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กฎหมายราคาโอนประเทศไทยได้รบัการอนุมติั 

สภานิติบญัญัติแห่งชาติมีมติให้สมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ว่าด้วยการกําหนดราคา
โอนเมื&อวันที& 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ&งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็ว  ๆนี4 โดยกรมสรรพากรจะ
ออกกฎกระทรวงเพื&อให้แนวทางแก่ผู้เสียภาษีในการปฏบัิติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

สาระสําคัญของ พ.ร.บ ว่าด้วยการกําหนดราคาโอนมีดังนี4 

1. พ.ร.บ ว่าด้วยการกําหนดราคาโอนจะมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชทีี&เริ&มในหรือหลัง
วนัที& < มกราคม พ.ศ. 2562 

 
2. ผู้เสียภาษต้ีองยื&นเอกสารที&เกี&ยวข้องกบัการกําหนดราคาโอนดังต่อไปนี4: 

 
 รายงานราคาโอน (แบบแสดงข้อมูล) ให้ยื&นพร้อมแบบแสดงรายการภาษนิีติบุคคลประจําปี 

โดยระบุข้อมูลเกี&ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลที&มี
ความสัมพนัธ์กนัและมูลค่าของธุรกรรมระหว่างกันที&เกิดขึ4นกบับริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติ
บุคคลดังกล่าว 
 

 เอกสารที&เกี&ยวขอ้งกบัการกําหนดราคาโอนแบบสามระดับ (Three-tiered transfer pricing 
documentation) ตามข้อเสนอโดยองค์การเพื&อความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพฒันา 
(OECD) ประกอบด้วย: 
 
 Country-by-Country Report หรือ CBC Report แสดงข้อมูลทางการเงนิและกิจกรรมของ

กลุ่มบริษทัข้ามชาติ แบ่งตามประเทศที&เสียภาษเีงนิได้; 
 Master File แสดงภาพรวมธุรกิจและนโยบายการกําหนดราคาโอนของกลุ่มบริษทัทั 4งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Local File แสดงรายละเอียดการประกอบธุรกจิของผู้เสียภาษใีนประเทศไทยและธุรกรรม

ระหว่างกนัที&เกิดขึ4นกบับริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื&น 
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รายละเอียดเนื4อหาใน Master File และ Local File จะระบุไว้ในกฎกระทรวง นอกจากนี4 ทาง
สํานักงานฯ เข้าใจว่าทางกรมสรรพากรจะออกกฎหมายฉบับอื&นเพื&อระบุข้อกําหนดในการ
จดัเตรียม CBC Report ต่อไป 

 
3. เมื&อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจขอเอกสารที&เกี&ยวข้องกับ

การกําหนดราคาโอนข้างต้นจากผู้เสียภาษภีายใน d ปี นับจากวันที&ยื&นรายงานราคาโอนประจําปี 
 
4. ผู้เสียภาษต้ีองยื&น Master file และ Local file แก่เจ้าพนักงานตรวจสอบภายใน 180 วัน หลังจาก

ได้รับการแจ้งเตือนจากกรมสรรพกรเป็นครั4งแรก ในการแจ้งเตือนครั4งถดัไปจะต้องนําส่งภายใน 
60 วนัซึ&งอาจขยายเวลาได้ถงึ 120 วนั ทั 4งนี4 ยงัไม่มีการกําหนดเวลายื&น CBC Report ที&ชดัเจน  

5. หากไม่สามารถยื&นเอกสารการกําหนดราคาโอนภายในเวลาที&กําหนดหรือยื&นโดยแสดงขอ้มูลไม่
ถูกต้องครบถ้วนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

6. ผู้เสียภาษทีี&มีรายได้รวมน้อยกว่า 200 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นในการยื&นรายงานราคาโอน
และเอกสารที&เกี&ยวข้องกับการกําหนดราคาโอน โดยทางกรมฯ อาจใชเ้กณฑร์ายได้ที&สูงกว่า 200 
ล้านบาทสําหรับการยื&น CBC Report และ Master File นอกจากนี4 กฎกระทรวงอาจมีการยกเว้น
อื&น  ๆเพิ&มเติมรวมถึง การยกเว้นกรณีผู้เสียภาษีดําเนินธุรกิจภายใต้อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล
เดียวกัน (โดยผู้เสียภาษดัีงกล่าวต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ) 

7. ผู้เสียภาษสีามารถขอคืนภาษทีี&เกดิจากการปรับราคาโอนโดยเจ้าพนักงานฯ ภายใน k ปี นับจาก
วนัที&ครบกําหนดยื&นแบบแสดงรายการภาษีหรือภายใน lm วนั นับจากวนัที&ได้รับหนังสือแจ้งการ
ปรับราคาโอนจากเจ้าพนักงานฯ  

เนื&องด้วยพ.ร.บ ว่าด้วยการกําหนดราคาโอนกําลังจะมีผลบงัคับใช้ ผู้เสียภาษีควรเริ&มศึกษาและเตรียม
ความพร้อมในการปฏบัิติตามข้อกําหนดที&เกี&ยวข้องต่าง  ๆการเตรียมตัวจดัทําเอกสารการกําหนดราคา
โอนให้เหมาะสมในระหว่างปีภาษีไม่เพยีงแต่ช่วยให้รายงานราคาโอนที&ยื&นพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
นิติบุคคลปลายปีมีความถูกต้องครบถ้วนเท่านั4น แต่ยังทําให้ผู้เสียภาษมีีข้อมูลเพยีงพอในการชี4แจงต่อเจ้า
พนักงานฯ หากมีการตรวจสอบเกี&ยวกบัประเด็นการกําหนดราคาโอน เป็นการช่วยลดความเสี&ยงทางภาษี
และเบี4ยปรับที&อาจเกิดขึ4นได้   

ในการนี4 ทมีที&ปรึกษาด้านราคาโอนจากดีลอยท์ ประเทศไทยจะจดัสัมมนาเรื&องกฎเกณฑก์ารกําหนดราคา
โอนใหม่ในอนาคตอันใกล้ และจะแจ้งรายละเอียดเพิ&มเติมให้ท่านทราบในไม่ช้า 
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