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ความเคลื่อนไหวของกรมสรรพากรเก่ียวกับแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกั์น ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Transfer 
Pricing Disclosure Form หรือ “TPDF”) 

เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2565 กรมสรรพากรไทยเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การขยายก าหนดเวลา

การยื่นแบบ TPDF อีกทัง้ยงัไดอ้อกค าอธิบายประกอบการกรอกแบบ TPDF และค าถาม-ค าตอบเก่ียวกับการ

กรอกแบบ TPDF บนเว็บไซตก์รมสรรพากรเมื่อเรว็ ๆ นี ้เราสรุปประเด็นที่น่าสนใจดงัต่อไปนี ้

การขยายเวลาการย่ืนแบบ TPDF   

มีการขยายเวลายื่นแบบ TPDF ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีเริ่มตน้ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 

2563 จาก 150 วนัหลงัปิดรอบบญัชีออกไปเป็นภายใน 30 พฤษภาคม 2565 นอกจากนีส้  าหรบัผูเ้สียภาษีที่มี

วนัครบก าหนดยื่น TPDF ตรงกบัวนัที่ 23-30 พฤษภาคม 2565 ยงัคงไดร้บัสิทธิขยายก าหนดเวลาการยื่น TPDF 

ผ่านอินเตอรเ์น็ตออกไปอีก 8 วนั 

ค าอธิบายประกอบการกรอกแบบ TPDF   

กรมสรรพากรไดม้ีการปรบัปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัค าอธิบายประกอบการกรอกแบบ TPDF ฉบบัใหม่ 

โดยเพิ่มเติมตวัอย่างที่ 12 ในภาคผนวก (ตามภาพประกอบดา้นลา่ง) กลา่วว่า บรษิัทที่มีผูถื้อหุน้กลุม่เดียวกนัที่

มีการถือหุน้ทางตรงในบริษัทหนึ่งรวมกนัแลว้มากกว่ารอ้ยละ 50 และกลุม่ผูถื้อหุน้ดงักลา่วไดม้ีการถือหุน้ในอีก

บรษิัทหนึ่งมากกว่ารอ้ยละ 50 จะถือไดว้่าทัง้สองบรษิัทดงักลา่วมีความสมัพนัธต์ามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง (2) 

แห่งประมวลรษัฎากร 
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จากภาพ บริษัท ก และ บริษัท ข เป็นบรษิัทที่มีความสมัพนัธก์นั เนื่องจาก A Co และ B Co ถือหุน้ทางตรงใน

บรษิัท ก รวมกนัแลว้คิดเป็นรอ้ยละ 55 ในขณะเดียวกนั A Co และ B Co ถือหุน้ทางตรงในบรษิัท ข รวมกนัแลว้

คิดเป็นรอ้ยละ 90 

ค าถาม-ค าตอบ เกี่ยวกับการกรอกแบบ TPDF 

เราสรุปประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกบัการกรอกแบบ TPDF ในบางหวัขอ้ย่อยดงัต่อไปนี ้

ผู้มีหน้าทีย่ื่นแบบ TPDF 

• การพิจารณาบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่มีความสมัพนัธก์ันยังคงเป็นไปตามค าจ ากัดความใน

มาตรา 71 ทว ิวรรคสอง (1) และ (2) ค าจ ากดัความตามมาตรา 71 ทวิ (3) ยงัไม่มีการประกาศเพิ่มเติม 

ณ ปัจจบุนั 

• กิจการร่วมคา้ตอ้งจดัเตรียมและส่ง TPDF หากเป็นไปตามเกณฑร์ายไดแ้ละขอ้ก าหนดของนิติบุคคลที่

มีความสมัพนัธก์นัตามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง 
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• สถานประกอบการถาวรของบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่มีรายไดม้ากกว่า 200 ลา้น

บาท ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีและนิติบุคคลที่มีความสมัพันธ์กันตามค าจ ากัดความในมาตรา 

71 ทวิ มีหนา้ที่ยื่นแบบ TPDF 

• บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ไดป้ระกอบกิจการในประเทศ

ไทยที่สรา้งรายไดจ้าก "ก าไรทางธุรกิจ" ภายใต้อนุสัญญาภาษีซอ้น (ไม่มีรายไดอ่ื้น) แต่ไม่มีสถาน

ประกอบการถาวรในประเทศไทยตามอนสุญัญาภาษีซอ้นไม่มีหนา้ที่ยื่นตอ้ง TPDF 

การกรอกข้อมูลในแบบ TPDF ส่วนก.-ค. 

• ผูเ้สียภาษีตอ้งเปิดเผยรายชื่อบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนที่มีความสมัพนัธก์บัตนทัง้หมดใน TPDF แมว้่าจะ

ไม่มีธุรกรรมระหว่างกนัก็ตาม 

• รายการที่ไม่ตอ้งแสดงในแบบ TPDF สว่น ข. เช่น การจ่ายเงินปันผล เงินมดัจ าสินคา้ ค่าเสื่อมราคา 

• ผูเ้สียภาษีตอ้งกรอกเฉพาะรายการเงินทดรองจ่ายที่มีการคิดก าไรส่วนเพิ่มจากเงินทดรองจ่าย โดยระบุ

มลูค่าของเงินทดรองจ่ายและก าไรส่วนเพิ่ม หากไม่มีการคิดก าไรส่วนเพิ่ม ไม่เป็นรายการที่ตอ้งแสดง

ใน TPDF 

• หากผูเ้สียภาษีใช ้TFRS 16 ส าหรบักรณีการเช่าสินทรพัย ์ส่วนของสิทธิในการใชท้รพัยส์ินตามสญัญา

เช่า ใหร้ะบุใน “ซือ้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ”์ เฉพาะปีแรกที่มีการรบัรูร้ายการ ส่วนของดอกเบีย้ ให้

ระบใุนสว่น “ดอกเบีย้จ่าย” ของ “รายจ่ายอ่ืน” 

• ธุรกรรมการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัทเพื่อน ามาซือ้สินทรพัย์จากบริษัทอิสระ หากสินทรพัยด์ังกล่าวไม่

พรอ้มใชง้านใหน้ าดอกเบีย้จ่ายมาระบุใน “ซือ้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ”์ ส่วนในกรณีหากสินทรพัย์

พรอ้มใชง้านแลว้ ดอกเบีย้จ่ายใหร้ะบใุนสว่น “ดอกเบีย้จ่าย” ของ “รายจ่ายอ่ืน” 

• การกรอกรายการ “ซือ้วัตถุดิบ/สินคา้” ใหพ้ิจารณาว่า เป็นตน้ทุนขายสินคา้หรือไม่ หากใช่ใหร้ะบุใน

สว่น “ซือ้วตัถดิุบ/สินคา้” แต่หากไม่ใช่ใหร้ะบใุนสว่น “อื่น ๆ” ของ “รายจ่ายอ่ืน” 
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• กรณีบริษัท ก และ บริษัท ข มีความสมัพันธ์กันระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่เดือนมิถุนายนถึง

ธันวาคม แต่ไดม้ีธุรกรรมระหว่างกนัตัง้แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมของรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว ผู้

ยื่นแบบรายงานจะตอ้งระบุขอ้มูลส าหรบัธุรกรรมระหว่างกันส าหรบัในช่วงเวลาที่มีความสมัพันธ์กนั

ตามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง เท่านัน้ 

• ส าหรบักลุ่ม MNE ที่มีบริษัทล าดับสูงสุด (“UPE”) ในต่างประเทศ เกณฑส์ าหรบัการเตรียมรายงาน

ขอ้มูลรายประเทศ (Country-by-Country Report หรือ CbCR) ควรเป็นไปตามระเบียบ/ข้อก าหนด 

CbCR ในประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีของ UPE  

ข้อสังเกตของ PKF Thailand 

จากตวัอย่างดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การพิจารณาลกัษณะของบริษัทที่มีความสมัพนัธก์นั มิไดพ้ิจารณาเพียงแค่

เฉพาะสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละรายเท่านัน้ แต่กรมสรรพากรยงัพิจารณาจากสดัส่วนการถือหุน้ของ 

“กลุ่ม” ผูถื้อหุน้เดียวกันดว้ย และในช่วงเดือนที่ผ่านมา เราไดเ้ห็นแนวโนม้การตรวจสอบแบบ TPDF ตามการ

ตีความในลกัษณะนีข้องกรมสรรพากรเพิ่มมากขึน้ ผูเ้สียภาษีจึงควรทบทวนโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มอีก

ครัง้เพื่อพิจารณาว่าบรษิัทใดบา้งที่จดัว่าเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัตามการตีความในลกัษณะใหม่นีด้ว้ย 

กรุณาติดต่อเราหากคุณมีค าถามหรือขอ้สงสยั ทางทีม Transfer Pricing ของเราที่ PKF ประเทศไทยยินดีให้

ความช่วยเหลือ 

Steve Wilson 
International Tax Partner 
+66 (0) 88 784 8680 
steve.wilson@pkf.com  

ฐิตยากร ถิราติ 
Associate Director, Transfer Pricing 
+66 (0) 86 545 2990 
thitayakorn.t@pkf.com  

 

mailto:steve.wilson@pkf.com
mailto:thitayakorn.t@pkf.com

