แนวทางใหม่: ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาสามารถทําให้บริษัทมีความสัมพันธ์กันได้
ประเทศไทยใช้ ห ลั ก การตาม

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

Administrations (‘OECD Guidelines’)

และประมวลรัษ ฎากรไทยได้ก ํา หนดข้อ บัง คับ ในการจัด ทํา รายงาน

สําหรับบริษัท (หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล) ที่มีธุรกรรมกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ Transfer Pricing
้ จึงเป็ นเรื่องสําคัญสําหรับบริษัท (หรือ
Disclosure Form, Local File, และ Country-by-Country Reporting ดังนัน
ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล) ที่จะต้องเข้าใจว่าตนมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพื่อประเมินว่าอยู่ภายใต้ขอ้ บังคับใน
การจัดทําเอกสารราคาโอนหรือไม่
ภายใต้มาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทจะจัดว่ามีความสัมพันธ์กนั เมื่อ
(1)

นิติบคุ คลหนึ่งถือหุน้ ในอีกนิติบุคคลหนึ่งทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมไม่นอ้ ยกว่า 50% หรือ

ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ ในอีกนิติบุคคลหนึง่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่นอ้ ยกว่า 50% ถือหุน้ ในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่นอ้ ยกว่า 50% หรือ

(2)

(3)

มีความสัมพันธ์กนั ในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดําเนินการโดย

อิสระจากอีกนิติบคุ คลหนึ่ง
กรมสรรพากรไทยได้ให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียภาษี โดยจัดทําคําอธิบายและตัวอย่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรไทย คําอธิบายและตัวอย่างก่อนหน้านีม้ กั จะเน้นที่บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบคุ คลและมีความไม่ชดั เจนเมื่อพิจารณาผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ดัง นั้น กรมสรรพากรไทยจึง ให้ตัวอย่ างเพิ่ มเติมอีก 2 ตัวอย่างที่ พิ จ ารณาผู้ถือหุ้นที่ เ ป็ นบุคคลธรรมดาด้วย
ตัวอย่างใหม่นีไ้ ด้แก่ ตัวอย่างที่ 13 และตัวอย่างที่ 14 ซึ่งประกาศในเว็บไซต์กรมสรรพากรและเราสรุ ปภาพรวม
ดังต่อไปนี ้

ตัวอย่างที่ 1
ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท A สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท B
10%
50%
บริษัท X (ต่างประเทศ)
73%
17%
นาย ก
17%
33%
นาย ข
100%
100%
รวม
จากตารางข้างต้น บริษัท X ถือหุน้ 10% ในบริษัท A และ 50% ในบริษัท B
หากพิจารณาเฉพาะผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นบริษัท บริษัท A และบริษัท B จะไม่ถือว่าเป็ นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ หมด รวมถึงบุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของทัง้ สองบริษัท
กล่าวคือ พิจารณาว่า “กลุ่ม” ผูถ้ ื อหุน้ ของทั้งสองบริษัทมีการถื อหุน้ รวมกันอย่างน้อย 50% ในแต่ละบริษัท
หรือไม่
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล บริษัท A และบริษัท B จะถือว่า
เป็ นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากทัง้ สองบริษัทมีผถู้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน ได้แก่ บริษัท X นาย ก และ นาย
ข ที่ถือหุน้ รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 50% ในทัง้ สองบริษัท
ตัวอย่างที่ 2

นาย ค

80%

40%

30%

บริษัท E

บริษัท C
40%
70%

บริษัท D

บริษัท F

จากภาพด้านบน นาย ค ถือหุน้ ทางตรงในบริษัท C เป็ นสัดส่วน 80% และถือหุน้ ทางตรงในบริษัท F เป็ นสัดส่วน
เมื่อพิจารณาเฉพาะการถือหุน้ ทางตรง เราจะสรุ ปว่านาย ค ไม่ได้ถือหุน้ อย่างน้อย 50% ในทัง้ สองบริษัท
และดังนัน้ ทัง้ สองบริษัทจึงไม่ใช่บริษัทที่มีความสัมพันธ์กนั
40%

อย่างไรก็ตาม เราต้องคํานึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ ทางอ้อมในบริษัท F ด้วย ดังนั้น นอกเหนือจากการถื อหุน้
ทางตรง 40% เราต้องรวมการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษัท E ซึ่งเท่ากับ 30% ของหุน้ ซึ่งบริษัท E ถือในบริษัท F ซึ่ง
ก็คือ 30% x 40% = 12% ดังนัน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นาย ค ถือหุน้ (40% + 12%) 52% ในบริษัท F และ
เมื่อพิจารณาร่วมกับการถือหุน้ ทางตรงในบริษัท C เป็ นสัดส่วน 80% (เนื่องจากนาย ค ถือหุน้ ในทัง้ สองบริษัท
50% หรือมากกว่า) ทัง้ สองบริษัทจึงเป็ นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กน
ั
นาย ค ถือหุน้ ทางอ้อมในบริษัท D โดยผ่านการถื อหุน้ 80% ในบริษัท C ซึ่งถือหุน้ ในบริษัท D ซึ่งก็คือ 80% x
ดังนัน้ นาย ค ถือหุน้ 50% หรือมากกว่าในแต่ละบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนัน้ บริษัท C
บริษัท D และบริษัท F ถือว่าเป็ นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กนั

70% = 56%

ข้อสังเกตของ PKF Thailand
ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อแสดงให้เห็นภาพบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาผูถ้ ือหุน้ ที่
เป็ นบุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประเมินว่าบริษัทใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กนั ตัวอย่างอื่น ๆ ที่
มีในคําอธิ บายก่อนหน้านีม้ ักจะเน้นการพิจารณาผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นบริษัทเท่านั้นและการตีความเกี่ยวกับบุคคล
ธรรมดายังไม่มีความชัดเจน
จากแนวทางในการพิจารณาบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มเติมมานี ้ เราแนะนําให้ผเู้ สียภาษีพิจารณาโครงสร้างการ
ถือหุน้ และรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่างละเอียดถี่ถว้ น เพื่อพิจารณาสัดส่วนการถือหุน้ ของทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ น
นิติบุคคลและผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ “กลุ่ม” ผูถ้ ือหุน้ เดียวกัน เพื่อประเมินว่าบริษัทที่เข้าข่ายว่าเป็ น
บริษัท ที่ มี ความสัม พันธ์กัน ได้อย่ างครอบคลุมทั้งหมด และรายชื่ อบริษัท ที่ มีความสัมพันธ์กันนั้น ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นราคาโอนหรือบริษัทที่มีความสัมพันธ์กนั หรือความช่วยเหลือ
ในการจัดทํา Transfer Pricing Disclosure Form หรือ Local File กรุณาติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Transfer Pricing
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