ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 373)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเพื่อใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับภาษีเงินได้สาหรับบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 76 ตรี และมาตรา 76 เบญจ (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
มาตรา 3 โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใช้
เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความประสงค์ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย
เป็น สกุล เงิน ที่ใ ช้ใ นการดาเนิน งานในการจัด ทาบัญ ชีซึ่ง เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ต ามวิช าการบัญ ชี
และมีผู้ ต รวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ต ามมาตรา 3 สั ต ต แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ให้ ก ารรั บ รองว่ า
สกุลเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(2) สกุลเงิน ที่ใ ช้ในการดาเนินงานต้อ งเป็นสกุลเงินตามประกาศกระทรวงการคลั ง
เกี่ยวกับภาษีเงิน ได้ (ฉบับที่ 392) เรื่อง กาหนดเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
(3) ให้แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายในหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ประสงค์จะใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(4) ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site)
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยตรง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทะเบี ย นการเข้ า ใช้ ร ะบบดั ง กล่ า ว หรื อ ผ่ า นระบบบริ ก าร Tax Single Sign On
ทางเว็ บไซต์ (Web Site) ของกระทรวงการคลั ง https://etax.mof.go.th โดยใช้ ชื่ อผู้ ใช้ (Username)
และรหั สผ่ า น (Password) ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทะเบี ยนการเข้ าใช้ ระบบบริ ก าร Tax Single Sign On
ของกระทรวงการคลัง
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กรณี เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขตาม (1) (2) (3) และ (4) ให้ บ ริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้ นส่ว นนิติบุคคลนั้น ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้แจ้ง และให้ใช้เงินตราสกุลดังกล่าวตลอดไป จนกว่าจะได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
ข้อ 2 บริษัทหรือห้ างหุ้ น ส่ว นนิติบุคคลที่ ได้แจ้งความประสงค์ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจาก
เงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานตามข้อ 1 และต่อมาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องจัดทาบัญชีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี และมี ผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ให้การรับรองว่าสกุลเงินที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
(2) สกุลเงิน ที่ใ ช้ในการดาเนินงานต้อ งเป็นสกุลเงินตามประกาศกระทรวงการคลั ง
เกี่ยวกับภาษีเงิน ได้ (ฉบับที่ 392) เรื่อง กาหนดเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เว้นแต่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เงินตราไทย
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(3) ให้ยื ่น ค าขออนุมัต ิต ่อ อธิบ ดี ก รมสรรพากรภายในหกเดือ นนับ แต่วัน แรกของ
รอบระยะเวลาบัญชีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(4) ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site)
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยตรง โดยใช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password)
ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทะเบี ย นการเข้ า ใช้ ร ะบบดั ง กล่ า ว หรื อ ผ่ า นระบบบริ ก าร Tax Single Sign On
ทางเว็ บไซต์ (Web Site) ของกระทรวงการคลั ง https://etax.mof.go.th โดยใช้ ชื่ อผู้ ใช้ (Username)
และรหั สผ่ า น (Password) ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทะเบี ยนการเข้ าใช้ ระบบบริ ก าร Tax Single Sign On
ของกระทรวงการคลัง
(5) ให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานได้ต่อเมื่ออธิบดี กรมสรรพากรอนุมัติ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขออนุมัติ
ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความประสงค์ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานตามข้อ 1 ต้องยื่นแบบแจ้งเพื่อใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (ส.ง.1) หรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามข้อ 2 ต้องยื่นแบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (ส.ง.2) ผ่านระบบเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยตรง โดยใช้ ชื่ อ ผู้ ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ไ ด้รับจากการลงทะเบีย นเข้าใช้ง านระบบการยื่ นแบบ
แสดงรายการภาษีทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือผ่านระบบบริการ
Tax Single Sign On ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกระทรวงการคลัง https://etax.mof.go.th โดยใช้
ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทะเบี ย นการเข้ า ใช้ ร ะบบ
บริการ Tax Single Sign On ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
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(1) กรอกแบบแจ้ ง เพื่ อ ใช้ เ งิ น ตราสกุ ล อื่ น นอกจากเงิ น ตราไทยเป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
ในการดาเนินงาน (ส.ง.1) หรือแบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (ส.ง.2) แล้วแต่
กรณี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
โดยตรง หรือผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกระทรวงการคลัง
https://etax.mof.go.th
(2) บันทึกภาพถ่าย (Scan) หนังสือรับรองการจัดทาบัญชีกรณีบริษัทใช้เงินตราสกุลอื่น
นอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน และจัดส่งภาพถ่าย (Upload) ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยตรง หรือผ่าน
ระบบบริการ Tax Single Sign On ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกระทรวงการคลัง https://etax.mof.go.th
ข้อ 4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงาน มีความประสงค์จะคานวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่เหลืออยู่
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้อัตราอื่นเฉพาะส่วน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้คานวณไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ยื่นคาขออนุมัติต่ออธิบดี กรมสรรพากรภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ประสงค์จะใช้
อัตราอื่นเฉพาะส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้คานวณไว้
(2) อัตราอื่นเฉพาะส่วนที่ขออนุมัติต้องเป็นอัตราที่มีการอ้างอิงในระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราอย่างเป็นสากล
(3) เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้ใช้อัตราใด ให้ใช้อัตรานั้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่ขออนุมัติ และต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้
(4) ต้ อ งยื่ น ค าขออนุ มั ติ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต์ (Web Site)
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยตรง โดยใช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password)
ที่ไ ด้รับ จากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางเว็บไซต์ (Web Site)
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ทางเว็บไซต์ (Web Site)
ของกระทรวงการคลัง https://etax.mof.go.th โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ได้รับจากการลงทะเบียนการเข้าใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ของกระทรวงการคลัง
กรณีไม่ได้ยื่นคาขออนุมัติหรือไม่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นคานวณค่าหรือราคาจากเงินตราสกุลอื่นมาเป็นเงินตราไทยก่อน และคานวณค่าหรือราคา
เงินตราไทยนั้น เป็นค่าหรือราคาเงินตราสกุลที่ใช้ในการดาเนินงาน
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เอกนิติ นิตทิ ัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือรับรองการจัดทาบัญชี
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
1. ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี........................................................................................... ทะเบียนเลขที่………………………….……….….……
ที่ตั้งสานักงาน : อาคาร......................................................................... .................... ห้องเลขที่................................. ชั้น.....................
หมู่บ้าน........................................................................เลขที่.............. ..........หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..............................................
แยก.....................ถนน......................................ตาบล/แขวง .......................................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ ................................................
E–mail ……………………………………………………………………
2. ขอรับรองว่า

(ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นบริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯลฯ)

ชื่อ ..........................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
(ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบคุ คลทีก่ รมพัฒนาธุรกิ จการค้าหรื อกรมสรรพากรออกให้)

ทีต่ ั้งสานักงาน : อาคาร........................................................................................... ห้องเลขที่............................... ชั้น.........................
หมู่บ้าน........................................................................เลขที่............................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................
แยก.....................ถนน.............................ตาบล/แขวง ...........................................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ ...................................................
E–mail ……………………………………………………………………….
ได้ใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน คือ (ระบุเพียง 1 สกุลเงิน)
(1) ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD)
(2) ปอนด์สเตอลิง (GBP)
(3) ยูโร (EUR)
(4) เยน (JPY)
(5) ดอลลาร์ ฮ่องกง (HKD)
(6) ริงกิต มาเลเซีย (MYR)
(7) ดอลลาร์ สิงคโปร์ (SGD)
(8) ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม (BND)

(9) เปโซ ฟิลิปปินส์ (PHP)
(10) รูเปีย (IDR)
(11) รูปี อินเดีย (INR)
(12) ฟรังก์ สวิส (CHF)
(13) ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (AUD)
(14) ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ (NZD)
( (15) ดอลลาร์ แคนาดา (CAD)
7 (16) โครนา สวีเดน (SEK)

7 (17) โครน เดนมาร์ก (DKK)
8) (18) โครน นอร์เวย์ (NOK)
)ด (19) หยวนเหรินหมินบี้ (CNY)

นโอ (20) ดอง เวียดนาม (VND)
นคล (21) วอน เกาหลีใต้ (KRW)
อรลน (22) ดอลลาร์ ไต้หวัน (TWD)
ร์นาอ (23) ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)
((AED)
เนร์อน (24) บาทไทย (THB)
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แบบแจ้งเพื่อใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (ส.ง.1)
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
1. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

(ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบคุ คลทีก่ รมพัฒนาธุรกิ จการค้าหรื อกรมสรรพากรออกให้)

2. ชื่อ............................................................................................................................. ...........................................................
(ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นบริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯลฯ)

3. ที่ตั้งสานักงาน : อาคาร.............................................................................................. ห้องเลขที่............................. ชั้น.......................
หมู่บ้าน........................................................................เลขที่......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................................
แยก............................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง.......................................................................................
อาเภอ/เขต.................................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์ .................................................... E–mail ………………………………………………………………………
4. มีความประสงค์ใช้เงินตราสกุลอื่น นอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน คือ (ระบุเพียง 1 สกุลเงิน)
(1) ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD)
(9) เปโซ ฟิลิปปินส์ (PHP)
7 (17) โครน เดนมาร์ก (DKK)
(2) ปอนด์สเตอลิง (GBP)
(10) รูเปีย (IDR)
)8 (18) โครน นอร์เวย์ (NOK)
(3) ยูโร (EUR)
(11) รูปี อินเดีย (INR)
ด) (19) หยวนเหรินหมินบี้ (CNY)
(4) เยน (JPY)
(12) ฟรังก์ สวิส (CHF)
นอโ (20) ดอง เวียดนาม (VND)
(5) ดอลลาร์ ฮ่องกง (HKD)
(13) ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (AUD) นลค (21) วอน เกาหลีใต้ (KRW)
(6) ริงกิต มาเลเซีย (MYR)
(14) ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ (NZD) อลนร (22) ดอลลาร์ ไต้หวัน (TWD)
(7) ดอลลาร์ สิงคโปร์ (SGD)
(15) ดอลลาร์ แคนาดา (CAD) ร์าอนน (23) ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED).
เร์ร์อน
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น
วสิเร์ออ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ ..... เดืดออน .................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... ย์งนเดื
ร์ร์ อน .................... พ.ศ. .... เป็นต้นไป
ว
เ
อ
อล
(คย์วเเ
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แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (ส.ง.2)
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
1. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

(ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบคุ คลทีก่ รมพัฒนาธุรกิ จการค้าหรื อกรมสรรพากรออกให้)

2. ชื่อ........................................................................................................................................................................................
(ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นบริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯลฯ)

3. ที่ตั้งสานักงาน : อาคาร................................................................................... ห้องเลขที่............................. ชั้น.......................
หมู่บ้าน........................................................................เลขที่......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.........................................
แยก.....................ถนน.............................................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต.................................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์ .................................................... E–mail …………………………………………………………………….………...
4. มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
จากเดิมใช้สกุลเงิน ......................................................... สาหรับรอบระเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. ....
ถึงวันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .... ขอเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (ใหม่) คือ (ระบุเพียง 1 สกุลเงิน)
(1) ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD)
(9) เปโซ ฟิลิปปินส์ (PHP)
(2) ปอนด์สเตอลิง (GBP)
(10) รูเปีย (IDR)
(3) ยูโร (EUR)
(11) รูปี อินเดีย (INR)
(4) เยน (JPY)
(12) ฟรังก์ สวิส (CHF)
(5) ดอลลาร์ ฮ่องกง (HKD)
(13) ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (AUD)
(6) ริงกิต มาเลเซีย (MYR)
(14) ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ (NZD)
(7) ดอลลาร์ สิงคโปร์ (SGD)
( (15) ดอลลาร์ แคนาดา (CAD)
(8) ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม (BND)
(16) โครนา สวีเดน (SEK)

7 (17) โครน เดนมาร์ก (DKK)
)8 (18) โครน นอร์เวย์ (NOK)
ด) (19) หยวนเหรินหมินบี้ (CNY)

นอโ (20) ดอง เวียดนาม (VND)
นลค (21) วอน เกาหลีใต้ (KRW)
อลนร (22) ดอลลาร์ ไต้หวัน (TWD)
ร์าอนน (23) ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)
เร์ร์นอน (24) บาทไทย (THB)
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