
ประมวลรัษฎากร :

ภาษีเกี่ยวกับการกำาหนดราคาโอน

(Transfer Pricing)(Transfer Pricing)

กรมสรรพากรได้้ออกกฎหมายภาษีเกี�ยวกับการกำาหนด้ราคาโอน โดยตราพรบ. แก้ไขเพ่่มเต่มประมวลรัษฎากร 

(ฉบับท่ีี่ 47) ประกาศในราชกจ่จานเุบกษาเม่อวนัท่ีี่ 21 พฤศจก่ายน 2561 ให้ใช้บงัคบัสำำาหรบัรอบบญัชีเร่่มในวนัท่ีี่ 1 

มกราคม 2562 เป็นต้นไป เจตนารมณ์์ของการออกกฎหมายเพ่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถ่่ายโอนกำาไร 

(Profit Shifting) ระหว่างบร่ษัที่เพ่อหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) ซ่ึ่�งกล่�มบริษัทที�มีความสัมพันธ์์กัน 

จะใช้้การถ่�ายโอนกำาไรและภาระด้้านภาษีจากหน�วยภาษีที�เสียภาษีจำานวนมากไปยังหน�วยภาษีที�เสียภาษีน้อยกว�า ทำาให้

ต้้นท่นด้้านภาษีโด้ยรวมของกล่�มบริษัทที�มีความสัมพันธ์์กันลด้ลงและจำานวนภาษีที�จัด้เก็บโด้ยกรมสรรพากรลด้ลง 

เช้�นเดี้ยวกัน  ทั�งนี� กฎหมายดั้งกล�าวได้้กำาหนด้หลักเกณฑ์์การจัด้เก็บภาษีเงินได้้นิต้ิบ่คคลให้สอด้คล้องกับหลักการ

ของ OECD Transfer Pricing Guideline 2017 โด้ยมีการแก้ไขเพิ�มเต้ิมประมวลรัษฎากรใน 3 มาต้รา ด้ังนี�

 มาตรา 35ตรี  กำำ�หนดโทษท�งอ�ญ�
 มาตรา 71ที่ว ่ เจ้้�พนักำง�นประเมิินมีิอำ�น�จ้ปรับปรุงร�ยได้และร�ยจ่้�ยของบริษัท
 มาตรา 71ตรี  เอกำส�รเกีำ�ยวกัำบกำ�รกำำ�หนดร�ค�โอน
 มาตรา 35ตรี กำำ�หนดโทษท�งอ�ญ�กำรณีีบรษัิทที�มีิคว�มิสมัิพันธ์์กัำนไม่ิย่�นเอกำส�รภ�ยในกำำ�หนดเวล� หร่อแสดง 
   ข้อมูิลไม่ิถููกำต้้องครบถู้วนโดยไม่ิมีิเหตุ้อันสมิควร ต้้องระว�งโทษปรับไม่ิเกิำน 200,000 บ�ท
 มาตรา 71ที่ว่  บทบัญญัติ้มิ�ต้ร� 71ทวิ ว.1 กำำ�หนดว่� กำรณีีบริษัทที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์กัำน (Associated Enterprises) 
   กำระทำ�ธุ์รกำรรมิที�ถููกำควบคุมิ (Controlled Transaction) ซ่ึ่�งมีิข้อต้กำลงแต้กำต่้�งไปจ้�กำธุ์รกำรรมิ 
   ที�ไม่ิถููกำควบคมุิห�กำบรษัิทได้ดำ�เนนิกำ�รโดยอิสระ โดยมีิวัต้ถุูประสงคเ์พ่�อมีิกำ�รถู�่ยโอนกำำ�ไรกำฎหมิ�ย

โดย นายสำาโรช ที่องประคำา

ที�ปร่กำษ�ในคณีะกำรรมิกำ�รวิช�ชีพบัญชีด้�นกำ�รบัญชีภ�ษีอ�กำร



ให้เจ้้�พนักำง�นประเมิินมิีอำ�น�จ้ปรับปรุงร�ยได้และร�ยจ่้�ยของบริษัท
(Adjustment) ให้เป็นไปต้�มิหลักำกำ�รร�ค�ที�คู่สัญญ� ซ่ึ่�งเป็นอิสระ 
ต่้อกัำนพ่งกำระทำ�โดยสุจ้ริต้ (Arm’s Length Principle) ทั�งนี� กำ�รปรับปรุง
ร�ยได้และร�ยจ่้�ยและวิธี์กำ�รกำำ�หนดร�ค�จ้ะเป็นไปต้�มิหลักำเกำณีฑ์์ 
และเง่�อนไขในกำฎกำระทรวง ฉบับที� 369 (พ.ศ.2563) และประกำ�ศ
อธิ์บดีว่�ด้วยภ�ษีเงินได้ (ฉบับที� 400) เร่�อง กำำ�หนดหลักำเกำณีฑ์์วิธ์ีกำ�ร
และเง่�อนไขกำ�รปรับปรุงร�ยได้และร�ยจ้่�ยของบริษัทหร่อห้�งหุ้นส่วน
นิติ้บุคคลที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์กัำน ลงวันที� 14 มิกำร�คมิ 2564 โดยมีิประเด็น
สำ�คัญต่้�ง ๆ ดังนี�

 1. ลักษณ์ะของธุุรกรรมที่ี่ถู่กควบคุม 1. ลักษณ์ะของธุุรกรรมที่ี่ถู่กควบคุม

 2. กำาหนดการใช้ข้อมูลทัี่�งข้อมูลภายใน (Internal)   2. กำาหนดการใช้ข้อมูลทัี่�งข้อมูลภายใน (Internal)  

 และขอ้มลูภายนอก (External) เปรยีบเทีี่ยบเพ่อการ  และขอ้มลูภายนอก (External) เปรยีบเทีี่ยบเพ่อการ 

 ปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบร่ษัที่ ปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบร่ษัที่

 3. การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบร่ษัที่  3. การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบร่ษัที่ 

 ซึ่่่งกำาหนดเป็น 3 ขั�นตอ ซึ่่่งกำาหนดเป็น 3 ขั�นตอน

     
 3.1 กำ�รปรับปรุงร�ยได้และร�ยจ่้�ยขั�นต้้น (Primary  
Adjustment) โดยมีิหลักำเกำณีฑ์์และเง่�อนไขสำ�หรับกำ�รปรับปรุง ดังนี� 
หลักำกำ�รเปรียบเทียบกัำนได้ (Comparability Analysis) วิธี์กำ�รกำำ�หนด
ร�ค�ที�เหมิ�ะสมิที�สุด (The Most Appropriate Method) วิธี์กำ�ร
กำำ�หนดร�ค�ที�ใช้ในกำ�รทดสอบร�ค�โอน (Transfer Pricing Methods) 
5 วิธี์ และช่วงของผลต้อบแทนที�พ่งได้รับ (Arm’s Length Range)
 3.2 กำ�รปรับปรุงร�ยได้และร�ยจ่้�ยขั�นที�สอง (Secondary 
Adjustment)
 3.3 กำ�รปรับปรุงร�ยได้และร�ยจ่้�ยเพ่�อคว�มิสอดคล้อง 
(Corresponding Adjustment)

 4. ข้อตกลงการกำาหนดราคาเป็นการล่วงหน้า   4. ข้อตกลงการกำาหนดราคาเป็นการล่วงหน้า  

 Advance Pricing Arrangements : APA)  Advance Pricing Arrangements : APA) 

	 บทบัญญัติิมาติรา	71ทวิิ	วิ.2 กำำ�หนดคว�มิหมิ�ยของคำ�
ว่�บริษัทที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์กัำนจ้�กำคว�มิสัมิพันธ์์ในด้�นทุน (Capital) 
เพียงอย่�งเดียว โดยพิจ้�รณี�จ้�กำสัดส่วนกำ�รถู่อหุ้นระหว่�งกัำนไม่ิน้อย
กำว่�ร้อยละ 50 ของทุนทั�งหมิด แต่้ได้ให้อำ�น�จ้แก่ำกำรมิสรรพ�กำรในกำ�ร
กำำ�หนดคว�มิสัมิพันธ์์ท�งด้�นทุน กำ�รจั้ดกำ�ร และกำ�รควบคุมิเพิ�มิเติ้มิ
ได้โดยออกำเป็นกำฎกำระทรวง 

	 บทบัญญัติิมาติรา	71ทวิิ	วิ.3	กำำ�หนดขย�ยระยะเวล�ให้
บริษัทมีิสิทธิ์ย่�นคำ�ร้องขอค่นภ�ษีภ�ยใน 3 ปีนับแต่้วันสุดท้�ยของกำำ�หนด
เวล�ย่�นแบบเสียภ�ษีหร่อภ�ยใน 60 วันนับแต่้ได้รับแจ้้งกำ�รปรับปรุง 

เป็นหนังส่อ ซ่ึ่�งเป็นกำ�รแก้ำไขปัญห�กำ�รปรับปรุงร�ยได้และร�ยจ่้�ย 
โดยเจ้้�พนักำง�นประเมิินภ�ยหลังพ้นกำำ�หนดเวล�กำ�รย่�นคำ�ร้องขอค่น
ภ�ษีแล้ว เพ่�อสร้�งคว�มิเป็นธ์รรมิในระบบภ�ษีเพิ�มิข่�น

 มาตรา 71ตรี เป็นเร่�องเอกำส�รเกีำ�ยวกัำบกำ�รกำำ�หนดร�ค�
โอน โดยบทบัญญัติ้มิ�ต้ร� 71ต้รี ว.1 กำำ�หนดให้บริษัทที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์
กัำนมีิหน้�ที�ย่�นแบบร�ยง�นข้อมูิลประจ้ำ�ปี (Disclosure Form) ภ�ยใน 
150 วันนับแต่้วันสิ�นรอบเวล�บัญชี โดยกำรมิสรรพ�กำรได้กำำ�หนดแบบ
และวิธี์กำ�รย่�นท�งอิเล็กำทรอนิกำส์ไว้ต้�มิประกำ�ศอธิ์บดีกำรมิสรรพ�กำร 
เร่�อง กำำ�หนดแบบ หลักำเกำณีฑ์์ วิธี์กำ�รและเง่�อนไข สำ�หรับกำ�รย่�นแบบ
ร�ยง�นข้อมูิลของบริษัทหร่อห้�งหุ้นส่วนนิติ้บุคคลที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์กัำน
และมูิลค่�รวมิของธุ์รกำรรมิระหว่�งกัำนในแต่้ละรอบระยะ
เวล�บัญชี ลงวันที� 14 มิกำร�คมิ 2564

 บทบัญญัติิมาติรา	 71ติรี 	 วิ .2  กำำ�หนดให้บริ ษัทที� มีิ 
คว�มิสัมิพันธ์์กัำนย่�นเอกำส�รแสดงข้อมูิลที�จ้ำ�เป็นสำ�หรับกำ�รวิเคร�ะห์ 
ข้อกำำ�หนดของธุ์รกำรรมิระหว่�งบริษัทที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์กัำน ซ่ึ่�งเอกำส�ร 
ต่้�ง ๆ  อ�จ้มีิลักำษณีะเป็นภ�พรวมิกิำจ้กำ�รของกำลุ่มิบริษัทที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์
กัำนนั�น (Master File) หร่ออ�จ้มีิลักำษณีะเป็นร�ยละเอียดเฉพ�ะเจ้�ะจ้ง
เกีำ�ยวกัำบผู้มีิหน้�ที�ย่�นเอกำส�รและธุ์รกำรรมิระหว่�งบริษัทที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์
กัำนของผู้ย่�นเอกำส�ร (Local File) โดยให้ย่�นเอกำส�รภ�ยใน 180 วัน 
นับแต่้วันที�ได้รับหนังส่อแจ้้งคว�มิในกำ�รย่�นครั�งแรกำและ 60 วันสำ�หรับ
กำ�รย่�นครั�งต่้อ ๆ ไป เพ่�อเจ้้�หน้�ที�สรรพ�กำรต้รวจ้สอบและวิเคร�ะห์
ธุ์รกำรรมิที�ได้กำระทำ�ระหว่�งบริษัทที�มีิคว�มิสัมิพันธ์์กัำน ทั�งนี� กำ�รกำำ�หนด
เอกำส�รแสดงข้อมูิลที�จ้ำ�เป็นสำ�หรับกำ�รวิเคร�ะห์ของ Master File และ 
Local File จ้ะเป็นไปต้�มิประกำ�ศอธิ์บดีกำรมิสรรพ�กำร

 บทบัญญัติิมาติรา	71ติรี	วิ.3 กำฎกำระทรวง ฉบับที� 370 
(พ.ศ.2563) กำำ�หนดยกำเว้นให้แก่ำบริษัทที�มิีร�ยได้ท�งบัญชีไม่ิเกิำน 200 
ล้�นบ�ท ไม่ิต้้องย่�นเอกำส�รเกีำ�ยวกัำบกำ�รกำำ�หนดร�ค�โอน



 ข้อสัำงเกต การตราพรบ.แก้ไขเพ่่มเต่มประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ี่ 47) ตามแนวที่างของ OECD และกฎหมาย

ภาษีของต่างประเที่ศ นอกจากที่ำาให้กฎหมายภาษีของไที่ย 

เกี่ยวกับการกำาหนดราคาโอนมีความเป็นสำากลที่ี่ที่ันสำมัยและ

ที่ำาให้บร่ษัที่ผูู้้ลงทีุ่นต่างชาต่มีความม่ันใจต่อการจัดเก็บภาษี

ของไที่ยแลว้ พระราชบญัญตัด่งักลา่วที่ำาใหก้ารเสำยีภาษเีงน่ได้

น่ต่บุคคลตามประมวลรัษฎากรจะมี 2 ระบบ กล่าวคือ กรณ์ี

ธุุรกรรมระหว่างบร่ษัที่ที่ี่มีความสำัมพันธุ์กันกระที่ำาธุุรกรรม

ที่ี่ถู่กควบคุม การคำานวณ์กำาไรสุำที่ธุ่จะใช้หลักการ “ราคา 

ที่ี่คู่สำัญญาซึ่่่งเป็นอ่สำระต่อกันพ่งกระที่ำาโดยสุำจร่ต” และการ

ปรบัปรงุรายได้รายจา่ยของบรษั่ที่จะเป็นไปตามมาตรา 71ที่ว่

และมาตรา 71ตรี แต่หากเป็นกรณี์ธุุรกรรมระหว่างบร่ษัที่ 

ที่ี่เป็นอ่สำระต่อกัน การคำานวณ์กำาไรสำุที่ธุ่และการประเม่น

ภาษีจะใช้หลักการ “ราคาตลาด” เป็นไปตามมาตรา 65ที่ว่  

มาตรา 65ตรี และคำาสำั่งกรมสำรรพากรที่ี่ ป.113/2545  

เพ่อจัดเก็บภาษีของบร่ษัที่

สำำาหรับผูู้้ที่ี่สำนใจบที่ความนี� 

สำามารถ่ต่ดตามอ่านบที่ความ

“ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการกำาหนดราคาโอน 

(Transfer Pricing)” ฉบับ 13 หน้า 

ได้โดย Scan QR Code  

หรือคล่ก https://bit.ly/3nukFi4
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