กลุม 5 ศึกษาหัวขอเรื่อง “โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร”
ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ
1. มาตรการปองกันกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
2. มาตรการปองกันการตั้งทุนต่ํา (Thin Capitalization)
3. มาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงรัษฎากร โดยนิติบุคคลไทยผานทาง Controlled Foreign
Corporation
4. มาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนโดยคนชาติที่สาม (Tax
Treaty Shopping)

เหตุผลและความจําเปน
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ภายใตยุคโลกาภิวัฒน การคาการลงทุนระหวางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยงาย อีกทั้งรูปแบบการดําเนินธุรกิจมีการซับซอน
ยิ่งขึ้น เพื่อใหผูประกอบการไดรับผลกําไรสูงสุด จึงไดมีการวางแผนภาษีรูปแบบตางๆเพื่อใหกลุมบริษัทของตนมีตนทุนทางภาษีต่ําที่สุด โดยการ
ถายโอนกําไรจากประเทศที่มีอัตราสูงไปยังประเทศที่มีอัตราต่ํากวา ไมวาจะโดยการกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing) การแสวงหาประโยชนจาก
อนุสัญญาภาษีซอน (Tax Treaty Shopping) หรือการใชโครงสรางการลงทุนโดยมีการกูยืมเงินสูงกวาทุน (Thin Capitalization) ฯลฯ ซึ่งประเทศไทย
ไมมีบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรที่ใหอํานาจกรมสรรพากรในการปองกันหรือดําเนินการกับผูประกอบการที่หลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบตางๆขางตน
ทําใหประเทศไทยสูญเสียสวนแบงทางภาษีที่ควรจะเปน (Fair share of tax) ประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกัน
การเลี่ยงภาษีในรูปแบบตางๆเชนเดียวกับตางประเทศ
คณะผูวิจัยไดทําการวิจัยการนํามาใชซึ่งมาตรการปองกันการเลี่ยงภาษีเปนรายมาตราการ แตเพื่อใหบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับมาตรการ
ปองกันการเลี่ยงภาษีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น กลุม 5 ไดศึกษาวิเคราะหแลว จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งคณะผูวิจัยไมไดกลาวถึง ดังนี้
1. ควรมีบทบัญญัติภายใตประมวลรัษฎากร กําหนดมาตรการปองกันการเลี่ยงภาษีขึ้นเปนหมวดใหม โดยมีบทบัญญัติในเรื่อง
General Anti Avoidance Rules (GAARs) อยูดวย
2. ควรกําหนดบทลงโทษ กรณีการเลี่ยงภาษีตามขอ 1 ทีร่ ุนแรงกวากรณีอื่น ๆ ตามประมวลรัษฎากร
3. ควรมีบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับบทบัญญัติในอนุสัญญาภาษีซอน (Double Taxation Agreement: DTA ) เพื่อใหมี
ผลบังคับใชเชนเดียวกับกฎหมายภายใน
4. ควรทําการศึกษาวามาตรการปองกันการเลี่ยงภาษีมีผลกระทบตอนิติบุคคลในประเทศหรือไม หากมี ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อหาทางแกไขไวดวย
5.ควรมี ห น ว ยงานเฉพาะที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการตรวจสอบ กรณี ก ารป อ งกั น การเลี่ ย งภาษี เ ป น การเฉพาะ โดยมี ค วามรู
ความชํานาญ ดานการประกอบธุรกิจขามชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ที่อยูในหนวยงานดังกลาวประกอบดวย เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี
นักวิชาการภาษี (นักเศรษฐศาสตร) และนิติกร
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มาตรา
ประเด็นปญหา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรการการปองกันกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
1. บทบัญญัติตามประมวล
รัษฎากร
- มาตรา 65 ทวิ (4)
- มาตรา 70 ตรี
- ป.113 /2545

1. นิยามราคาตลาด ไมตรงกับราคา Arm’s
Length Price
ปจจุบัน ม. 65 ทวิ (4) ไมมีนยิ ามราคาตลาด
แต ป.113/2545 ไดกําหนดคํานิยามของคําวา
“ราคาตลาด” วาหมายถึง “ราคาของ
คาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบี้ย ซึ่ง
คูสัญญาซึ่งเปนอิสระตอกันพึงกําหนดโดย
สุจริตในทางการคา กรณีโอนทรัพยสิน
ใหบริการ หรือใหกยู ืมเงินทีม่ ีลักษณะ ประเภท
หรือ ชนิดเดียวกัน ณ วันทีโ่ อนทรัพยสิน
ใหบริการ หรือใหกยู ืมเงิน”

2. บทบัญญัติในอนุสัญญา
ภาษีซอน
- วิสาหกิจในเครือ
(Associated Enterprises)

2. ขอบทวิสาหกิจในเครือ และวิธีการ
ดําเนินการเพือ่ ความตกลงรวมกัน ของ DTA
ไมมีสภาพบังคับใช เนื่องจากบทบัญญัติใน
อนุสัญญาภาษีซอน อาศัยอํานาจตามมาตรา 3

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน

โครงการฯ ไดทําการศึกษากฎหมายแมบท
(มาตรา 482) และกฎหมายลําดับรอง ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมหัวขอ
ดังตอไปนี้
- บททั่วไป
- การกําหนดใหใช Arm’s Length Price
เปนตัวทดสอบสําหรับการหารายได
การพิจารณารายไดที่ตองเสียภาษีของบริษทั
ที่มีความเกีย่ วของกันดวยมาตรฐานของราคา
ที่คูสัญญามีความอิสระจากกัน
- วิธีการที่ดที ี่สุด ความเพียงพอของขอมูล
และสมมติฐาน
- วิธีการเปรียบเทียบ
- Arm’s Length range
- ขอบเขต

1. กรณีมาตรการปองกันกําหนดราคา
โอน (Transfer Pricing)
ควรครอบคลุม 4 ดาน คือ
1.1 ดานกรอบของอํานาจในการ
ปรับปรุงราคา
1.2 ดานการกําหนดราคา (Arm’s
Length Price)
1.3 ดานการทํา Correlative adjustment
1.4 ดานการทําขอตกลงราคาลวงหนา
(APA)
2. ควรนิยามคําวาวิสาหกิจในเครือ
โดยครอบคลุมถึงหลักการควบคุมและ
การจัดการ (Control and management)
ดวย
3. ควรมีบทบัญญัติกําหนดใหผลการ
ปรับปรุงการกําหนดราคาโอน ในกรณี
ที่มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น และหลังจาก
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

- วิธีการดําเนินการเพื่อ และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
- การปรับปรุงภายใตการปนสวนตาม
ความตกลงรวมกัน (Mutual ซึ่งมาตรา 3 และพระราชกฤษฎีกาฉบับ
มาตรา 482
agreement procedure)
ดังกลาวรองรับเฉพาะการลดและยกเวนภาษี
- กฎพิเศษ
ตามอนุสัญญาเทานั้น
- นิยาม
- เวลาที่เริ่มใช
และเสนอขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ควรบัญญัติมาตราใหม โดยเทียบเคียง
จากพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม
พ.ศ. 2514 มาตรา 57 (3) บัญญัติใหอํานาจ
เจาพนักงานประเมินในการ “ปรับปรุง
จํานวนรายไดและรายจายของบริษัท เพื่อให
ไดจํานวนที่บริษัทควรไดรบั และจาย
ถาหากบริษัทไดดําเนินการโดยอิสระ
แตบริษัทมิไดดําเนินการโดยอิสระ เพราะมี
ความสัมพันธในดานทุนหรือการจัดการกับ
บริษัทหรือบุคคลอื่น”

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน
ชําระภาษีแลวยังมีกําไรสวนที่เหลืออยู
ใหถือเสมือนหนึ่งเปน เงินปนผลจาย
(Constructive dividend)
4. ควรมีบทบัญญัติในประมวล
รัษฎากร เพื่อรองรับบทบัญญัติใน
DTA เพื่อใหมผี ลบังคับใชเชนเดียวกับ
กฎหมายภายใน
มาตรการทางกฎหมายในการปองกัน
กําหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
ควรจะมีการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี
อากร โดยจะตองมีการกําหนดนิยาม
ใหชัดเจน และใหมาตรการดังกลาว
ครอบคลุมไดทั้งนิติบุคคลไทยและ
ตางประเทศ
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย
2. บทบัญญัติดังกลาว ควรครอบคลุมถึง
4 ดาน คือ
2.1 ดานกรอบของอํานาจในการปรับปรุง
ราคา
2.2 ดานการกําหนดราคา (Arm’s Length
Price)
2.3 ดานการทํา Correlative adjustment
2.4 ดานการทําขอตกลงราคาลวงหนา หรือ
APA

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน
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มาตรา
ประเด็นปญหา
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรการปองกันการตั้งทุนต่ํา (Thin Capitalization)
ไมมี

จากมุมมองของนักลงทุน การลงทุนดวยหนี้
ทําใหไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุน
ดวยเงินทุนของตัวเอง ทําใหบริษัทขามชาติ
มักจะลงทุนดวยจํานวนเงินทุนที่ต่ํา และ
จํานวนหนี้สูง และจากมุมของผูประกอบการ
หากลงทุนดวยหนี้ (Debt) จะทําใหมีภาระภาษี
นอยกวาการลงทุนดวยทุน (Equity) เนื่องจาก
การจายดอกเบีย้ สามารถนํามาใชเปนรายจาย
ในการคํานวณกําไรสุทธิได แตการจายเงินปน
ผลไมสามารถนํามาใชเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิได

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน

1. ประเทศไทยควรใชมาตรการปองกัน
การลงทุนต่ําดวยวิธีแบบผสมระหวาง Fixed
debt to equity ratio และแบบยืดหยุน
2. ตองมีการนิยามหนีแ้ ละทุนใหชดั เจน
โดยควรคํานึงวาหนวยงานอืน่ ๆ เชน
ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
มีหลักเกณฑหรือนิยามไววาอยางไร
เพื่อปองกันมิใหมีการขัดแยงกันเอง
3. ดอกเบี้ยสวนที่เกินกวาทีก่ ฎหมายกําหนด
ใหถือวาเปนเงินปนผล
4.ในกรณีที่สัดสวนหนี้สินตอทุนสูงเกินกวา
ที่กฎหมายกําหนด ควรกําหนดวิธีการพิสูจน
วาสัดสวนทีเ่ กินนั้นเปน โดยสุจริตทาง
การคา ซึ่งตองเปนวิธีการที่ไมยากตอ
ผูเสียภาษีมากนัก

1. ควรจะมีบทบัญญัติ Thin
capitalization และควรใชวิธี Fixed
debt to equity ratio
2. กรมสรรพากรควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมวาควรใชอัตราสวนเทาใด
3. ควรมีการใหนิยาม และระบุ
หลักเกณฑในการพิจารณาวาอะไรคือ
หนี้ และทุน
4. กรณี Hybrid financial instruments
ควรกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
วา เมื่อไรจะเปนทุน และเมื่อไรจะเปน
หนี้
5. ควรระบุขอบเขตวาจะใชหนี้ทั้งหมด
หรือหนี้ระหวางวิสาหกิจในเครือ ใน
การคํานวณสัดสวนหนี้สินตอทุน
6. ควรกําหนดวาจะคํานวณหนี้
อยางไร เชน จะใชหนี้ปลายป หรือ
หนี้เฉลี่ยระหวางตนปและปลายป
เปนตน
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน
มาตรการปองกันการตั้งทุนต่ํา (Thin
Capitalization) ควรจะมีการกําหนด
มาตรการดังกลาวโดยครอบคลุมนิติ
บุคคลเปนการทั่วไป ไมเฉพาะแต
Related party
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มาตรา
ประเด็นปญหา
ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงรัษฎากร โดยนิติบุคคลไทยผานทาง Controlled Foreign Company
ไมมี

แตเดิมประเทศไทย เปนประเทศที่รับเงิน
ลงทุน (Capital imported country) จาก
ตางประเทศ แตในปจจุบันภาคเอกชนมีการ
ลงทุนในตางประเทศ (Capital exported
country) เพิ่มขึ้น และวางแผนภาษี โดยการ
โยกยายเงินได หรือเก็บสะสมเงินกําไรไวใน
ตางประเทศ โดยไมมกี ารแจกจายใหแกผูถือ
หุน มีผลทําใหฐานภาษีของประเทศไทย
หายไป

โครงการฯ ไดทําการศึกษากฎหมาย CFC
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีประเด็นที่
สําคัญ คือ
1. ลักษณะของบริษัทตางประเทศภายใต
CFC และจํานวนหุน ขั้นต่ําทีผ่ ูถือหุนไดถือ
ไวในบริษัทตางประเทศภายใต CFC
2. ลักษณะของเงินไดที่พงึ ถือวาไดรับ
โดยผูถือหุน (Attribution)
3. ระยะเวลาทีพ่ ึงถือวามีการแจกจายเงินได
4. ขอยกเวนของการใชมาตรการ CFC
5. มาตรการขจัดภาษีซอนระหวางประเทศ
กับมาตรการ CFC
6. การใชผลประโยชนของผลขาดทุนใน
กรณีที่บริษัทตางประเทศภายใต CFC
ประสบภาวะขาดทุน

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน
เห็นดวยกับขอเสนอแนะ แตควร
ทําการศึกษาเพิม่ เติมจากกฎหมายและ
นโยบายของประเทศอืน่ ๆ นอกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชระบบภาษีแบบ Classical
System และจัดเก็บภาษีโดยอาศัยหลักคน
ชาติ (Nationality) ซึ่งแตกตางจากระบบ
ภาษีของประเทศไทยโดยสิ้นเชิง และควร
จัดหาขอมูลวาภาคเอกชนมีการลงทุนใน
ตางประเทศมากนอยเพียงใด เพื่อจะได
ออกมาตรการทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ
ของประเทศไทย
1. ควรศึกษานโยบายรัฐบาลดวยวาหาก
รัฐบาลสนับสนุนใหมกี ารลงทุนใน
ตางประเทศ มาตรการนีจ้ ะทําใหการ
ลงทุนในตางประเทศลดลง
2. มาตรการนี้ไมควรใชกบั บริษัทฯทีม่ ี
การลงทุนในการดําเนินกิจการจริง (active
income)
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มาตรา
ประเด็นปญหา
ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย
เนื้อหาโดยสังเขป
มาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนโดยคนชาติที่สาม (Tax Treaty Shopping)
1. มาตรา 3
2. พระราชกฤษฎีกา
ฉบับที่18
3. อนุสัญญาภาษีซอน

ประเทศไทยไดมีการเจรจาจัดทําอนุสัญญา
เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนกับตางประเทศ
ซึ่งภายใต DTA จะทําใหผูมีถิ่นที่อยูในประเทศ
คูสัญญาไดรับการลดหรือยกเวนภาระภาษี
ในประเทศไทย อันจะทําใหเปนการสงเสริม
การลงทุนระหวางประเทศ โดยภาษีจะไมเปน
อุปสรรคอีกตอไป อยางไรก็ดีภายใต DTA
ที่ประเทศไทยจัดทํากับตางประเทศ มิไดมี
บทบัญญัติปองกันการแสวงหาประโยชนทาง
ภาษีโดยมิชอบจากคนชาติที่ 3 อยางรัดกุม
ทําใหประเทศไทยมีตนทุนในการขจัดภาษี
ซ้ําซอนใหแกคนชาติที่ 3 แตในทางกลับกัน
ประเทศที่ 3 ดังกลาวไมมีความผูกพันที่จะตอง
ใหความรวมมือในการขจัดภาษีซ้ําซอนใหแก
ประเทศไทยแตอยางใด

1. ประเทศไทยไมควรจัดทํา DTA กับ
ประเทศที่มีลักษณะเปนดินแดนปลอดภาษี /
ดินแดนที่เอื้อประโยชนใหเกิดการเลี่ยงภาษี
2. ประเทศไทยควรเริ่มดําเนินขอแกไขหรือ
ยกเลิก DTA กับประเทศที่มลี ักษณะเปน
ดินแดนปลอดภาษี / ดินแดนที่เอื้อประโยชน
ใหเกิดการเลี่ยงภาษี เพื่อลดโอกาสการทํา
ธุรกรรมที่มีลักษณะเปน Tax Treaty
Shopping
3. การเจรจาจัดทํา DTA ประเทศไทยควรมี
มาตรการปองกันการทํา Tax Treaty
Shopping ตามแนวทางของ OECD
ในเรื่อง Limitations of Benefits หรือ
อยางนอย ควรมีขอบทที่วาดวย การจํากัด
การผอนผัน และการจํากัดสิทธิประโยชน

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน
1. เห็นดวยกับขอเสนอแนะของผล งาน
2. กอนการเจรจาจัดทํา DTA
กรมสรรพากรควรวิเคราะหวา การคา
การลงทุนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศคูเจรจานั้นมีมูลคาการคาการ
ลงทุนมากนอยเพียงใด และผูลงทุน
จากประเทศไทยจะไดรับสิทธิ
ประโยชนจากการจัดทํา DTA หรือไม
อยางไร
3. หลังจากที่ DTA มีผลใชบังคับแลว
กรมสรรพากรควรทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบการใชสิทธิประโยชนจาก
DTA โดยแยกวานักลงทุนของ
ประเทศไทยไดรับสิทธิประโยชน
เพียงใด และนักลงทุนของประเทศ
คูสัญญาไดใชสิทธิประโยชนเพียงใด
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มาตรา
เนื้อหาโดยสังเขป

ประเด็นปญหา

ขอเสนอแนะของผลงานวิจัย

ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะทํางาน

4. ประเทศไทยควรใชหลักการที่ OECD
ไดกําหนดมาเปนแนวทางในการพิจารณาวา
คนชาติที่ 3 ที่ไดประกอบกิจการโดยผาน
ตัวแทนที่จัดตัง้ ขึ้นในประเทศคูภาคีที่มี DTA
ไดประกอบกิจการโดยสุจริตใจหรือไม และ
ควรไดรับสิทธิประโยชนหรือไม โดยควร
นํามาจัดทําเปนระเบียบหรือคําสั่งให
เจาหนาที่ถือปฏิบัติ

การแสวงหาประโยชนจากอนุสัญญา
ภาษีซอนโดยคนชาติที่สาม (Tax
Treaty Shopping) เห็นดวยกับการ
กําหนดใหมีมาตรการในการที่ไมให
ผลประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอน
แกคนชาติที่สาม

