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การจดทะเบียนภาษีม ูลค่าเพิ�มพร้อมกบัการจดัต ั �งนิติบุคคล  
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษมีลูคา่เพิ�ม ฉบบัที� 234 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 17 เมษายน 2563 เพื�อกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการที�ยื�น
คาํขอจดทะเบยีนจดัตั 0งนิตบิุคคลต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้และประสงคจ์ะเริ�มประกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารที�อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยี
ภาษมีลูคา่เพิ�มมสีทิธขิอจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิ�มพรอ้มการจดทะเบยีนจดัตั 0งนิตบุิคคลผา่นกรมพฒันาธรุกจิการคา้ได ้ตามหลกัเกณฑด์งันี0 

1. ผู้ประกอบการมีแผนงานที�พิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื�อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที�อยู่ในบังคบัต้องเสีย
ภาษมีลูคา่เพิ�ม และ 

2. ผูป้ระกอบการมกีารดาํเนินการเพื�อเตรยีมประกอบกจิการอนัเป็นเหตุใหต้้องมกีารซื0อสนิคา้หรอืรบับรกิารที�อยูใ่นบงัคบัต้องเสยี
ภาษมีลูคา่เพิ�ม เชน่ การก่อสรา้งโรงงาน การก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน หรอืการตดิตั 0งเครื�องจกัร 

ผูป้ระกอบการมสีทิธยิื�นคาํขอจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิ�มผา่นกรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดภ้ายในกาํหนดหกเดอืนก่อนวนัเริ�มประกอบกจิการ
ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร เวน้แต่จะมสีญัญาหรอืหลกัฐานที�สามารถพสิจูน์ไดว้า่จะดาํเนินการก่อสรา้งโรงงานหรอือาคารสาํนักงานหรอืตดิตั 0ง 
เครื�องจกัร หรอืมกีารกระทําในลกัษณะทํานองเดยีวกนั ใหม้สีทิธยิื�นคาํขอจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิ�มไดภ้ายในเวลาที�เหมาะสมและจําเป็น
ต่อการก่อสรา้งโรงงานหรอือาคารสาํนกังานหรอืตดิตั 0งเครื�องจกัร 
 
ประกาศกระทรวงการคลงัเกี�ยวกบัการคาํนวณเงินตราต่างประเทศที�ใช้ดาํเนินการ (Functional currency) 
ตามที�พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ�มเติมประมวลรษัฎากร ฉบบัที� 50 ไดเ้พิ�มเติมบทบญัญตัิเกี�ยวกบัการคํานวณค่าหรอืราคาของเงนิตรา 
ทรพัยส์นิหรอืหนี0สนิในงบการเงนิของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที�ใช้เงนิตราสกุลอื�นนอกจากเงนิตราไทยเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการ
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ดาํเนินงาน (Functional currency) โดยแจง้ขออนุมตัติ่ออธบิดนัี 0น ต่อมาไดม้ปีระกาศกระทรวงการคลงั ฉบบัที� 393 ออกมาเมื�อวนัที� 21 
มนีาคม 2563  เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคาํนวณดงันี0 
- คา่หรอืราคาของเงนิตรา ทรพัยส์นิ หนี0สนิ และรายการอื�นๆ ในงบการเงนิ ในวนัสิ0นรอบระยะเวลาบญัชก่ีอนรอบระยะเวลาบญัชทีี�ใช้

เงนิตราสกุลอื�นนอกจากเงนิตราไทยเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานหรอืในวนัสิ0นรอบระยะเวลาบญัชก่ีอนรอบระยะเวลาบญัชทีี�มี
การเปลี�ยนแปลงสกุลเงนิอื�นที�ใชใ้นการดาํเนินงาน ใหค้าํนวณคา่หรอืราคาตามหลกัเกณฑต์ามวชิาการบญัชแีละไดม้กีารตรวจสอบและ
รบัรองโดยผูต้รวจสอบและรบัรองบญัชตีามมาตรา 3 สตัต แหง่ประมวลรษัฎากร 

- คา่หรอืราคาของเงนิตรา ทรพัยส์นิ หรอืหนี0สนิซึ�งมคีา่หรอืราคาเป็นเงนิตราสกุลอื�นที�เหลอือยูใ่นวนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชใีห้
เป็นเงนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานใหเ้ลอืกใชว้ธิกีารคาํนวณดงัต่อไปนี0อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

1. อตัราถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราซื0อและอตัราขายของธนาคารพาณิชยซ์ึ�งธนาคารแหง่ประเทศไทยไดค้าํนวณไว ้ 
2. อตัราถวัเฉลี�ยที�ธนาคารพาณชิยร์บัซื0อหรอือตัราถวัเฉลี�ยที�ธนาคารพาณิชยข์ายซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้าํนวณ

ไว ้
เวน้แต่กรณีมสีว่นใดของเงนิตรา ทรพัยส์นิ หนี0สนิ และรายการอื�นๆ ตามที�ไดก้ล่าวมาที�ไม่อาจคาํนวณตามอตัราดงักล่าว ใหข้ออนุมตัติ่อ
อธบิดกีรมสรรพากรเพื�อใชอ้ตัราอื�นเฉพาะส่วนนั 0นได ้ เมื�อเลอืกใช้วธิกีารใดแลว้ใหใ้ชว้ธิกีารนั 0นตลอดไป เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดี
กรมสรรพากรจงึจะเปลี�ยนแปลงได ้

 
คาํชี�แจงของกรมสรรพากรในเรื�องการแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 
เมื�อวนัที� 14 เมษายน 2563 กรมสรรพากรไดอ้อกคาํชี0แจง เกี�ยวกบัการแกไ้ขเพิ�มเตมิตามพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร 
ฉบบัที� 50 โดยคําชี0แจงดงักล่าวได้กําหนดให้บรษิทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที�ม ิใช่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิซึ�งมีเงนิตรา 
ทรพัยส์นิ หรอืหนี0สนิซึ�งมคีา่หรอืราคาเป็นเงนิตราต่างประเทศที�เหลอือยูใ่นวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชใีหค้าํนวณคา่หรอืราคาเป็น
เงนิตราไทยดว้ยวธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี0 

1. อตัราถวัเฉลี�ยระหว่างอตัราซื0อและอตัราขายของธนาคารพาณิชยซ์ึ�งธนาคารแหง่ประเทศไทยไดค้าํนวณไว ้โดยใหใ้ชบ้งัคบัตั 0งแต่
รอบบญัชทีี�เร ิ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. อตัราถวัเฉลี�ยที�ธนาคารพาณชิยร์บัซื0อสาํหรบัเงนิตราและทรพัยส์นิซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้าํนวณไว ้และอตัราถวัเฉลี�ย
ธนาคารพาณชิยข์ายสาํหรบัหนี0สนิซี�งธนารคารแหง่ประเทศไทยไดค้าํนวณไว ้

3. วธิกีารอื�นซึ�งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามวชิาการบญัช ีตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไขที�รฐัมนตรปีระกาศกําหนดในราช
กจิจานุเบกษา 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชแีรกที�บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลเริ�มใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลสามารถ
เลอืกใชว้ธิกีารใดกไ็ดโ้ดยไมต่้องขออนุมตัติ่ออธบิด ีแต่เมื�อบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลเลอืกใชว้ธิกีารใดแลว้ตอ้งใชว้ธิกีารนั 0นตลอดไป 
เวน้แต่ถา้จะเปลี�ยนวธิตีอ้งไดร้บัอนุมตัจิากอธบิด ี ทั 0งนี0ตั 0งแต่รอบบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
มาตรการภาษีเพื�อส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิวนัที� 15 เมษายน 2563 อนุมตัมิาตรการภาษเีพื�อส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการใชผ้ลติภณัฑพ์ลาสตกิที�ยอ่ยสลายไดท้าง
ชวีภาพ โดยกําหนดใหใ้หบ้รษิทัหกัรายจ่ายไดเ้พิ�มขึ0นอกี 25% สาํหรบัรายจ่ายค่าซื0อผลติภณัฑพ์ลาสตกิที�ย่อยสลายไดท้างชวีภาพตาม
หลกัเกณฑท์ี�อธบิดปีระกาศกําหนด และไดร้บัการรบัรองผลติภณัฑจ์ากสาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม สาํหรบัรายจ่ายที�ไดจ้่ายไปตั 0งแต่
วนัที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
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ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรบัดอกเบี�ยพนัธบตัรรฐับาล 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิวนัที� 15 เมษายน 2563 อนุมตัริ่างพระราชกฤษฎกีาฯ เพื�อยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน
นิตบิุคคลที�ตั 0งขึ0นตามกฎหมายต่างประเทศ และมไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทย สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิที�เป็นดอกเบี0ยพนัธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืดอกเบี0ยพนัธบตัรกองทนุเพื�อการฟื0นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ  
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