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การขยายก าหนดเวลาและช่องทางการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-
Country Report (CbCR))  

จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ฉบบัที่ 408 ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2564 (“ประกาศฯฉบบัที่ 

408”) บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทขา้มชาติที่มีรายไดร้วมอย่างนอ้ย 28,000 

ล้านบาทมีหน้าที่ยื่นรายงานข้อมูลรายประเทศ (CbCR) ต่อกรมสรรพากรหรือแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ

เก่ียวกบัหนา้ที่การยื่นรายงานดงักล่าวของกลุ่มบริษัท โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือ

หลงั 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 กรมสรรพากรได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง (“ประกาศฯ”) ลงวันที่ 23 

ธันวาคม 2564 เพื่อขยายก าหนดเวลาการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (CbCR) เราสรุป

ประเด็นหลกัของประกาศฯดงัต่อไปนี ้

กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีบริษัทล าดับสูงสุด (Ultimate Parent Entity (UPE)) ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
และกลุ่มบริษัทข้ามชาติทีแ่ต่งตั้งตัวแทนของบริษัทล าดับสูงสุด (Surrogate Parent Entity (SPE)) ทีต่ั้ง
ขึน้ตามกฎหมายไทย 

จะตอ้งยื่นรายงานขอ้มลูรายประเทศ (CbCR) ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษัทข้ามชาติทีม่ีบริษัทล าดับสูงสุด (UPE) ตั้งขึน้นอกประเทศไทย 

จะตอ้งยื่นรายงานขอ้มลูรายประเทศ (CbCR) ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรอ้งขอจากกรมสรรพากร 

หากเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนีเ้ป็นจรงิ 

• UPE ไม่มีหนา้ที่ยื่นรายงานขอ้มลูรายประเทศ (CbCR) ในประเทศที่ UPE นัน้เป็นผูม้ีถิ่นที่อยู่ทางภาษี 

• ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีของ UPE หรือ SPE ไม่มีความตกลงระหว่างเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจว่าดว้ยการ

แลกเปลี่ยนขอ้มลูกบัประเทศไทยที่มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
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• ปรากฏเหตุของระบบแลกเปลี่ยนขอ้มูลลม้เหลวระหว่างกรมสรรพากรไทยและหน่วยงานภาษีของ

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีของ UPE หรือ SPE 

นอกจากนี ้ในวนัที่ 13 มกราคม 2565 กรมสรรพากรยงัไดเ้ผยแพรป่ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงิน

ได ้ฉบับที่ 419 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 (“ประกาศฯ ฉบับที่ 419”) ทางเว็บไซตข์องกรมสรรพากร โดยมี

ประเด็นหลกัดงัต่อไปนี ้ 

ประกาศฯ ฉบบัที่ 419 ไดใ้หร้ายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฯ ฉบบัที่ 408 โดยแจกแจงช่องทางส าหรบัการ

แจง้ขอ้ความรายงานขอ้มลูรายประเทศ (CbCR) โดยบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตอ้งน าส่ง และ/หรือ แจง้

ขอ้ความดงักล่าวผ่านระบบเครือข่ายออนไลน ์(e-filing system) โดยใชบ้ญัชีที่ไดล้งทะเบียนเขา้ใชบ้ริการผ่าน

ช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี ้

• เว็บไซตก์รมสรรพากร (www.rd.go.th) หรือ 

• ระบบบรกิาร Tax Single Sign On ของกระทรวงการคลงั (https://etax.mof.go.th) 

บรษิัทจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนและไดร้บัการอนมุติัในการสง่ CbCR ก่อนเขา้ใชบ้รกิาร ซึ่งการน าสง่ดงักลา่วจะถือ

ว่าเสรจ็สมบูรณเ์มื่อบริษัทไดร้บัใบตอบรบัจากระบบการรายงานขอ้มลูรายประเทศ (CbCR) ของกรมสรรพากร

ไทย 

ข้อสังเกตของ PKF Thailand 

การขยายเวลาการน าส่งรายงานขอ้มูลรายประเทศ (CbCR) ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน 

สากล เราขอน าเสนอตวัอย่างเพื่อความเขา้ใจมากย่ิงขึน้ ดงันี ้

  

https://etax.mof.go.th/
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ตัวอย่างที่ 1: กลุม่บรษิัทขา้มชาติที่มีบริษัทล าดบัสงูสดุ (UPE) หรือบรษิัทตวัแทน (SPE) ตัง้อยู่ในประเทศไทย 

และมีรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากรายไดร้วมของกลุ่มบริษัทส าหรบัรอบระยะ 

เวลาบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ไม่นอ้ยกว่า 28,000 ลา้นบาท บรษิัทล าดบัสงูสดุ (UPE) หรือบรษิัทตวัแทน 

(SPE) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจะตอ้งน าส่งรายงานขอ้มูลรายประเทศ (CbCR) ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ต่อกรมสรรพากรไทยภายใน 31 ธันวาคม 2565 

ตัวอย่างที่ 2: กลุ่มบริษัทขา้มชาติที่มีบริษัทล าดับสูงสุด (UPE) ตัง้อยู่นอกประเทศไทย และมีรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากรายไดร้วมของกลุ่มบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด 31 

ธันวาคม 2563 ไม่นอ้ยกว่า 28,000 ลา้นบาท และเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งเป็นจริง (ตามที่กล่าวไปขา้งตน้) บริษัท

ในประเทศไทยจะตอ้งน าสง่รายงานขอ้มลูรายประเทศ (CbCR) ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 

2564 ต่อกรมสรรพากรไทยภายใน 60 วนันบัจากที่ไดร้บัหนงัสือแจง้จากกรมสรรพากรไทย 

นอกจากนีป้ระกาศฯฉบบัที่ 419 ยังไดใ้หร้ายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับช่องทางการยื่นและแจง้กรมสรรพากร

เก่ียวกบัรายงานขอ้มลูรายประเทศ (CbCR) เราแนะน าว่ากลุม่บริษัทขา้มชาติที่มีคณุสมบติัตรงตามเกณฑค์วร

ทบทวนและบริหารจดัการการจดัเตรียมและการน าส่ง CbCR และ/หรือการแจง้ต่อกรมสรรพากร เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของประเทศไทย 

กรุณาติดต่อเราหากคุณมีค าถามหรือขอ้สงสยั ทางทีม Transfer Pricing ของเราที่ PKF ประเทศไทยยินดีให้

ความช่วยเหลือ 

Steve Wilson 
International Tax Partner 
+66 (0) 88 784 8680 
steve.wilson@pkf.com  

ฐิตยากร ถิราติ 
Associate Director, Transfer Pricing 
+66 (0) 86 545 2990 
thitayakorn.t@pkf.com  
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