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TP Disclosure Form Issued 

 

 ตามที�กฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาโอน กําหนดใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคล (ผูเ้สียภาษ)ี ซึ�งมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ในรอบปีบัญชเีริ�มในหรือหลังวนัที� 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  มีหน้าที�ต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกี�ยวกบับรษิทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลที�มีความสัมพนัธ์กัน เพื�อเสนอต่อกรมสรรพากรภายใน ๑๕๐ วนันับแต่วนัสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบญัชนัี:น 

กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยเรื�อง กําหนดแบบรายงาน
ข้อมูลเกี�ยวกบับริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กันและมูลค่ารวมของ
ธุรกรรมระหว่างกนัในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี(แบบรายงานฯ) ซึ�งปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์
ของกรมสรรพากร 
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgparep
ort1.pdf 
 

ข้อมูลที�สําคัญสําหรับการจดัทําแบบรายงานฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 
1. รายชื�อบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กันกับผูเ้สียภาษ ีที�

ประกอบกิจการในประเทศไทยและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยจะต้อง
ระบุว่าบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ดังกล่าวนั:น มีธุรกรรมกบัผู้
เสียภาษีหรือไม่ 

2. มูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างผูเ้สียภาษีกบับริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�มี
ความสมัพนัธ์กัน ที�ประกอบกิจการในประเทศไทยและไม่ได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยข้างต้น อันประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี:  

 

 

 



 

รายได้โดยตรงจากการ
ประกอบกจิการ 

ซื:อวตัถุดิบ/สินค้า 
จํานวนเงนิกู้ยืม ณ วันสิ:น
รอบระยะเวลาบญัชี 

รายได้อื�น ซื:อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จํานวนเงนิให้กู้ยืม ณ วนัสิ:น
รอบระยะเวลาบญัชี 

 รายจ่ายอื�น 
1. ค่าสิทธิ 
2. ค่าบริหาร/ค่าบริการทาง

เทคนิค/ค่านายหน้า 
3. ดอกเบี:ยจ่าย 
4. อื�น  ๆ

 

 

- นอกจากนี: ผูเ้สียภาษีมียงัมีหน้าที�ต้องชี:แจงตามคําถามที�ปรากฏในแบบรายงานฯ 
ดังต่อไปนี: 

1. ผู้เสียภาษีมีหน้าที�ต้องจดัทํางบการเงนิรวมตามมาตรฐานการบญัชหีรือไม่ (ถ้า
มี) ผูเ้สียภาษีมีรายได้จากงบการเงนิรวมเป็นจํานวนเท่าใด 

2. ผู้เสียภาษีมีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจระหว่างบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ
บุคคลที�มีความสมัพนัธ์กันในรอบปีบญัชหีรือไม่ (ถ้ามี) การปรบัโครงสร้าง
ธุรกิจดังกล่าว ส่งผลกระทบเช่นไร 

ก. ผู้เสียภาษีมีรายได้เพิ�มขึ:นหรือลดลง 
ข. ผู้เสียภาษีมีต้นทุนเพิ�มขึ:นหรือลดลง 
ค. ผู้เสียภาษีมีอัตรากําไรขั :นต้นเพิ�มขึ:นหรือลดลง 

3. ในระหว่างรอบปีบญัช ี ผู้เสียภาษีมีการจําหน่าย จ่าย โอนทรพัย์สินไม่มีตัวตน
ไปยงับริษัทหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลที�มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

 
เมื�อมีการออกประกาศเกี�ยวกบัรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว ผูเ้สียภาษีควรเริ�มพจิารณา

ข้อมูลที�จําเป็นต่อการจัดทํารายงานฯ เมื�อสิ:นสุดรอบปีบัญช ีลําดับแรก ผู้เสียภาษีต้องระบุ
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กันที�เข้าข่ายกฎหมายการกําหนดราคาโอน
ฉบบัใหม่ใหค้รบถ้วน หลังจากนั:น ผู้เสียภาษีต้องระบุมูลค่าของธุรกรรมกับบริษัทหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กันดังกล่าวสําหรบัรอบปีบัญชี 

การไม่จัดทําหรือไม่ยื�นรายงานฯ ภายในระยะเวลาที�กําหนด หรือแสดงข้อมูลไม่
ถูกต้องครบถ้วนในแบบรายงานฯ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินสองแสนบาท 

 ทั :งนี: หลังจากที�มีการออกกฎหมายลําดับรองเพิ�มเติมเพื�อใหค้วามชดัเจนในการ
บงัคับใช้กฎหมายเกี�ยวกับการกําหนดราคาโอนฉบับใหม่ บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
ที�ปรึกษาจะแจ้งให้ทราบเมื�อมีความคืบหน้าในภายหลัง 
 

 

 
 

For more information and how Deloitte can help you, please contact: 
 

Stuart Simons 
Partner 

Transfer Pricing Services 
Tel: +66 (0) 2034 40135 

Email: ssimons@deloitte.com 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited 

by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of 

its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte 
Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/th/about for a more 

detailed description of DTTL and its member firms. 
 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to 
public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune 

Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 

countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to 

address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s 
approximately 245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on 

Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

 

About Deloitte Southeast Asia 
Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising 

Deloitte practices operating in Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, 

Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver measurable value to the 

particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 
 

Comprising 290 partners and over 7,400 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and 

affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry 

knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 
 
All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates 

which are separate and independent legal entities. 
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In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its 

subsidiaries and affiliates. 
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