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1. การก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing : TP) คืออะไร
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ความหมายของการก าหนดราคาโอน

Parent Co.

Controlled subsidiary

Controlled subsidiary

Controlled subsidiary

Controlled subsidiary

Controlled subsidiary

Sale of goods

Licensing

Thailand Foreign country



วัตถุประสงคใ์นการก าหนดราคาโอน
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Controlled subsidiary

Controlled subsidiary

Controlled subsidiary

Sale of goods/Provision of services/Loan
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Case study: การวางแผนภาษีด้วยการก าหนดราคาโอน
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Starbucks Switzerland
Starbucks UK

Starbucks Netherlands

Starbucks Corporation

Sale of coffee bean

Sale proceeds 
(20%+ mark-up)
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2. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคาโอน



พัฒนาการของกฎหมายการก าหนดราคาโอนในประเทศไทย
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• ค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ป. 113/2545
เรือ่ง     การเสียภาษีเงินไดข้องบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคล กรณีการก าหนดราคาโอนใหเ้ป็นไปตาม
ราคาตลาด

• มาตรการปอ้งกนัการกรอ่นฐานภาษีและการโยกยา้ยก าไรไปต่างประเทศ
(Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)
ท่ีน  าเสนอโดย องคก์ารเพื่อความรว่มมือทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)
มีทัง้สิน้ 15 มาตรการ

• ประเทศท่ีเขา้รว่มจะตอ้งรบัหลกัการในแผนปฏิบตัิการ BEPS อย่างนอ้ย 4 หลกัการมาใชบ้งัคบั

• มาตรการท่ี 13 เรือ่ง การจดัท าเอกสารราคาโอนและรายงานระหว่างประเทศ 
• มาตรา 71 ทวิ และมาตรา 71 ตรี



กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง “ก่อน” มีกฎหมาย TP โดยเฉพาะ

มาตรา 65 ทว ิ(4) • การประเมินราคาของธรุกรรมท่ีไม่มีค่าตอบแทนหรอืมีค่าตอบแทนต ่ากว่าราคาตลาด
โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร

มาตรา 65 ตรี (13) • การปรบัปรุงรายจ่ายซึง่มิใช่รายจ่ายเพ่ือหาก าไร หรอืเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ

มาตรา 65 ตรี (15)
• การปรบัปรุงรายจ่ายค่าซือ้ทรพัยส์ินหรอืรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัค่าซือ้หรอืขายทรพัยส์ิน

ท่ีเกินกวา่ราคาตลาดโดยไม่มีเหตอุนัสมควร

มาตรา 65 ตรี (14) • การปรบัปรุงรายจ่ายซึง่มิใช่รายจ่ายเพ่ือกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ประมวลรัษฎากร

ค าส่ังกรมสรรพากร 
ที ่ป. 113/2545

(ไม่เป็นกฎหมาย)

• “ราคาตลาด” : ราคาซึง่คูส่ญัญาท่ีเป็นอิสระตอ่กนัพงึก าหนดโดยสจุรติในทางการคา้
• ก าหนดวิธีการค านวณหาราคาตลาด
• ก าหนดรายการของเอกสาร TP Documentation
• การท าขอ้ตกลงการก าหนดราคาเป็นการล่วงหนา้ (APA)
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Case study: แนวทางการพจิารณาเพือ่ก าหนดราคาตลาด
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กรณีขายหอ้งชุดทีร่าคาต ่ากว่าราคาประเมนิราชการ 
(ค าพพิากษาศาลฎกีา ที ่21881/2555)

บริษัท อ.
ขายคอนโดมิเนียม 4 ห้องสุดท้าย
ในราคาต ่ากว่าราคาประเมินราชการ

กรรมการ บริษัทในเครือ

ข้อเทจ็จริง
• บรษัิท อ. ประกาศขายหอ้งชดุในหนงัสือพิมพแ์ลว้หลายครัง้
• ราคาที่ประกาศขายเทียบเคียงกนัไดก้บัผูป้ระกอบการรายอ่ืน
• เมื่อไมม่ีผูซื้อ้จงึขายใหแ้ก่กรรมการและบรษัิทในเครอืที่ราคาต ่ากว่าราคาประเมนิราชการ

ค าถาม: เจา้หนา้ท่ีสรรพากรมีอ านาจประเมินราคาหอ้งชดุหรอืไม่?



Case study: แนวทางการพจิารณาเพือ่ก าหนดราคาตลาด
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กรณีการใหกู้้ยมืเงนิระหว่างกลุ่มบริษัท
(ข้อหารือกรมสรรพากร ที ่กค 0811/4078 ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2545)
(ค าพพิากษาศาลฎกีา ที ่551/2537)

บริษัท ก.
ให้กู้ยมืเงนิโดยใช้เงนิของบริษัทเอง

บริษัทในเครือ

บริษัท ก.
ให้กู้ยมืเงนิจากเงนิทีบ่ริษัทไปกู้ยมืจากแหล่งอืน่

บริษัทในเครือ

ค าถาม: บรษัิท ก. ควรก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มอย่างไร?



โครงสร้างกฎหมาย TP ในปัจจุบัน
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พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่47) พ.ศ. 2561

มาตรา 71 ทวิ • วรรค 1 : ก าหนดเรือ่งอ  านาจในการปรบัปรุงรายได/้รายจ่าย ส าหรบั Related-Party Transaction
• วรรค 2 : ก าหนดนิยาม “บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั”
• วรรค 3 : ก าหนดระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากร ซึง่เป็นผลจากการปรบัปรุงรายได/้รายจ่าย

มาตรา 35 ตรี • ก าหนดโทษปรบัไม่เกินสองแสนบาท กรณีไม่ย่ืนเอกสารตามมาตรา 71 ตร ี
หรอืแสดงขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง โดยไม่มีเหตอุนัสมควร

มาตรา 71 ตรี • วรรค 1 : ก าหนดหนา้ท่ีในการจดัท าและย่ืนรายงานขอ้มลูธรุกรรมระหวา่งกนั (Disclosure form)
• วรรค 2 : ก าหนดหนา้ท่ีในการย่ืน TP Documentation และระยะเวลาในการย่ืนเอกสาร
• วรรค 3 : ก าหนดขอ้ยกเวน้ของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลท่ีไม่ตอ้งยื่น 

Disclosure form / TP Documentation



3. บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลทีม่คีวามสัมพัน์ก์ัน 
(Related person)
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บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลทีม่คีวามสัมพนั์กั์น (Related person)
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มาตรา 71 ทว ิวรรค 2 (3)มาตรา 71 ทว ิวรรค 2 (2)มาตรา 71 ทว ิวรรค 2 (1)

บรษัิท ก

บรษัิท ข

บรษัิท ก

บรษัิท ข

บรษัิท ค

บรษัิท ก

บรษัิท ข บรษัิท ค

50% 80%

70%

50% 50%

บรษัิท ก

บรษัิท ข

• Capital
• Management
• Control

ตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง



บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลทีม่คีวามสัมพนั์กั์น (Related person)
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บรษัิท ก

บรษัิท ค บรษัิท ง

บรษัิท ฉบรษัิท จ

บรษัิท ข

บรษัิท ช

100% 60%

90%

50%50%

50%

40%

30%

ค าถาม 1: บรษัิท ก. และบรษัิท ข. เป็น Related person กนัหรอืไม่
เพราะอะไร?

ค าถาม 2: บรษัิท จ. และบรษัิท ฉ. เป็น Related person กนัหรอืไม่
เพราะอะไร?

ค าถาม 3: บรษัิท ง. และบรษัิท ช. เป็น Related person กนัหรอืไม่
เพราะอะไร?



4. อ านาจในการปรับปรุงรายได้/รายจ่าย และผลกระทบ
ทางภาษีอากร
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์ุรกรรมอะไรบา้งทีอ่าจถูกปรับปรุง
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TP AuditService/Licensing

Loan

Low-tax jurisdiction

Related person

Profit shifting

Sale of goods



การปรับปรุงรายได้และรายจ่าย
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บริษัท ก

บริษัท ข

100%

บรษัิท ก ใหบ้รกิารแก่ บรษัิท ข โดยคิดค่าบรกิาร 100 บาท

กรณีที ่1 ปรับรายได้เพิม่ข น้ กรณีที ่2 ปรับลดรายจ่าย

ด้านรายได้ ม. 65 ทวิ (4) ?

ด้านค่าใช้จ่าย ? ม. 65 ตร ี(13) และ (15)

รายได ้100 บาท

ค่าใชจ้่าย 100 บาท



ผลกระทบทางภาษีอากร
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• ผูเ้สียภาษีมีสทิธิขอคืนภาษี หากการปรบัปรุงรายไดห้รอื
รายจ่ายท าใหเ้สียภาษี หรอืถกูหกัภาษีไวเ้กินกว่าที่ควรตอ้ง
เสีย

• ระยะเวลาการขอคืน
(1) ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัครบก าหนดยื่นแบบ หรือ
(2) ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้การ  

ปรบัปรุงรายไดห้รอืรายจ่าย

2. Tax refund

• ปรบัปรุงรายได ้/ รายจ่าย ใหเ้ป็นราคาตลาด
• เป็นการปรบัปรุงทัง้ 2 ดา้น (corresponding 

adjustment)
• ตอ้งรบัรูร้ายไดห้รอืรายจ่ายท่ีไดถ้กูปรบัปรุงในการค านวณ
ก าไรสทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลตาม
− มาตรา 65
− มาตรา 70
− มาตรา 70 ทวิ

1. Pricing adjustment



5. รายงานข้อมูลเกีย่วกับ Related person (Disclosure form) 
และเอกสารการวเิคราะหข้์อก าหนดของ์ุรกรรมระหว่าง 
Related persons (TP documentation)
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Disclosure form and TP Documentation
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• แบบรายงานขอ้มลูรายประเทศ
• แสดงรายการแยกเป็นรายกิจการ 

และแยกเป็นรายประเทศ 
• แสดงขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัสรร

รายได ้จ านวนภาษีท่ีจ่าย
• ไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 71 ตรี

Country-by-Country 
Report (CbCR)

• เอกสารราคาโอนภายในประเทศ 
(Local file)
เพ่ือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัธรุกรรมของกิจการ
ในประเทศนัน้ๆ เป็นรายเฉพาะเจาะจง 

• เอกสารราคาโอนของกลุ่มบริษัท 
(Master file)
เพ่ือใหข้อ้มลูในภาพรวมของกลุม่บรษัิท 
รวมถึงลกัษณะการประกอบธรุกิจ การ
ก าหนดราคา การจดัสรรรายได้

Master file/Local file

• แบบรายงานขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิทหรอื
หา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์
กนั

• Related persons
• Related-party transactions

Disclosure form



ผู้มหีน้าทีย่ืน่ และก าหนดเวลาในการยืน่ Disclosure Form และ TP Documentation
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Disclosure Form TP Documentation

ผู้มีหน้าทีย่ืน่

• บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั
• ไมว่่าความสมัพนัธน์ัน้จะมีตลอดปีภาษีหรอืไมก็่ตาม
• มีรายไดท้างบญัชีตัง้แต่ 200 ล้านบาทขึน้ไป

• บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์นั
• ไมว่่าความสมัพนัธน์ัน้จะมีตลอดปีภาษีหรอืไมก็่ตาม
• มีรายได้ทางบญัชีตัง้แต่ 200 ล้านบาทขึน้ไป
• ใน 5 ปี นบัแต่วนัที่ย่ืน Disclosure Form สรรพากรอาจ

รอ้งขอใหย่ื้น Transfer Pricing Documentation

ก าหนดเวลาในการยืน่

• ย่ืนพรอ้มการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีประจ าปี (ภายใน 150 วนั
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี)

• ภายใน 60 วัน นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้ใหน้ าสง่
ขอ้มลู  แต่สามารถขยายได้

• กรณียืน่คร้ังแรก: ขยายไดเ้ป็นภายใน 180 วัน นบัแต่
วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้ฯ

• กรณียืน่คร้ังอืน่: ขยายไดเ้ป็นภายใน 120 วัน นบัแต่
วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้ฯ โดยขออนญุาตต่ออธิบดี
กรมสรรพากรหากมีเหตจุ  าเป็น

บทลงโทษ ไมย่ื่น / ย่ืนลา่ชา้ / ไมถ่กูตอ้ง / ไมค่รบถว้น โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร โทษปรบัไมเ่กิน 200,000 บาท



6. ผู้เสียภาษีควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
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How to manage TP Risk
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.

1 2 3 4 5

ASSESS TP RISK REVISIT EXISTING 
TP POLICY

IMPROVE 
ACCOUNTING 

AND DATA SYSTEM

PREPARE ROBUST 
TP DOCUMENTATION

COMPLY WITH 
TP LEGISLATION



Q & A
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