
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางใหม่: ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสามารถทาํให้บริษัทมีความสัมพันธก์ันได้ 

ประ เ ทศไ ทยใช้หลักการตาม OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations (‘OECD Guidelines’) และประมวลรัษฎากรไทยได้กําหนดข้อบังคับในการจัดทํารายงาน

สาํหรบับริษัท (หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล) ท่ีมีธุรกรรมกับบริษัทท่ีมีความสมัพันธ์กัน ไดแ้ก่ Transfer Pricing 

Disclosure Form, Local File, และ Country-by-Country Reporting ดงันัน้จึงเป็นเรื่องสาํคญัสาํหรบับริษัท (หรือ

หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล) ท่ีจะตอ้งเขา้ใจว่าตนมีบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ เพื่อประเมินว่าอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัใน

การจดัทาํเอกสารราคาโอนหรือไม่ 

ภายใตม้าตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร บรษัิทจะจดัว่ามีความสมัพนัธก์นัเมื่อ  

(1) นิติบคุคลหน่ึงถือหุน้ในอีกนิติบุคคลหนึ่งทัง้ทางตรงหรือทางออ้มไม่นอ้ยกว่า 50% หรือ  

(2) ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้ในอีกนิติบุคคลหน่ึงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มไม่นอ้ยกว่า 50% ถือหุน้ในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มไม่นอ้ยกว่า 50% หรือ  

(3) มีความสมัพนัธก์นัในดา้นทุน การจดัการ หรือการควบคมุในลกัษณะท่ีนิติบุคคลหน่ึงไม่อาจดาํเนินการโดย

อิสระจากอีกนิติบคุคลหนึ่ง 

กรมสรรพากรไทยไดใ้หค้วามช่วยเหลือผูเ้สียภาษี โดยจดัทาํคาํอธิบายและตวัอย่างบริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์กัน

เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องกรมสรรพากรไทย คาํอธิบายและตวัอย่างก่อนหนา้นีม้กัจะเนน้ท่ีบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน

นิติบคุคลและมีความไม่ชดัเจนเมื่อพิจารณาผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่บรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

ดังนั้นกรมสรรพากรไทยจึงให้ตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2 ตัวอย่างที่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาดว้ย 

ตวัอย่างใหม่นีไ้ดแ้ก่ ตวัอย่างท่ี 13 และตวัอย่างท่ี 14 ซึ่งประกาศในเว็บไซตก์รมสรรพากรและเราสรุปภาพรวม

ดงัต่อไปนี ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที ่1 

ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท A สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท B 

บรษัิท X (ต่างประเทศ) 10% 50% 

นาย ก 73% 17% 

นาย ข 17% 33% 

รวม 100% 100% 

จากตารางขา้งตน้ บรษัิท X ถือหุน้ 10% ในบรษัิท A และ 50% ในบรษัิท B  

หากพิจารณาเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบริษัท บริษัท A และบริษัท B จะไม่ถือว่าเป็นบริษัทท่ีมีความสมัพันธ์กัน 

อย่างไรก็ตาม เราตอ้งพิจารณาผูถื้อหุน้ทัง้หมด รวมถึงบุคคลธรรมดาดว้ย ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของทัง้สองบริษัท 

กล่าวคือ พิจารณาว่า “กลุ่ม” ผูถื้อหุน้ของทั้งสองบริษัทมีการถือหุน้รวมกันอย่างน้อย 50% ในแต่ละบริษัท

หรือไม ่

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาผูถื้อหุน้ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล บริษัท A และบริษัท B จะถือว่า

เป็นบริษัทท่ีมีความสมัพนัธก์นั เน่ืองจากทัง้สองบริษัทมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั ไดแ้ก่ บริษัท X นาย ก และ นาย 

ข ที่ถือหุน้รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่า 50% ในทัง้สองบรษัิท 

ตัวอย่างที ่2 
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จากภาพดา้นบน นาย ค ถือหุน้ทางตรงในบรษัิท C เป็นสดัสว่น 80% และถือหุน้ทางตรงในบรษัิท F เป็นสดัสว่น 

40% เมื่อพิจารณาเฉพาะการถือหุน้ทางตรง เราจะสรุปว่านาย ค ไม่ไดถื้อหุน้อย่างนอ้ย 50% ในทัง้สองบริษัท 

และดงันัน้ทัง้สองบรษัิทจึงไม่ใช่บรษัิทที่มีความสมัพนัธก์นั 

อย่างไรก็ตาม เราตอ้งคาํนึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มในบริษัท F ดว้ย ดังนัน้ นอกเหนือจากการถือหุน้

ทางตรง 40% เราตอ้งรวมการถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษัท E ซึ่งเท่ากบั 30% ของหุน้ซึ่งบรษัิท E ถือในบรษัิท F ซึ่ง

ก็คือ 30% x  40% = 12% ดงันัน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม นาย ค ถือหุน้ (40% + 12%) 52% ในบรษัิท F และ

เมื่อพิจารณาร่วมกบัการถือหุน้ทางตรงในบริษัท C เป็นสดัส่วน 80% (เน่ืองจากนาย ค ถือหุน้ในทัง้สองบริษัท 

50% หรือมากกว่า) ทัง้สองบรษัิทจึงเป็นบรษัิทที่มีความสมัพนัธก์นั 

นาย ค ถือหุน้ทางออ้มในบริษัท D โดยผ่านการถือหุน้ 80% ในบริษัท C ซึ่งถือหุน้ในบริษัท D ซึ่งก็คือ 80% x 

70% = 56% ดงันัน้นาย ค ถือหุน้ 50% หรือมากกว่าในแต่ละบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ดงันัน้ บริษัท C 

บรษัิท D และบรษัิท F ถือว่าเป็นบรษัิทที่มีความสมัพนัธก์นั 

ข้อสังเกตของ PKF Thailand 

ตวัอย่างท่ี 1 และตวัอย่างท่ี 2 ถูกเพิ่มเขา้มาเพื่อแสดงใหเ้ห็นภาพบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน โดยพิจารณาผูถื้อหุน้ท่ี

เป็นบคุคลธรรมดาดว้ย ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อการประเมินว่าบริษัทใดบา้งที่มีความสมัพนัธก์นั ตวัอย่างอ่ืน ๆ ที่

มีในคาํอธิบายก่อนหน้านีม้ักจะเน้นการพิจารณาผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบริษัทเท่านั้นและการตีความเก่ียวกับบุคคล

ธรรมดายงัไม่มีความชดัเจน 

จากแนวทางในการพิจารณาบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัที่เพิ่มเติมมานี ้เราแนะนาํใหผู้เ้สียภาษีพิจารณาโครงสรา้งการ

ถือหุน้และรายชื่อบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างละเอียดถ่ีถว้น เพื่อพิจารณาสดัส่วนการถือหุน้ของทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็น

นิติบุคคลและผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ “กลุ่ม” ผูถื้อหุน้เดียวกนั เพื่อประเมินว่าบริษัทท่ีเขา้ข่ายว่าเป็น

บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์กันได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด และรายชื่อบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์กันนั้นได้รับการ

ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนั 



 

 

 

 

 

 

 

หากคณุตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบัประเด็นราคาโอนหรือบริษัทท่ีมีความสมัพนัธก์นั หรือความช่วยเหลือ

ในการจดัทาํ Transfer Pricing Disclosure Form หรือ Local File กรุณาติดต่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้น Transfer Pricing 

ของเรา 

Philip Bond 
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Tax Partner 
Tax Compliance and Advisory Services 
Theeradaje.t@pkf.com  

ฐิตยากร ถิราติ 
Associate Director 
Transfer Pricing 
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