คูม่ ือผู้เสียภาษี
ในการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
(Advanced Pricing Arrangement : APA)

1. ข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
ข้อตกลงการกาหนดราคาเป็นการล่ วงหน้า (Advanced Pricing Arrangement :
APA) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “APA” หมายถึง การตกลงในเรื่องการกาหนดราคาโอน สาหรับธุรกรรมของ
กิจการในกลุ่มเดียวกันเป็นการล่วงหน้าภายใต้ วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เหมาะสม สาหรับช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
เนื่องจากการกาหนดราคาโอนสาหรับธุรกรรมของกิจการในกลุ่มเดียวกัน อาจก่อให้เกิด
ภาระภาษีที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกาหนดราคาโอนสาหรับธุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้นและเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีซ้อน ผู้เสียภาษีอาจขอให้มีการจัดทาข้อตกลง การกาหนด
ราคาเป็นการล่วงหน้า แบบทวิภาคี (Bilateral APA) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้การกาหนดราคาโอนสาหรับธุรกรรมของกิจการในกลุ่มเดียวกัน
สอดคล้องกบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร
2. เพื่อป้องกันและขจัดปัญหาภาระภาษีซ้อนตามความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษี
ซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา
3. เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เสียภาษีและ
หน่วยงานจัดเก็บภาษี
5. เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถประมาณการภาระภาษีได้
3. การยื่นคําขอจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีธุรกรรมกับกิจการในกลุ่ม
เดียวกันซึ่งมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และมีความประสงค์ที่จะยื่นคาขอ
จัดทาข้อตกลงการกาหนดราคาเป็นการล่วงหน้า ให้ยื่นเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยคาขอดังกล่าว
ให้เป็นแบบทวิภาคี (Bilateral APA) เท่านั้น
ในการจัดทา APA หากมีความจาเป็นต้องมีผู้แปลภาษา (ล่าม) หรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้
คาปรึกษาหรือข้อมูลในการพิจารณา APA ให้เป็นภาระของผู้ยืนคาขอฯ

4. กําหนดระยะเวลาสําหรับข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (APA Period)
APA มีผลใช้สาหรับ 3-5 รอบระยะเวลาบัญชีโดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกต้องเป็นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ยื่นคาขอจัดทา APA
5. ขั้นตอนในการยื่นคําขอจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
5.1 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นคําขอจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็น
การ ล่วงหน้า (Pre-Filing Meeting)
(1) วัตถุประสงค์ของ Pre-filing Meeting
1. เพื่อหารือถึงเหตุผลและความจาเป็นของผู้เสียภาษีที่ยื่นคาขอจัดทา APA
2. เพื่อให้ผู้เสียภาษีนาส่งเอกสารเบื้องต้นที่จาเป็น เช่นเอกสารตามข้อ 5.3 (1) – (6)
3. เพื่อหารือเรื่องเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคาขอจัดทา APA
4. เพื่อกาหนดวันที่ผู้เสียภาษีจะยื่นคาขอจัดทาAPA
5. เพื่อประหยัดเวลาในการพิจารณาคาขอจัดทา APA
(2) การยื่นขอ Pre-filing Meeting
ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะจัดทา APA ต้องยื่นหนังสือต่ออธิบดี กรมสรรพากร ภายใน 6 เดือน
ก่อนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ขอจัดทา APA เพื่อขอให้จัดประชุม Pre-filing Meeting และ
ต้องนาส่งเอกสารตามข้อ 5.3 (1) – (6) อย่างน้อย 15 วันทาการก่อนการประชุมฯ เว้นแต่จะมีเหตุอัน
สมควร
ตัวอย่าง
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีต้องการยื่นคาขอจัดทา APA สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2553 - 2555 ผู้เสียภาษีจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2553 เพื่อขอให้มีการจัดทา Pre-filing Meeting
Pre-filing meeting ไม่มีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายในการจัดทา APA

5.2 การยื่นคําขอจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (APA Application)
การยื่นคาขอจัดทา APA ต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร (ตามแบบที่
กรมสรรพากรกําหนด) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 5.3 โดยต้องยื่นก่อนหรือภายใน
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ขอจัดทา APA
ทั้งนี้เอกสารที่นาส่งกรมสรรพากร ให้จัดทาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ของหนังสือ จานวน 5 ชุด และ สื่ออิเล็คทรอนิคส์เช่นซีดีรอม จานวน 1 ชุด
ตัวอย่าง
ผู้เสียภาษีที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม และประสงค์จะจัดทา
APA สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 - 2555 จะสามารถยื่นคาขอจัดทา
APA ได้ ก่อนหรือภายในวันที่31 ธันวาคม 2553
5.3 การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอจัดทํา APA
ในการยื่นคาขอจัดทา APA ผู้เสียภาษีจะต้องนาส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ขอจัดทา APA รวมถึงรอบระยะเวลาบัญชี และ
ลักษณะธุรกรรมที่ขอจัดทา APA
2) โครงสร้างความสัมพันธ์ของกิจการในกลุ่มเดียวกัน รายละเอียดการถือหุ้น และลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
3) รายละเอียดยอดขายและผลประกอบการ เช่น แสดงเป็นรายธุรกรรม หรือรายลูกค้า
เป็นต้น และลักษณะธุรกรรมที่ทากับกิจการในกลุ่มเดียวกันรวมถึงนโยบายการกาหนดราคา (Pricing
Policy) และเหตุผลในการเลือกวิธีการกาหนดราคานั้น
4) ผลการวิเคราะห์หน้าที่ทรัพย์สิน และความเสี่ยงแยกเป็นรายธุรกรรม
5) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และส่วนแบ่งทางการตลาด
6) วิธีทดสอบการกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing Methodology : TPM) ที่เสนอ
ในคาขอจัดทา APA และเหตุผลในการเลือกวิธีการกาหนดราคาโอน
7) รายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และผลการวิเคราะห์ตัวเปรียบเทียบ (Benchmarking
Study)
8) ข้อสมมุติฐานสาคัญ (Critical Assumptions)
เนื่องจากราคาหรือช่วงอัตรากาไร (Arm’s Length Price/Range) ที่ผู้เสียภาษีเสนอมา
เป็นการกาหนดจากข้อเท็จจริงในอดีต เพื่อคาดคะเนราคา หรืออัตรากาไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องกาหนดข้อสมมติฐานว่ามีปัจจัยใดทีอ่ าจเปลี่ยนแปลงอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหรือ

อัตรากาไรอย่างมีนัยสาคัญ เช่น สภาพตลาดหรือการแข่งขัน โครงสร้างธุรกิจอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายการบัญชีหรือ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลให้ยกเลิก หรือ เพิก
ถอน APA
9) ประวัติและสถานะของการตรวจสอบภาษีตามหมายเรียก และการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกาหนดราคาโอนภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนยื่นคาขอจัดทา APA
10) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)เช่น
- รายละเอียดมาตรฐานการบัญชีหรือวิธีการทางบัญชีกรณีที่มาตรฐานการบัญชี
ของบริษัทไทยและกิจการในกลุ่มเดียวกันแตกต่างกัน
- ข้อกาหนดทางกฎหมายของหน่วยราชการต่างๆ ที่มีผลต่อการกาหนดราคา
11) เอกสารอื่นๆตามที่กรมสรรพากรร้องขอ
5.4 การแจ้งผลการรับพิจารณาคําขอจัดทํา APA
หลังจากที่ผู้เสียภาษียื่นคาขอจัดทา APA พร้อมเอกสารตามข้อ 5.3 ครบถ้วนแล้ว
กรมสรรพากรจะได้พิจารณาในเบื้องต้นและแจ้งผลการรับพิจารณาคาขอจัดทา APA ให้ผู้เสียภาษี
ทราบ อย่างไรก็ดีหากกรมสรรพากรเห็นว่าคาขอจัดทา APA มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7.
กรมสรรพากรสามารถปฏิเสธคาขอจัดทา APA ได้ภายหลังจากการแจ้งผลการรับพิจารณาในครั้ง
แรก
6. ความร่วมมือของผู้เสียภาษีระหว่างการพิจารณาจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
เนื่องจากในระหว่างการจัดทา APA กรมสรรพากรจะพิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ผู้เสียภาษีนาส่งตามข้อ 5.3 รวมทั้งการศึกษาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ดังนั้นผู้เสียภาษีจะต้องให้
ความร่วมมือแก่กรมสรรพากรเป็นอย่ างดีเช่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนด หรือเข้าร่วม
ประชุมเมื่อกรมสรรพากรร้องขอ เป็นต้น
หากผู้เสียภาษีจัดส่งเอกสารใดๆ ให้แก่สรรพากรต่างประเทศ ให้จัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว แก่กรมสรรพากรด้วย ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่จัดส่งเอกสารให้สรรพากร
ต่างประเทศ
7. หลักเกณฑ์การปฏิเสธคําขอจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
กรมสรรพากรจะพิจารณาไม่รับคาขอจัดทาข้อตกลงการกาหนดราคาเป็นการ
ล่วงหน้าหากคาขอจัดทา APA ของผู้เสียภาษีมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ผู้เสียภาษีมิได้นาส่งข้อมูลเพียงพอแก่การพิจารณา
2. คาขอจัดทา APA ถูกปฏิเสธโดยสรรพากรประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นธุรกิจใหม่ มีฐานข้อมูลในประเทศไทยไม่เพียงพอ
4. มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความพยายามในการหลีกเลี่ยงภาษีหรือการดาเนินการที่
ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ

ทั้งนี้หากกรมสรรพากรพิจารณาเห็นว่าคาขอจัดทา APA มีลักษณะตามเกณฑ์
ข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง กรมสรรพากรสามารถปฏิเสธคาขอจัดทาข้อตกลงการกาหนดราคาเป็นการ
ล่วงหน้าได้ก่อนที่กรมสรรพากรและสรรพากรต่างประเทศบรรลุข้อตกลงการจัดทา APA
8. การถอนคําขอจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
ผู้เสียภาษีอาจถอนคาขอจัดทา APA ได้โดยแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี
กรมสรรพากร ก่อนวันที่ APA จะมีผลใช้
9. การแจ้งผลการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
เมื่อกรมสรรพากรและสรรพากรต่างประเทศบรรลุข้อตกลงการจัดทา APA
กรมสรรพากรจะแจ้งผลให้ผู้เสียภาษีทราบเป็นหนังสือ เพื่อให้ดาเนินการตามข้อตกลง
รายละเอียดหนังสือแจ้งผลดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1) รายละเอียดของผู้เสียภาษีที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง APA เช่นชื่อ ที่อยู่เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร
2) รายละเอียดข้อตกลง APA
2.1) ธุรกรรมที่อยู่ในขอบข่ายAPA (Covered Transactions)
2.2) วิธีการกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing Methodology)
2.3) กาหนดระยะเวลาสาหรับข้อตกลงการกาหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
(APA Period)
2.4) ราคา หรือ ช่วงอัตรากาไร (Arm’s Length Price/Range) ที่ตกลงกัน
2.5) ข้อสมมติฐานสาคัญ (Critical Assumptions)
2.6) กาหนดเวลาในการส่งรายงานเพื่อแสดงว่าผู้เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปตามข้อตกลง APA ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี (APA Annual Report)
3) รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)
10. การสิ้นผลของข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
การสิ้นผล (Termination) APA ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การจัดทา APA อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรสามารถพิจารณายกเลิก (Cancellation) หรือเพิกถอน
(Revocation) APA หากมีเหตุอันจะทาให้ APA สิ้นผลก่อนระยะเวลาที่ระบุไว้เช่น

1. ผู้เสียภาษีแสดงเอกสารหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
2. ผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตาม APA
3. ผู้เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือแก่กรมสรรพากร
4. ผู้เสียภาษีหรือ สรรพากรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ขอแก้ไข้ ยกเลิก หรือเพิกถอน APA
5. มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อเงื่อนไขหรือสมมุติฐานสาคัญที่กาหนดไว้ใน APA
6. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ APA เป็นต้น
ทั้ง นี้ เมื่อ มีเ หตุก ารณ์ ที่อ าจท าให้ มีก ารยกเลิ กหรื อเพิก ถอน กรมสรรพากรจะท า
หนังสือแจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อให้ ผู้เสียภาษีได้ชี้แจ้ งข้อเท็จจริง หรือคัดค้านภายในเวลาที่
กาหนด ก่อนการพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอน
******************************

