ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้
และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึง่ ประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 8 (4) และมาตรา 9 (4) และ (5) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข เพื่อการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้
และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ” หมายความว่า กิจการประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(1) กิ จ การการให้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห ารหรื อ ด้ า นเทคนิ ค การให้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น
หมายความว่า การให้บริการดังต่อไปนี้
(1.1) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
(1.2) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
(1.3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(1.4) การสนับสนุนด้านเทคนิค
(1.5) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
(1.6) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
(1.7) การให้คาปรึกษาด้านการเงิน
(1.8) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
(1.9) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
(2) กิจการการบริหารเงิน หมายความว่า การบริหารเงินในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) การบริ ห ารเงิ น ของศู น ย์ บ ริ ห ารเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(2.2) การกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินบาท ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การกู้ ยื ม เงิ น บาทจากสถาบั น การเงิ น ในประเทศไทยหรื อ วิ ส าหกิ จ
ในเครือในประเทศไทย
/(ข) การให้กู้ยืม ...
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(ข) การให้กู้ยืมเงินบาทที่ได้จากการดาเนินการตาม (2.1) หรือ (ก) มาให้กู้เป็น
เงินบาทแก่วิสาหกิจในเครือในประเทศไทย
(3) กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ หมายความว่า กิจการจัดซื้อและขายสินค้า
วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือ ให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(3.๑) การจัดหาสินค้า
(3.๒) การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ
(3.๓) การจัดทาหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
(3.๔) การขนส่งสินค้า
(3.๕) การประกันภัยสินค้า
(3.๖) การให้คาปรึกษาแนะนาและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า
“รายได้จากการประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ” หมายความว่า รายได้ท่ี
สานักงานใหญ่ข้ามประเทศได้รับจากวิสาหกิจในเครือ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 7 หรือมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558
ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือ
การบริหารเงินของสานักงานใหญ่ข้ามประเทศแก่วิสาหกิจในเครือ
(๒) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ
(3) เงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(4) รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้
เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
(5) รายได้จากการจัด ซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกน า
เข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนหรือการถ่ายลาตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับจากหรือในต่างประเทศ
ข้อ 2 คนต่างด้าวที่จะได้รับสิทธิ ลดอัตราภาษีเงินได้ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็ น พนั ก งานประจ าที่ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบกิ จ การส านั ก งานใหญ่
ข้ามประเทศ
(2) เป็นผู้มีรายชื่อคนต่างด้าว ปรากฏตามเอกสารข้อ 4(4) และเอกสารแนบท้ายแบบ
ส.ญ.ค. 1.1 ตามข้อ 8(4)
/ (3) เป็น ...
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(3) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นประเทศไทยชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง หรื อ หลายระยะรวมเวลาทั้ ง หมดถึ ง
180 วันในปีภาษี
(4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทางานคนต่างด้าวระดับฝีมือหรือชานาญการจากกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน หรือได้รับอนุ ญาตให้ เข้าทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
(แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 612) พ.ศ. 2559 ใช้บงั คับ 3 มิถนุ ายน 2559 เป็นต้นไป)
(5) เป็ น ผู้ มี เ งิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40 (1) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร เนื่ อ งจาก
การจ้างแรงงานของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้า นบาทต่อปี
ภาษี กรณี อยู่ ในประเทศไทยถึ ง 1 ปี ภาษี หรื อเฉลี่ ยไม่ น้ อยกว่ า 2 แสนบาทต่ อเดื อน กรณี อยู่ ในประเทศไทย
ไม่ถึง 1 ปีภาษี
ข้อ 3 ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิลดอัตรา
ภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 12 แห่ง
พระราชกฤษฎี ก า ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการลดอั ต ราและยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ยื่นคาขออนุมัติเป็นสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ พร้อมระบุประเภทกิจการที่
ประสงค์จ ะขอรั บสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ต่ ออธิ บดี กรมสรรพากร ตามแบบค าขออนุ มั ติ เป็ นส านั กงานใหญ่
ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (แบบ ส.ญ.ค.1) ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ดาเนินการ
ดังนี้
“(1) กรอกคาขออนุ มัติตามแบบ ส.ญ.ค.1 และให้ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง
เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกอบ
การพิจารณาตามข้อ 4 (1) ในรูปแบบของ PDF File และข้อ 4 (2) ข้อ 4 (3) และข้อ 4 (4) ในรูปแบบของ
XML File
(2) พิมพ์คาขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค. 1 ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อ
ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และให้ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ณ สานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่ส่งคาขออนุมัติ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 2) ใช้บังคับ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป)
ข้อ 4 ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศตามข้อ 3 ยื่นเอกสารประกอบการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ พร้อมคาขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค.1
(1) แผนธุรกิจที่ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1.1) บทสรุปผู้บริหาร
(1.2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษทั อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวนิติบุคคลของบริษัท
(ข) ประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการก่อตั้งบริษัทโดยสังเขป
(ค) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
(ง) อานาจการลงนามผูกพันบริษัท
(จ) แผนผังองค์กรของบริษัท
(ฉ) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
/ (ช) รายชื่อ ...
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(ช) รายชื่ อและสั ด ส่ วนการถือ หุ้น หรื อ อานาจควบคุ ม ในวิ สาหกิจ ในเครื อ
รวมทั้งที่ตั้งของวิสาหกิจในเครือ
(1.3) รายละเอียดประเภทกิจการที่ประสงค์จะขออนุมัติโดยสังเขป
(1.4) ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (ถ้าประสงค์จะประกอบ
กิจการการบริหารเงิน)
(1.5) วิสัยทัศน์และเป้าหมายธุรกิจที่ขออนุมัติในระยะยาว
(1.6) สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจที่ขออนุมัติ (ถ้ามี)
(1.7) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาดในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
(1.8) แผนการดาเนินงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
(1.9) แผนการจัดหาเงินทุนในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
(1.10) รายละเอียดแผนการจ้างงานคนต่างด้าวที่จะปฏิบัติงานในสานักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ 3 ปีข้างหน้า พร้อมวิเคราะห์เหตุผลความจาเป็น
(1.11) ประมาณการรายได้ รายจ่าย การจาหน่ายกาไรในระยะ 3 ปีข้างหน้า
(2) เอกสารรายละเอียดวิสาหกิจในเครือ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยของสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้
(3) เอกสารรายละเอี ยดวิ สาหกิ จในเครือที่ ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายต่ างประเทศของส านั กงานใหญ่
ข้ามประเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้
(4) เอกสารรายละเอียดคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 บริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศตามข้อ 3 จะได้รับ สิทธิลดอัตรา
ภาษี เงิน ได้ ยกเว้น ภาษี เงิน ได้ แ ละยกเว้น ภาษี ธุรกิ จเฉพาะตามมาตรา 7 มาตรา 8 หรื อมาตรา 12
แห่ ง พระราชกฤษฎี ก า ออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ ว ยการลดอั ต ราและยกเว้ น รั ษฎากร
(ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 เฉพาะตามประเภทกิ จการที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเท่านั้น
โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รบั อนุมัตจิ ากอธิบดีกรมสรรพากรตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558
ข้อ 6 ให้ บริษัทซึ่ งประกอบกิจ การส านักงานใหญ่ ข้ามประเทศที่ประสงค์จะขอเพิ่ม หรือลด
ประเภทกิจการเพื่อขอรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ยื่นคาขออนุมัติเพิ่มหรือลดประเภทกิจการตาม
แบบ ส.ญ.ค.1 ต่ออธิบดีก รมสรรพากร ณ สานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร โดยให้นา
ข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากบริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศได้รับอนุมัติเพิ่มหรือลดประเภท
กิจการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคแรกแล้ว ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
/ การลดอัตรา ...
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การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และให้นับระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี อ ากรในกรณี เ พิ่ ม ประเภทกิ จ การต่ อ เนื่ อ งไปจนกว่ า จะสิ้ น สภาพการเป็ น ส านั ก งานใหญ่
ข้ามประเทศ
ข้ อ 7 ให้ บ ริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบกิ จ การส านั ก งานใหญ่ ข้ า มประเทศที่ ป ระสงค์ จ ะขอยกเลิ ก เป็ น
ส านั กงานใหญ่ ข้ ามประเทศ ยื่ นค าขอยกเลิ กต่ ออธิ บดี กรมสรรพากร ณ ส านั กบริ หารภาษี ธุ รกิ จขนาดใหญ่
กรมสรรพากร และให้การเป็นสานักงานใหญ่ข้ามประเทศนั้นมีผลเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้ ยื่นคาขอ
ยกเลิก
ข้อ 8 ให้ บ ริษั ทซึ่ งประกอบกิจ การส านั กงานใหญ่ ข้า มประเทศที่ ประสงค์จ ะขอเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงตามแบบคาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสานักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (แบบ ส.ญ.ค.1.1) ที่แนบท้ายประกาศนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่มีนัยสาคัญ
(2) การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครื อที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยของสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ
(3) การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของ
สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(4) การเพิ่มหรือยกเลิกรายชื่อคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษี
การยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทดาเนินการดังนี้
(1) กรอกค าขอแจ้ งเปลี่ ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค. 1.1 และให้ ส่ งผ่ านระบบเครื อข่ าย
อิ น เทอร์ เน็ ตทางเว็ บไซต์ ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พร้ อมแนบไฟล์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
เอกสารแนบท้ ายแบบ ส.ญ.ค. 1.1 ในรู ปแบบของ XML File ทั้ งนี้ กรณี เปลี่ ยนแปลงแผนธุ รกิ จ
ที่มีนัยสาคัญให้แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจในรูปแบบของ PDF File พร้อมการยื่นคาขอแจ้ง
เปลี่ยนแปลงด้วย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องไม่เกินกว่าวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง
(2) พิมพ์คาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค. 1.1 ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และให้ยื่นต่ออธิบดี
กรมสรรพากร ณ สานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่
ส่งคาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 2) ใช้บังคับ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป)
ข้ อ 9 รายได้ จ ากการโอนหุ้ น ของวิ ส าหกิ จ ในเครื อ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้
เฉพาะการโอนหุ้ น ที่ ตีราคาเป็น เงิน ได้ เกิน กว่ าที่ลงทุนที่จ ะได้รับ ยกเว้ นภาษีเ งินได้ ต ามมาตร า 8 (4)
แห่ ง พระราชกฤษฎี ก า ออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ ว ยการลดอั ต ราและยกเว้ น รั ษฎากร
(ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ต้อ งเป็น การโอนหุ้ น ของวิ สาหกิ จในเครือ ที่ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายต่า งประเทศที่ ถื อ
ทรัพย์สินในประเทศไทยทั้งทางตรงหรือทางอ้อ มไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ
วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนั้น
/ (2) ต้องไม่นา ...
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(2) ต้ อ งไม่ น าผลขาดทุ น ของการโอนหุ้ น ของวิ ส าหกิ จ ในเครื อ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ตีราคาเป็นเงินได้ต่ากว่าที่ลงทุนมาคานวณหักเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อได้เลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่งแล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติตลอดไป เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลง
ข้อ 10 การคานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
กรณี บ ริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบกิ จ การทั้ ง กิ จ การส านั ก งานใหญ่ ข้ า มประเทศและกิ จ การอื่ น
ให้บริษัทดังกล่าวคานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน หากรายจ่ายใด
ไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่ าส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด ให้บริษัทเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าว
ตามส่ ว นของรายได้ ร ะหว่ า งรายได้ จ ากการประกอบกิ จ การส านั ก งานใหญ่ ข้ า มประเทศและรายได้
จากกิจการอื่น
กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ซึ่งมีทั้งรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้น
และลดอัตราภาษีเงินได้ ให้บริษัทดังกล่าวคานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของรายได้แต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกัน หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นรายจ่ายของรายได้ในส่วนใด
ให้บริษัทเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามส่วนของรายได้ระหว่างรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้และรายได้ที่
ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้
ข้อ 11 กรณีบริษัทประกอบกิจการทั้งกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศและกิจการอื่น มีรายได้
ที่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ รายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ และรายได้ อื่น หากมีผลขาดทุนสุทธิ
สาหรับส่วนรายได้ใด ให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้สาหรับส่วนรายได้นั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 2) ใช้บังคับ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป)
ข้อ 12 ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ของบริษัท พร้อมทั้งบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระภาษีตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙
แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมแนบแบบแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ของบริษัทภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลา
บัญชีตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบ ริษัทซึ่ งประกอบกิ จการทั้งกิจ การส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและกิจการอื่ น
ให้บริษัทดังกล่าวแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัท พร้อมทั้งบัญชีทาการ และบัญชีกาไร
ขาดทุนของแต่ละกิจการออกเป็นคนละชุด สาหรับบัญชีงบดุลของบริษัทดังกล่าวให้ยื่นพร้ อมแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของบริษัทในกิจการใดกิจการหนึ่งก็ได้ โดยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ของบริษัทดังกล่าวให้ใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกัน
ข้อ 13 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจวินิจฉัย และคาวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นทีส่ ดุ
/ ข้อ 14 ...
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ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ประสงค์ พูนธเนศ
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