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กฎหมายใหม่สาํหรบั Functional currency 
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที� 50 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2562 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 8 เมษายน 
2562 เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑการคาํนวณกําไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลกรณทีี�บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบัธุรกรรม
การเงนิระหวา่งประเทศโดยเลอืกใชส้กุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลอื�นนอกจากเงนิตราไทย (Functional currency) สรปุไดด้งันีH 
- ใหบ้รษิทัแจง้ต่ออธบิดกีรมสรรพากรเพื�อขอใชเ้งนิตราสกุลอื�นนอกจากเงนิตราไทยในการดาํเนินงานเพื�อจดัทาํบญัช ีการคาํนวณกาํไร

สทุธแิละการคาํนวณภาษ ี
- กรณทีี�บรษิทัไดแ้จง้เพื�อขอใชเ้งนิสกุลอื�นในการดาํเนินงาน การคาํนวณคา่ของเงนิตรา ทรพัยส์นิ หนีHสนิและรายการอื�นในงบการเงนิใน

วนัสิHนรอบระยะเวลาบญัชก่ีอนรอบระยะเวลาบญัชทีี�ใชเ้งนิสกุลอื�นนอกจากเงนิตราไทย ใหใ้ชห้ลกัเกณฑท์างบญัชตีามหลกัเกณฑท์ี�
รฐัมนตรกีาํหนด สว่นรายการอื�นรวมทั Hงผลขาดทุนสุทธทิี�ใชใ้นการคาํนวณภาษเีงนิได ้ใหค้าํนวณตามอตัราถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราซืHอ
และอตัราขายของธนาคารพาณิชยท์ี�ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัสิHนรอบระยะเวลาบญัชก่ีอนที�จะไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปลี�ยนแปลงสกุล
เงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงาน     

- ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกดิขึHนจากการเปลี�ยนแปลงสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงาน ไม่ใหถ้อืเป็นรายไดห้รอืรายจ่าย
ในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล                     
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การใช้หลกัฐานการบริจาคในระบบ e-Donation 
เพื�อสนับสนุนการบรจิาคเงนิเพื�อการกุศลสาธารณะผ่านระบบบรจิาคอเิล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธบิดี
กรมสรรพากรเมื�อวนัที� 22 มนีาคม 2562 โดยมผีลบงัคบัใชต้ั Hงแต่วนัที� 28 มนีาคม 2561 เพื�อกําหนดให้การบรจิาคเงนิในกรณีต่างๆ ผู้
บรจิาคสามารถใชข้อ้มลูการบรจิาคที�ปรากฎในระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์(e-donation) มาใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษี
อากร โดยไมต่อ้งแสดงหลกัฐานการบรจิาคต่อเจา้พนักงานประเมนิ 
 

คาํพิพากษาฎีกา – บริการขนส่งแบบ Direct Shipment 

บรษิทั ก ประกอบกจิการขนสง่ระหวา่งประเทศโดยอากาศยาน สาํหรบัการใหบ้รกิารขนสง่แบบ Direct shipment เป็นการแยกขนสง่สนิคา้
ของลูกคา้แต่ละรายแยกต่างหากจากลกูคา้คนอื�นเพื�อนําสนิคา้ไปสง่ยงัจุดหมายปลายทางต่างประเทศ โดยบรษิทัจะรบัสนิคา้ ณ สถานที�ที�
ลกูคา้กาํหนด บรรจสุนิคา้ลงกล่อง ดาํเนินพธิกีารศุลกากร สง่สนิคา้ใหส้ายการบนิหรอืตวัแทนของสายการบนิ บรษิทัทาํสญัญากบัลกูคา้ใน
ลกัษณะการรบัขน และเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากลูกคา้ทั Hงจํานวนโดยไม่ไดแ้ยกคา่บรกิารออกเป็นสว่นๆ บรษิทัถอืวา่กจิการดงักล่าวเป็นการ
ขนสง่ระหวา่งประเทศซึ�งเสยีภาษมีลูค่าเพิ�มในอตัรา 0% แต่เจา้พนกังานประเมนิเหน็วา่เป็นการใหบ้รกิารซึ�งไม่ใช่การขนสง่ระหวา่งประเทศ 
ตอ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิ�มในอตัรา 7% 
 
ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าสญัญาที�บรษิทัทาํกบัลกูคา้แมจ้ะระบุวา่เป็นสญัญาขนสง่ แต่เนืHอหาไม่ใชก่ารใหบ้รกิารขนสง่ระหวา่งประเทศ ขั Hนตอนการ
ขนส่งสนิคา้บรษิทัมีส่วนเกี�ยวขอ้งเพียงเป็นผู้ว่าจ้างสายการบินเท่านั Hน ไม่ไดข้นส่งดว้ยตนเอง รายรบัค่าระวางกต็กอยู่กบัสายการบิน 
บําเหน็จที�บรษิทัไดร้บัประกอบดว้ยค่าบรกิารรบัสง่สนิคา้ การบรรจุหบีห่อ การดาํเนินพธิกีารศุลกากร การตดิต่อสายการบนิ ดงันั Hนบรษิทั
จงึไม่ใชผู่ร้บัขนสง่ของเพื�อบาํเหน็จเป็นทางคา้ปกตขิองตน แต่เป็นการใหบ้รกิารเพื�อจดัสง่สนิคา้ จงึตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิ�มในอตัรา 7% 
 
คาํพิพากษาฎีกา – การออกใบกาํกบัภาษีโดยไม่มีสิทธิออก 

บรษิทั ก ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากบรษิทั ข ซึ�งอยูท่ี�ฮอ่งกงเพื�อประชาสมัพนัธส์นิคา้ บรษิทั ก ไดเ้รยีกเกบ็ภาษมีลูคา่เพิ�มจากบรษิทั ข รวมทั Hง
ไดอ้อกใบกาํกบัภาษ ี เจา้พนกังานเหน็วา่เป็นการออกใบกํากบัภาษโีดยไม่มสีทิธอิอกจงึไดป้ระเมนิเบีHยปรบัสองเทา่ 
 
ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าเงนิที�บรษิทั ก ไดร้บัการสนับสนุนเพื�อการประชาสมัพนัธ์ไม่เป็นมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสนิคา้และบรกิารแต่
อยา่งใด จงึไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิ�ม บรษิทั ก ไม่มสีทิธเิรยีกเกบ็ภาษมีลูคา่เพิ�มและไม่มสีทิธอิอกใบกาํกบัภาษ ีแมบ้รษิทั ก จะ
เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนกไ็ม่มสีทิธอิอกใบกํากบัภาษ ีการที�บรษิทัออกใบกาํกบัภาษแีมว้า่จะไม่ไดส้่งมอบใบกาํกบัภาษ ีแต่บรษิทัได้
ลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ�ม ย่อมมีความเสยีหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ�ม โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทําโดยเจตนาหลีกเลี�ยง
ภาษมีลูคา่เพิ�มหรอืไม่  จงึตอ้งเสยีเบีHยปรบัสองเท่า 
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