใช้วิธีการใดในการคานวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว
ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
(ข) กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ให้ใช้วิธีการคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ย
ระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ที่รับมา
หรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ใช้วิธีการคานวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย
ตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๘) ของมาตรา ๖๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๖ ตรี มาตรา ๗๖ จัตวา มาตรา ๗๖ เบญจ
มาตรา ๗๖ ฉ และมาตรา ๗๖ สัตต ในส่วน ๓ การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ของหมวด ๓ ภาษีเงินได้ ของลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร แห่งประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๗๖ ตรี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจาก
เงินตราไทยตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
จะแจ้งต่ออธิบดีเพื่อใช้เงินตราสกุลดังกล่าวในการจัดทาบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน
หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย รวมถึงการคานวณกาไรสุทธิหรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
และการคานวณจานวนภาษีเงินได้ที่ต้องเสียก็ได้
เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แจ้งต่ออธิบดีแล้ว ให้ ใช้เงินตราสกุล
ที่ใช้ในการดาเนินงานนั้นเพื่อการตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้แจ้ง
และต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ ยนแปลงได้
การแจ้งตามวรรคหนึ่งและการอนุมัติตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
การประเมินเงินภาษีและการแจ้งจานวนภาษีที่ต้องชาระ ต้องชาระเพิ่มเติม
หรือได้รับคืน รวมทั้งการคานวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม และการปฏิบัติการอื่นใดของเจ้าพนักงาน
ประเมินกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้ดาเนินการโดยใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๗๖ จัตวา เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจาก
เงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แจ้งหรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา ๗๖ ตรี แล้ว
ในการคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ในวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน หรือจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน และบรรดารายการอื่นใดรวมทั้ง
ผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) ที่ใช้ในการคานวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่ ณ วันนั้น ให้คานวณ
ค่าหรือราคาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้

๓
(๑) เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ให้คานวณ
ค่าหรือราคาตามหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๒) บรรดารายการอื่นใดรวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) ที่ใช้ในการ
คานวณภาษีเงินได้ ให้คานวณค่าหรือราคาตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ใช้สกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน หรือของรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๖ เบญจ มิให้นามาตรา ๖๕ ทวิ (๕) มาใช้บังคับกับการคานวณค่า
หรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่น
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๗๖ ตรี แต่ให้คานวณค่าหรือราคาของเงินตรา
ทรัพย์สิน หรือหนี้สินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) การคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ใน
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้เลือกใช้วิธีการคานวณอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ แต่ในกรณีมีส่วนใดที่ไม่อาจคานวณตามอัตราดังกล่าว
ให้ขออนุมัติต่ออธิบดีเพื่อใช้อัตราอื่นเฉพาะส่วนนั้นได้
(ข) ใช้วิธีการอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อใช้วิธีการใดในการคานวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
การขอและการอนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) การคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่รับมาหรือจ่ายไป
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คานวณค่าหรือราคาตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น
มาตรา ๗๖ ฉ การชาระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ และมาตรา ๖๘
และการคืนเงินภาษีในกรณีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๗๖ ตรี ให้ใช้เงินตราไทย โดยให้คานวณค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้
ในวันทาการสุดท้ายก่อนวันชาระภาษีหรือก่อนวันที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี
มาตรา ๗๖ สัตต ผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน หรือจากการคานวณค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
เป็นเงินตราไทยเพื่อชาระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่
ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๗๖ ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิ”
มาตรา ๖ บทบัญญัตมิ าตรา ๓ และมาตรา ๕ ให้ใช้บังคับสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๔
มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชาระ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี

