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กฎหมายใหม่สาํหรบั Functional currency   ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
พระราชบญัญตัภิาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ฉบบัที� 9 ซึ�งออกมาเมื�อวนัที� 15 เมษายน 2562 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 16 เมษายน 2562ได้
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารคาํนวณภาษเีงนิไดโ้ดยใชเ้งนิตราต่างประเทศสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงาน สรปุไดด้งันี5 
- ใหบ้รษิทัรอ้งขอต่ออธบิดกีรมสรรพากรเพื�อใชเ้งนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานซึ�งมใิช่เงนิตราไทย  เมื�ออธบิดอีนุมตัใิหบ้รษิทัคาํนวณ

มลูคา่ของเงนิตรา ทรพัยส์นิ หนี5สนิและรายการอื�นในงบการเงนิ ณ วนัสดุทา้ยของรอบบญัชก่ีอนรอบบญัชทีี�อธบิดอีนุมตั ิและรายการ
ต่าง ๆ รวมทั 5งผลขาดทุนที�ยกมาจากรอบบญัชก่ีอนที�ใช้ในการคํานวณภาษเีวนิไดท้ี�เหลอือยู่ ณ วนันั 5น เป็นเงนิตราสกุลที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

- บรษิทัที�ไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชเ้งนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานซึ�งมใิช่เงนิตราไทยใหค้าํนวณกาํไรสุทธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดโ้ดยใชเ้งนิตรา
สกุลที�ใชใ้นการดาํเนนิงานนั 5น 

o โดยเงนิตรา หนี5สนิ หรอืสทิธเิรยีกรอ้งที�มคี่าหรอืราคาเป็นเงนิตราสกุลอื�นที�ไม่ใช่เงนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานที�
รบัมาหรอืจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชทีี�ได้รบัอนุมตัิ ให้คํานวณค่าหรอืราคาเป็นเงนิตราสกุลที�ใช้ในการ
ดาํเนินงานตามอตัราที�ไดซ้ื5อขายเงนิตราสกุลอื�นที�มใิชเ่งนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานนั 5น หากไม่มกีารซื5อขายเงนิตรา
สกุลอื�น ใหค้าํนวณเงนิตราสกุลอื�นตามอตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยในรอบระยะเวลา 1 เดอืนก่อนเดอืนที�ไดร้บัมาหรอืจ่าย
ไป โดยคดิจากอตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายวนัที�ธนาคารพาณชิยร์บัซื5อหรอืขายเงนิตราสกุลนั 5นซึ�งธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยไดค้าํนวณไว ้ เวน้แต่ในกรณีที�บรษิทัรอ้งขอ อธบิดกีรมสรรพากรอาจอนุมตัใิหค้าํนวณโดยคดิจากอตัราแลกเปลี�ยน
อื�นซึ�งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามวชิาการบญัชไีด ้ 

Tax & Legal Services Newsletter 

June 2019 



Tax & Legal Services Newsletter June 2019 

 

02 

o สาํหรบัเงนิตรา หนี5สนิ หรอืสทิธเิรยีกรอ้งที�มคีา่หรอืราคาเป็นเงนิตราสกุลอื�นที�เหลอือยูใ่นวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
บญัช ีใหค้าํนวณคา่หรอืราคาเป็นเงนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานตามอตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยที�ธนาคารพาณิชยร์บั
ซื5อหรอืขายในวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัช ีเวน้แต่ในกรณทีี�บรษิทัรอ้งขอ อธบิดกีรมสรรพากรอาจอนุมตัใิห้
คาํนวณโดยคดิจากอตัราแลกเปลี�ยนอื�นซึ�งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามวชิาการบญัชไีด ้

- ผลกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นเงนิตราไทย มใิหถ้อืเป็นรายไดห้รอืรายจ่ายในการ
คาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิได ้

- การประเมินภาษี เบี5ยปรบัและเงินเพิ�มกบับริษัททไีด้รบัอนุมตัิให้ใช้เงนิตราสกุลที�ใช้ในการดําเนินงาน ให้เจ้าพนักงานประเมิน
ดาํเนินการโดยใชเ้งนิตราสกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทั 

 
การจดัเกบ็ภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี-ผ่านกองทุนรวม 
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที� 52 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2562 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 20 สงิหาคม 
2562 เพื�อจดัเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากการลงทุนในตราสารหนี5ผ่านกองทุนรวมตราสารหนี5 สรปุไดด้งันี5 
- กาํหนดใหก้องทุนรวมที�ตั 5งขึ5นตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศมสีถานะเป็นหน่วยภาษตีามประมวลรษัฎากร โดยใหก้องทุนรวมมี

หน้าที�เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลจากเงนิไดป้ระเภทดอกเบี5ยเท่านั 5น โดยใหเ้สยีภาษีเงนินิตบุิคคลในอตัรา 15% ของรายไดก่้อนหกั
รายจา่ย 

- ใหเ้งนิสว่นแบ่งกําไรจากกองทุนรวมเป็นเงนิไดต้ามมาตรา 40(4)(ข) เชน่เดยีวกบัเงนิปันผล 
- ใหก้าํไรจากการขายคนืหน่วยลงทุนใหก้องทุนรวมเป็นเงนิไดต้ามมาตรา 40(4)(ช) เชน่เดยีวกบักาํไรจากการขายหุน้ หน่วยลงทุน ฯ 
 
มาตรการภาษีเพื3อพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 
รฐับาลไดอ้อกมาตรการภาษเีพื�อพยงุเศรษฐกจิในช่วงกลางปี 2562 เพื�อสง่เสรมิการใชจ้่ายในประเทศ เพิ�มการซื5อขายอสงัหารมิทรพัย ์และ
สรา้งความเชื�อมั �นในการลงทุนภาคเอกชน ดงันี5 
- สง่เสรมิการท่องเที�ยวในประเทศ 

กฎกระทรวงฉบบัที� 344 ไดอ้อกมาเพื�อกาํหนดใหย้กเวน้คา่ใชจ่้ายในการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา (1) สาํหรบัคา่บรกิาร
นําเที�ยวและคา่ที�พกัโรงแรมสาํหรบัการท่องเที�ยวในจงัหวดัท่องเที�ยวรอง ตามจาํนวนที�จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 20,000 บาท และ (2) 
สาํหรบัคา่บรกิารนําเที�ยวและคา่ที�พกัโรงแรมสาํหรบัการท่องเที�ยวในจงัหวดัที�มใิช่จงัหวดัท่องเที�ยวรอง ตามจาํนวนที�จ่ายจรงิแต่
ไม่เกนิ 15,000 บาท ทั 5งนี5 การไดร้บัยกเวน้ภาษีเมื�อรวมกรณี (1) และ (2) ต้องไม่เกนิ 20,000 บาท และการไดร้บัยกเวน้ภาษี
ดงักลา่วตอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยระหว่างวนัที� 30 เมษายน 2562 ถงึวนัที� 30 มถินุายน 2562 

- กระตุน้การซื5อสนิคา้ที�เกี�ยวกบัการศกึษาและการกฬีา 
กฎกระทรวงฉบบัที� 345 ไดอ้อกมาเพื�อกาํหนดใหย้กเวน้คา่ใชจ่้ายในการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัค่าซื5ออุปกรณ์
การศกึษา เครื�องแต่งกายสาํหรบัการศกึษา  อปุกรณ์กฬีา และเครื�องแต่งกายสาํหรบัการเลน่กฬีา ตามจาํนวนที�จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 
15,000 บาท ทั 5งนี5การไดร้บัยกเวน้ภาษดีงักลา่วตอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยระหว่างวนัที� 1 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที� 30 มถินุายน 
2562 

- สง่เสรมิสนิคา้หนึ�งตาํบลหนึ�งผลติภณัฑ ์
กฎกระทรวงฉบบัที� 346 ไดอ้อกมาเพื�อกําหนดใหย้กเวน้ค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัค่าซื5อสนิคา้
หนึ�งตําบลหนึ�งผลติภณัฑ ์ตามจาํนวนที�จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ทั 5งนี5 การไดร้บัยกเวน้ดงักลา่วตอ้งเป็นคา่ใชจ่้ายที�ไดจ้่าย
ระหวา่งวนัที� 30 เมษายน 2562 ถงึวนัที� 30 มถินุายน 2562 
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- สง่เสรมิการอา่น 
กฎกระทรวงฉบบัที� 347 ไดอ้อกมาเพื�อกาํหนดใหย้กเวน้ค่าใชจ้่ายในการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัค่าซื5อหนังสอื
และคา่บรกิารหนังสอือเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ตามจาํนวนที�จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ทั 5งนี5 การไดร้บัยกเว้น
ภาษดีงักลา่วตอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 16 มกราคม 2562 

- สง่เสรมิการซื5ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั 
กฎกระทรวงฉบับที� 348 ได้ออกมาเพื�อกําหนดให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัค่าซื5อ
อสงัหารมิทรพัย์ที�เป็นอาคารพรอ้มที�ดนิหรอืหอ้งชุดที�มมีูลค่าไม่เกนิ 5,000,000 บาท ตามจํานวนที�จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 200,000 
บาท ทั 5งนี5 การไดร้บัยกเวน้ภาษีดงักล่าวต้อง (1) เป็นค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายระหว่างวนัที� 30 เมษายน 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 
2562 (2) มกีารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ Kในอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ลว้เสรจ็ตั 5งแต่วนัที� 30 เมษายน 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
(3) ผูม้เีงนิไดต้้องไม่เคยมีกรรมสทิธิ Kในอสงัหารมิทรพัยท์ี�เป็นอาคารและที�ดนิหรอืห้องชุดมาก่อน และ (4) ผูม้เีงนิไดม้ชีื�อเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ Kในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่ว ันโอนกรรมสิทธิ K เว้นแต่ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายหรือ
อสงัหารมิทรพัยน์ั 5นสิ5นสภาพไปทั 5งหมด 

 
หลกัเกณฑก์ารยกเว้นและลดอตัราภาษีสาํหรบั IBC 
ตามที�พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 674 ไดอ้อกมาเพื�อยกเวน้ภาษแีละลดอตัราภาษสีาํหรบัศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศ นั 5น ไดม้ปีระกาศ
อธบิดกีรมสรรพากร ลงวนัที� 2 พฤษภาคม 2562 และมผีลใชบ้งัคบัตั 5งแต่วนัที� 29 ธนัวาคม 2561 กําหนดหลกัเกณฑ์การยกเวน้และลด
อตัราภาษ ีสรปุไดด้งันี5 
- คนต่างดา้วที�จะได้รบัสทิธลิดอตัราภาษเีงนิได้จะต้องปฏบิตังิานในกจิการศนูย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศและกจิการการคา้ระหว่าง

ประเทศ อยูใ่นประเทศไทยไม่น้อยกวา่ 180 วนัในปีที�ใชส้ทิธลิดอตัราภาษ ีและมเีงนิไดจ้ากการจา้งแรงงานเฉลี�ยไม่น้อยกว่า 200,000 
บาทต่อเดอืน 

- บรษิทัที�ประสงคจ์ะไดร้บัอนุมตัเิป็นศนูยก์ารธรุกจิระหวา่ประเทศเพื�อใชส้ทิธปิระโยชน์ภาษอีากรจะตอ้งขออนุมตัติ่อกรมสรรพากรผ่าน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต และยื�นเอกสารประกอบการพจิารณาเช่นแผนธุรกจิ รายละเอยีดเกี�ยวกบัวสิาหกจิในเครอื โดยสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษอีากรจะมผีลตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�ไดร้บัอนุมตัจิากกรมสรรพากร 

- กรณีศนูยก์ลางธุรกจิระหวา่งประเทศประกอบกจิการอื�นดว้ยใหแ้ยกคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลออกจากกจิการอื�น 
หากกจิการใดมผีลขาดทุนสทุธใิหค้งผลขาดทุนสทุธขิองแต่ละกจิการไวใ้นกจิการนั 5นเทา่นั 5น และกรณศีนูยก์ลางธุรกจิระหวา่งประเทศมี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นบรหิาร ดา้นเทคนิค กบัรายไดจ้ากค่าสทิธ ิศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศต้องคํานวณกําไรสุทธจิาก
รายไดท้ั 5งสองประเภทแยกจากกนักนั  หากรายไดใ้ดมผีลขาดทุนสทุธ ิใหค้งผลขาดทนุสทุธดิงักลา่วไวใ้นรายไดน้ั 5นเท่านั 5น 

- บรษิทัซึ�งประกอบกจิการสาํนักงานปฏบิตักิารภูมภิาคและสาํนักงานใหญ่ขา้มประเทศขอเปลี�ยนแปลงเป็นศูนย์กลางธุรกจิระหว่าง
ประเทศได ้โดยตอ้งยื�นคาํขอและปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 

 
หลกัเกณฑก์ารยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรบัดอกเบี-ยเงินฝาก 
ตามที�กฎกระทรวง ฉบบัที� 339 ไดก้าํหนดใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัดอกเบี5ยเงนิฝากธนาคาร  ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบั 
ภาษเีงนิได ้ฉบบัที� 346 ออกมาเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2562 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 4 เมษายน 2562 กาํหนดเงื�อนไขการยกเวน้ภาษี
เงนิไดด้งักล่าวใหธ้นาคารซึ�งเป็นผูจ้่ายดอกเบี5ยสง่ขอ้มูลดอกเบี5ยเงนิฝากใหก้รมสรรพากร  หากผูม้เีงนิไดไ้ม่ประสงคจ์ะรบัสทิธกิารยกเวน้
ภาษเีงนิได ้ใหแ้จง้ธนาคารเพื�อไม่ใหนํ้าสง่ขอ้มลูเกี�ยวกบัดอกเบี5ย 
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การแต่งต ั -งตวัแทนเพื3อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ3ม 
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ�ม ฉบบัที� 226 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 2 เมษายน 2562 และมีผลบงัคบัใช้ตั 5งแต่วนัที� 1 
เมษายน 2562 เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้เ้ดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรที�ซื5อสนิคา้จากผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิ�มเพื�อนํา
ออกนอกราชอาณาจกัร มสีทิธติั 5งตวัแทนเพื�อขอคนืภาษมีูลคา่เพิ�มที�ถกูเรยีกเกบ็ได ้ ตามหลกัเกณฑด์งันี5 
- ผูเ้ดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรตอ้งไม่เป็นผูม้สีญัชาตไิทย ไม่มภีมูลิาํเนาในประเทศไทย ไม่เป็นนกับนิและลกูเรอืของสายการบนิ 
- ผูเ้ดนิทางมสีทิธติั 5งตวัแทนไดต้ั 5งแต่ 1 เมษายน 2562 ถงึวนัที� 30 กนัยายน 2562 โดยขอคนืเงนิสดไม่เกนิ 12,000 บาท 
- สนิคา้ที�จะขอคนืภาษมีลูค่าเพิ�มไดต้อ้งเป็นสนิคา้ที�นําออกไปนอกราขอาณาจกัร และมลูคา่สนิคา้ที�ซื5อตอ้งไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
- ผูท้ี�จะประกอบกจิการเป็นตวัแทนของผูเ้ดนิทางจะตอ้งยื�นคาํขออนุมตัติ่ออธบิดกีรมสรรพากร และมคีณุสมบตัติามที�กาํหนดเช่นมทุีน

จดทะเบยีนที�ชาํระแลต้ั 5งแต่ 25 ลา้นบาทขึ5นไป เสนอแผนการดาํเนินงานใหบ้รกิารซึ�งมพีื5นที�ใหบ้รกิารซึ�งตั 5งอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑลไม่เกนิ 5 พื5นที� 

- ตวัแทนที�ไดร้บัอนุมตัสิามารถใหบ้รกิารเป็นตวัแทนเพื�อขอคนืภาษมีลูคา่เพิ�มไดต้ั 5งแต่1 เมษายน 2562 ถงึวนัที� 30 กนัยายน 2562 
 
เงินบริจาคพรรคการเมือง 
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที� 51 ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื�อวนัที� 16 เมษายน 2562 และมผีลบงัคบัใช้
ตั 5งแต่วนัที� 17 เมษายน 2562 เพื�อกาํหนดใหห้กัคา่ลดหยอ่นในการคาํนวณภาษเีงนิไดส้าํหรบัการบรจิาคเงนิใหพ้รรคการเมอืง ตามจาํนวน
ที�จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท 
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