
 

 

 
 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที ่400) 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจ่าย 
ของบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลทีม่ีความสัมพันธ์กนั 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 369 (พ.ศ. 2563) อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุน้ส่วน
นิติบคุคลทีม่ีความสัมพันธ์กนั ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 
 “ธุรกรรมที่ถูกควบคุม” หมายความว่า ธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน 
 “ธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุม” หมายความว่า ธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่คู่สัญญา
ของธุรกรรมนั้นไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน 
 “ผลตอบแทนส าหรับธุรกรรม” หมายความรวมถึง ตัวชี้วัดทางการเงินซึ่งสัมพันธ์กับวิธีการ
ก าหนดราคาที่เลือกใช้ ดังต่อไปนี้ หรือตัวชี้วัดทางการเงินอื่นที่เหมาะสมซึ่งสัมพันธ์กับวิธีการก าหนดราคาอื่น 
แล้วแต่กรณี 
 (1) ราคา ส าหรับวิธีการเปรียบเทียบราคาที่มิได้ถูกควบคุม 
 (2) อัตราก าไรจากการขายต่อ ส าหรับวิธีราคาขายต่อ 
 (3) อัตราก าไรส่วนเพ่ิมจากต้นทุน ส าหรับวิธีราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 (4) อัตราก าไรสุทธิ ส าหรับวิธีอัตราก าไรสุทธิที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม 
 (5) ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน ส าหรับวิธีแบ่งสรรก าไรของธุรกรรม 
 ข้อ 2 ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมีข้อก าหนดทางด้านการพาณิชย์
หรือการเงินระหว่างกัน โดยมีการก าหนดผลตอบแทนส าหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุมนั้นแตกต่างไปจากที่ควร
จะก าหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระ ในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการ
ถ่ายโอนก าไร อันท าให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายหนึ่งรายใด ไม่ได้รับหรือได้รับก าไรหรือ
เงินไดพึ้งประเมินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีน้อยกวา่ที่พึงจะไดร้ับหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลดังกล่าว
ได้ด าเนินการโดยอิสระ เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
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นิติบุคคลดังกล่าวเพ่ือให้ได้จ านวนรายได้ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่ายหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระ เสมือนว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้รับและได้จ่าย
ตามนั้นเพื่อใช้ในการค านวณก าไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี เงินได้ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร 
หรือเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียตามมาตรา 70 หรือมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
 จ านวนก าไรหรือเงินได้พึงประเมินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งจะถือว่า
เป็นจ านวนที่พึงได้รับหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระต่อเมื่อการ
ก าหนดผลตอบแทนส าหรบัธรุกรรมทีถู่กควบคุมนัน้ไม่แตกตา่งไปจากผลตอบแทนส าหรับธุรกรรมที่ไม่ถูก
ควบคุมอันอาจเทียบเคียงกันได้ 
 ในการพิจารณาปรับปรุงรายได้และรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและการพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทน
ส าหรับธุรกรรมตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อ 3 ถึงข้อ 10 
 ข้อ 3 ธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุมจะเข้าลักษณะเป็นธุรกรรมที่อาจเทียบเคียงกันได้กับธุรกรรม
ที่ถูกควบคุมในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อธุรกรรมที่น ามาเทียบเคียงกันนั้นไม่มีความแตกต่างอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ตัวชี้วัดทางการเงินที่ถูกตรวจสอบด้วยวิธีการก าหนดราคาตามข้อ 5 หรือ 
 (2) เมื่อธุรกรรมที่น ามาเทียบเคียงกันนั้นมีความแตกต่างอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ตัวชี้วัดทางการเงินที่ถูกตรวจสอบด้วยวิธีการก าหนดราคาตามข้อ 5 แต่ได้มีการปรับปรุงความสามารถใน
การเทียบเคียงกันของธุรกรรมนั้นอย่างเหมาะสมเพ่ือขจัดผลกระทบของความแตกต่างดังกล่าวแล้ว 
 ข้อ 4 ในการพิจารณาความสามารถในการเทียบเคียงกันตามข้อ 3 ให้น าปัจจัยดังต่อไปนี้
มาพิจารณาเท่าที่มีความเกี่ยวพันในเชิงเศรษฐกิจกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ 
 (1) ขอ้ตกลงตามสัญญาในการท าธุรกรรม 
 (2) หน้าที่งานที่คู่สัญญาแต่ละรายรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น โดยค านึงถึงสินทรัพย์
ที่ใช้และความเสี่ยงที่รับ 
 (3) ลักษณะของทรัพย์สินที่โอนหรือบริการที่ท า 
 (4) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะที่ท าธุรกรรม และ 
 (5) กลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันใช้ในการท าธุรกรรม 
 ข้อ 5 ในการพิจารณาว่าผลตอบแทนส าหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุมเป็นผลตอบแทนส าหรับธุรกรรม
ท่ีพึงก าหนดหากได้ด าเนินการโดยอิสระให้พิจารณาเลือกใช้วิธีการก าหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
สถานการณ์ในแต่ละกรณีโดยค านึงถึงปัจจัยที่ก าหนดไว้ตามข้อ 6 ประกอบการเลือกใช้นั้น 
 วิธีการก าหนดราคาตามวรรคหนึ่ง หมายถึง วิธีการก าหนดราคาที่ได้รับการรับรองแล้วดังต่อไปนี้ 
 (1) วิธีการเปรียบเทียบราคาที่มิได้ถูกควบคุม (Comparable Uncontrolled Price Method) 
โดยการเทียบเคียงระหว่างราคาที่เรียกเก็บจากการโอนทรัพย์สินหรือการให้บริการส าหรับธุรกรรมที่ถูก
ควบคุมกับราคาที่เรียกเก็บจากการโอนทรพัย์สินหรอืการให้บริการส าหรับธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุมอันอาจ
เทียบเคียงกันได้ 
 (2) วิธีราคาขายต่อ (Resale Price Method) โดยการเทียบเคียงระหว่างอัตราก าไรจากการขายต่อ
ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์สินผ่านธุรกรรมที่ถูกควบคุมได้รับจากการน าทรัพย์สินนั้นไปขายต่อผ่านธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุม 
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กับอัตราก าไรจากการขายต่อซึ่งได้รับจากการซื้อมาและขายต่อทรัพย์สินผ่านธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุมอันอาจ
เทียบเคียงกันได้ 
 (3) วิธีราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม (Cost Plus Method) โดยการเทียบเคยีงระหวา่งอตัราก าไรส่วนเพ่ิม
จากต้นทุนซึ่งรวมทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อมในการโอนทรัพย์สินและให้บริการส าหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุม 
กับอัตราก าไรส่วนเพ่ิมจากตน้ทนุซึง่รวมทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อมในการโอนทรัพย์สินและให้บริการ
ส าหรับธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุมอันอาจเทียบเคียงกันได้ 
 (4) วิธีอัตราก าไรสุทธิที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม (Transactional Net Margin Method) โดยการ
เทียบเคียงระหว่างอัตราก าไรสุทธิที่สัมพันธ์กับฐานที่เหมาะสม (เช่น ต้นทุน ยอดขาย หรือสินทรัพย์ เป็นต้น) 
ซึ่งเป็นผลจากการท าธุรกรรมที่ถูกควบคุม กับอัตราก าไรสุทธิที่สัมพันธ์กับฐานเดียวกันนั้นซึ่งเป็นผลจากการท า
ธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุม 
 (5) วิธีแบ่งสรรก าไรของธุรกรรม (Transactional Profit Split Method) โดยการปันส่วนผลก าไร
(หรือขาดทุน) ที่ได้รับจากธุรกรรมที่ถูกควบคุม ให้เป็นไปตามส่วนที่บริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคล
แต่ละรายได้มีส่วนร่วมด าเนินการในธุรกรรมที่ถูกควบคุมนั้นเพ่ือให้แต่ละบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้รับ
ส่วนแบ่งตามส่วนที่พึงคาดหมายว่าจะได้รบัหากไดม้ีส่วนร่วมด าเนินการในธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุมอันอาจ
เทียบเคียงกันได้เว้นแต่ในกรณีที่สามารถน าวิธีการก าหนดราคาวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม (1) ถึง (4) มาปรับใช้
เพ่ือหาจ านวนก าไรหรือเงินได้พึงประเมินบางส่วนที่คู่สัญญาที่เป็นอิสระพึงได้รับส าหรับการปฏิบัติหน้าที่งาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ถูกควบคุมนั้นได้ ให้น าวิธีแบ่งสรรก าไรของธุรกรรมมาปรับใช้เฉพาะกับส่วนของก าไร
ท่ีคงเหลืออยูห่ลังจากหักจ านวนก าไรหรือเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการปรับใช้วิธีการก าหนดราคาตาม (1) 
ถึง (4) แล้ว 
 การเลือกใช้วิธีการก าหนดราคาอื่นนอกเหนือจากวิธีการก าหนดราคาที่ได้รับรองแล้วตามวรรคสอง
จะสามารถกระท าได้เฉพาะในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถปรับใช้วิธีการก าหนดราคาที่ได้รับการรับรองแล้ว
กับธุรกรรมที่ถูกควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผลและมีวิธีการก าหนดราคาอื่นที่อาจปรับใช้ได้กับกรณีได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด โดยหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประสงค์จะเลือกใช้วิธีการก าหนดราคาอื่นให้แจ้งต่อ
อธิบดีกรมสรรพากรเป็นหนังสือพร้อมค าอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการก าหนดราคานั้นภายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการปรับใช้วิธีการก าหนดราคาอื่นนั้นกับธุรกรรมที่ถูกควบคุม พร้อมทั้งจัดเตรียม
เอกสารหรือหลักฐานซึ่งอธิบายถึงเหตุที่ไม่สามารถปรับใช้วิธีการก าหนดราคาที่ได้รับการรับรองแล้วกับ
ธุรกรรมที่ถูกควบคุมได้และค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการก าหนดราคาอื่นที่ปรับใช้นั้นโดยละเอียดพร้อมให้
เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 

ข้อ 6 ในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการก าหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดตามข้อ 5 ให้ค านึงถึงปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 
 (1) จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละวิธีการก าหนดราคา 
 (2) ความเหมาะสมของวิธีการก าหนดราคาตามลักษณะของธุรกรรมที่ถูกควบคุมผ่านการวิเคราะห์
หน้าที่งานของคูส่ัญญาแตล่ะรายในธรุกรรมที่ถูกควบคุมนั้นโดยค านึงถึงสินทรัพย์ที่ใช้และความเสี่ยงที่รับ 
 (3) ความมีอยู่ของข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่จ าเป็นในการปรับใช้วิธีการก าหนดราคาที่เลือกใช ้
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 (4) ระดับความสามารถในการเทียบเคียงกันได้ระหว่างธุรกรรมที่ถูกควบคุมและธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุม 
รวมถึงความน่าเชื่อถือของการปรับปรุงความสามารถในการเทียบเคียงกันตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง (2) 
 ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีการท าธุรกรรมที่ถูกควบคุมตั้งแต่สองธุรกรรม
ขึ้นไปภายใต้สถานการณ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยธุรกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถ
วิเคราะห์แยกจากกันได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รวมธุรกรรมดังกล่าวเข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา
ตามข้อ 3 ถึงข้อ 6  
 ข้อ 8 ในกรณีที่สามารถค านวณช่วงของผลตอบแทนที่พึงได้รับหากได้ด าเนินการโดยอิสระได้ 
เมื่อน าช่วงดังกล่าวมาเทียบเคียงกับตัวชี้วัดทางการเงินส าหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุมหรือชุดของธุรกรรม
ท่ีถูกรวมเข้าด้วยกันตามข้อ 7 ที่ได้ถูกตรวจสอบด้วยวิธีการก าหนดราคาตามข้อ 5 แล้ว และปรากฏว่า
ตัวชี้วัดทางการเงินนั้นอยู่ภายนอกช่วงของผลตอบแทนที่พึงได้รับหากได้ด าเนินการโดยอิสระ 
เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่ถูกควบคุมของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบนั้นตามข้อ 2 เพ่ือปรับปรุงให้ตัวชี้วัดทางการเงินดังกล่าว
สามารถสะท้อนสถานการณ์ของกรณีได้ดีที่สุดและอยู่ภายในช่วงของผลตอบแทน ที่พึงได้รับ
หากได้ด าเนินการโดยอิสระ 
 ช่วงของผลตอบแทนที่พึงได้รับหากได้ด าเนินการโดยอิสระตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ช่วงของ
ตัวชี้วัดทางการเงินอันเป็นผลที่ได้จากการปรับใช้วิธีการก าหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดตามข้อ 5 กับธุรกรรม
ที่ไม่ถูกควบคุมหลายธุรกรรมที่อาจเทียบเคียงกันได้ตามข้อ 3  
 ข้อ 9 ภายใต้บังคับของวรรคสอง ในกรณีที่ธุรกรรมที่ถูกควบคุมเป็นการบริการจะถือว่า
ค่าตอบแทนส าหรับการบริการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่พึงก าหนดหากได้ด าเนินการโดยอิสระต่อเมื่อ 
 (1) เป็นค่าตอบแทนส าหรับการบริการที่ได้กระท าจริง 
 (2) บริการนั้นมีประโยชน์หรือพึงคาดหมายได้ว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือในทางการค้า
แก่ผู้รับบริการ  
 (3) เป็นบริการที่บรษิัทหรือหา้งหุ้นส่วนนติบิุคคลที่เป็นอิสระภายใต้สถานการณ์ที่อาจเทียบเคียงกันได้
พึงจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือให้ได้รับบริการนั้นจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเพื่อให้มีการท าบริการนั้นโดยหน่วยงานภายในของตนเอง และ 
 (4) จ านวนค่าตอบแทนเป็นจ านวนที่พึงก าหนดหากได้ด าเนินการโดยอิสระส าหรับการบริการ
ท่ีอาจเทียบเคียงกันได้  
 ค่าตอบแทนของธุรกรรมการบริการซึ่งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนของบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลไม่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่พึงก าหนดหากได้ด าเนินการ
โดยอิสระ 
 ข้อ 10 ในกรณีที่ธุรกรรมที่ถูกควบคุมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไม่มีตัวตนให้ค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนส าหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุมด้วย 
 (1) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินไม่มีตัวตนให้ค านึงถึงหน้าที่งาน
ที่คู่สัญญาแต่ละรายรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การปรับปรุง การบ ารุงรักษา การคุ้มครอง 
และการแสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินไม่มีตัวตนนั้น โดยค านึงถึงสินทรัพย์ที่ใช้และความเสี่ยงที่รับ 
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 (2) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิการใช้ ขาย หรือโอนทรัพย์สินไม่มีตัวตนให้ค านึงถึงประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ คุณลักษณะที่เฉพาะตัวหรือไม่เฉพาะตัว และสิทธิในการมีส่วนร่วม
พัฒนาในทรัพย์สินไม่มีตัวตน 
 ข้อ 11 เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ปรับปรุงรายได้และรายจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่ถูกควบคุม
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดตามข้อ 2 แล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การปรับปรุง
ตามข้อ 2 มีส่วนที่เป็นการปรับเพิ่มรายได้ส าหรบัธรุกรรมที่ถกูควบคมุซึง่บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ถูกปรับปรุงยังไม่เคยได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของธุรกรรมที่ถูกควบคุม หรือมีส่วนที่เป็นการปรับลด
รายจ่ายส าหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุมซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกปรับปรุงได้จ่ายออกไปให้กับ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของธุรกรรมที่ถูกควบคุมแล้ว จ านวนรายได้ที่ไม่ได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
จ านวนรายจ่ายที่จ่ายเกินออกไปให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 
แห่งประมวลรัษฎากร ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกปรับปรุงนั้นได้จ่ายออกไปให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง และให้เจ้าพนักงานประเมนิมีอ านาจพิจารณาปรบัปรุงรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันให้เสมือนว่าได้มีการรับและจ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณก าไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้พึงประเมิน
ท่ีต้องเสียภาษีตามมาตรา 70 หรือมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
 ข้อ 12 ภายใต้บังคับของวรรคสอง เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ปรับปรุงรายได้และรายจ่าย
ส าหรับธุรกรรมที่ถูกควบคุมของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดตามข้อ 2 หรือข้อ 11 แล้ว 
หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกปรับปรุงรายได้และรายจ่ายตามข้อ 2 หรือข้อ 11 ดังกล่าว
ไม่มีการโต้แย้งการปรับปรุงนั้นและได้ช าระภาษีให้เป็นไปตามผลของการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว หรือได้มี
การโต้แย้งการปรับปรงุนั้นแตไ่ดม้ีค าวนิิจฉยัอุทธรณ์หรือค าพิพากษาศาลเป็นทีสุ่ดแล้วและบริษัทหรอืห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลดังกล่าวได้ยอมช าระภาษีให้เป็นไปตามผลของค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาดังกล่าวแล้ว และ 
 (2) จ านวนรายได้หรือรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวที่ถูกปรับปรุงโดยเจ้าพนักงาน
ประเมินตามข้อ 2 นั้น เป็นจ านวนที่ได้เคยถูกรวมในการค านวณก าไรสุทธิหรือเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของธุรกรรมที่ถูกควบคุมแล้ว และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ปกปิดข้อมูล
การท าธุรกรรมที่ถูกควบคุมดังกล่าวหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นเป็นเท็จ 
 ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจพิจารณาปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่เป็นคูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึง่ของธุรกรรมที่ถูกควบคุมนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายได้
และรายจ่ายของคู่สัญญาฝ่ายแรกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิที่ ต้องเสียภาษีตาม
มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 70 หรือมาตรา 70 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร 
 เพื่อประโยชน์ในการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
หรือที่ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ท าไว้กับส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ  
การพิจารณาปรับปรุงตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามสัญญา 
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ที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือที่ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ท าไว้กับ
ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ 
 ข้อ 13 เพ่ือประโยชน์ในการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
หรือที่ส านักงานการคา้และเศรษฐกิจไทยไดท้ าไว้กบัส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ และ
เพ่ือการป้องกันการเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการก าหนดราคาระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิ ติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นการล่วงหน้า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีการท า
ธุรกรรมด้านการพาณิชย์หรือการเงินกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ อาจร้องขอให้มีการจัดท า
ข้อตกลงการก าหนดราคาเป็นการล่วงหน้า เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการหาผลตอบแทน
ส าหรับธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่จะมีขึ้ นภายในช่วงเวลา
ในอนาคตที่ได้ตกลงกันไว้ 
 ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัส าหรับเงินไดข้องบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 14  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
  

เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
(นายเอกนติิ นติิทัณฑ์ประภาศ) 

อธิบดีกรมสรรพากร 


