ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 408)
เรื่อง กาหนดให้ผู้ยื่นรายการแจ้งข้อความ
ตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report)
______________
เพื่อประโยชน์ ในการจัดเก็บภาษีอากร อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 วรรคสาม (2)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25)
พ.ศ. 2525 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแจ้งข้อความตามประกาศนี้
ต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล” หมายความว่า ความตกลงที่รัฐบาลไทย
หรื อส านั ก งานการค้ าและเศรษฐกิจ ไทยได้เ ข้ าผู ก พัน เป็น คู่ สัญ ญาหรื อภาคีซึ่ ง มีข้ อ บัญ ญั ติใ ห้ มีก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร
“ผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายความว่า ผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
“กลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติ” หมายความว่า
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองรายขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันด้านการควบคุม
ตามหลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับงบการเงินรวม และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากกว่าหนึ่งประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ
หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจหนึ่ง
และได้กระทากิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในต่างประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่นด้วย หรือ
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจหนึ่ง
ที่ได้กระทากิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในต่างประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่นด้วย
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุด” หมายความว่า
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ มีการควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาตินั้น อันเป็นเหตุให้มีหน้าที่ต้อง
จัดทางบการเงินรวมตามหลักการทางบัญชี ที่รับรองทั่วไปของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ บริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี หรือพึงมีหน้าที่ต้องจัดทางบการเงินรวมหากหลักทรัพย์
/ ของบริษัท ...
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ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ท างภาษีหรือตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย
หากประเทศหรือเขตเศรษฐกิจดังกล่าวไม่มีตลาดหลักทรัพย์ และไม่ถูกควบคุมในลักษณะเช่นว่านั้น โดย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใดของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติดังกล่าว หรือ
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ด้านการควบคุมตามหลักการทางบัญชี
ที่รับรองทั่วไปตาม (1) กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้ น
ได้กระทากิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในต่างประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่น
“ตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุด” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลรายหนึ่งของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่ว นนิติบุคคลลาดับสูงสุด ให้มีหน้าที่แจ้งข้อความตามประกาศนี้แทนบริษัท หรือห้างหุ้น ส่ว น
นิติบุคคลลาดับสูงสุดนั้นในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี
“เจ้าหน้ าที่ผู้มีอานาจ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
“ความตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล” หมายความว่า ความตกลง
ระหว่างเจ้าหน้ าที่ผู้มีอานาจที่กาหนดให้ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ ซึ่ง เป็นคู่สัญญาหรือ ภาคีส มาชิก
ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรายงานตามประกาศนี้โดยอัตโนมัติกับคู่สัญญาหรือภาคีสมาชิกอื่น
“ระบบแลกเปลี่ย นข้อมูลล้มเหลว” หมายความว่า กรณีที่ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจหนึ่ ง
มีความตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความตกลงนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว
แต่ ประเทศหรื อ เขตเศรษฐกิจ นั้ น ไม่ สามารถส่ ง รายงานข้อ มูล ตามประกาศนี้ ให้ กับ ประเทศไทยได้
เนื่องจากเหตุขัดข้องที่ไม่ได้กาหนดไว้ในความตกลงดังกล่าว
“รายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report)” หมายความว่า รายงานข้อมูล
ของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติ เกี่ย วกับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแต่ละราย
ของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาตินั้นและสถานประกอบการถาวรแต่ละแห่งของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุด
ของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาตินั้น ตามรายการข้อมูลที่ปรากฏตามแบบรายงานข้อมูล
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข้ามชาติ มี หน้ าที่ แจ้ งข้ อความตามรายงานข้ อมู ลรายประเทศ (Country-by-Country Report) ตาม
Country-by-Country Reporting XML Schema ที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(The Organisation for Economic Co-operation and Development) กาหนด เป็นภาษาอังกฤษ
ต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
/ (2) บริษัท ...
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(2) บริษัท หรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคลที่ กระท ากิจการในประเทศไทย หากปรากฏข้อเท็จจริง
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข้ามชาติไม่มีหน้า ที่แ จ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ ( Country-by-Country Report)
ในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศหรือ
เขตเศรษฐกิจที่มี ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ไม่มีความตกลงระหว่า ง
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศไทย หรือมีความตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจดังกล่าวแต่ยัง ไม่มีผลใช้บังคับสาหรับการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Countryby-Country Report) ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องรายงานข้อมูล หรือ
(ค) ปรากฏเหตุของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล้มเหลว
ข้อ 3 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อ 2 (2) ได้รับยกเว้นหน้าที่แจ้งข้อความ
ตามข้อ 2 หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(1) บริษัทหรือห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลลาดับสูงสุด ของกลุ่มบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข้า มชาติไ ด้แ ต่ง ตั้ง ตัว แทนของบริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิต ิ บุคคลลาดับสูงสุด เพื่อแจ้งข้อความตาม
รายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศหรือ
เขตเศรษฐกิจที่ตัวแทนดังกล่าวเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี
(2) ประเทศหรือเขตเศรษฐกิ จ ที่ตัวแทนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุค คลลาดับสูงสุด
ตาม (1) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีมีกฎหมายกาหนดหน้าที่การแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ
(Country-by-Country Report) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
(3) ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ ที่ตัวแทนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุค คลลาดับสูงสุด
ตาม (1) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีมีความตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ประเทศไทยซึ่ง มีผลใช้บังคับแล้วภายในวันสุดท้ายของกาหนดเวลาการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูล
รายประเทศ (Country-by-Country Report) ตามประกาศนี้
(4) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ ที่ตัวแทนของบริษัท หรือห้างหุ้น ส่ว น
นิติบุคคลลาดับสูงสุดตาม (1) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีไม่ได้แจ้งเหตุของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล้มเหลว
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศไทย
(5) ตัว แทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุด ตาม (1) ได้แจ้งต่อเจ้าหน้ าที่
ผู้มีอานาจของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ตนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีถึงสถานะการเป็นตัวแทนดังกล่าว และ
(6) บริษัท หรือ ห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลตามข้อ 2 (2) นั้น ได้ แจ้งต่อเจ้ าหน้าที่ผู้มี อานาจของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดตาม (1)
ข้อ 4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดของกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข้ามชาติ ที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในต่างประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่นอาจแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทหรือ
/ ห้างหุ้นส่วน ...
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ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และให้ตัวแทนของบริษัท หรือห้างหุ้น ส่ว น
นิติบุคคลลาดับสูงสุดดังกล่าวแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report)
ต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.50 ตามข้อ 2 ก็ได้หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(1) ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่
ทางภาษีไม่มีกฎหมายกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งข้อความ
ตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report)
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุด ตาม (1) ได้แต่งตั้งบริษัท หรือห้างหุ้น ส่ว น
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดเป็น หนังสือ
พร้อมทั้งแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศไทย และ
(3) รอบระยะเวลาบัญชี ของตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดตาม (2)
ตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุด
ข้อ 5 ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่กลุ่มบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติที่มี
รายได้รวมทั้งหมด (Consolidated Group Revenue) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ต้องรายงานข้อมูลตามประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(1) น้อยกว่า 28,000 ล้านบาท หรือ
(2) น้อ ยกว่า จานวนเฉลี่ย ของ 28,000 ล้า นบาทซึ่ง คานวณตามจานวนวัน ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีนั้นน้อยกว่าสิบสองเดือน
การคานวณรายได้ต ามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยให้ใ ช้อัต รา
ถัว เฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อสาหรับเงินโอนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงานข้อมูลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุด
ของกลุ่ ม บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลข้ า มชาติ ถ้ า ไม่ มี อั ต ราดั ง กล่ า ว ให้ ใ ช้ อั ต ราซื้ อ ในตลาด
ต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ต้องรายงานข้อมูลตามประกาศนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลาดับสูงสุดของกลุ่มบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้ามชาติ ทั้งนี้ หากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้สาหรับ
อัตราแลกเปลี่ยนนั้น ๆ ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ข้อ 6 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสาหรับการแจ้งข้อความสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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