รายงานสรุปผลการรับฟงความเห็นรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(เพื่อใหบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถใชสกุลเงินตางประเทศในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล)
ครั้งที่ 2
1. วิธีรับฟงความคิดเห็น
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานใน 2 ชองทาง คือ
(1) ผานเว็บไซต www.rd.go.th มีผูเขาชมจํานวน 17 คน รวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 4 คน
เห็นดวย 2 คน และไมเห็นดวย 2 คน
(2) ผานเว็บไซต www.lawamendment.go.th มีผูเขาชมจํานวน 136 คน แตมิไดรวมแสดงความ
คิดเห็น
2. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
3. พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
จําแนกได 4 กลุม ไดแก
1. ผูมีหนาที่ตามกฎหมาย
2. ผูมีประโยชนไดเสียโดยตรงจากกฎหมายนั้น
3. ผูที่ทํางานหรือมีความใกลชิดกับสิ่งที่อยูภายใตบังคับของกฎหมาย
4. ผูที่ไมเกี่ยวของโดยตรง แตมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายนั้น
4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว (เห็นดวย/ไมเห็นดวย อยางไร)
5. ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในแตประเด็น
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ฝายที่เห็นดวย
ขอสังเกตของประชาชน
เห็นดวย เนื่องจากการกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลสามารถใชสกุลเงินตางประเทศในการคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลทําให
(1) การจัดเก็บภาษีเปนไปตามกลไกทางเศรษฐกิจที่
แทจริง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนแตละสกุลเงินเปนไป
ตามกลไกตลาด อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ผูประกอบการ
(2) ลดความผันผวนของงบการเงินที่เปนผลกระทบจาก

ความเห็นหนวยงานผูเสนอรางกฎหมาย
โดยที่ ม าตรฐานการบั ญ ชี ไ ด มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งกําหนดให
กิจการที่มีธุรกรรมทางการเงินเปนเงินตราตางประเทศบางกรณี
สามารถเลือ กใชส กุล เงิน ที่ใชในการดําเนิน งานเป น สกุล เงิน อื่ น
นอกจากเงินตราไทยได ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติจัดเก็บภาษีเงินได
จากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานการ
บั ญ ชี ให บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ใช เงิ น ตราสกุ ลอื่ น
นอกจากเงินตราไทยเปนสกุลเงินที่ ใชในการดําเนินงาน สามารถ
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การใชสกุลเงินที่แตกตางกันในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดทําบัญชี
(3) ทําใหการรายงานงบการเงิน ผลการดําเนินงานทาง
ภาษี และการดําเนินงานที่แทจริงสอดคลองกัน เปนไป
ตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจที่แทจริง ทําใหงบการเงินของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยมีเสถียรภาพ และมีความ
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยดึงดูดการลงทุนจาก
ตางชาติเขามาในตลาดทุนไทย
(4) ลดภาระในการจัดทําบัญชี 2 ชุด ซึ่งจะชวยลด
รายจายในการพัฒนาระบบบัญชีและลดระยะเวลาการ
ทํางานของกิจการได
(5) เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบตางชาติ
ที่ตองการเขามาจดทะเบียนเปนสํานังานใหญขาม
ประเทศ (International Headquarters – IHQ) และ
บริษัทการคาระหวางประเทศ (International Trading
Center – ITC) ในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศไทย
สามารถพัฒนาเปนศูนยกลางของธุรกรรมทางการเงิน
และการคา ทัดเทียมกับประเทศใกลเคียง เชน ฮองกง
และสิงคโปร
ฝายที่ไมเห็นดวย
ขอสังเกตของประชาชน
1. มาตรา 76 ฉ กรณีการแปลงคาจากสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน มาเปนเงินตราไทยเพื่อชําระภาษี โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนในวันสุดทายกอนวันชําระภาษี จะเพิ่ม
ความยุงยากใหกับผูเสียภาษี เพราะไมสามารถเตรียม
แบบการยื่นภาษีไดกอน โดยตองรออัตราแลกเปลี่ยนที่
ประกาศในวันสุดทายกอนวันชําระภาษี
(รางมาตรา 5)

แจ งตออธิบ ดีเพื่ อใชเงิน ตราสกุล ดังกลาวในการปฏิ บัติการตาม
ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดได อันจะสงผลเปนการเพิ่ม
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดตนทุนของผูประกอบการ
และจูงใจให มีการจัดตั้ งสํานักงานใหญ ข ามประเทศและบริษั ท
การคาระหวางประเทศในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุง
หลั ก เกณฑ ข องประมวลรั ษ ฎากรเกี่ ย วกั บ การใช ส กุ ล เงิ น อื่ น
นอกจากเงิน ตราไทยเป น สกุล เงิน ที่ ใชในการดําเนิ น งาน อัต รา
แลกเปลี่ยนสําหรับการคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน
หรือหนี้สิน และวิธีการคํานวณ รวมทั้งการชําระภาษีของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชเงินตราตางประเทศเปนสกุลเงินที่
ใชในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการใชเงินตราสกุลอื่นนอกจาก
เงิ น ตราไทยเป น สกุ ล เงิ น ที่ ใช ในการดํ า เนิ น งานสามารถมี ก าร
ดํ า เนิ น งานได อ ย างครบถ ว นในทุ ก ขั้ น ตอนที่ เกี่ ย วข อ ง ยกเว น
ขั้นตอนการชําระภาษีที่กําหนดใหใชเงินตราไทย

ความเห็นหนวยงานผูเสนอรางกฎหมาย
กรณีการกําหนดใหแปลงคาจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน มา
เปนเงินตราไทยเพื่อชําระภาษี โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในวัน
สุดทายกอนวันชําระภาษี เนื่องจากในการคํานวณภาษีของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย
เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและไดแจงตออธิบดีเพื่อขอใช
เงินตราสกุลดังกลาวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได ตองใชเงินตราสกุลดังกลาวจนถึงขั้นตอนที่มี
ภาษีที่ตองชําระ แตอยางไรก็ตาม ในการชําระภาษีตองชําระเปน
เงินตราไทยเทานั้น จึงจําเปนที่จะตองใชอัตราแลกเปลี่ยนที่
ใกลเคียงกับวันชําระภาษีมากที่สุด เพื่อมิใหจํานวนเงินภาษีที่ชําระ
ซึ่งเปนเงินตราไทยมีความแตกตางกับจํานวนเงินภาษีที่คํานวณได
ซึ่งเปนเงินตราสกุลอื่น ณ วันที่ไดมีการชําระภาษี
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ขอสังเกตของประชาชน
2. มาตรา 65 ทวิ (5) (ก) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหเลือกใชวิธีการคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้สินเปนเงินตราไทย
ตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว
แตในกรณีมีสว นใดที่ไมอาจคํานวณตามอัตราดังกลาว ให
ใชอัตราอื่นจากแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือ เชน อัตรา
แลกเปลีย่ นรอยเตอร (Thomson Reuters) อัตรา
แลกเปลี่ยนบลูมเบิรก (Bloomberg) เปนตน โดยไมตอง
ขออนุมัติอธิบดี เพื่อใชอัตราอื่นเฉพาะสวนนั้นได
(รางมาตรา 3)
3. มาตรา 76 เบญจ (1) (ก) ใชอัตราถัวเฉลี่ยระหวาง
อัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดคํานวณไว แตในกรณีมีสวนใดที่ไมอาจ
คํานวณตามอัตราดังกลาว ใหใชอัตราอื่นจากแหลงอางอิง
ที่นาเชื่อถือ เชน อัตราแลกเปลี่ยนรอยเตอร (Thomson
Reuters) อัตราแลกเปลี่ยนบลูมเบิรก (Bloomberg)
เปนตน โดยไมตองขออนุมัติอธิบดี เพื่อใชอัตราอื่นเฉพาะ
สวนนั้นได
(รางมาตรา 5)

ความเห็นหนวยงานผูเสนอรางกฎหมาย
มาตรา 65 ทวิ (5) (ก) ไมมีบทบัญญัติ “แตในกรณีมีสวนใดที่ไม
อาจคํานวณตามอัตราดังกลาว ใหขออนุมัติตออธิบดีเพื่อใชอัตรา
อื่นเฉพาะสวนนั้นได” แตอยางใด โดยมาตราดังกลาว เปน
บทบัญญัติในการกําหนดเงื่อนไขในการคํานวณภาษีเงินไดของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชเงินไดตราไทย จึงไมมีกรณีที่
ไมอาจคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดได

กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชเงินตราสกุลอื่นนอกจาก
เงินตราไทยเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและไดแจงตออธิบดี
เพื่อขอใชเงินตราสกุลดังกลาวในการปฏิบัติการตามประมวล
รัษฎากรเกี่ยวกับภาษีเงินได บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
ตองใชเงินตราสกุลดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดในทุก
ขั้นตอน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณไว แตจะมีบางกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมได
คํานวณไว ทําใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นไมสามารถ
คํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใชในคํานวณภาษีได บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนั้นจึงตองใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงจากแหลง
อื่น ๆ ซึ่งอยูในตางประเทศ หรืออาจจะใชอัตราแลกเปลี่ยนของ
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชวิธีการคํานวณหลายขั้นตอนเพื่อ
จะไดอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นไดวากรณีที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนไว จะทํา
ใหเกิดวิธีการหลากหลายในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น
เพื่อใหการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึง
จําเปนตองใหขออนุมัติอธิบดีหากตองใชอัตราแลกเปลี่ยนอื่น หรือ
วิธีการอืน่ ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน

/ 6 . การนําผล...
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6. การนําผลรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
กรมสรรพากรพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
(เพื่อใหบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถใชสกุลเงินตางประเทศในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล) นั้น
มีความเหมาะสมในระดับ หนึ่ งแลว จึ งมิ ได มีการปรับ ปรุงรางกฎหมายดังกลาวตามผลการรับ ฟงความคิดเห็ น
ประกอบกับกรณีความคิดเห็นที่ไมเห็นดวย มิไดไมเห็นดวยในประเด็นสําคัญ แตไมเห็นดวยในประเด็นปลีกยอย
เทานั้น อยางไรก็ตาม จะนําผลการรับฟงความคิดเห็นนี้ไปประกอบการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป

