ราคาตลาด
ในทางภาษีเงินไดนิติบุคคล รายไดจากการประกอบกิจการโดยทัว่ ไปที่เกิดจากการขายสินคา การ
ใหบริการ และการใหกยู ืมเงินนั้น มีบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขทางภาษีอากรไววา กิจการตองแสดงหรือรับรูรายไดตามราคาตลาด ณ วันที่มี
การโอนขายทรัพยสินหรือสินคาใหบริการหรือใหกยู ืมเงินนั้น ในกรณีท่ผี ลตอบแทนดังกลาว หรือไดรับ
ผลตอบแทนแตต่ํากวาราคาตลาด กิจการตองแสดงไดวามีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรมีอํานาจประเมินผลตอบแทนใหเปนไปตามราคาในวันทีเ่ กิดกิจการมีรายไดนนั้ ได โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
จากหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาว จึงขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ดังตอไปนี้
ปุจฉา มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดราคาตลาดในทางภาษีสรรพากรอยางไร
วิสัชนา “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาของคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบี้ย ซึ่งคูสัญญาที่เปนอิสระ
ตอกันพึงกําหนดโดยสุจริตในทางการคา กรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงินที่มีลกั ษณะ ประเภท
และชนิดเชนเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพยสนิ ใหบริการ หรือใหกยู ืมเงิน (คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545)
อนึ่ง ในทางภาษีมูลคาเพิม่ ไดกําหนดนิยามของราคาตลาดไว “ราคาตลาด” ตามมาตรา 79/3 แหง
ประมวลรัษฎากร เพื่อการคํานวณฐานภาษีมูลคาเพิ่ม ไววา ใหถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตาม
ความเปนจริงทั่วไปในวันทีค่ วามรับผิดในการเสียภาษีมลู คาเพิ่มเกิดขึน้ ทั้งนี้ ตามที่ไดมีการตรวจสอบ ราคา
ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่ไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ใหอธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่งราคาตลาดได
นอกจากนี้ ในทางภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดกําหนดนิยามของคําวา “ราคาตลาด” ไวตามมาตรา 91/1
(3) แหงประมวลรัษฎากร ไววาหมายถึง ราคาที่ซื้อขายกันหรือที่คิดคาบริการกันตามความเปนจริงทั่วไป
ในขณะใดขณะหนึ่ง
รายไดจากการประกอบกิจการโดยปกติทั่วไป ตองมีจาํ นวนที่คุมกับตนทุนและรายจายของกิจการ
เนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ วัตถุประสงคที่ผูประกอบการมุงหมาย
คือ กําไรสูงสุด โดยมีรายจายต่ําสุด ดังนั้นในกรณีที่มีรายการพิเศษอันจะทําใหรายไดจากการประกอบกิจการ
ต่ํากวาราคาตลาด ผูประกอบการตองสามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานที่นาเชื่อถือ เชน การใหสวนลด
การคา หรือสวนลดเงินสด ควรมีหลักเกณฑที่แนนอนกําหนดไวเปนการลวงหนา โดยมีหลักฐานอนุมัติของ
กรรมการประกอบ
กรณีใหกยู มื เงิน อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะเปน ไดแก อัตราที่กิจการกูย มื มาจากสถาบันการเงินอื่น
หรือกูยืมมาจากบุคคลภายนอก แตถากิจการนําเงินสดในมือของตนออกใหกูยืมโดยมิไดมีแหลงเงินกูย ืมเลย
ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําสําหรับระยะเวลา 1 ปเปนเกณฑ
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเหตุอันสมควรอยางไร
วิสัชนา กรมสรรพากรไดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเหตุอันสมควรไวดังนี้

1. ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 64/2539 ลงวันที่ 25 กันยายน 2539 ไดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กรณีบริษัทซึ่งไดโอนทรัพยสินใหแกบริษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งประกอบกิจการผลิตสินคาและ
ประกอบกิจการใหบริการ คนควา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยใหถือวาการโอนทรัพยสินที่เขาลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนการโอนทรัพยสินโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
(1) ผูรับโอนตองเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม เพื่อการรับโอนกิจการโดยเฉพาะ และ
(2) ผูรับโอนตองเปนบริษัทที่มีวัตถุประสงคประกอบกิจการผลิตสินคาหรือการใหบริการ
คนควาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และตองไดรับโอนทรัพยสินกอนเริ่มประกอบกิจการ และ
(3) ผูโอนตองถือหุนในบริษัทผูรับโอนไมนอยกวารอยละ 99 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ในบริษัทผูรับโอน และ
(4) ผูโอนและผูรับโอนตองดําเนินการโอนและรับโอนทรัพยสินในราคาไมต่ํากวาราคาตาม
มูลคาที่ปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วันที่โอน และ
(5) ผูโอนจะตองไมเปนลูกหนีภ้ าษีอากรคางของกรมสรรพากร ณ วันที่โอนเวนแตไดจัดใหมี
ธนาคารหรือหลักทรัพยค้ําประกันหนีภ้ าษีอากรคาง และคาใชจายในการบังคับหนี้ดังกลาวแลว และ
(6) ผูโอนตองแจงการโอนทรัพยสินดังกลาวใหกรมสรรพากรทราบลวงหนากอนวันที่โอนไม
นอยกวา 7 วัน การโอนทรัพยสินดังกลาว ใหถือราคาที่โอนและรับโอนเปนราคาที่พงึ ซื้อทรัพยสินนั้น ตาม
มาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร แตทั้งนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่เจาพนักงานประเมินจะกําหนดราคา
ขาย ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และกําหนดจํานวนเงินเพิ่มขึน้ ตามมาตรา 123 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
2. ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.127/2546 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 ไดวางแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ กรณีการใหบริการที่เขาลักษณะเปนการใหบริการ โดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาด
โดยมีเหตุอนั สมควร ทั้งนี้ โดยใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป โดยใหถือวาการ
ใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาดที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ เปนการใหบริการโดย
มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
(1) ผูใหบริการตองใหบริการแกผูรับบริการตาม (2) เฉพาะการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของโครงการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล
(2) ผูรับบริการตองเปนหนวยงานราชการ สํานักงานหรือหนวยงานหรือกองทุนที่มิใชนิติ
บุคคลหรือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เพื่อกระทํากิจการตามนโยบาย
รัฐบาล เชน
บริษัท ก. จํากัด ผูจําหนายรถยนตไดใหคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการเตรียมการ
จัด ประชุม ระหวา งประเทศของรัฐ บาลยืม ใชร ถยนตโ ดยไมม ีคา ตอบแทนจํ า นวน 10 คัน เพื่อ ใชเ ปน
พาหนะของผูนําตางประเทศที่เดินทางเขามารวมประชุมในการจัดประชุมระหวางประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุม การใหยืมใชรถยนตดังกลาวถือเปนการใหบริการโดยไมมีคาบริการ
โดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร

คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 64/2539
เรื่อง ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลการโอนทรัพยสนิ ที่เขาลักษณะเปนการโอนทรัพยสิน
โดยมีเหตุอันสมควร ตามมาตรา65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัทซึ่งไดโอนทรัพยสินใหแกบริษทั ที่
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งประกอบกิจการผลิตสินคาและประกอบกิจการใหบริการ คนควา วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหถือวาการโอนทรัพยสินที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ เปนการโอนทรัพยสินโดยมีเหตุอันสมควร
ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
(1) ผูรับโอนตองเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม เพื่อการรับโอนกิจการโดยเฉพาะ และ
(2) ผูรับโอนตองเปนบริษัทที่มีวัตถุประสงคประกอบกิจการผลิตสินคาหรือการใหบริการ
คนควาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และตองไดรับโอนทรัพยสินกอนเริ่มประกอบกิจการ และ
(3) ผูโอนตองถือหุนในบริษัทผูรับโอนไมนอยกวารอยละ 99 ของหุน ทั้งหมดที่มีสทิ ธิออกเสียง
ในบริษัทผูรับโอน และ
(4) ผูโอนและผูรับโอนตองดําเนินการโอนและรับโอนทรัพยสินในราคาไมต่ํากวาราคาตามมูลคา
ที่ปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วันที่โอน และ
(5) ผูโอนจะตองไมเปนลูกหนีภ้ าษีอากรคางของกรมสรรพากร ณ วันที่โอนเวนแตไดจัดใหมี
ธนาคารหรือหลักทรัพยค้ําประกันหนีภ้ าษีอากรคาง และคาใชจายในการบังคับหนี้ดังกลาวแลว และ
(6) ผูโอนตองแจงการโอนทรัพยสินดังกลาวใหกรมสรรพากรทราบลวงหนากอนวันที่โอนไม
นอยกวา 7 วัน การโอนทรัพยสินดังกลาว ใหถือราคาที่โอนและรับโอนเปนราคาที่พงึ ซื้อทรัพยสินนั้น ตาม
มาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร แตทั้งนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่เจาพนักงานประเมินจะกําหนดราคา
ขาย ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และกําหนดจํานวนเงินเพิ่มขึน้ ตามมาตรา 123 ตรี แหงประมวล
รัษฎากร สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
ขอ 2 คําสั่งนี้ใหใชบังคับ สําหรับการคํานวณกําไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2539 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2539
รอยเอก สุชาติ เชาววศิ ิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง

คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป.127/2546
การเสีย ภาษีเงิน ไดข องบริษัทหรื อหา งหุ น ส ว นนิติ บุค คล กรณี การ
ใหบริการที่เขาลักษณะเปนการใหบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา
65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร

เพื่อใหเจาพนักงานสรรพากรถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนําผูเสียภาษีสําหรับการ
พิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร กรณีการใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือ
มีคาบริการต่ํากวาราคาตลาด กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหถือวาการใหบริการโดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการต่ํากวาราคาตลาดที่เขาลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนการใหบริการโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
(1) ผูใหบริการตองใหบริการแกผูรับบริการตาม (2) เฉพาะการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล
(2) ผูรับบริการตองเปนหนวยงานราชการ สํานักงานหรือหนวยงานหรือกองทุนที่มิใชนิติ
บุคคลหรือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เพื่อกระทํากิจการตามนโยบาย
รัฐบาล
ตัวอยาง
บริษัท ก. จํากัด ผูจําหนายรถยนตไดใหคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการเตรียมการจัด
ประชุมระหวางประเทศของรัฐบาลยืมใชรถยนตโดยไมมีคาตอบแทนจํานวน 10 คัน เพื่อใชเปนพาหนะ
ของผูนําตางประเทศที่เดินทางเขามารวมประชุมในการจัดประชุมระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรับเปน
เจาภาพจัดการประชุม การใหยืมใชรถยนตดังกลาวถือเปนการใหบริการโดยไมมีคาบริการโดยมีเหตุอัน
สมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 2 คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ศุภรัตน ควัฒนกุล
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)
อธิบดีกรมสรรพากร

สําเนาถูกตอง
สาโรช ทองประคํา
(นายสาโรช ทองประคํา)
นิติกร 7 ว. สํานักกฎหมาย
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