ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กาหนดแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์กัน
และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวม
ของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้แบบรายงานประจาปีสาหรับ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นแบบรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกัน
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ข้อ 2 แบบรายงานประจ าปี ส าหรั บ บริ ษั ท หรื อห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ตามข้อ 1 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
พิมพ์จากระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ต ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ในการยื่นกับ
กรมสรรพากร
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับการยื่นแบบตามข้อ 1 ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบรายงานประจำ�ปีสำ�หรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
(Disclosure Form)
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล

รอบระยะเวลาบัญชี

เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร

ตั้งแต่วันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อ.......................................................................................................................................................................

ถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมสรรพากรออกให้)

(ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ฯลฯ)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงาน

			

บาท

				

								

อืน่ ๆ ระบุสกุลเงิน..........................................................................................................................................

(ได้รับแจ้งหรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามมาตรา 76 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว)

รหัสสกุลเงิน

ส่วน ก
รายการที่ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 		

จำ�นวน..................ราย ใบแนบจำ�นวน ..................แผ่น

ลำ�ดับ

ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร

1

.................................................................................................................................

ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)

2

.................................................................................................................................

ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)

3

.................................................................................................................................

4

.................................................................................................................................

5

.................................................................................................................................

6

.................................................................................................................................

7

.................................................................................................................................

8

.................................................................................................................................

9

.................................................................................................................................

10

.................................................................................................................................

ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)

รายการที่ 2 บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทีไ่ ม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย		
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

มีธุรกรรมกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ

จำ�นวน..................ราย ใบแนบจำ�นวน..................แผ่น

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

มีธุรกรรมกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ

1

................................................................................................................................. .......................................................................................

ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)

2

................................................................................................................................. .......................................................................................

ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)

3

................................................................................................................................. .......................................................................................

4

................................................................................................................................. .......................................................................................

5

................................................................................................................................. .......................................................................................

6

................................................................................................................................. .......................................................................................

7

................................................................................................................................. .......................................................................................

8

................................................................................................................................. .......................................................................................

9

................................................................................................................................. .......................................................................................

10

................................................................................................................................. .......................................................................................

ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 2)

ส่วน ข
รายการที่ 1 ข้อมูลมูลค่าธุรกรรมทีถ่ กู ควบคุมกับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย จำ�นวน..................ราย ใบแนบจำ�นวน..................แผ่น (หน่วย: ....................................................................................)
1

2

ลำ�ดับ ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รายได้โดยตรงจาก
ที่มีความสัมพันธ์กัน
การประกอบกิจการ

3

รายได้อื่น

4

ซื้อวัตถุดิบ/สินค้า

1
2
3
4
5

6

5

ซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

6.1

ค่าสิทธิ

6.2

รายจ่ายอื่น

ค่าบริหาร/ค่าบริการทาง
เทคนิค/ค่านายหน้า

6.3

ดอกเบี้ยจ่าย

6.4

อื่นๆ

7

8

จำ�นวนเงินกู้ยืม
ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

จำ�นวนเงินให้กยู้ มื
ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

รายการที่ 2 ข้อมูลมูลค่าธุรกรรมทีถ่ กู ควบคุมกับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทีไ่ ม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย จำ�นวน..................ราย ใบแนบจำ�นวน..................แผ่น (หน่วย: ....................................................................................)
9

10

ลำ�ดับ ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รายได้โดยตรงจาก
ที่มีความสัมพันธ์กัน
การประกอบกิจการ

1
2
3
4
5

14

11

12

13

รายได้อื่น

ซื้อวัตถุดิบ/สินค้า

ซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

14.1

ค่าสิทธิ

14.2

รายจ่ายอื่น

ค่าบริหาร/ค่าบริการทาง
เทคนิค/ค่านายหน้า

14.3

ดอกเบี้ยจ่าย

14.4

อื่นๆ

15

16

จำ�นวนเงินกู้ยืม
ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

จำ�นวนเงินให้กยู้ มื
ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

ส่วน ค รายละเอียดอืน่ ๆ
1. ผูย้ น่ื แบบรายงานฯ มีหน้าทีต่ อ้ งจัดทำ�งบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี												
ใช่ (โปรดระบุรายได้รวม).............................................. ไม่ใช่
2. ผูย้ น่ื แบบรายงานฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ (Business Restructuring) ระหว่างบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในรอบระยะเวลาบัญชี มี
ไม่มี
		 2.1 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ยื่นแบบรายงานฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
		 2.2 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ยื่นแบบรายงานฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
		 2.3 ส่งผลกระทบต่ออัตรากำ�ไรขั้นต้นของผู้ยื่นแบบรายงานฯ														
เพิ่มขึ้น
ลดลง
3. ในรอบระยะเวลาบัญชี ผูย้ น่ื แบบรายงานฯ มีการจำ�หน่าย จ่าย โอนทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตนไปยังบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั 		 มี
ไม่มี
คำ�รับรองของกรรมการ หรือผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบรายงานประจำ�ปีสำ�หรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นความจริง  มีเอกสารหลักฐานทางบัญชีสนับสนุนครบถ้วน
ประทับตรา

			

นิติบุคคล
ลงชื่อ.........................................................................................................................
(ถ้ามี)
(.......................................................................................................................)										
ตำ�แหน่ง..................................................................................................................
          ยื่นวันที่
เดือน
พ.ศ.
		

ลงชื่อ.........................................................................................................................
(.......................................................................................................................)
ตำ�แหน่ง..................................................................................................................

ใบแนบ แบบรายงานประจำ�ปีสำ�หรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร

แผ่นที.่ .................................ในจำ�นวน..................................แผ่น
ส่วน ก

รายการที่ 1 บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร

มีธุรกรรมกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ

1

.................................................................................................................................

ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)

2

.................................................................................................................................

ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)

3

.................................................................................................................................

4

.................................................................................................................................

5

.................................................................................................................................

6

.................................................................................................................................

7

.................................................................................................................................

8

.................................................................................................................................

9

.................................................................................................................................

10

.................................................................................................................................

11

.................................................................................................................................

12

.................................................................................................................................

13

.................................................................................................................................

14

.................................................................................................................................

15

.................................................................................................................................

16

.................................................................................................................................

17

.................................................................................................................................

18

.................................................................................................................................

19

.................................................................................................................................

20

.................................................................................................................................

21

.................................................................................................................................

22

.................................................................................................................................

23

.................................................................................................................................

24

.................................................................................................................................

25

.................................................................................................................................

26

.................................................................................................................................

27

.................................................................................................................................

28

.................................................................................................................................

29

.................................................................................................................................

30

.................................................................................................................................

ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   
ไม่มี   

มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
มี (โปรดกรอกในส่วน ข รายการที่ 1)
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