เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๗๗)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเวนภาษีเงินได
ของบริษัทซึง่ ประกอบกิจการบริษัทการคาระหวางประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ (๓) และ (๔) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการลดอั ต ราและยกเว น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๕๘๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว นภาษี เงินได
ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการบริษัทการคาระหวางประเทศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน (๔) ของขอ ๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ ๒๕๓) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเวนภาษีเงินได
ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการบริษัทการคาระหวางประเทศ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“(๔) เปนผูไดรับใบอนุญาตทํางานคนตางดาวระดับฝมือหรือชํานาญการจากกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน หรือไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของขอ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๕๓) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตรา
และยกเว น ภาษี เ งิ น ได ของบริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบกิ จ การบริ ษั ท การค า ระหว า งประเทศ ลงวั น ที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) กรอกคํ า ขออนุ มั ติ ต ามแบบ ส.ญ.ค.๑ และให ส ง ผ า นระบบเครื อ ข า ย
อิ น เทอร เ น็ ต ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ก ร ม ส ร ร พ า ก ร http://www.rd.go.th พ ร อ ม แ น บ ไ ฟ ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ อกสารประกอบการพิจารณาตามขอ ๔ (๑) ในรูปแบบของ PDF File และขอ ๔ (๒)
ในรูปแบบของ XML File
(๒) พิมพคําขออนุมัติตามแบบ ส.ญ.ค. ๑ ออกจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
พรอมลงลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถามี) และใหยื่นตอ
อธิบดีกรมสรรพากร ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร ภายใน ๕ วันทําการนับแต
วันถัดจากวันที่สงคําขออนุมัติผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต”
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข อ ๖ ของประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๒๕๓) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตรา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๐ ง

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

และยกเว น ภาษี เ งิ น ได ของบริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบกิ จ การบริ ษั ท การค า ระหว า งประเทศ ลงวั น ที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทดําเนินการดังนี้
(๑) กรอกคําขอแจง เปลี่ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค. ๑.๑ และใหสงผานระบบเครือขา ย
อินเทอรเน็ต ทางเว็บ ไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th พรอมแนบไฟลอิเล็กทรอนิกส
เอกสารแนบทายแบบ ส.ญ.ค. ๑.๑ ในรูปแบบของ XML File ทั้งนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่มีนัยสําคัญ
ใหแนบไฟลอิเล็กทรอนิกสของแผนธุรกิจในรูปแบบของ PDF File พรอมการยื่นคําขอแจงเปลี่ยนแปลงดวย
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง แตตองไมเกินกวาวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๒) พิมพคําขอแจงเปลี่ยนแปลงตามแบบ ส.ญ.ค. ๑.๑ ออกจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
พรอมลงลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันและประทับตรานิติบุคคล (ถามี) และใหยื่นตอ
อธิบดีกรมสรรพากร ณ สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร ภายใน ๕ วันทําการนับแต
วันถัดจากวันที่สงคําขอแจงเปลี่ยนแปลงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต”
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ที่ลงในประกาศนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

คำขออนุมตั เิ ป็นสำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
หรือบริษทั การค้าระหว่างประเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 หรือพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558

ส.ญ.ค.1

ยืน่ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร
(ผ่านผูอ้ ำนวยการสำนัก
บริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่)

1. ชือ่ บริษทั ผูข้ ออนุมตั .ิ ............................................................................................................................................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล  
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่: อาคาร.....................................................................................................ห้องเลขที.่ .............................ชั้นที.่ ............หมู่บ้าน................................................................
เลขที.่ ................................................หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย.................................................................................ถนน.................................................................................................................
ตำบล/แขวง........................................................................................อำเภอ/เขต..................................................................................จังหวัด.................................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์.................................................................................................................................โทรสาร..............................................................................
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.................................................................................................................................................................

2. การขออนุมตั /ิ ขอยกเลิก

สถานะการประกอบกิจการปัจจุบนั
เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
เป็นศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ (IPC)
สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)
ไม่เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ (IPC) สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
		 หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)
2.1 ขออนุมตั เิ ป็นสำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ)
ขออนุมัตคิ รัง้ แรก
ขออนุมัตเิ พิม่ /ลดประเภทกิจการของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ครั้งที่ ........
โดยประกอบกิจการดังนี้			
เพิ่ม
ลด
การให้บริการด้านบริหาร ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน
การบริหารเงิน			
การเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ			
2.2 ขออนุมตั เิ ป็นบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC)
2.3 ขอยกเลิก (มีผลตั้งแต่วันที่อธิบดีอนุมัติให้เป็น IHQ หรือ ITC)
เป็นสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (ROH)
เป็นศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพือ่ การผลิตระหว่างประเทศ (IPC)
เป็นบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC) (เฉพาะกรณีเปลี่ยนจากบริษัทการค้าระหว่างประเทศเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ)

3. รอบระยะเวลาบัญชีแรกทีข่ อใช้สทิ ธิยกเว้นและลดอัตราภาษี

รอบระยะเวลาบัญชีปกติของบริษัทเริ่มวันที.่ ............. เดือน.............................................. ถึงวันที.่ ............. เดือน..............................................
3.1 นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
3.2 รอบระยะเวลาบัญชีวันที.่ ............. เดือน............................................ พ.ศ. ................. ถึงวันที.่ ............. เดือน........................................... พ.ศ. .................

4. รายละเอียดเกีย่ วกับการประกอบกิจการ
4.1 สำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) โดยแนบแผนธุรกิจ จำนวน ................... หน้า (รวมปก)
4.2 บริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC) โดยแนบแผนธุรกิจ จำนวน ................... หน้า (รวมปก)
5. รายละเอียดเกีย่ วกับการประกอบกิจการอืน่ ๆ ของผูข้ ออนุมตั ิ

มีการประกอบกิจการอื่นนอกจากสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)
มีเฉพาะกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non - BOI)
มีเฉพาะกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
มีทั้งกิจการที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI และ Non - BOI)
ไม่มีการประกอบกิจการอื่นนอกจากสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)

6. จำนวนวิสาหกิจในเครือทีต่ ง้ั ตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) .............................แห่ง พร้อมแนบรายละเอียด
7. จำนวนวิสาหกิจในเครือทีต่ ง้ั ตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) .............................แห่ง พร้อมแนบรายละเอียด
สำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) จะได้รับสิทธิยกเว้นและลดอัตราภาษีเมื่อมีการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศหรือสาขาในต่างประเทศของวิสาหกิจในเครืออย่างน้อย 1 ประเทศ

8. จำนวนคนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) หรือบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษี
.............................

คน พร้อมแนบรายละเอียดคนต่างด้าว

9. การนำส่งเอกสารแนบ

แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมการกรอกคำขอดังนี้
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจพร้อมการยืน่ คำขอ
แผนธุรกิจ		 (เฉพาะกรณีมีขนาดเกิน 2 MB)
รายละเอียดของวิสาหกิจในเครือในประเทศไทย
รายละเอียดของวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ
รายละเอียดคนต่างด้าว			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นเปนรายการทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ทกุ ประการ

      

ลงชือ่ .........................................................................................กรรมการผูจ้ ดั การ
       (........................................................................................) ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
วันที.่ .............................................................................................

ให้ยื่นคำขอภายในวันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ............... ในเวลาทำการ

แนบทาย ส.ญ.ค. 1
รายละเอียดคนตางดาวที่ขอใชสิทธิลดอัตราภาษี
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ

วัน เดือน ปเกิด

ตําแหนง

เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร

เลขที่ใบอนุญาต
ทํางานในประเทศไทย

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันเดือนปที่เริ่มทํางาน
ประจํา IHQ หรือ ITC

ระยะเวลาการจางงานของ
IHQ
หรือ ITC ตามสัญญาจาง

เงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ จากการ
จางงานตามสัญญาจางในปแรก (รวม
ตอเดือน)

คำขอแจ้งเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของ
สำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศหรือบริษทั การค้าระหว่างประเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 หรือพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558

ส.ญ.ค.1.1

ยืน่ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร
(ผ่านผูอ้ ำนวยการสำนัก
บริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่)

1. ชือ่ บริษทั ผูข้ อแจ้งเปลีย่ นแปลง.....................................................................................................................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล  
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่: อาคาร.....................................................................................................ห้องเลขที.่ .............................ชั้นที.่ ............หมู่บ้าน................................................................
เลขที.่ ................................................หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย.................................................................................ถนน..................................................................................................................
ตำบล/แขวง........................................................................................อำเภอ/เขต..................................................................................จังหวัด.................................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์.................................................................................................................................โทรสาร...............................................................................
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.................................................................................................................................................................
2. สถานะ
2.1 ได้รบั อนุมตั เิ ป็นสำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ)
			 เมื่อวันที.่ ............. เดือน............................................ พ.ศ. ................. และ
		
ได้แจ้งเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของ
สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
สำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) ครัง้ สุดท้าย
เมื่อวันที.่ ............. เดือน............................................ พ.ศ. .................
2.2 ได้รบั อนุมตั เิ ป็นบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC) เมื่อวันที.่ ............. เดือน............................................ พ.ศ. ................. และ
		
ได้แจ้งเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ครัง้ สุดท้าย
เมื่อวันที.่ ............. เดือน............................................ พ.ศ. .................

3. ขอแจ้งเปลีย่ นแปลงรายละเอียดดังนี้
3.1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการและแผนธุรกิจของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) หรือ

			 บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)
พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจใหม่ จำนวน .................. หน้า (รวมปก)
พร้อมส่งไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจใหม่ (เฉพาะกรณีมขี นาดเกิน 2 MB) จำนวน .................. หน้า (รวมปก)
3.2 ยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) จำนวน .................. แห่ง
			 พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ขอยกเลิก
3.3 เพิ่มรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งตามกฎหมายไทยของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) จำนวน .................. แห่ง
			 พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ขอเพิ่ม
3.4 ยกเลิกรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) จำนวน .................. แห่ง
			 พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ขอยกเลิก
3.5 เพิ่มรายชื่อวิสาหกิจในเครือที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) จำนวน .................. แห่ง
			 พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายละเอียดวิสาหกิจในเครือที่ขอเพิ่ม					
3.6 ยกเลิกรายชื่อคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษี .................. คน พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายละเอียดคนต่างด้าวที่ขอยกเลิก
3.7 เพิ่มรายชื่อคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษี .................. คน พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของรายละเอียดคนต่างด้าวที่ขอเพิ่ม
3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารจำนวน .......................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นเปนรายการทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ทกุ ประการ

      

ลงชือ่ .........................................................................................กรรมการผูจ้ ดั การ
       (........................................................................................) ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
วันที.่ ..............................................................................................

รายการ

แนบทาย ส.ญ.ค. 1.1
รายละเอียดคนตางดาวที่ขอใชสิทธิลดอัตราภาษีที่ขอเพิ่ม
ลําดับที่ คํานําหนา

ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ

วัน เดือน ปเกิด

ตําแหนง

เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร

เลขที่ใบอนุญาตทํางาน
ในประเทศไทย

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันเดือนปที่เริ่มทํางาน ระยะเวลาการจางงานของ IHQ
ประจํา IHQ หรือ ITC
หรือ ITC ตามสัญญาจาง

เงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ จาก
การจางงานตามสัญญาจางในปแรก
(รวมตอเดือน)

แนบทาย ส.ญ.ค. 1.1
รายละเอียดคนตางดาวที่ขอใชสิทธิลดอัตราภาษีที่ขอยกเลิก
ลําดับที่

คํานําหนา

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เลขที่ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย

เลขที่หนังสือเดินทาง

แบบแสดงรายละเอียดการใชสิทธิยกเวนภาษี
ของบริษัทการคาระหวางประเทศ
เงินปนผลที่จายใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย

ลําดับที่

วัน/เดือน/ป
ที่จาย

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับเงินปนผล
จํานวนเงิน
เลขทะเบียนนิติบุคคลหรือ
ประเทศที่
(บาท)
ชื่อ
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
จดทะเบียน
ในประเทศที่จดทะเบียน

