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ประมวลรษัฎากรเก่ียวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) 

นายสาโรช ทองประคำ 

บทนำ 

การปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ไดมีการบัญญัติแตเดิมไว 

ตามมาตราตางๆ ของประมวลรัษฎากร แตเน่ืองจากบทบัญญัติของกฎหมายยังขาดความชัดเจน ไมครอบคลุม 

การแกไขปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ตลอดจนกฎหมายยังขาดความเปนสากลที่ทันสมัยกรมสรรพากรจึงไดศึกษา

และปรับปรุงกฎหมายภาษีเพ่ือแกไขปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีจากการกำหนดราคาโอนมาอยางตอเน่ืองตาม

แนวทางของ OECD และกฎหมายภาษีของตางประเทศ บทความน้ีมุงอธิบายเรื่องกฎหมายภาษีของไทยเกี่ยวกับ

การกำหนดราคาโอนโดยแบงออกเปน 3 ชวงระยะเวลา คือ (1) กฎหมายภาษีเดิมเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี

กอนป 2545 (2) การออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน 

นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาโอนใหเปนไปตามราคาตลาด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 และ (3) การตรา

กฎหมายเปนพรบ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ทั้งน้ี ผูเขียนจะได

อธิบายความเปนมาของกฎหมายตามลำดับของเหตุการณ หลักการจัดเก็บภาษีและประมวลรัษฎากร เพ่ือทำให 

ผูศึกษามีความเขาใจกฎหมายภาษีของไทยเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนมากขึ้น 
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1. กฎหมายภาษีเดิมเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีกอนป 2545 

ประมวลรัษฎากรแตเดิมมีบทบัญญัติเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการกำหนดราคาโอนและการหนี

ภาษีกำหนดไวแลว ซึ่งเปนมาตรการปองกันทั้งดานรายไดและรายจาย โดยมาตรการปองกันดานรายไดกำหนดไว

ตามมาตรา 65ทวิ(4) และมาตรา 70ตรี สวนมาตรการปองกันดานรายจายกำหนดไวตามมาตรา 65ทวิ(7) มาตรา 

65ตรี(13) มาตรา 65ตรี(14) และมาตรา 65ตรี(15) และบทบัญญัติเหลาน้ียังใชบังคับจนถึงปจจุบัน 

 

1.1 มาตรการปองกันดานรายได 

 มาตรา 65ทวิ(4) กำหนดวา “ ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน โดยไมมีคาตอบแทน 

คาบริการ หรือดอกเบ้ีย หรือมีคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบ้ียต่ำกวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร  

เจาพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบ้ียน้ัน ตามราคาตลาดในวันที่โอน 

ใหบริการหรือใหกูยืมเงิน” กฎหมายใหอำนาจเจาพนักงานประเมินตีราคาทรัพยสินทีบ่ริษัทโอนไป (รวมถึงการขาย

สินคา)เพ่ิมขึ้นได ถาโอนไปโดยไมมีคาตอบแทนหรือมีคาตอบแทนต่ำกวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร รวมทั้ง

บริษัทที่ประกอบการใหบริการหรือใหกูยืมเงิน แตไมคิดคาบริการหรือดอกเบ้ีย หรือคิดคาบริการหรือดอกเบ้ียต่ำ

กวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควรเชนเดียวกัน เชน บริษัทโอนเครื่องจักรเกาใหแกบริษัทอ่ืนโดยไมคิด

คาตอบแทน โรงแรมใหบริการหองพักฟรีแกกรรมการ บริษัทใหบริษัทในเครือกูยืมเงินโดยไมคิดดอกเบ้ีย เปนตน 

เจาพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินคาตอบแทนน้ันตามราคาตลาดไดเพ่ือเปนการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีน่ันเอง 

 มาตรา 70ตรี กำหนดวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด สงสินคาออกไปตางประเทศใหแกหรือ

ตามคำสั่งของสำนักงานใหญ สาขา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจางหรือ

ลูกจาง ใหถือวาการที่ไดสงสินคาไปน้ันเปนการขายในประเทศไทยดวย และใหถือราคาสินคาตามราคาตลาด 

ในวันที่สงไปเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่สงไปน้ัน.....” บทบัญญัติมาตรา 70ตรีกำหนดใหถือวา การสงสินคา 

ออกไปตางประเทศโดยมิใชเพ่ือการขาย (consignment)  แตสงไปใหแกหรือตามคำสั่งของสำนักงานใหญ สาขา บริษัท 

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจาง หรือลูกจาง กฎหมายใหถือวาเปนการขาย

สินคาในประเทศไทย ดังน้ัน บริษัทจะตองแสดงรายการขายสินคาเปนเงินไดเพ่ือคำนวณเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

ตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดดวย แมวาจะมิใชการขายสินคาโดยแทจริงก็ตาม 
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1.2 มาตรการปองกันดานรายจาย 

 มาตรา 65ทวิ(7) กำหนดวา “การคำนวณราคาทุนของสินคาที่สงเขามาจากตางประเทศน้ัน  

เจาพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินโดยเทียบกับราคาทุนของสินคาประเภทและชนิดเดียวกันที่สงเขาไป 

ในประเทศอ่ืนได” กฎหมายใหอำนาจเจาพนักงานประเมินกำหนดราคาทุนของสินคาที่สงเขามาจำหนาย 

ในประเทศไทย โดยเทียบเคียงราคาสินคาประเภทและชนิดเดียวกันที่สงเขาไปจำหนายในประเทศอ่ืนๆ ไดเพ่ือปองกัน 

มิใหบริษัทกำหนดราคาทุนของสินคาสูงเกินกวาความเปนจริง ซึ่งทำใหบริษัทมีกำไรสุทธิลดลงและเสียภาษีนอยลง 

 มาตรา 65ตร ีกำหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับคาใชจายที่มิใหถือเปนรายจายในการคำนวณกำไรสุทธิเพ่ือเสีย

ภาษี เหตุผลประการหน่ึงที่กฎหมายกำหนดขอบเขตจำกัดรายจายไวเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี ตัวอยาง

บทบัญญัติตามมาตรา 65ตรี(13) และมาตรา 65ตรี(14) เชน บริษัทนำรายจายที่ไมเก่ียวกับกิจการมาถือเปน

รายจายเพ่ือใหกำไรสุทธิลดลงหรือมีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทเสียภาษีนอยกวาความเปนจริงหรือไมตองเสีย

ภาษี เปนตน 

 มาตรา 65ตรี(13) กำหนดวา “รายจายซึ่งมใิชรายจายเพ่ือหากำไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ” 

 มาตรา 65ตรี(14) กำหนดวา “รายจายซึ่งมใิชรายจายเพ่ือกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ” 

 มาตรา 65ตรี(15) กำหนดวา “คาซื้อทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพยสินในสวน

ที่เกินปกติ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร” เง่ือนไขขอน้ีกำหนดปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี กรณีบริษัทซื้อสินคาในราคา

สูงเกินปกติซึ่งจะทำใหตนทุนสูงและกำไรนอยลง และรวมถึงรายจายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพยสินดวย หากวา

มีการจายเกินปกติโดยไมมีเหตุผลอันสมควรแลวถือเปนรายจายไมได ทั้งน้ี บทบัญญัติมาตรา 65ตรี(15) ยังไมครอบคลุม 

ถึงกรณีบริษัทมีรายจายคาบริการและคาดอกเบ้ียที่สูงเกินสมควร 

 ประเด็นปญหาวา “ราคาตลาด” ตามกฎหมายมาตรา 65ทวิ และมาตรา 65ตรี หมายความวาอยางไร 

ประมวลรัษฎากรไมไดกำหนดนิยามไว ทั้งน้ี ป 2545 กรมสรรพากรจึงไดวางแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร 

ที่ ป.113/2545 เพ่ืออธิบายเก่ียวกับราคาตลาด โดยนำเรื่องภาษีเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนซึ่งเปนแนวทางของ 

OECD และกฎหมายภาษีของตางประเทศมาใชกำหนดแนวทางปฏิบัติดังกลาว  
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2. คำสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.113/2545 

กรมสรรพากรไดออกคำสั่งกรมสรรพากรที่  ป.113/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือ 

หางหุนสวนนิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาโอนใหเปนไปตามราคาตลาด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 เพ่ือกำหนด

แนวทางปฏิบัติของเจาพนักงานสรรพากรในการตรวจสอบภาษีเงินไดของบริษัท คำสั่งกรมสรรพากรดังกลาวทำให

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการกำหนดราคาโอนมีแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยใหความหมายของคำวา “ราคาตลาด” ตามหลักการราคาที่คูสัญญาซึ่งเปนอิสระตอกัน

พึงกระทำโดยสุจริต (Arm’s Length Principle) และวิธีคำนวณราคาเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาดตามวิธีการกำหนด

ราคาโอน (Transfer Pricing Methods) ซึ่งคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 มีสาระสำคัญดังน้ี 

ขอ 1 การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษเีงินได  

 ในขอแรกเปนหลักการทั่ วไปในเรื่องการคำนวณกำไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี เงินไดของบริษัท 

ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายของตางประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทยตามมาตรา 66 และมาตรา 76ทวิ  

ซึ่งการคำนวณรายไดและรายจายใหใชเกณฑสิทธิตามมาตรา 65 โดยนำรายไดจากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการ 

ที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเง่ือนไขที่ระบุไวในมาตรา 65ทวิ และมาตรา 65ตรี  

ขอ 2 การประเมินรายไดหรอืรายจายใหเปนไปตามราคาตลาด  

 กรณีบริษัทกระทำธุรกรรมกับคูสัญญาของตนโดยไมมีรายไดตอบแทนหรือมีรายไดตอบแทนต่ำกวา

ราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานประเมินทำการประเมินรายไดใหเปนไปตามราคาตลาด ซึ่งเปน

การควบคุมดานรายไดของกิจการเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการกำหนดราคาโอนตามมาตรา 65ทวิ(4) หรือ

มาตรา 70ตรี  

 กรณีบริษัทกระทำธุรกรรมกับคูสัญญาของตนโดยมีรายจายสูงกวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุ 

อันสมควร ใหเจาพนักงานประเมินทำการประเมินรายจายใหเปนไปตามราคาตลาด ซึ่งเปนการควบคุมดานรายจาย

ของกิจการเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการกำหนดราคาโอนตามมาตรา 65ทวิ(7) มาตรา 65ตรี(13)(14) และ (15)  

 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ไดใหความหมายของคำวา “ราคาตลาด” ตามหลักการราคาที่

คูสัญญาซึ่งเปนอิสระตอกันพึงกระทำโดยสุจริต และมีความหมายเชนเดียวกับคำวา “มูลคายุติธรรม” ตามคำนิยาม

ขอ 6 (เดิม) ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  
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 ขอ 3 วิธีคำนวณราคาเพื่อใหไดมาซึ่งราคาตลาด 

 วิธีคำนวณราคาเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาดตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ไดกำหนดไว 4 วิธีการ ดังน้ี 

 (1) วิธีเปรียบเทียบกับราคาที่มิไดมีการควบคุม (Comparable Uncontrolled Price Method : 

CUP) 

 (2) วิธีราคาขายตอ (Resale Price Method : RP) 

 (3) วิธีราคาทุนบวกกำไรสวนเพ่ิม (Cost Plus Method : CP) 

 (4) วิธีอ่ืน (Other Methods) 

 วิธีคำนวณราคาเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาดทั้ง 4 วิธี จะสอดคลองกับวิธีการกำหนดราคาที่ใชในการ

ทดสอบราคาตลาดที่ OECD กำหนดไว ณ ขณะที่ไดมีการออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 คือ OECD 

Transfer Pricing Guideline 1995 และสอดคลองกับเรื่องการคำนวณราคาสำหรับรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ตามขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 และขอ 13 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เดิม ทั้งน้ี 

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 มิไดกำหนดใหเลือกวิธีคำนวณราคาเรียงตามลำดับ ดังน้ัน จึงอาจเลือกวิธีใด 

วิธีหน่ึงซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด (The Best Method) เปนวิธีคำนวณราคาเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาดก็ได  

 นอกจากวิธีคำนวณเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาด 3 วิธีแรกซึ่งเปน Traditional Method แลว คำสั่ง

กรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ไดเปดกวางโดยกำหนดวิธีอ่ืน (Other Methods) ในการคำนวณราคาเพ่ือใหไดมา

ซึ่งราคาตลาดดวย โดยมีเง่ือนไขวาจะตองเปนวิธีที่ไดรับรองโดยสากลและมีความเหมาะสมตามสภาพขอเท็จจริง

ในทางการคา เชน Transactional Profit Method ซึ่งแยกออกเปน 2 วิธีหลัก คือ Profit Split Method : PS 

และ Transactional Net Margin Method : TNMM เปนตน 

 ขอ 4 เอกสารที่ควรจัดทำเพือ่พิสูจนการไดมาซึ่งราคาตลาด 

 ในการตรวจสอบภาษีอากรของเจาพนักงานประเมินสำหรับวิธีคำนวณเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาด  

เจาพนักงานประเมินจะพิจารณาเอกสารหลักฐานที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดจัดทำขึ้นดังตอไปน้ี 

 (1) เอกสารแสดงโครงสรางและความสัมพันธของกิจการในกลุมเดียวกัน รวมทั้งโครงสรางและ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจของแตละกิจการ 

(2) งบประมาณ แผนงานทางธุรกิจ และประมาณการทางการเงิน 

 (3) เอกสารแสดงกลยุทธทางธุรกิจของผูเสียภาษี และเหตุผลในการใชกลยุทธดังกลาว 

 (4) เอกสารแสดงยอดขาย ผลประกอบการของผูเสียภาษี และลักษณะของธุรกรรมที่ทำกับกิจการ

ในกลุมเดียวกนั 

 (5) เอกสารแสดงเหตุผลในการจัดทำธุรกรรมระหวางประเทศที่ทำกับกิจการในกลุมเดียวกัน 
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 (6) นโยบายการกำหนดราคา ความสามารถในการทำกำไรของแตละผลิตภัณฑและขอมูลทาง

การตลาด รวมทั้งสวนแบงกำไรของแตละกิจการ โดยตองคำนึงถึงหนาที่งาน ทรัพยสิน และ

ความเสีย่งของแตละกิจการที่เกี่ยวของ 

 (7) เอกสารแสดงเหตุผลในการเลือกวิธีกำหนดราคา 

 (8) กรณีที่อาจเลือกวิธีกำหนดราคาไดหลายวิธี ใหมีเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากวิธีตาม (7) และเหตุผลที่ไมเลอืกวิธีดังกลาว โดยตองเปนเอกสารที่จัดทำขึน้ 

ในขณะเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกวิธีตาม (7) 

 (9) เอกสารที่ใชเปนหลักฐานแสดงหลักการพ้ืนฐานและทาทีในการเจรจาของผูเสียภาษีสำหรับ

ธุรกรรมที่ทำกบักิจการในกลุมเดียวกัน 

 (10) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการกำหนดราคา (ถามี) 

 โดยเอกสารทั้ง 10 รายการขางตนมีรายการเชนเดียวกับการจัดทำเอกสารตาม Taxation Ruling 

TR 98/11 ของ Australian Taxation office : ATO  เมื่อพิจารณาเอกสารทั้ง 10 รายการอาจแยกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ 

กลุมแรกจะเปนเอกสารที่ใหภาพรวมของกิจการขามชาติ โดยแสดงโครงสราง ความสัมพันธของกิจการในกลุม

เดียวกัน และลักษณะการประกอบธุรกิจ สวนกลุมหลังจะเปนเอกสารที่แสดงเหตุผลในการเลือกวิธีกำหนดราคา 

ทั้งน้ี เอกสารทั้ง 10 รายการดังกลาวบริษัทควรไดจัดทำขึ้นจริงในแตละขั้นตอนของการกระทำธุรกรรมและ 

เก็บรักษาไว ณ สำนักงานของบริษัทเพ่ือใชพิสูจนวิธีคำนวณการไดมาซึ่งราคาตลาด ทั้งน้ี การจัดทำเอกสาร

หลักฐานของบริษัทไมจำเปนตองทำเอกสารใหครบทั้ง 10 รายการก็ได เพียงแตเอกสารมีรายละเอียดเพ่ือพิสูจนวา 

วิธีคำนวณเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาดเปนวิธีที่เหมาะสมถกูตองก็เพียงพอแลว 

ขอ 5 ขอตกลงการกำหนดราคาเปนการลวงหนา 

 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ไดกำหนดหลักการเรื่อง การจัดทำขอตกลงการกำหนดราคา

เปนการลวงหนา (Advance Pricing Arrangements) ทั้งน้ี เพ่ือจะลดความเสี่ยงจากการใชดุลพินิจของเจาพนักงาน

สรรพากรและขอโตแยงของบริษัทผูเสียภาษีในเรื่องการกำหนดราคาโอนและวิธีคำนวณเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาด 

 ขอตกลงการกำหนดราคาเปนการลวงหนาเปนขอตกลงที่บริษัททำไวเปนการลวงหนากับกรมสรรพากร 

เพ่ือกำหนดเง่ือนไขและวิธีคำนวณเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาดที่เหมาะสมสำหรับการกระทำธุรกรรมหรือรายการคา

ใดที่เกี่ยวของกับการกำหนดราคาโอน โดยใหบริษัทที่ประสงคจะทำขอตกลงดังกลาวย่ืนคำขอจัดทำขอตกลง 

การกำหนดราคาเปนหนังสือพรอมเอกสารที่เกี่ยวของตออธิบดีกรมสรรพากร เพ่ือเขาสูกระบวนการจัดทำขอตกลง

การกำหนดราคาเปนการลวงหนาตอไป ทั้งน้ี หนังสือคำขอและเอกสารที่ย่ืนควรมีขอมูล ดังน้ี 
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 - ขอเสนอวิธีคำนวณเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาตลาด 

 - เหตุผลสนับสนุนในวิธีคำนวณที่เลือก 

 - เง่ือนไขที่จะใชกำหนดไวในขอตกลงการกำหนดราคา 

 - ระยะเวลาทีจ่ะปฏิบัติตามขอตกลงการกำหนดราคา 

 

 ขอสังเกต เน่ืองจากคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เปนเพียงแนวทางปฏิบัติของเจาพนักงาน

สรรพากรในการตรวจสอบภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมมีสถานะเปนกฎหมาย จึงขาดสภาพบังคับใชทางกฎหมายและ

บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรยังไมครอบคลุมการแกไขปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี เชน กรณีบริษัทมีรายจาย

คาบริการหรือคาดอกเบ้ียที่สูงเกินปกติ เปนตน ประกอบกับประมวลรัษฎากรตามมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65ตรี 

ใหอำนาจแกเจาพนักงานประเมินเฉพาะการปรับปรุงรายไดเพ่ิมขึ้นและรายจายลดลงขางเดียวเทาน้ัน แตไมได 

ใหอำนาจแกเจาพนักงานประเมินในการปรับปรุงรายไดลดลงและรายจายเพ่ิมขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความไมเปนธรรม 

ในระบบภาษี จึงเห็นไดวาประมวลรัษฎากรยังขาดความเปนสากลที่ทันสมัยเก่ียวกับภาษีสำหรับการกำหนดราคา

โอน เชน การปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัทที่มีความสัมพันธกันทั้ง 2 ขาง หรือการจัดทำขอตกลงการ

กำหนดราคาเปนการลวงหนา เปนตน ดังน้ัน กรมสรรพากรจึงไดศึกษาปญหาและเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากรเพ่ือใหกฎหมายภาษีไทยเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนมีสภาพบังคับใชเปนกฎหมายและเปน 

ที่ยอมรับของนานาประเทศ 
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3. กฎหมายภาษีปจจุบนัเก่ียวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) 

3.1 พรบ.แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) และกฎหมายลำดับรอง 

 กรมสรรพากรไดออกกฎหมายภาษีเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน  โดยตราพรบ.แกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ใหใชบังคับสำหรับ

รอบบัญชีเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป เจตนารมณของการออกกฎหมายเพ่ือปองกันและแกไขปญหา

การถายโอนกำไร (Profit Shifting) ระหวางบริษัทเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance)  ซึ่งกลุมบริษัทที่มี

ความสัมพันธกันจะใชการถายโอนกำไรและภาระดานภาษีจากหนวยภาษีที่เสียภาษีจำนวนมากไปยังหนวยภาษีที่

เสียภาษีนอยกวา ทำใหตนทุนดานภาษีโดยรวมของกลุมบริษัทที่มีความสัมพันธกันลดลงและจำนวนภาษีที่จัดเก็บ

โดยกรมสรรพากรลดลงเชนเดียวกัน  ทั้งน้ี กฎหมายดังกลาวไดกำหนดหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล

ใหสอดคลองกับหลักการของ OECD Transfer Pricing Guideline 2017 โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรใน  

3 มาตรา ดังน้ี 

 มาตรา 35ตรี กำหนดโทษทางอาญา 

 มาตรา 71ทวิ เจาพนักงานประเมินมีอำนาจปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัท 

 มาตรา 71ตรี เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน 

 มาตรา 35ตรี กำหนดโทษทางอาญากรณีบริษัทที่มีความสัมพันธกันไมย่ืนเอกสารภายในกำหนดเวลา 

หรือแสดงขอมูลไมถูกตองครบถวนโดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 

 มาตรา 71ทวิ บทบัญญัติมาตรา 71ทวิ ว.1 กำหนดวา กรณีบริษัทที่มีความสัมพันธกัน (Associated 

Enterprises) กระทำธุรกรรมที่ถูกควบคุม (Controlled Transaction) ซึ่งมีขอตกลงแตกตางไปจากธุรกรรมที่ 

ไมถูกควบคุมหากบริษัทไดดำเนินการโดยอิสระ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมีการถายโอนกำไร กฎหมายใหเจาพนักงาน

ประเมินมีอำนาจปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัท (Adjustment) ใหเปนไปตามหลักการราคาที่คูสัญญา 

ซึ่งเปนอิสระตอกันพึงกระทำโดยสุจริต (Arm’s Length Principle) ทั้งน้ี การปรับปรุงรายไดและรายจายและ

วิธีการกำหนดราคาจะเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในกฎกระทรวง ฉบับที่ 369 (พ.ศ.2563) และประกาศ

อธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการปรับปรุงรายไดและรายจาย

ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

 บทบัญญัติมาตรา 71ทวิ ว.2 กำหนดความหมายของคำวาบริษัทที่มีความสัมพันธกันจากความสัมพันธ 

ในดานทุน (Capital) เพียงอยางเดียว โดยพิจารณาจากสัดสวนการถือหุนระหวางกันไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนทั้งหมด 

แตไดใหอำนาจแกกรมสรรพากรในการกำหนดความสัมพันธทางดานทุน การจัดการ และการควบคุมเพ่ิมเติมได

โดยออกเปนกฎกระทรวง  
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 บทบัญญัติมาตรา 71ทวิ ว.3 กำหนดขยายระยะเวลาใหบริษัทมีสิทธิย่ืนคำรองขอคืนภาษีภายใน 3 ป

นับแตวันสุดทายของกำหนดเวลาย่ืนแบบเสียภาษีหรือภายใน 60 วันนับแตไดรับแจงการปรับปรุงเปนหนังสือ  

ซึ่งเปนการแกไขปญหาการปรับปรุงรายไดและรายจายโดยเจาพนักงานประเมินภายหลังพนกำหนดเวลาการยื่น 

คำรองขอคืนภาษีแลว เพ่ือสรางความเปนธรรมในระบบภาษีเพ่ิมขึ้น 

 มาตรา 71ตรี เปนเรื่องเอกสารเก่ียวกับการกำหนดราคาโอน โดยบทบัญญัติมาตรา 71ตรี ว.1 

กำหนดใหบริษัทที่มีความสัมพันธกันมีหนาที่ย่ืนแบบรายงานขอมูลประจำป (Disclosure Form) ภายใน 150 วัน

นับแตวันสิ้นรอบเวลาบัญชี โดยกรมสรรพากรไดกำหนดแบบและวิธีการย่ืนทางอิเล็กทรอนิกสไวตามประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข สำหรับการย่ืนแบบรายงานขอมูลของ

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกันและมูลคารวมของธุรกรรมระหวางกันในแตละรอบระยะเวลา

บัญชี ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

 บทบัญญัติมาตรา 71ตรี ว.2 กำหนดใหบริษัทที่มีความสัมพันธกันย่ืนเอกสารแสดงขอมูลที่จำเปน

สำหรับการวิเคราะหขอกำหนดของธุรกรรมระหวางบริษัทที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งเอกสารตางๆ อาจมีลักษณะเปน

ภาพรวมกิจการของกลุมบริษัทที่มีความสัมพันธกันน้ัน (Master File) หรืออาจมีลักษณะเปนรายละเอียด

เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผูมีหนาที่ยื่นเอกสารและธุรกรรมระหวางบริษัทที่มีความสัมพันธกันของผูย่ืนเอกสาร (Local 

File) โดยใหย่ืนเอกสารภายใน 180 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงความในการยื่นครั้งแรก และ 60 วันสำหรับ

การย่ืนครั้งตอ ๆ ไป เพ่ือเจาหนาที่สรรพากรตรวจสอบและวิเคราะหธุรกรรมที่ไดกระทำระหวางบริษัทที่มี

ความสัมพันธกัน ทั้งน้ี การกำหนดเอกสารแสดงขอมูลที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหของ Master File และ Local 

File จะเปนไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 บทบัญญัติมาตรา 71ตรี ว.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 370 (พ.ศ.2563) กำหนดยกเวนใหแกบริษัทที่มี

รายไดทางบัญชีไมเกิน 200 ลานบาท ไมตองย่ืนเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน 

 

3.2 การปรบัปรุงรายไดและรายจายของบริษัทที่มีความสัมพันธกัน 

 ประมวลรัษฎากร มาตรา 71ทวิ ว.1 กำหนดเรื่องการปรับปรุงรายไดและรายจายและวิธีการกำหนด

ราคาของบริษัทที่มีความสัมพันธกันซึ่งกระทำธุรกรรมที่ถูกควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 369 และประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) โดยมีประเด็นสำคัญตางๆ ดังน้ี
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 ขอ 1. ธุรกรรมที่ถูกควบคุม (Controlled Transaction)  

 เน่ืองจากธุรกรรมที่ถูกควบคุมจะถูกพิจารณาวาเปนธุรกรรมที่มีความเสี่ยงดานการกำหนด

ราคาโอน ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 369 ขอ 2 ไดกำหนดลักษณะของธุรกรรมที่ถูกควบคุมหมายถึง ธุรกรรมระหวาง

บริษัทที่มีความสัมพันธกันที่มีขอตกลงดานการพาณิชยหรือการเงินแตกตางไปจากธุรกรรมซึ่งบริษัทที่เปนอิสระ 

ตอกันพึงกระทำโดยสุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมีการถายโอนกำไร 

 เมื่อเจาพนักงานประเมินเห็นวาธุรกรรมดังกลาวไดมีการกำหนดผลตอบแทนในลักษณะที่เช่ือไดวา 

มีการถายโอนกำไรทำใหเสียภาษีนอยกวาที่พึงจะไดรับโดยเทียบกับธุรกรรมที่ไดดำเนินการโดยอิสระ (Transfer 

Pricing) เจาพนักงานประเมินมีอำนาจปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัทใหเปนไปตามราคาที่คูสัญญาซึ่งเปน

อิสระตอกันพึงกระทำโดยสุจริต ทั้งน้ี การปรับปรุงรายไดและรายจายและวิธีการกำหนดราคาจะเปนไปตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 369 และประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) 

 ขอ 2. การปรบัปรุงรายไดและรายจายและวิธีการกำหนดราคา 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 369 (พ.ศ.2563) ขอ 3 ไดกำหนดการใชขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือการ

ปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัท ดังน้ี ขอ 3 (1) กำหนดใหใชขอมูลภายใน (Internal) จากการทำธุรกรรมที่

เกิดขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทที่เปนอิสระตอกันกอน หากไมมีขอมูลภายในดังกลาว ขอ 3 (2)  จึงกำหนดใหใช

ขอมูลภายนอก (External) ซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมระหวางบริษัทที่เปนอิสระตอกัน ไมวาธุรกรรมน้ันจะทำ 

ในประเทศไทยหรือตางประเทศโดยบริษัทไทยหรือบริษัทตางประเทศ  

 ทั้งน้ี การปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัทเปนไปตามประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได 

(ฉบับที่ 400) ซึ่งกำหนดเปน 3 ขั้นตอน คือ 

 (1) การปรับปรุงรายไดและรายจายขั้นตน (Primary Adjustment) 

 (2) การปรับปรุงรายไดและรายจายขั้นที่สอง (Secondary Adjustment) 

 (3) การปรับปรุงรายไดและรายจายเพ่ือความสอดคลอง (Corresponding Adjustment) 

  2.1 การปรับปรุงรายไดและรายจายขั้นตน  

  กรณีบริษัทที่มีความสัมพันธกันกระทำธุรกรรมระหวางกัน โดยมีการกำหนดผลตอบแทน

สำหรับธุรกรรม (Financial Indicator) ที่ถูกควบคุมน้ันแตกตางจากธุรกรรมที่ไมถูกควบคุม ทำใหบริษัทเสียภาษี

นอยกวาที่พึงไดรับ ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) ขอ 2 กำหนดใหเจาพนักงานประเมินมีอำนาจ

ปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัทใหเปนไปตามราคาที่คูสัญญาซึ่งเปนอิสระตอกันพึงกระทำโดยสุจริต และ

ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) ขอ 1 ไดนิยามคำวา “ผลตอบแทนสำหรับธุรกรรม”  หมายความ

รวมถึง ตัวช้ีวัดทางการเงินซึ่งสัมพันธกับวิธีการกำหนดราคาที่เลือกใช ดังตอไปน้ี 
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  (1) ราคา สำหรับวิธีการเปรียบเทียบราคาที่มิไดถูกควบคุม 

  (2) อัตรากำไรจากการขายตอ สำหรับวิธีราคาขายตอ  

  (3) อัตรากำไรสวนเพ่ิมจากตนทุน สำหรับวิธีราคาทุนบวกกำไรสวนเพ่ิม  

  (4) อัตรากำไรสุทธิ สำหรับวิธีอัตรากำไรสุทธิที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกรรม  

  (5) สวนแบงกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับวิธีแบงสรรกำไรของธุรกรรม 

  ทั้งน้ี วิธีการกำหนดราคาที่คูสัญญาซึ่งเปนอิสระตอกันพึงกระทำโดยสุจริตเพ่ือใชในการ

ปรับปรงุรายไดและรายจายขั้นตนมหีลักเกณฑและเง่ือนไข ดังน้ี 

  2.1.1 หลักการเปรียบเทียบกันได (Comparability Analysis) ตามประกาศอธิบดีวา

ดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) ขอ 3 กำหนดใหธุรกรรมที่อาจเทียบเคียงกันไดตองไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสำคัญที่สงผลกระทบตอตัวช้ีวัดทางการเงิน โดยประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) ขอ 4 กำหนดให

นำปจจัย 5 ขอ (Five Factors) มาใชพิจารณาความสามารถในการเทียบเคียง คือ 

  (1) ขอตกลงตามสัญญาในการทำธุรกรรม (Contractual Term) 

  (2) หนาที่งานที่คูสญัญาแตละรายรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกรรมน้ัน 

โดยคำนึงถึงสินทรัพยที่ใชและความเสี่ยงที่รับ (Functional Analysis : FAR) 

  (3) ลักษณะของทรัพยสนิที่โอนหรือบรกิารทีท่ำ (Characteristic of Property & service) 

  (4) สถานการณทางเศรษฐกจิในขณะทีท่ำธุรกรรม (Economic Circumstances)  

  (5) กลยุทธทางธุรกิจซึ่งบริษัทที่มีความสมัพันธกันใชในการทำธุรกรรม (Business 

Strategy) 

  2.1.2 วิธีการกำหนดราคาที่ใชในการทดสอบราคาโอน ตามประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได 

(ฉบับที่ 400) ขอ 5 กำหนดใหพิจารณาเลือกใช “วิธีการกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด”  (The Most Appropriate 

Method) โดยมีวิธีการกำหนดราคาที่ไดรับการรับรองแลว (Transfer Pricing Methods) 5 วิธี ดังน้ี 

  (1) วิธีการเปรียบเทียบราคาที่มิไดถูกควบคมุ  

  (2) วิธีราคาขายตอ  

  (3) วิธีราคาทุนบวกกำไรสวนเพ่ิม  

  (4) วิธีอัตรากำไรสุทธิที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกรรม  

  (5) วิธีแบงสรรกำไรของธุรกรรม  

  ทั้งน้ี ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) ขอ 6 กำหนดใหพิจารณาเลือกใชวิธีการ

กำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด โดยใหคำนึงถึงปจจัยสำหรับสถานการณในแตละกรณี ดังตอไปน้ี 
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  (1) จุดแข็งและจุดออนของแตละวิธีการกำหนดราคา  

  (2) ความเหมาะสมของวิธีการกำหนดราคาตามลักษณะของธุรกรรมที่ถูกควบคุม

ผานการวิเคราะห หนาที่งานของคูสัญญาแตละรายในธุรกรรมที่ถูกควบคุมน้ันโดย

คำนึงถึงสินทรัพยที่ใชและความเสี่ยงที่รับ  

  (3) ความมีอยูของขอมูลที่นาเช่ือถือที่จำเปนในการปรบัใชวิธีการกำหนดราคาทีเ่ลือกใช 

 (4) ระดับความสามารถในการเทียบเคียงกันไดระหวางธุรกรรมที่ถูกควบคุมและ

ธุรกรรมที่ไมถูกควบคุม รวมถึงความนาเช่ือถือของการปรับปรุงความสามารถ

ในการเทียบเคียงกัน  

  2.1.3 ชวงของผลตอบแทนที่พึงไดรับ (Arm’s Length Range) ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได 

(ฉบับที่ 400) ขอ 8 กำหนดใหเจาพนักงานประเมินมีอำนาจปรับปรุงรายไดและรายจายอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกรรมที่

ถูกควบคุมของบริษัทใหอยูภายในชวงของผลตอบแทนที่พึงไดรับหากไดดำเนินการโดยอิสระ  

  นอกจากน้ี สำหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุมเปนการบริการ (Service) และธุรกรรมที่ถูกควบคุม

เกี่ยวของกับทรัพยสินไมมีตัวตน (Intangible Asset) จะกำหนดบทบัญญัติเฉพาะตามประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได 

(ฉบับที่ 400) ขอ 9 และขอ 10 ตามลำดับ  

  2.2 การปรบัปรุงรายไดและรายจายขั้นทีส่อง  

  กรณีการปรับปรุงรายไดและรายจายขั้นตน เมื่อมีสวนที่เปนการปรับเพ่ิมรายไดสำหรับ

ธุรกรรมที่ถูกควบคุมซึ่งบริษัทยังไมเคยไดรับจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึง หรือมีสวนที่เปนการปรับลดรายจายสำหรับ

ธุรกรรมที่ถูกควบคุมซึ่งบริษัทไดจายออกไปใหกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 

400) ขอ 11 กำหนดใหจำนวน “รายไดที่ไมไดรับ” หรือ “รายจายที่จายเกินออกไป” ถือเปนเงินไดพึงประเมิน 

และใหเจาพนักงานประเมินมีอำนาจพิจารณาปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัท โดยใหถือเสมือนวาบริษัทไดมี

การรับและจายเงินไดพึงประเมินดังกลาว (Constructive Payments) ซึ่งอาจอยูในรูปของเงินไดเสมือนเงินปนผล 

(Constructive Dividends)  หรือเงินไดเสมือนวาเปนเงินกูยืม (Constructive Loans) เพ่ือประโยชนในการ

คำนวณกำไรสุทธิที่ตองเสียภาษี 

 2.3 การปรบัปรุงรายไดและรายจายเพื่อความสอดคลอง  

   กรณีการปรับปรุงรายไดและรายจายขั้นตนหรือขั้นที่สองแลว ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได 

(ฉบับที่ 400) ขอ 12 กำหนดใหเจาพนักงานประเมินมีอำนาจพิจารณาปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัทที่เปน

คูสัญญาอีกฝายหน่ึงของธุรกรรมที่ถูกควบคุมน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงรายไดและรายจายของคูสัญญา

ฝายแรกดวย 
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 ขอ 3. ขอตกลงการกำหนดราคาเปนการลวงหนา (Advance Pricing Arrangements : APA)  

 ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) ขอ 13 กำหนดใหบริษัทไทยที่มีธุรกรรมกับ

บริษัทตางประเทศอาจรองขอใหมีการจัดทำขอตกลงการกำหนดราคาเปนการลวงหนา เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ 

ที่เหมาะสมในการหาผลตอบแทนสำหรับธุรกรรมระหวางบริษัทที่มีความสัมพันธกันที่จะมีขึ้นภายในชวงเวลา 

ในอนาคตที่ไดตกลงกันไว 

 ขอ 4. การใชบงัคับกฎหมาย  

 ประกาศอธิบดีวาดวยภาษีเงินได (ฉบับที่ 400) ขอ 14 กำหนดใหใชบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

 

บทสรปุ 

การตราพรบ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) ตามแนวทางของ OECD และกฎหมายภาษีของ

ตางประเทศ นอกจากทำใหกฎหมายภาษีของไทยเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนมีความเปนสากลที่ทันสมัยและ 

ทำใหบริษัทผูลงทุนตางชาติมีความมั่นใจตอการจัดเก็บภาษีของไทยแลว พระราชบัญญัติดังกลาวทำใหการเสียภาษี

เงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรจะมี 2 ระบบ กลาวคือ กรณีธุรกรรมระหวางบริษัทที่มีความสัมพันธกัน

กระทำธุรกรรมที่ถูกควบคุม การคำนวณกำไรสุทธิจะใชหลกัการ “ราคาที่คูสญัญาซึ่งเปนอิสระตอกันพึงกระทำโดย

สุจริต” และการปรับปรุงรายไดรายจายของบริษัทจะเปนไปตามมาตรา 71ทวิและมาตรา 71ตรี แตหากเปนกรณี

ธุรกรรมระหวางบริษัทที่เปนอิสระตอกัน การคำนวณกำไรสุทธิและการประเมินภาษีจะใชหลักการ “ราคาตลาด” 

เปนไปตามมาตรา 65ทวิ มาตรา 65ตรี และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เพ่ือจัดเก็บภาษขีองบริษัท 


