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คำอธิบำยประกอบกำรกรอกแบบรำยงำนประจำปี
สำหรับบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีควำมสัมพันธ์กันตำมมำตรำ 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร
(Disclosure Form)
ผู้มีหน้ำที่ยื่นแบบรำยงำนฯ
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงานฯ ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีลักษณะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวล
รัษฎากร (ตัวอย่างตามภาคผนวก) กล่าวคือ
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด หรือ
(3) นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะที่
นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดาเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง และ
(ข) มีรายได้ ทั้งหมดที่ปรากฏตามงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงานฯ ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
(หมายเหตุ:

(1) การพิจารณาจานวนการถือหุ้นนั้น ให้พิจารณาจากจานวนหุ้นทั้งหมดโดยไม่จาแนก
ประเภทของหุ้น
(2) การพิจารณาจานวนการถือหุ้นทางอ้อมนั้น ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้น)
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คำอธิบำยประกอบกำรกรอกแบบรำยงำนฯ
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1. ให้กรอกเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นแบบรายงานฯ โดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าหรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากรออกให้ พร้อมทั้งระบุชื่อของผู้ยื่นแบบรายงานฯ
2. ให้ระบุวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ยื่นแบบรายงานฯ โดยรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าว ต้องเป็นรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับ ภ.ง.ด.50
3. ให้ระบุสกุลเงินที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ใช้ในการดาเนินงาน ในกรณีปกติให้ระบุเป็นสกุลเงิน “บาท” เว้นแต่
ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อใช้สกุลเงินตราอื่นนอกจากเงินตราไทยตามมาตรา 76 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ระบุ “อื่น ๆ” พร้อมทั้งระบุสกุลเงินและรหัสสกุลเงินดังกล่าว
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4. ในส่วน ก รายการที่ 1 ให้ผู้ยื่น แบบรายงานฯ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยตามมาตรา 66 และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเข้าลักษณะเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ
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5. ให้ระบุจานวนรายบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันที่ประกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ โดยให้รวมทั้งจานวนรายที่ปรากฏใน
ส่วน ก รายการที่ 1 และรายที่ปรากฏในใบแนบส่วน ก รายการที่ 1 ของแบบรายงานฯ
6. ให้ระบุจานวนใบแนบส่วน ก รายการที่ 1 ของแบบรายงานฯ
7. ให้ ร ะบุ ชื่ อ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ เ ข้ า ลั ก ษณะเป็ น บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
ที่ มี ความสัมพันธ์กันทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ
8. ให้ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ
9. ให้ ร ะบุ ว่ า บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ เ ข้ า ลั ก ษณะเป็ น บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
ที่ มี ความสัมพันธ์กันทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ ในแต่ละลาดับนั้น มีการทาธุรกรรมกับ
ผู้ยื่นแบบรายงานฯ หรือไม่ (หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายใดมีการทาธุรกรรมกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ ให้
ผู้ยื่นแบบรายงานฯ กรอกข้อมูลในส่วน ข รายการที่ 1 ในหน้า 2 ต่อไป)
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10. ในส่วน ก รายการที่ 2 ให้ผู้ยื่นแบบรายงานฯ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้
ประกอบกิจการในประเทศไทยตามมาตรา 66 และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเข้าลักษณะเป็นบริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ
11. ให้ระบุจานวนรายบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ โดยให้รวมทั้งรายที่ปรากฏในส่วน ก
รายการที่ 2 และรายที่ปรากฏในใบแนบส่วน ก รายการที่ 2 ของแบบรายงานฯ
12. ให้ระบุจานวนใบแนบส่วน ก รายการที่ 2 ของแบบรายงานฯ
13. ให้ร ะบุชื่อ บริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลที่เ ข้า ลัก ษณะเป็น บริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คล
ที่มีความสัมพันธ์กันทีไ่ ม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ
14. ให้ระบุประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ จดทะเบียนจัดตั้ง (Place of
Incorporation)
15. ให้ร ะบุว่า บริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลที่เ ข้า ลัก ษณะเป็น บริ ษัท หรื อ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุ ค คล
ที่มี ความสัมพันธ์กัน ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยกับผู้ยื่น แบบรายงานฯ ในแต่ละลาดับนั้น มี การทา
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ธุรกรรมกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ หรือไม่ (หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายใดมีการทาธุรกรรมกับผู้ยื่นแบบ
รายงานฯ ให้ผู้ยื่นแบบรายงานฯ กรอกข้อมูลในส่วน ข รายการที่ 2 ในหน้า 2 ต่อไป)
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16. ในส่วน ข รายการที่ 1 ให้ระบุข้อมูลมูลค่ารวมของธุรกรรมที่ถูกควบคุมที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ทากับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันกับผู้ยื่นแบบ
รายงานฯ และประกอบกิจการในประเทศไทย ที่ระบุไว้ในส่วน ก รายการที่ 1
“ธุรกรรมที่ถูกควบคุม” หมายถึง ธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
17. ให้ระบุจานวนรายบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะจานวนรวมของทั้งรายที่ปรากฏในส่วน ข
รายการที่ 1 และรายที่ปรากฏในใบแนบส่วน ข รายการที่ 1 ของแบบรายงานฯ
18. ให้ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ปรากฏในส่วน ก รายการที่ 1 เฉพาะรายที่ผู้ยื่ นแบบ
รายงานฯ ได้มกี ารทาธุรกรรมระหว่างกัน
19. ให้ระบุจานวนรายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการของผู้ยื่น แบบรายงานฯ เฉพาะในส่วนการทา
ธุรกรรมกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว โดยการพิจารณาว่ารายได้ส่วนใดจะเข้าลักษณะเป็นรายได้
โดยตรงจากการประกอบกิจการหรือไม่ ให้พิจารณาเช่นเดียวกันกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
20. ให้ระบุจานวนรายได้อื่น นอกเหนือจากรายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการตาม 19. ของผู้ยื่น
แบบรายงานฯ เฉพาะในส่วนการทาธุรกรรมกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว เช่น กาไรจากการขาย
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ เงินอุดหนุน เป็นต้น
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21. ให้ระบุจานวนใบแนบส่วน ข รายการที่ 1 ของแบบรายงานฯ
22. ให้ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการกรอกข้อมูล ซึ่งสกุลเงินดังกล่าวจะสอดคล้องกับสกุลเงินที่ระบุไว้ใน 3.
23. ให้ระบุจานวนมูลค่าการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผู้ยื่น แบบรายงานฯ ได้ซื้อจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
24. ให้ระบุจานวนมูลค่าการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ซื้อจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
“ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” หมายถึง ทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต
การจาหน่ายสินค้า การให้บริการ การให้เช่า หรือในการบริหารงาน และคาดว่าจะใช้ประโยชน์ เกินกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินระหว่างการก่อสร้างหรือระหว่างติดตั้งด้วย
ตัวอย่างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เช่น อาคารสานักงาน เครื่องจักร รถยนต์ สิทธิการใช้ทรัพย์สิน (Right
of Use) ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นต้น
25. ให้ระบุจานวนค่าสิทธิ ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
ความหมายของคาว่า “ค่าสิทธิ” ให้พิจารณาดังนี้
(1) กรณีธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ให้พิจารณาความหมายของ “ค่าสิทธิ” ตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
(2) กรณีธุร กรรมระหว่า งบริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลที่มีค วามสัม พัน ธ์กัน ที่ฝ่า ยหนึ่ง
ประกอบกิจการในประเทศไทย และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หากประเทศไทยและประเทศ
ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนจัดตั้งนั้นมี ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ ยง
รัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (อนุสัญญาภาษีซ้อน) ระหว่างกัน ให้พิจารณาความหมายของ “ค่าสิทธิ” ตามข้อบท
ว่าด้วยค่าสิทธิของอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับนั้น
(3) กรณีธ ุร กรรมระหว่า งบริษัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิติบุ ค คลที่มีค วามสัม พัน ธ์กัน ที่ฝ่า ยหนึ่ง
ประกอบกิจการในประเทศไทย และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หากประเทศไทยและประเทศ
ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนจัดตั้งนั้นไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างกัน ให้พิจารณาความหมายของ “ค่าสิทธิ”
ตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
26. ให้ระบุมูลค่ารวมของรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าบริหาร (Management Fee) ค่าบริการทางเทคนิค
(Technical Service Fee) และค่า นายหน้า (Commission Fee) ที่ผู้ยื่น แบบรายงานฯ ได้จ่า ยให้แ ก่บ ริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
27. ให้ระบุจานวนดอกเบี้ย ที่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Expense) ที่ผู้ยื่น
แบบรายงานฯ ได้จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
28. ให้ระบุจานวนรายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การซื้อวัตถุดิบ (23.) การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (24.)
ค่าสิทธิ (25.) ค่าบริหาร/ค่าบริการทางเทคนิค/ค่านายหน้า (26.) และดอกเบี้ยจ่าย (27.) ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ
ได้จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
29. ให้ระบุจานวนเงินกู้ยืมเฉพาะส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยทบต้น ที่คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้กู้ยืมจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
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คาว่า “เงินกู้ยืม” หมายถึง ภาระผูกพันที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ จะต้องจ่ายเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่
อีกบุคคลหนึ่ง ตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเนื่องจากการที่อีกบุคคลหนึ่งนั้น
ได้ให้เงินสดหรือสิ่งเทีย บเท่าเงิน สดแก่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ เพื่อใช้ตามความประสงค์ข องผู้ยื่นแบบรายงานฯ
เช่น เงิน กู้ ตั๋ว สัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ที่ไม่มี ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการ
เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable)
30. ให้ ร ะบุ จ านวนเงิ น ให้ กู้ ยื ม เฉพาะส่ ว นของเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ทบต้ น ที่ ค งเหลื อ ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าวกู้ยืม
คาว่า “เงิน ให้กู้ยืม ” หมายถึง สิทธิที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ จะได้รับ เงินสดหรือทรัพย์สินอื่นจากบุคคล
หนึ่งตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเนื่องจากผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ให้เงินสด
หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดแก่อีกบุคคลหนึ่งนั้น เพื่อการใช้ตามความประสงค์ของบุคคลดังกล่าว เช่น เงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการลูกหนี้การค้า (Accounts
Receivable)

31

32

33

34

35

31. ในส่วน ข รายการที่ 2 ให้ระบุข้อมูลมูลค่าธุรกรรมที่ถูกควบคุมที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ทากับบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันกับผู้ยื่นแบบรายงานฯ แต่
ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ที่ระบุไว้ในส่วน ก รายการที่ 2
“ธุรกรรมที่ถูกควบคุม” หมายถึง ธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
32. ให้ระบุจานวนรายบริษัทหรื อห้ างหุ้ นส่วนนิติบุคคล เฉพาะจานวนรวมรายที่ปรากฏทั้งในส่ว น ข
รายการที่ 2 และรายที่ปรากฏในใบแนบส่วน ข รายการที่ 2 ของแบบรายงานฯ
33. ให้ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ปรากฏในส่วน ข รายการที่ 2 เฉพาะรายที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ
ได้มกี ารทาธุรกรรมระหว่างกัน
34. ให้ระบุจานวนรายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการของผู้ยื่นแบบรายงานฯ เฉพาะในส่วนการทา
ธุรกรรมกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว โดยการพิจารณาว่ารายได้ส่วนใดจะเข้าลักษณะเป็นรายได้
โดยตรงจากการประกอบกิจการหรือไม่ ให้พิจารณาเช่นเดียวกันกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
35. ให้ระบุจานวนรายได้อื่น นอกเหนือจากรายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการตาม 34. ของผู้ยื่นแบบ
รายงานฯ เฉพาะในส่วนการทาธุรกรรมกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว เช่น กาไรจากการขาย
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ เงินอุดหนุน เป็นต้น
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36

38

39

40

41

37

42

43

44

45

36. ให้ระบุจานวนใบแนบส่วน ข รายการที่ 2 ของแบบรายงานฯ
37. ให้ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการกรอกข้อมูล ซึ่งสกุลเงินดังกล่าวจะสอดคล้องกับสกุลเงินที่ระบุไว้ใน 3.
38. ให้ระบุจานวนมูลค่าการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผู้ยื่น แบบรายงานฯ ได้ซื้อจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
39. ให้ระบุจานวนมูลค่าการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ซื้อจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
“ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” หมายถึง ทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต
การจาหน่ายสินค้า การให้บ ริการ การให้เช่า หรือในการบริหารงาน และคาดว่าจะใช้ประโยชน์ เกินกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินระหว่างการก่อสร้างหรือระหว่างติดตั้งด้วย
ตัวอย่างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เช่น อาคารสานักงาน เครื่องจักร รถยนต์ สิทธิการใช้ทรัพย์สิน (Right
of Use) ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นต้น
40. ให้ระบุจานวนค่าสิทธิ ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
ความหมายของคาว่า “ค่าสิทธิ” ให้พิจารณาดังนี้
(1) กรณีธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ให้พิจารณาความหมายของ “ค่าสิทธิ” ตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
(2) กรณีธุร กรรมระหว่า งบริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลที่มีค วามสัม พัน ธ์กัน ที่ฝ่า ยหนึ่ง
ประกอบกิจการในประเทศไทย และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หากประเทศไทยและประเทศ
ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนจัดตั้ งนั้นมีอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างกัน ให้พิจารณาความหมายของ “ค่าสิทธิ”
ตามข้อบทว่าด้วยค่าสิทธิของอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับนั้น
(3) กรณีธ ุร กรรมระหว่า งบริษัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิติบุค คลที่มีค วามสัม พัน ธ์กัน ที่ฝ่า ยหนึ่ง
ประกอบกิจการในประเทศไทย และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หากประเทศไทยและประเทศ
ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนจัดตั้งนั้นไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างกัน ให้พิจารณาความหมายของ “ค่าสิทธิ”
ตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
41. ให้ระบุมูลค่ารวมของรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าบริหาร (Management Fee) ค่าบริการทางเทคนิค
(Technical Service Fee) และค่า นายหน้า (Commission Fee) ที่ผู้ยื่น แบบรายงานฯ ได้จ่า ยให้แ ก่บ ริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
42. ให้ระบุจานวนดอกเบี้ยที่มีลักษณะเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Expense) ที่ผู้ยื่น
แบบรายงานฯ ได้จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
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43. ให้ระบุจานวนรายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การซื้อวัตถุดิบ (38.) การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (39.)
ค่าสิทธิ (40.) ค่าบริหาร/ค่าบริการทางเทคนิค/ค่านายหน้า (41.) และดอกเบี้ยจ่าย (42.) ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ
ได้จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
44. ให้ระบุจานวนเงินกู้ยืมเฉพาะส่วนของเงินต้น และดอกเบี้ยทบต้น ที่คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้กู้ยืมจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าว
คาว่า “เงินกู้ยืม” หมายถึง ภาระผูกพันที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ จะต้องจ่ายเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่
อีกบุคคลหนึ่ง ตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเนื่องจากการที่อีกบุคคลหนึ่งนั้น
ได้ให้เงินสดหรือสิ่งเทีย บเท่าเงิน สดแก่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ เพื่อใช้ตามความประสงค์ข องผู้ยื่นแบบรายงานฯ
เช่น เงิน กู้ ตั๋ว สัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการ
เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable)
45. ให้ ร ะบุ จ านวนเงิ น ให้ กู้ ยื ม เฉพาะส่ ว นของเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ทบต้ น ที่ ค งเหลื อ ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในลาดับดังกล่าวกู้ยืม
คาว่า “เงิน ให้กู้ยืม ” หมายถึง สิทธิที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ จะได้รับ เงินสดหรือทรัพย์สินอื่นจากบุคคล
หนึ่งตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเนื่องจากผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้ให้เงินสด
หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดแก่อีกบุคคลหนึ่งนั้น เพื่อการใช้ตามความประสงค์ของบุคคลดังกล่าว เช่น เงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการลูกหนี้การค้า (Accounts
Receivable)

46
47
46. ในส่วน ค รายละเอียดอื่น ๆ ให้ระบุข้อมูลของผู้ยื่นแบบรายงานฯ เกี่ยวกับรายละเอียดตามคาถามที่กาหนด
47. ให้ระบุว่าผู้ยื่น แบบรายงานฯ มีหน้าที่ต้องจัดทางบการเงินรวมตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด
หรือไม่ (ถ้าใช่ ให้ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ระบุจานวนรายได้รวม (รายได้ทั้งหมด) ที่ปรากฏตามงบการเงินรวมดังกล่าว)

48
48. ให้ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ระบุว่า มีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ (Business Restructuring) ระหว่าง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่
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การปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การปรับปรุงข้อตกลงทางการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอันมีผลกระทบต่อหน้าที่งานหลัก ที่ทา ทรัพย์สินหลักที่ใช้ หรือความ
เสี่ยงหลักที่รับในการประกอบกิจการของผู้ยื่นแบบรายงานฯ เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น
(1) การเปลี่ยนแปลงหน้าที่งานของผู้ยื่นแบบรายงานฯ จากผู้ผลิตที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อวัตถุดิบ ผลิตและ
ขนส่ งสิ น ค้า (Fully-fledged Manufacturer) เป็นผู้ ผ ลิ ตที่มีห น้าที่ผ ลิ ตเพียงอย่างเดียว (Toll Manufacturer)
หรือในทางกลับกัน
(2) ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้โอนกิจการบางส่วนของตนให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอีกนิติบุคคล
หนึ่งซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

49
50
51
49. ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ระบุว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ ตาม 48. ให้ผู้ยื่นแบบรายงานฯ
ระบุว่า ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวทาให้รายได้ของผู้ยื่นแบบรายงานฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ไม่ต้องระบุผลกระทบ
50. ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ระบุว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ ตาม 48. ให้ผู้ยื่นแบบรายงานฯ
ระบุว่า ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวทาให้ต้นทุนของผู้ยื่นแบบรายงานฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุน ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ไม่ต้องระบุผลกระทบ
51. ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ระบุว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ ตาม 48. ให้ผู้ยื่นแบบรายงานฯ
ระบุว่า ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวทาให้อัตรากาไรขั้นต้นของผู้ยื่นแบบรายงานฯ เพิ่มขึ้น
หรือลดลง ในกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตรากาไรขั้นต้น ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ไม่ต้องระบุผลกระทบ

52
52. ให้ระบุว่า ในรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ยื่นแบบรายงานฯ ได้มีการจาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินไม่มีตัวตน
ไปยังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่
“ทรัพย์สินไม่มีตัวตน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่
(1) ไม่มีรูปร่าง และไม่ใช่สินค้าหรือทรัพย์สินทางการเงิน (ตัวอย่างทรัพย์สินทางการเงินเช่น หลักทรัพย์
คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล สิทธิที่จะได้รับเงินสด หรือทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน)
(2) สามารถครอบครองหรือเป็นเจ้าของได้
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(3) สามารถใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินได้ และ
(4) เมื่อ มีก ารให้สิท ธิก ารใช้ ขาย หรือ โอนทรัพ ย์สิน นั้น บริษัท หรือ ห้า งหุ้นส่ว นนิติบุค คลที่
เป็นอิสระพึงเรียกเก็บค่าตอบแทนสาหรับการให้สิทธิการใช้ ขาย หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าว

53

53. ให้กรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการของผู้ยื่น แบบรายงานฯ ลงนามรับรองรายการที่ปรากฏใน
แบบรายงานฯ ว่าเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นความจริง และมีเอกสารหลักฐานทางบัญชีสนับสนุนครบถ้วน
และให้ประทับตราของผู้ยื่นแบบรายงานฯ (ถ้ามี)
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ภำคผนวก
ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำลักษณะของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มคี วำมสัมพันธ์กัน
ตัวอย่ำงที่ 1

ตัวอย่ำงที่ 2

บริษัท ก. จากัด

JP Co.

ถือหุ้น ≥ 50%

ถือหุ้น ≥ 50%

บริษัท ข. จากัด

บริษัท ค. จากัด

บริษัท ก. จากัด และบริษัท ข. จากัด เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กัน

JP Co. นิติบคุ คลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
และบริษัท ค. จากัด จัดตั้งตามกฎหมายไทยเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กัน

ตัวอย่ำงที่ 3
JP Co.
ถือหุ้น ≥ 50%

บริษัท ค. จากัด
ถือหุ้น 100 %
บริษัท ง. จากัด

JP Co. นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและบริษัท ง. จากัด
จัดตั้งตามกฎหมายไทย เป็นบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ที่มีความสัมพันธ์กัน
การคานวณการถือหุ้นโดยอ้อมนั้น ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้
ซึ่งตามตัวอย่าง JP Co. ถือหุ้นในบริษัท ค. จากัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 และบริษัท ค. จากัด ถือหุ้นในบริษัท ง. จากัด
ร้อยละ 100 เช่นนี้ JP Co. มีสดั ส่วนการถือหุ้นคิดเป็นจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในบริษัท ง. จากัด ผ่านบริษัท ค. จากัด
(หรือถือหุ้นโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
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ตัวอย่ำงที่ 4
JP Co.

ถือหุ้น ≥ 50%

ถือหุ้น ≥ 50%

บริษัท ค. จำกัด

บริษัท จ. จำกัด

JP Co. นิติบคุ คลตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในบริษัท ค. จากัด
และบริษัท จ. จากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย ดังนั้น บริษัท ค. จากัด และ
บริษัท จ. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กัน

ตัวอย่ำงที่ 5
JP Co.

ถือหุ้น ≥ 50%

ถือหุ้น ≥ 50%

บริษัท ค. จำกัด

บริษัท จ. จำกัด

ถือหุ้น 100%
บริษัท ง. จำกัด

JP Co. นิติบคุ คลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในบริษัท ค. จากัด
และบริษัท จ. จากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และบริษัท ค. จากัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ในบริษัท ง. จากัด ดังนั้น เนื่องจาก JP Co.
และบริษัท ง. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กันตามตัวอย่างที่ 3
บริษัท ง. จากัด และบริษัท จ. จากัด จึงเป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์นกัน
เช่นกัน
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ตัวอย่ำงที่ 6

คำถำม JP Co. นิตบิ ุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
และบริษัท ค. จากัด นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
คำตอบ JP Co. และบริษัท ค. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กัน เนื่องจาก JP Co. ถือหุ้นโดยอ้อม
ในบริษัท ค. จากัด ผ่านทางบริษัท ก. จากัด และบริษัท ข. จากัด
เป็นจานวนร้อยละ 52

ตัวอย่ำงที่ 7

คำถำมที่ 1 JP Co. นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
และบริษัท ข. จากัด นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
คำตอบ JP Co. และบริษัท ข. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กัน เนื่องจาก JP Co. ถือหุ้นโดยอ้อมใน
บริษัท ข. จากัด ผ่านทางบริษัท ก. จากัด เป็นจานวนร้อยละ 52
คำถำมที่ 2 JP Co. นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
และบริษัท ค. จากัด นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
คำตอบ JP Co. และบริษัท ค. จากัด ไม่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กัน เนื่องจาก JP Co. ถือหุ้นโดยอ้อม
ในบริษัท ค. จากัด ผ่านทางบริษัท ก. จากัด และบริษัท ข. จากัด
เป็นจานวนร้อยละ 41.6
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ตัวอย่ำงที่ 8

คำถำม บริษัท ข. จากัด และบริษทั ง. จากัด เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กันหรือไม่
คำตอบ บริษัท ข. จากัด และบริษทั ง. จากัด เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กัน
เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทางอ้อมเป็นนิติบุคคลเดียวกัน
คือ JP Co. ซึ่ง JP Co. ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 55
ในบริษัท ข. จากัด ผ่านบริษัท ก. จากัด
และก็ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 60 ในบริษัท ง. จากัด ผ่าน
บริษัท ค. จากัด

ตัวอย่ำงที่ 9
คำถำม บริษัท ข. จากัด และบริษทั ค. จากัด เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กันหรือไม่
คำตอบ ไม่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากบริษัท ข. จากัด
และบริษัท ค. จากัด ไม่เข้าลักษณะของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
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ตัวอย่ำงที่ 10
คำถำม JP Co. และบริษัท ง. จากัด เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กันหรือไม่
คำตอบ JP Co. และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก JP Co. ถือหุ้นโดยตรงร้อย
ละ 40 ในบริษัท ง. จากัด และถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ 20 ในบริษัท ง. จากัด ผ่านบริษัท ค. จากัด
รวมจานวนการถือหุ้นในบริษัท ง. จากัด
ของ JP Co. แล้วเป็นจานวนร้อยละ 60
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คำถำมที่ 1 บริษัท ข. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด
คำตอบ
(1) บริษัท ข. จากัด และ JP Co. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก JP Co. ถือหุ้นโดยตรง
ร้อยละ 100 ในบริษัท ข. จากัด (มาตรา 71 ทวิ (1))
(2) บริษัท ข. จากัด และ ML Co. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากบริษัท ข. จากัด ถือหุ้นโดยตรง
ร้อยละ 50 ใน ML Co. (มาตรา 71 ทวิ (1))
(3) บริษัท ข. จากัด และบริษัท ค. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กัน เนือ่ งจากบริษัท ข. จากัด
และบริษัท ค. จากัด มีผู้ถือหุ้นคนเดียวกัน คือ JP Co. ซึ่ง JP Co. ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100 ทั้งในบริษัท ข. จากัด
และบริษัท ค. จากัด (มาตรา 71 ทวิ (2))
คำถำมที่ 2 ML Co. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด
คำตอบ
(1) ML Co. และบริษัท ข. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากบริษัท ข. จากัด ถือหุ้นโดยตรง
ร้อยละ 50 ใน ML Co. (มาตรา 71 ทวิ (1))
(2) ML Co. และบริษัท ค. จากัด เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากบริษัท ค. จากัด ถือหุ้นโดยตรง
ร้อยละ 50 ใน ML Co. (มาตรา 71 ทวิ (1))
(3) ML Co. และ JP Co. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก JP Co. ถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ 100 ใน ML Co. ผ่านบริษัท ข. จากัด และบริษัท ค. จากัด (มาตรา 71 ทวิ (1))

