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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓69 (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการปรับปรุงรายได้และรายจ่าย
ของบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลทีม่ ีความสัมพันธ์กนั
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔ (๒) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๗๑ ทวิ
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา ๗๑ ทวิ วรรคสอง
“ข้ อ ก าหนดทางด้ า นการพาณิ ช ย์ ห รื อ การเงิ น ” หมายความว่ า ข้ อ ก าหนด ข้ อ ตกลง
หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ การตลาด การโฆษณา หรือการอื่น ใด
ในทางพาณิชย์ หรือที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือทางการเงิน หรือ
การอื่นใดในทางการเงิน ไม่ว่าจะมีการทาเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๒ บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ซึ่ ง มี ข้ อ ก าหนดทางด้ า น
การพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันแตกต่างไปจากที่ควรได้กาหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดังกล่าวได้ดาเนินการโดยอิสระ ในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนกาไร จะต้องเข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีข้อกาหนดทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกัน
(๒) ข้อกาหนดดังกล่าวแตกต่างไปจากข้อกาหนดในลักษณะเดียวกันที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ดาเนินการโดยอิสระควรได้กาหนด
(๓) ข้อกาหนดดังกล่าวมีผลทาให้เกิดการถ่ายโอนกาไรระหว่างกัน ผ่านกลไกอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
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(ก) ราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการ รวมถึงเงื่อนไขหรือวิธีการชาระค่าสินค้าหรือบริการ
ที่แตกต่างไป เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ดาเนินการโดยอิสระใช้ใน
การซื้อขายสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกันและภายใต้สภาวการณ์เดียวกัน
(ข) ดอกเบี้ย ค่าบริการทางการเงิน หรือค่าธรรมเนียมทางการเงินอื่นใดที่ได้รับหรือ
ได้จ่ายระหว่างกันที่แตกต่างไป เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ดาเนินการ
โดยอิสระพึงได้รับหรือพึงได้จ่าย
(ค) รายได้หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับหรือได้จ่ายระหว่างกันแตกต่างไป เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ดาเนินการโดยอิสระพึงได้รับหรือพึงได้จ่าย
ข้อ 3 การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั
เพื่อให้ได้จานวนรายได้ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่ายหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว
ได้ดาเนินการโดยอิสระ ให้เจ้าพนักงานประเมินดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมีการทาธุรกรรมในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นที่ดาเนินการโดยอิสระอย่างเป็นปกติธุระ ให้ใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้หรือรายจ่ ายจากธุรกรรมดังกล่าวในการพิจารณากาหนดจานวนรายได้ที่พึงได้รับและ
รายจ่ายที่พึงได้จ่าย
(๒) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันไม่มีการทาธุรกรรมตาม (๑)
ให้ใช้ข้อมูลการทาธุรกรรมลักษณะเดียวกันระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าธุรกรรมนั้น
จะกระทาในหรือนอกประเทศหรือกระทาโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ในการพิจารณากาหนดจานวนรายได้ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่าย
ข้อ ๔ ให้อธิบดีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามข้อ ๒
และข้อ ๓
ข้อ ๕ รายได้ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่ายตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ปรับปรุงตามข้อ ๓
ให้ น าไปใช้ค านวณก าไรสุ ทธิ ที่ต้อ งเสี ยภาษี ต ามมาตรา ๖๕ หรื อ เงินได้พึ งประเมินที่ ต้อ งเสีย ภาษี
ตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๐ ทวิ
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๗๑ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ได้กาหนดให้ เจ้ าพนั กงานประเมิ นมี อานาจปรับปรุ งรายได้และรายจ่ ายของบริษั ทหรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิติ บุ คคล
ที่ มี ความสั มพั นธ์ กั น ในกรณี ที่ บริ ษั ทหรื อห้ างหุ้ นส่ ว นนิ ติ บุ คคลดั งกล่ าวมี ข้ อก าหนดทางด้ านการพาณิ ช ย์
หรื อการเงิ นระหว่ างกั นแตกต่ างไปจากที่ ควรได้ ก าหนดหากได้ ด าเนิ นการโดยอิ สระ ในลั กษณะที่ เชื่ อได้ ว่ า
มีการถ่ายโอนกาไร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

