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เค้าโครงการบรรยาย

oTransfer Pricing คืออะไร ?

oเหตุท̂ีนําไปสู่การตรวจสอบภาษี

oCase Study การกําหนดราคาตลาด

oการวางแผนภาษี Transfer Pricing

oคําส̂ังกรมสรรพากร ท̂ี ป.113/2545 / Advance 
Pricing Agreement (APA)

oร่างกฎหมาย Transfer Pricing
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Transfer Pricing

Related Parties

Arm’s Length Price

Related Transaction
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oShareholding test (Ownership)

oControl test (Management / 

Supervisory)

oContract test (Exclusivity & 

Monopoly)

Related Parties
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oIndependent parties

oMarket price in the market

oComparable benchmark

oPrice evaluation method

oAuction / Bidding = Market Price

Arm’s Length Price
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oSale of goods

oProvision of service / License

oIntracompany loan

oParental guarantee

oESOP & Equity transaction

Related Transactions
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BEPS
Base Erosion Profit Shifting

Transfer Pricing
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เหตุท̂ีนําไปสู่การตรวจสอบภาษี

Transfer Pricing

Sale of Goods

Service / License

Loan

Share
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oFee payments (Before Tax) 

oRoyalties and license fee

oManagement fee / Consulting fee

oMarketing fee / Procurement fee / Sourcing fee

oIT & Maintenance fee

oRecruitment fee / Training fee

oInterest / Guarantee fee

oCost allocation (Shared service / Centralized service)

TP Focus: Service Fee
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oTax Haven: Singapore, Hong Kong, Mauritius, 
Labuan, Seychelles, Cyprus, Ireland

oNo tax on offshore source income

oNo dividend tax

oNo capital gain tax

oLow corporate and personal tax

TP Focus: Tax Haven
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KCE Case 

(Corporate Guarantee)

Sub Co 1

KCE

Corporate Guarantee Agreement

- KCE provides the parental guarantee to its 2 subsidiary companies

- KCE write-off the bad debt on guarantee / Deductible expense?

- No guarantee fee chargeable: CIT issue? / No SBT paid

Sub Co 2

Corporate 
Guarantee

Commercial 
Bank

To support bank credit facilities
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Share Premium Case 
(ฎีกา 5812/2557)

Siam 
Electro 

Chemical

Oxydental
Chemical

Siam Electro Chemical (EBT)

- Loss with negative book value of share

- Capital increase of THB 900 M

- 1,000 share ( par @100) with share premium of THB 900,000,000 by US shareholder

Thailand
US

TH 
Shareholders

50 %  Shares

50 % Shares
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NEC Case (Share Premium)

NEC 

Thailand

NEC Japan

NEC Thailand 

- Loss with negative book value of share

- Capital increase of THB 410 M

- 1 share (@1,000) with share premium of THB 409,999,000 by NEC JP

Thailand

Japan

NEC Engineering TH

33 % in Preference Shares

67 % in Ordinary Shares

(Substance over form - Subsidy)
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Electrolux Case 

(ฎีกา 5808/2557) 

Electrolux 
(Thailand)

Electrolux SWE

Thailand

SwedenMarketing Service (No Agreement in writing)

Service fee / Withholding Tax ???
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Diageo:

Non-deductible expenses

Diageo 
Thailand

Event to promote 
products of Diageo US

Diageo 
US

1. TH	organized	the	event	in	Thailand	to	promote	products	of	US

2. TH	deducted	PR	and	MKT	costs	in	its	accounts	to	offset	with	price	of	
imported	products	from	US	(lower	imported	price)

3. TH	paid	the	import	duty	on	assessed	imported	price/surcharge/penalty

Thailand

US
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Thai MC: PE Agent - Sales

Thai MC

MC Japan

Thai MC

1. No conclusion of sales contract 

2. No involvement in sales payment

3. But ‘connect’ to sale products of its parent company

Thailand
Japan

End-Customers

Major shareholder in Thai MC

Connect to sale products of 
MC Japan

Direct	payment	of	sales
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Halliburton: Victory of taxpayer

Halliburton

US	Head	Office

Chevron

Oil	&	Gas	Service	Contract

Thailand

US

Halliburton

Thailand	Branch
PTT

Payment	of	fee

Provision	of	service

When	is	the	tax	point	of	WHT	on	profit	remittance	tax	of	10%	?

Accounting	period April 150	days	after	year-end
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Case Study

การกําหนด “ราคาตลาด”
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Property Developer: Market Price

Offered	price	of	4	units	of	
condo	in	Bangkok	Post	

Other	Developers

3	months	Ads

Individual

Other	Developers

THB	66	M	(Sale	price)

Comparable	with	others	
developers

THB	44	M	(Official	price)
THB	22	M	(Agreed	price)

Other	Developers

Finally,	sold	to	
related	person

Corporate

คําพิพากษาศาลฎีกา 21881/2555 
บริษัทพัฒนาคอนโดมิเนียมขายห้องชุด (เหลือขาย 4 ห้องสุดท้าย) ให้แก่

กรรมการ/บริษัทในเครือ ไปต̂ํากว่า “ราคาประเมินราชการ”
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Nike Case 

(Customs Valuation on Royalties)

NIKE Inter NIKE Inc.

(Buying Agent)

Bridgestone USA 
Inc. (OEM)

Engage to manufacture golf ball USA

Thailand

NIKE TH Engage to manufacture golf ball 3rd party: OEM (Golf ball)

Trademark	License	and	Sole	Distributorship	Agreement

- For	trademark	usage	of	NIKE	products	in	Thailand

- OEM	pricing	for	golf	ball	in	Thailand	and	US	are	not	different	(per	unit)
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คําส̂ังกรมสรรพากร

ป.113/2545

”ไม่ใช่กฎหมาย” 

แต่เป็น Guideline



23

o“ราคาตลาด” ตามวรรคหนึS งหมายความว่า ราคาของ

ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบีbย 

oซึS งคู่สัญญาทีS เป็นอิสระต่อกันพึงกําหนดโดยสุจริตในทาง

การค้า 

oกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงินทีS มีลักษณะ 

ประเภท และชนิดเช่นเดียวกัน ณ วันทีS โอนทรัพย์สิน 

ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน 

ป.113/2545 Guideline
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o“คู่สัญญาท̂ีเป็นอิสระต่อกัน” หมายความว่า คู่สัญญา

ทีS ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในการจัดการ การควบคุม 

หรือร่วมทุน โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

ป.113/2545 Guideline
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o“การคํานวณรายได้หรือรายจ่าย เพืS อให้ได้มาซึS งราคาตลาดให้

ถือปฏิบัติโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึS งดังต่อไปนีb 

 (1) วิธีเปรียบเทียบกับราคาทีS มิได้มีการควบคุม (Comparable 

Uncontrolled Price Method) โดยให้ทําการเปรียบเทียบกับ

ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบีbยทีS เรียกเก็บในทางการค้า

ระหว่างคู่สัญญาทีS เป็นอิสระต่อกันกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ 

หรือให้กู้ยืมเงินทีS มีประเภทและชนิดเดียวกันและอยู่ภายใต้

เงืS อนไขเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

ป.113/2545 Guideline
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o“การคํานวณรายได้หรือรายจ่าย เพืS อให้ได้มาซึS งราคา

ตลาดให้ถือปฏิบัติโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึS งดังต่อไปนีb

 (2) วิธีราคาขายต่อ (Resale Price Method) โดยให้นํา

ค่าตอบแทนในการโอนทรัพย์สินหรือค่าบริการซึS งผู้ซืbอสินค้า

หรือบริการจากผู้ขายได้ขายต่อให้แก่บุคคลอืS นซึS งเป็น
คู่สัญญาทีS เป็นอิสระต่อกันหักออกด้วยจํานวนกําไร

ขั�นต้นท̂ีเหมาะสม

ป.113/2545 Guideline
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o“การคํานวณรายได้หรือรายจ่าย เพืS อให้ได้มาซึS งราคา

ตลาดให้ถือปฏิบัติโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึS งดังต่อไปนีb

 (3) วิธีราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิS ม (Cost Plus Method) 

โดยให้นําต้นทุนของทรัพย์สินหรือบริการทีS ขายให้แก่ผู้ซืbอ

สินค้าหรือบริการบวกด้วยจํานวนกําไรขั�นต้นท̂ี
เหมาะสม 

ป.113/2545 Guideline
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o“การคํานวณรายได้หรือรายจ่าย เพืS อให้ได้มาซึS งราคา

ตลาดให้ถือปฏิบัติโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึS งดังต่อไปนีb

o จํานวนกําไรขั�นต้นท̂ีเหมาะสมให้คํานวณจากการคูณ

ต้นทุนของทรัพย์สินหรือบริการดังกล่าวด้วยอัตรากําไร

ขัbนต้นทีS เกิดจากการโอนทรัพย์สินหรือให้บริการใน

ลักษณะ หรือประเภท หรือชนิดเดียวกันให้แก่คู่สัญญาทีS

เป็นอิสระต่อกัน

ป.113/2545 Guideline
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o“การคํานวณรายได้หรือรายจ่าย เพืS อให้ได้มาซึS งราคาตลาดให้

ถือปฏิบัติโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึS งดังต่อไปนีb

  (4) วิธีอืS น (Other Methods) หากวิธีตาม (1) (2) และ (3) ไม่

อาจนํามา ใช้ในการคํานวณรายได้หรือรายจ่ายเพืS อให้ได้มาซึS ง

ราคาตลาดของค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือ ดอกเบีbย ให้ใช้วิธีอืS น

ซึS งเป็นวิธีทีS ได้รับรองโดยสากลและมีความเหมาะสมตามสภาพ

ข้อเท็จจริงในทางการค้าทีS เกีS ยวเนืS องกับกรณีโอนทรัพย์สิน 

ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงินนัbน 

ป.113/2545 Guideline
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o“การคํานวณรายได้หรือรายจ่าย เพืS อให้ได้มาซึS งราคาตลาดให้

ถือปฏิบัติโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึS งดังต่อไปนีb

  (5) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อ 1 ประสงค์จะทํา

ข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้ากับกรมสรรพากร (Advance 

Pricing Agreement) สําหรับการกระทําธุรกรรมใดทีS ทํากับคู่สัญญาของ

ตน ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยืS นคําขอจัดทําข้อตกลงการ

กําหนดราคาเป็นหนังสือพร้อมเอกสารทีS เกีS ยวข้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร 

เพืS อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืS อนไขทีS บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลนัbนต้องดําเนินการตามข้อตกลงการกําหนดราคา

ป.113/2545 Guideline
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TP: Safe Harbor

Economic substance

Business purpose

Documentation

Benchmark



32

TP Documentation

1. Commercial Contract

2. Commercial papers

3. Reasonable transaction

4. Benchmarking Study

5. Functional Analysis



33

ร่างกฎหมาย

Transfer Pricing

เพิS มเติมประมวลรัษฎากร 

มาตรา 71 ทวิ วรรคหนึS ง / สอง / สาม

 มาตรา 71 ตรี วรรคหนึS ง / สอง 

มาตรา 35 ตรี
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคหนึS ง แห่งประมวลรัษฎากร

o“กําหนดให้ในกรณีทีS เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ
พบว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีS มีความสัมพันธ์

กันมีข้อกําหนดทางด้านการพาณิชย์และการเงิน

ระหว่างกันแตกต่างไปจากทีS ควรได้กําหนดหากบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดําเนินการโดยอิสระ.....

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคหนึS ง แห่งประมวลรัษฎากร

o”.....เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจปรับปรุงรายได้และ

รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ให้ได้รายได้ท̂ีพึง

ได้รับและรายจ่ายท̂ีพึงได้จ่ายหากบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดําเนินการโดยอิสระ

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคหนึS ง แห่งประมวลรัษฎากร

o”..... โดยในการปรับปรุงดังกล่าวจะคํานึงถึงการขจัด

ภาระภาษีซ้อนให้แก่คู่สัญญาด้วย ซึS งเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและข้อตกลงตามสัญญาระหว่าง

ประเทศท̂ีรัฐบาลไทยได้ทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 

ทัbงนีb ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืS อนไขทีS กําหนดใน
กฎกระทรวง

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้มีคํานิยามของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลทีS มีความสัมพันธ์กัน” โดยให้หมายความว่า 

o(1) นิติบุคคลหนึS งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติ

บุคคลหนึS งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของทุนทั�งหมด (1 Tier) 

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้มีคํานิยามของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลทีS มีความสัมพันธ์กัน” โดยให้หมายความว่า

o(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึS งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
อีกนิติบุคคลหนึS งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของทุนทัbงหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีก

นิติบุคคลหนึS งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของทุนทัbงหมด (2 Tiers) หรือ

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้มีคํานิยามของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลทีS มีความสัมพันธ์กัน” โดยให้หมายความว่า

o(3) นิติบุคคลทีS มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน 

การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะทีS นิติบุคคลหนึS ง

ไม่อาจดําเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคหนึS งตามทีS

กําหนดโดยกฎกระทรวง (Control & Management)

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร

oกําหนดให้มีอายุความการขอคืนภาษีไว้เฉพาะสําหรับกรณีทีS

เจ้าพนักงานประเมินใช้อํานาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีS มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ วรรคหนึS ง โดยให้มีสิทธิยืS นคําร้องขอคืนภายในสามปีนับ

แต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายืS นรายการภาษีตามทีS กฎหมาย
กําหนด หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันทีS ได้รับแจ้งการปรับปรุง

นัbนจากเจ้าพนักงานประเมินเป็นหนังสือ

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ตรี วรรคหนึS ง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีS มีความสัมพันธ์

กัน และมีรายได้เกินกว่ารายได้ขั�นต̂ําตามจํานวนทีS จะ

กําหนดในกฎกระทรวง 

oจัดทํารายงานข้อมูลเกีS ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีS
มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันใน

รอบระยะเวลาบัญชีตามแบบทีS อธิบดีกําหนด และยืS นต่อเจ้า

พนักงานประเมินพร้อมกับการยืS นรายการภายในกําหนดเวลา

ตามมาตรา 69

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ตรี วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้ภายในห้าปีนับแต่วันทีS ได้ยืS นรายงานตาม

วรรคหนึS ง เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี 

oอาจแจ้งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีS มี

ความสัมพันธ์กันซึS งมีรายได้เกินกว่ารายได้ขัbนตํS าตาม

จํานวนทีS จะกําหนดในกฎกระทรวง

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ตรี วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oยืS นเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลทีS จําเป็นสําหรับ

วิเคราะห์การกําหนดราคาโอนของธุรกรรมระหว่างกัน

ตามทีS อธิบดีประกาศกําหนด 

oและผู้ได้รับแจ้งต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่

วันทีS ได้รับแจ้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติได้ 
อธิบดีจะขยายกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ แต่ต้องไม่

เกินหน̂ึงร้อยย̂ีสิบวันนับแต่วันทีS ได้รับแจ้ง

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา ร่างมาตรา 35 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดโทษปรับอาญาสําหรับผู้ใดทีS ไม่ยืS นรายงานหรือ

เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 71 ตรี 

oหรือยืS นรายงานหรือเอกสารหรือหลักฐานโดยแสดงข้อมูล

ไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท

ร่างกฎหมาย
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Slide FREE Download ได้ท̂ี

www.taxtanktv.com
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