รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การพัฒนากระบวนทัศน์ การเจรจา

จัดทําโดย นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ
รหัส 1061

หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
สถาบันกระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

การพัฒนากระบวนทัศน์ การเจรจาภาษีระหว่ างประเทศ

จัดทําโดย นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ
รหัส 1061

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การศึก
“
”
ความตกลง หรื ออนุสัญญาภาษีซอ้ นและ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการอยู่
ใดทําให้กระบวนการดังกล่าวขาดประสิ ทธิภาพนําไปสู่ ผล
ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศ
ฒนากระบวนการดังกล่าวให้มีประสิ ทธิภาพชัดเจน
ความตกลงหรื ออนุสัญญา
ภาษีซอ้ นและกระบวนการเจรจาข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้าโดยมุ่งศึกษาโดยวิเคราะห์ถึง
กระบวนการดังกล่าวไม่มีประสิ ทธิภาพ

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการเจรจาความตกลงหรื ออนุสัญญาภาษีซอ้ นเป็ นความตกลง
ส่ วนกระบวนการเจรจาข้อตกลง
นเป็ นข้อตกลง 3 ฝ่ าย ( กรมสรรพากร สรรพากรประเทศคู่เจรจา
และผูเ้ สี ยภาษี ) งเป็ นรู ปแบบวัฒนธรรมทางภาษีใหม่ของกรมสรรพากร
เสี ยภาษี (บริ ษทั ข้ามชาติ )ให้ถูกต้องและเป็ นธรรม
อย่างไรก็ตาม
กระบวนการเจรจาความตกลงหรื ออนุสัญญาภาษีซอ้ นแล้วพบว่าปัจจัย
3 ประเด็นคือ (1)
ประมวลรัษฎากรยังไม่ได้รับการพัฒนาให้รองรับหลักการและประเด็นต่างๆให้เป็ นสากล เช่น การ
ทางภาษี เป็ นต้น (2) ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์การกําหนดท่าทีการเจรจา ในปัจจุบนั
กรมสรรพากรจัดต้นแบบความตกลงหรื ออนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย ใช้ในการเจรจากับ
ทุกประเทศ
ต้นแบบของไทยจั
ครงสร้างภาษีของประเทศไทยเป็ นหลัก
โดยยังมิได้พิจารณาโครงสร้างภาษีของประเทศคู่เจรจาและสภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศคู่เจรจา (3)

จ
ปัจจัยด้านฐานข้อมูล
ภาคส่ วน

ยังมิได้บูรณาการข้อมูลจากทุก

ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกระบวนการเจรจาแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเด็นคือ (1) ปัจจั
ไม่ได้พฒั นาระเบียบปฏิบตั ิให้ตามทันข้อกําหนดในการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า
(2)
เฉพาะ
อาจจะได้
ช่
(3)
จํานวนจํากัดและขาดทักษะการประเมินราคาตลาด Arm’s Length Price ตามหลักสากล (4) ปัจจัยด้าน
ด
ผูศ้ ึกษาได้จดั ทําข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาข้ออุปสรรคของกระบวนการเจรจา
(1) พัฒนาประมวลรัษฎากรหรื อระเบียบปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักการสากล
(2)
รงสร้างภาษีของแต่
ละประเทศ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจา
(3) พัฒนาฐานข้อมูลครอบคลุม
(4)
หน่วยงานรับผิดชอบด้านภาษีระหว่างประเทศ
กฎหมาย
และเศรษฐศาสตร์ กระดับความสามารถในการบูรณาการยุทธศาสตร์ในการเจรจาให้มี

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถตลอดมาภายใต้
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคล
ขอขอบคุณ นายวินยั วิทวัสการเวช อธิ บดีกรมสรรพากร
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูเ้ ขียน
อย่างเต็ม
ยานันท์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชาการแผนภาษี ให้การสนับสนุน
ในส่ วนของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ขอขอบคุณท่า นผูอ้ าํ นวยการ
สถาบัน
ยวข้อง
การดูแลผมเป็ นอย่างดีและอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการอบรม ขอขอบคุณ
าทุกท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
เอกอัครราชทูต
นาย
และรองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา รัตนมงคลมาศ
รึ กษา
แนะนํา
มาโดยตลอด
.
ด้วยดีตลอดมา
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจในลักษณะแบบเปิ ด (Open Economy) กล่าวคือ
(Capital
Importer)
(Job Creation) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technological Transfer)
ต้นทุนวัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน เป็ นต้น อย่างไรก็ดี
ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
เข้าไปลงทุนได้ 2 รู ปแบบคือ (1)
ประเทศจากฐานรายได้เดียวกัน (2) ความ

(ราคาตลาด)

(1) จัดทําอนุสัญญาหรื อความตกล
(2)
(ราคาตลาด)
จากธุ รกรรมระหว่างประเทศและลดภาระการตรวจสอบภาษีบริ ษทั ข้ามชาติของกรมสรรพากร
ลดลง (Transfer Pricing )

“

ทย

”

2
ประเทศต่างๆมีการจัดเก็บภาษีจาก 2 หลักเกณฑ์ได้แก่1 (1) หลักแหล่งเงินได้
(Source rule)
(2)

(Resident rule) ถือ

ประเทศต่างๆอาศัยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมาบัญญัติเป็
ค่าตอบแทนจากการให้บริ การในประเทศไทย ต้องเสี ยภาษีเงินได้ในประเทศไทยตามหลักแหล่งเงิน

เกินความจําเป็ น
ก
น การ

ภาคีโดยกําหนดสิ ทธิ การจัดเก็บภาษีให้ประเทศคู่สัญญาจะเก็บภาษีชนิดใดได้บา้ งและหากยังคงมี
ภาระภาษีซอ้ นจะขจัดหรื อบรรเทาภาระภาษีซอ้ นอย่างไร

งกรมสรรพากร

เจตนา
35%
1

กรมสรรพากร 2552 คู่มือการยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร แก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการ
เก็บภาษีซอ้ น

3
ในประเทศ ข มีอตั ราภาษี 20% กลุ่มบริ ษทั ดังกล่าวสามารถลดภาระภาษีโดยรวมลงได้โดยการโอน
า

ไม่สามารถนํามาคํา

สําหรับการบริ หารงานของกรมสรรพากรด้วยเช่นกัน

ภาษีถูกต้องและเป็ นธรรม การจัดทําข้อตกลงเป็ นการตกลงระหว่างกรมสรรพากรกับสรรพากร
OECD

(1)

สามารถแข่งขันได้ (2) การจัด ทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้าสามารถกําหนดราคา
ล่วงหน้าได้ 3-5
ทรัพยากรใดๆ
จําเป็ น
บริ ษทั ข้ามชาติจะใ

ข้อมูลของประเทศไทยแ

4
คราะห์
ประโยชน์อย่างมากต่อการงานด้านการเจรจาภาษี
ร
1.2 วัตถุประสงค์
1.
โดยคํานึงถึง
(1) แนวทางปฏิบตั ิของกระบวนการการเจรจา
(2)
(3) ต้องใช้ทรัพยากรใดบางในการผลักดันกระบวนการดังกล่าว
2.
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
ประเทศและอาจ
จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรตลอดจนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนข้ามชาติหรื อการขยายขนาดการ
ผลิตในประเทศ ปั จจัยดังกล่าวมีผลต่อ
3. ศึกษาหาต้นตอของประเด็นปั ญหาโดยสร้างกรอบการวิเคราะห์ตามหลั
เช่น หลักการบริ หารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ หลักการกําหนดยุทธศาสตร์
4.
ประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพสู
คู่สัญญา และ
ดึงดูดการลงทุนหรื อการ
เสริ มสร้างยุทธศาสตร์ ของกรมสรรพากรในระยะยาว

ประเทศไทย การ
อัน เป็ นการ

5
1.3 ขอบเขตการศึกษา
กรมสรรพากรมีแผนยุทธศาสตร์ โดยมีวสิ ัยทัศน์คือ “
”
ายดังกล่าว กรมสรรพากรได้
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ประการคือ (1)
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงรุ ก (3) มุ่งสู่ การเป็ นองค์กรเชิงวิทยาการ
3 ประการดังกล่าว ยุทธศาสตร์ หลักของกรมสรรพากรคือ
ต้องการสร้างฐานภาษี
ความสะดวกในการปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีและการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ภายในองค์กร
ปสู่ ความสมัครใจในการเสี ยภาษี
ในปั จจุบนั กรมสรรพากรมี
อยู่
2 ภารกิจหลักคือ (1) การเจรจาความตกลงหรื ออนุสัญญาภาษีซอ้ นกับประเทศต่างๆแบบทวิภาคี
(Double Taxation Avoidance Agreement) และ (2) การเจรจาข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการ
(Advance Pricing Arrangement)
ร
กําหนดความสามารถในการส่ งออกและการดึงดูดการลงทุนคือ

ภา

2 ประเทศ

หว่างบริ ษทั ในเครื อให้เป็ นไปตาม

6

กระบวนการเจรจาต่างๆประกอบด้วย
(1) กฎหมาย
(2) ฐานข้อมูล
(3) ระบบการทํางาน
ด้านเข้ามาทํางานสอดประสานกัน
(4) ทักษะการทํางานของบุคลากร

อใช้การวิเคราะห์จดั ทําท่าทีการเจรจา

สู งสุ ด
1.4 ประโ
1. ทราบถึง
กําหนดกระบวนการ องค์ประกอบมีหน่วยงาน
การเจรจาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถกําหนดนโยบายในการพัฒนากระบวนการเจรจาภาษีระหว่างประเทศให้มี
แก้ไขประเด็นปั ญหาต่างๆ จากต้นตอทําให้กระบวนการเจรจาดังกล่าว
3.

4.
5.
การลงทุนหรื อการขยายข

ประเทศคู่เจรจา
เป็ นการส่ งเสริ ม

2

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การบริ หารงานแบบบูรณาการ (Holistic Management)1
น์ มีผลต่อปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมี
ว่างประเทศจึงจําเป็ นต้องใช้ความรู ้

อบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
กระบวนการในการผลักดันการจัดทําการเจรจาด้านภาษีระหว่างประเทศต้องการความรู ้ในหลาย
สาขาเข้าด้วยกัน ทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจา และด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม

ผูแ้ ทนจากกรมสรรพากรโดย สํานักวิชาการแผนภาษีเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดยุทธศาสตร์ การเจรจา
ตามโครงสร้างกฎหมายภาษีของไทยและสํานักกฎหมายพิจารณาความสอดคล้องของความตกลง
หรื ออนุสัญญาฯกับประมวลรัษฎากรผูแ้ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาผลของท่าทีการ
เจรจาของอนุสัญญาต่อภาพรวมเศรษฐกิจของไทยและผูแ้ ทนจากกระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
ความสอดคล้องของสภาพเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจา
น
ได้แก่ สํานั
สํานักวิชาการแผนภาษีเป็ นผูป้ ระสานงานในการเจรจาระหว่างประเทศ สํานักกฎหมายจะเป็ นผู ้
ต่อผูเ้ สี ยภาษีร

1

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2549 การบริ หารราชการแบบบูรณาการกรุ งเทพมหานคร
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2.1.2 ทฤษฎีการเจรจาต่ อรอง
การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
2 คน หรื อ 2
หรื อเป็ นการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มและองค์การ
วัตถุประสง
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง มี 2 กลยุทธ์ คือ
1. การเจรจาต่อรองแบบแจกจ่าย (Distributive Bargaining)
(Zero-Sum Conditions)
(Win-Lose Situation) เช่น การเจรจาต่อรองของสหภาพกับฝ่ ายนายจ้างใน
เพราะว่าต้องการขาย
รถยนต์ให้ได้ ต้องการลูกค้า ต้องการขายสิ นค้าให้ได้ เป็ นต้น
2. การเจรจาต่อรองแบบประสาน (Integrative Bargaining)
(Win-Win Situation) เช่น การ
เจรจาต่อรองระหว่างผูน้ าํ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและรัสเซี ย
การเจรจากันอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และแสดงความจริ งใจต่อกัน
ในการเจรจาภาษีระหว่

2.1.3.
ภาษีซอ้ นคือ

2 ประเทศคู่

2

จึงมี 2
1. ภาษีซอ้ นเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation)
1
บริ ษทั ได้นาํ กําไรมาคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคค
2

ธณภณ แก้วสถิตย์ 2550
กรุ งเทพมหานคร

2 คน
บ

9
2.
(Jurisdiction Double Taxation) หมายถึง
ได้จาํ นวนเดียวกันใช้เป็ นฐานในการจัดเก็บภาษีจากบุคคลเดียวกันโดยหน่วยจัดเก็บภาษี ต่างๆ

ได้

ฑ์ดงั กล่าวสามารถ
แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ
1. หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
2.

(Resident Rule) เป็ นหลั

3. หลักสัญชาติ (Citizen Rule)
ะเทศตนหรื อไม่

ภาษี
ของประเทศต่างๆ สามารถดําเนินการได้ 2
1. การขจัดภาษีซอ้ นระหว่างประเทศแต่เพียงฝ่ ายเดียว (Unilateral Method) เป็ น

ภาษีอาจต้องสู ญเสี ยรายได้ภาษีเพียงฝ่ ายเดียว
2.

“

”
ง
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3

นลักษณะโครงสร้างใน

1 ขอบข่ ายอนุสัญญาหรือความตกลงฯ

2 ประเภทเงินได้

ณฑ์การจัดเก็บภาษีสาํ หรับเงินได้ประเภทต่างๆโดย

กําหนดให้สิทธิ การจัดเก็





เงินได้จากอสังหาริ มทรัพย์
กําไรธุ รกิจ
การขนส่ งระหว่างประเทศ
เงินปั นผล











ค่าสิ ทธิ
ผลได้จากทุน
บริ การส่ วนบุคคล
ค่าป่ วยการกรรมการ
นักแสดงและนักกีฬาสาธารณะ
เงินบํานาญ
งานรัฐบาล
นักศึกษา



3 การขจัดภาษีซ้อน
ใ
3

นิรันดร์ ประจวบเหมาะ 2551 การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเจรจา
เว้นการเก็บภาษีซอ้ น กรุ งเทพมหานคร
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4 บทบัญญัติพเิ ศษ
ประสิ ท
ข้อโต้แย้งระหว่างกัน และเสริ มสร้างความร่ วมมือในการจัดเก็บภาษีระหว่างกัน
2.1.4.

อง โดยเฉพาะในประเทศไทย บริ ษทั ข้ามชาติได้เล็งเห็น
ยายามสนับสนุนการลงทุนในทุกๆ ด้านด้วย
โครงสร้างทางธุ รกิจแบบดังกล่าวจึงมีความเป็ นไปได้สู

ตัวอย่าง: บริ ษทั ก. ( ) ขายสิ นค้าให้บริ ษทั ข. (ไทย) ราคาตลาด 100 บาท ภาษีนิติบุคคล
20% ประเทศไทย 30% บริ ษทั ก. ขายให้บริ ษทั ข. 150 บาท
(

บริษัท ก.

บริษัท ข.
(ประเทศไทย 30%)

20%)

กําไร
ภาระภาษี
ภาระภาษีโดยรวม

ลดลง
. และ ข.กําหนดราคาสู งกว่าราคาตลาด จะเป็ นการโอนกําไรไปยัง

บริ ษทั ก.
จะทําให้ภาระภาษีในกลุ่มบริ ษทั ก. และ ข.
ลักษณะข้างต้น จึงถือเป็ นการกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
ควา
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ประเทศย่อมส่ งผลต่อการแบ่งสรรรายได้ภาษีระหว่างประเทศโดยไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
จากสภาวะดังกล่าว
เศรษฐกิจ (OECD) จึงได้มีการกําหนด มาตรการตรวจสอบภาษี โดยใช้หลัก Arm’s Length
Principle
ดยเน้น
หนด
ราคาโอน ในกลุ่มของบริ ษทั ข้ามชาติวธิ ี การหาราคาตลาดแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
1. The traditional Methods
1.1
(Comparable Uncontrolled Price
Method)
1.2 วิธีราคาขายต่อ (Resale Price Method) เป็ นการพิจารณาเปรี ยบเทียบจาก
1.3
ต่อกัน

(Cost Plus Method) เป็ นการพิจารณาโดย
ค้า

2. Transactional Methods/Profit Base Methods เป็ นวิธีการวิเคราะห์ หรือ
2.1

(Transactional Net Margin Method)
Traditional Methods

ทดสอบ
วิธี
margin
ความสามารถในการเปรี ยบเทียบของธุ รกรรม/
งานในการประกอบธุ รกิจ
2.2 วิธีแบ่งสรรกําไร

ประกอบธุ รกิจ

กิดจากการประกอบการของกิจการ
สัมพันธ์ระหว่างกัน
OECD
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration)
บรรทัดฐานในการพิจารณาการกําหนดราคาโอน อย่างไรก็ดี

(Transfer
ป็ น

13

หลั
คาโอน

ระหว่างประเทศและหน่วย
ล่วงหน้า (Advance Pricing Agreement: APA)
หน่วย
วิธีการคํานวณการกําหนดราคาโอนสําหรับธุ รกรรมระหว่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั ข้ามชาติ ใหญ่
สามารถเนินการได้ 2 ประเภท
1.ข้อตกลงกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้าฝ่ ายเดียว (Unilateral APA)
เป็ นการจัดทําข้อตกลงฯ ด้วยความสมัครใจระหว่างกลุ่มบริ ษทั ข้ามชาติ กบั
หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ประเทศเดี ยว
2. ข้
2 ฝ่ าย (Bilateral APA)
เป็ นการจัดทําข้อตกลงฯ ด้วยความสมัครใจระหว่างกลุ่มบริ ษทั ข้ามชาติกบั หน่วย
จัดเก็บภาษีสองประเทศโดยหน่วย
สองประเทศจะได้ดาํ เนินการตกลงวิธีการกําหนด
ราคาโอนอย่างเป็ นรู ปธรรมและให้มีความชัดเจนในการเสี ยภาษีในแต่ละประเทศ
2.2 การเจรจาภาษีระหว่ างประเทศในทรรศนะทางวิชาการ
กรมสรรพากรได้จดั ทํา “คู่มือการยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแก่บุคคลตาม
สัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซอ้ น” ตีพิมพ์ในปี 2552 ระบุความหมายและความสําคัญของ
อนุสัญญาภาษีซอ้ นอย่าง่ายและวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับผูเ้ สี ยภาษีในการใช้ประโยชน์จากอนุ สัญญาภาษี
ธนภณ แก้วสถิตย์ (พฤษจิกายน 2550)ได้จดั ทําหนังสื อ “คําอธิ บายภาษีเงินได้ระหว่าง
”
ยวกับกฎหมายภาษีเงินได้ระหว่าง
OECD Model

Advance Pricing Arrangement ไว้ดว้ ย
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2.3

อนและการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการ
ล่วงหน้ามีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าจัดทําความตกลงหรื ออนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศ
และจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ภาษีใน
ระยะยาว

นํามากําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการต่อไป

3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา

และอุปสรรคของกระบวนการ
เจรจาภาษีระหว่างประเทศและกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ความ
งในกรณี อนุสัญญาภาษีซอ้ นและข้อตกลง
2
ไปสู่ การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน และมีผลให้ฐานภาษีของบริ ษทั ข้ามชาติในประเทศไทย
ขยายตัวในระยะยาว ตลอดจนกาเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจของปร
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเป็ นการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาและอุปสรรคของกระบวนการเจรจา
3.2

และ
วนการต่างๆในการ
เจรจารวมถึงจากการสังเกตและประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียนจากหน้า ความรับผิดชอบโดยตรงใน
1.
กรมสรรพากรรวมถึงจากข้อสังเกตและประสบการณ์ของผูเ้ ขียนจากการเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรง

สํานักวิชาการแผนภาษี สํานักกฎหมาย ผูแ้ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูแ้ ทนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก

ภาษี ผูแ้ ทนจากสํานักกฎหมาย กรมสรรพากร ผูแ้ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและผูแ้ ทนจาก
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กระทรวงการต่างประเทศ ส่ วนผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในด้านของการเจรจาข้อตกลงการกําหนดราคา
เป็ นการล่วงหน้าประกอบด้วยผูแ้ ทนจากสํานักวิชาการแผนภาษี ผูแ้ ทนจากสํานักกฎหมายและ
ผูแ้ ทนจากสํานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพ
ปฏิบตั ิ

3.3 วิธีการวิเคราะห์ กระบวนการเจรจาความตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อน
กระบวนการในการเจรจาจัดทําความตกลงหรื ออนุ สัญญาภาษีซอ้ น
1. การพิจารณาความเหมาะสมในการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้ น
ปั จจัยหลักในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทําอนุ สัญญาภาษีซอ้ นมีอยู่ 3 ประการ
ด้วยกันคือ (1) ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ (2) นโยบายในการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ทางการทูต (3) ก

การค้าและการลงทุน
ระหว่าง 2
2 ประเทศ
ต่อไป โดยกรมสรรพากรจะดําเนิน
เศร
2 ประเทศโดยเฉพาะการขยายขนาดการค้าการลงทุนระหว่าง 2

ร

ต่างประเทศจะบูรณาการร่ วมกับกรมสรรพากรโดยในการจัดทําความตกลงจะคํานึงถึงด้านสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเ
2 ประเทศ
2. การขออนุมตั ิและการดําเนินการจัดทําแผนการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้ น
กรมสรรพากรจะดําเนินการจัดทําแผนการเจรจาความตกลงหรื ออนุสัญญาภาษีซอ้ นให้
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิโดยแผ
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2.1 ในแต่ละปี งบประมาณจะกําหนดแผนในการเจรจากับประเทศในกลุ่มภูมิภาค
2.2 สถานะการเจรจากับแต่ละประเทศโดยแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม
- กลุ่มประเ
2.3
2.4
การเจรจาในประเทศ
1.
(หัวหน้าคณะ)
2. ผูแ้ ทนกรมสรรพากร (สํานักวิชาการแผนภาษี , สํานักกฎหมาย)
จํานวนไม่เกิน 5 ท่าน
3. ผูแ้ ทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จํานวน 1 ท่าน
4. ผูแ้ ทนกรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
จํานวน 1 ท่าน
5. ผูแ้ ทนกรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศ จํานวน 1 ท่าน
การเจรจาในต่างประเทศ
1.
าด้านประสิ ทธิ ภาพ หรื อ
(หัวหน้ าคณะ)
2. ผูแ้ ทนกรมสรรพากร (สํานักวิชาการแผนภาษี , สํานักกฎหมาย)
จํานวนไม่เกิน 3 ท่าน
3. ผูแ้ ทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จํานวน 1 ท่าน
4. ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศหรื อผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ
จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา (หรื อมีเขตรับผิดชอบถึง)
1 ท่าน

แล้วสํานักวิชาการแผนภาษีจึงจะดําเนิ นการขับเค
ในการเจรจา กับแต่ละประเทศให้ดาํ เนินการไปได้จนกว่าจะสามารถหาข้อยุติได้ในทุ
ยุติแล้ว
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3. การจัดทําท่าทีการเจรจา Thai Model
สํานักวิชาการแผนภาษีได้มีการจัดทําท่าทีการเจรจา “
ภาษีซอ้ นของไทย” หรื อ Thai Model โดยประยุกต์หลักการจากต้นร่ างของ OECD และต้นร่ างของ
UN
สํานักวิชาการแผนภาษีจะมีการปรับปรุ งต้นร่ างฉบับดังกล่าวให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
พัฒนาต้นร่ างระดับสากล ต้นร่ างอนุ

องให้ความเห็นชอบในเชิงกฎหมายด้วย
4. การจัดทําหนังสื อแสดงท่าทีของฝ่ ายไทย
สํานักวิชาการแผนภาษีทาํ การจัดทําเอกสารแสดงท่าที (Position Paper) ของกรมสรรพากรตาม
5. การเจรจาและรายงานผลการเจรจา

6. รายงานข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซอ้ นต่อคณะรัฐมนตรี
สํานักวิชาการแผนภาษีจะดําเนินการรายงานผลการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้ นให้
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนิ นการตามพิธีการทางการทูตและพิธีการ
ลงนามต่อไป
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1 การเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อน
สํ านักวิชาการแผน
ภาษีและ
กรมสรรพากร

กรมสรรพากร และ
กระทรวงการต่ างประเทศ
พิจารณาความ
เหมาะสม

จัดทําแผนการ
เจรจาภาษีซ้อน

คณะเจรจาฯ

กระทรวงการคลัง
รับทราบผลการ
เจรจา

เสนอ

เจรจาตามท่ าที

รายงาน
ผล

คณะรัฐมนตรี

สํ านักวิชาการแผน
ภาษีและ
กรมสรรพากร

พิจารณาอนุมัติ

ท่ าทีฝ่ายไทย

สํ านักวิชาการแผน
ภาษีและ
กรมสรรพากร

สํานักกฎหมาย และ
กรมสรรพากร

จัดทําหนังสื อ
แสดงท่ าทีของ
ฝ่ ายไทย

ให้ ความเห็นด้าน
กฎหมาย

รายงาน
ผล
คณะรัฐมนตรี

กระทรวงการต่ างประเทศ

พิจารณาอนุมัติ

ดําเนินการตามพิธี
ทางการทูต

3.4 วิธีการวิเคราะห์ กระบวนการเจรจาข้ อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่ วงหน้ า
2
.113
กําหนดราคาโอนให้เป็ นราคาตลาด

.ศ. 2545
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กระบวนการเจรจาข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า 1
1. การรับคําขอให้มีขอ้ ตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า
- กรณี ผเู ้ สี ยภาษีอยูใ่ นการกํากับดูแลของสํานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ผูเ้ สี ย
- กรณี ผเู ้ สี ยภาษีอยูใ่ นการกํากับดูแลของสรรพากรภาคและสํานักงานสรรพากร

2.
การดําเนิ นการพิจาณาคําขอ
-

หนดราคาเป็ นการล่วงหน้าและ

- คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณ
1) ดําเนิ นการร่ วมประชุมกับผูเ้ สี ยภาษี (Pre-filing Meeting)
2)

วกัน

3)
4) ศึกษาวิเคราะห์
การประกอบกิจการและกําหนดราคาสิ นค้าหรื อบริ การ
5)
เหมาะกับข้อเท็จจริ งและธุ รกิจของผูป้ ระกอบการหรื อไม่
6) วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเปรี ยบเทียบกับกิจการหรื อธุ รกรรมของผูป้ ระกอบการ ว่ามีความ
ผูป้ ระกอบการ
งผูป้ ระกอบการ
1

นิรันดร์ ประจวบเหมาะ 2551
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7)
ว่าเหมาะสมกับกิจการหรื อ
ผูป้ ระกอบการขอให้มีขอ้ ตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้าหรื อไม่
8) หากมีความเห็นแตกต่างไปจากข้อเสนอของผูป้ ระกอบการ ต้องมีการแสดง
เหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน
9)
ะเทศ
3.
มีอาํ นาจ
4. การจัดทําหนังสื อแสดงท่าทีของฝ่ ายไทย
สํานักวิชาการแผนภาษีดาํ เนิ นการจัดทําเอกสารแสดงท่าที (Position Paper) ของ
ชุมคณะกรรมการฯ
5. การเจรจาและรายงานผลการเจรจา

6. การแจ้งผลการเจรจา
หลังการเจรจาได้ขอ้ ยุติ กรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผเู ้ สี ยภาษีทราบโดยแจ้ง
องค์ประกอบของข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้าควรประกอบด้วย
1)
บังคับ
2)
3)
4) วิธีการคํานวณราคา
5)
6)
7)
ไปตามข้อตกลงฯ
8)
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แผนภูมิ 2 การเจรจาข้ อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่ วงหน้ า
ผูเ้ สี ยภาษี

คําขอ

สํ านักบริ หารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่

คณะทํางานฯ

คณะกรรมการ
กรรมการฯ

รับคําขอ

รวบรวมข้ อมูล

พิจารณา

ไม่ผา่ น

ทบทวนท่ าที

ผ่าน
คณะเจรจาฯ
รับทราบผลและ
ปฏิบัติตาม
ข้ อตกลง

แจ้ งผลการ
ดําเนินการและ
กํากับดูแล

เจรจาตามท่ าที

สํ านักวิชาการ
แผนภาษี
ท่าที

ท่ าทีฝ่ายไทย

4
ผลการศึกษา:อุปสรรคของกระบวนการเจรจาภาษีระหว่ างประเทศ
กระบวนการเจรจาภาษีระหว่างประเทศ
หลายหน่วยงานภาย
เป็ นต้น นอกจาก
เศรษฐกิจการคลัง

เช่น สํานักกฎหมายและสํานักวิชาการแผนภาษี
ๆ คือผูแ้ ทนจากสํานักงาน
ๆ

4.1
าจ
ให้
เนินการในการเจรจาตกลงกับคู่เจรจา
ปั จจุบนั การดําเนินการเจรจาจัดทําความตกลงทางด้านภาษีกบั ต่างประเทศและการบังคับใช้ผลความตกลง
ใดๆ ยังมีปัญหาอยูม่ าก
คือ สถานะกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศไทยยังไม่สอดคล้อง
ตามแนวมาตรการหรื อนโยบายภาษีใหม่ๆของต่างประเทศ
1 ประเด็นความตกลงหรืออนุสัญญาภาษีซ้อน
ประเด็น

Mutual Agreement
Procedure (การตกลง
ร่ วมกัน)

ปั ญหา
ข้อกําหนดในอนุสัญญาฯ
ไม่มีระเบียบหรื อกฎหมายให้การ ให้อาํ นาจกรมสรรพากรในการ
ลดอัตรากําไรแก่ผเู ้ สี ยภาษีในกรณี
ภาษีให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง
ในกรณี ได้ขอ้ ยุติจะไม่สามารถคืน กําหนดให้สรรพากร 2
3 ปี
ประเทศสา
ปั ญหาภาษีซอ้ นต่างๆ โดยไม่มี
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ทางภาษี
ะหว่างประเทศ
ความตกลงไม่ครอบคลุมถึง
2 ประเด็นการเจรจาข้ อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่ วงหน้ า
กฎหมาย
ม. 65 ทวิ(4)

ประเด็นปั ญหา
ไม่มีนิยามของคําว่าราคาตลาด แต่ในทางปฏิบตั ิกรมสรรพากรได้อา้ งอิงถึงแนวคํา
ท้องตลาด (Open Market)
ไว้ใน ป. 113
Transaction Net Margin Method

Arm’s Length
Profit Split Method หรื อ

มาตรา 65 ตรี
(15)
ป.113

ครอบคลุมเงินได้ทุกประเภท
ป. 113 ได้กาํ หนดให้ผเู ้ สี ยภาษีสามารถขอทําการตกลงราคาเป็ นการล่วงหน้า
(Advance Pricing Agreement) โดยบังคับใช้ควบคู่กบั ความตกลงหรื ออนุ สัญญาภาษี
(Mutual Agreement Procedure)
ได้ แต่ยงั ขาดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิ

มาตรา 27 ตรี
มาตรา 19

ภายใน 3 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของ
5
3
ปั ญหาใ
ย้อนหลัง
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จะพบว่ากฎหมายภายใน
ฝ่ ายไทยเสี ยความได้เ
จึงทําให้กรมสรรพากรอาจกําหนด
ต้องให้ควา
กําหนดสิ ทธิ การจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด
4.2 ยุทธศาสตร์ ในการกําหนดท่ าทีการเจรจา
เป็ นต้นแบบหลักในการเจรจากับทุกประเทศ โดยผลการ
เจรจาจะแตกต่างไปจาก Thai Model
เจรจา การจัดเตรี ยม Thai Model ได้
Thai Model จะถูกวางให้มีลกั ษณะเป็ นบูรณาการ สําหรับการเจรจา

(1) โครงสร้างกฎหมาย

เงินได้
ประเทศไทยไม่จาํ เป็ นต้องแสดงจุดยืนในการเจรจาขอให้มีสิทธิ การเก็บภาษีอีก เป็ นต้น
(2) ธุ รกรรมระหว่างประเทศคู่เจรจา

ธุ รกรรม
เป็ นต้น
แตกต่างกัน กรมสรรพากรควรศึกษาปริ มาณธุ รกรรมของเอกชนของประเทศคู่เจรจา
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4.3 ฐานข้ อมูล
เก็บภาษีซอ้ นของไทยโดยพิจารณาจากโครงสร้างกฎหมายภาษีของไทยและข้อมูลอัตราภาษีของ
รจาแบบทวิภาคีให้มี
(1) ข้อมูล
โครงสร้างภาษีของประเทศคู่เจรจา (2) ข้อมูลธุ รกรรมระหว่างประเทศคู่เจรจาว่าภาคธุ รกิจเอกชน
2 ประเทศมี
สิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาภาษีซอ้ นเพียงใด (3) ฐานข้อมูล
หรื อการพัฒนาการของความตก
ลงหรื ออนุสัญญาภาษีซอ้ น นํามาปรับปรุ งท่าทีการเจรจาของประเทศไทยโดยไม่ให้ประเทศ
ไทยเสี ยเปรี ยบในการเจรจากับประเทศต่างๆ
สําหรับการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ น

กรมสรรพากรใช้ขอ้ มูลของ BOL

50%
BOL กรมสรรพากรจะมีขอ้ มูลของบริ ษทั ใน
Transfer Pricing
ท่าทีการเจรจาไม่ยตุ ิธรรมกับประเทศไทย
ปั จจุ
พัฒนาแล้ว
นิยมใช้กนั หลักๆอยู่ 2 องค์กร คือ
1. OSIRIS
โลก นอกจากงบกําไร
ขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดและอัตราส่ วนทางการเงินต่างๆแล้วยังมีขอ้ มูลข่าวสารต่างๆของ
บริ ษทั ข้อมูลผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ในเครื อ โดยรวม OSIRIS
38,000 บริ ษทั ใน 130
ประกอบด้วย 30,000 บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์และ 8,000
หลักทรัพย์
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2. ORIANA
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก
มาเลเซี ย ไต้หวัน ฮ่องกง นิ วซี แลนด์ ประเทศไทย อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม อินโดนี เซี ย รัสเซี ย
บริ ษทั ใช้โครงข่ายของบริ ษทั ในเครื อ

ผลิตและจําหน่ายจึงทําให้ Royalty เป็ นแหล่งรายได้หลัก

มีความสําคัญเช่น ฐานข้อมูลการกําหนดมูลค่า Royalty ให้เป็ นไปตามราคาตลาด เป็ นต้น
4.4 ความพร้ อมของบุคลากร
กรมสรรพากร

ถลด

าโอนได้
ค่าบริ การใดๆ ทําให้ในปั จจุบนั มี บริ ษทั ข้ามชาติสมัครเข้ามาข้อจัดทําข้อตกลงฯ เป็ นอย่างมาก ใน
ปั จจุบนั มีบริ ษทั ข้ามชาติสมัครขอจัดทําข้อตกลง
15 กรณี

ราคาโอนและการจัดทําข้อตกลง
ทฤษฎีการ
ประเมินราคาตลาด Arm-Length Price ตามหลักของ OECD แล้ว ต้องมีประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้
2
4.5 กระบวนการทํางาน
การจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการ
ไว้
กการของ OECD ด้านการประสานงาน
ระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีหน่วยงานในองค์กร
ด้วยกัน

5
กลยุทธ์ การพัฒนากระบวนการเจรจาภาษีระหว่ างประเทศ
5.1 สรุ ปประเด็นอุปสรรคของกระบวนการเจรจาภาษีระหว่ างประเทศ
ได้เป็ น 2 กระบวนการ
1. กระบวนการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้ น มีปัจจั
-

ได้แก่

สมาชิกของ OECD
การพัฒนากฎหมายภายในให้เทียบเท่า
- ปั จจัยด้านยุทธศาสตร์ ในการกําหนดท่าทีการเจรจา
ประเทศต่างๆโดยการศึกษาจากต้นฉบับของ OECD ต้นฉบับของ UN
หลาก

สู งสุ ดกับประเทศไทย
- ปั จจัยด้านฐานข้อมูล

รวมถึงปริ ม

ามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั อนุสัญญาภาษีซอ้ นของไทยได้

การไม่มี
ได้
คัญ
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2.
ปั จจุบนั ยังมิได้มีกา
การล่วงหน้า
-ปั จจัยด้านข้อมูล
จดทะเบียน
BOL
ข้อมูลดังกล่าวในการจัดทําข้อตกลง
ล่วงหน้าจึงเกิดปั ญหาในฐานข้อมูล BOL

-ปั จจัยด้านบุคลากร
APA (Advance Pricing
Agreement)เป็ นนโยบายใหม่บุคลากรส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความชํานาญในการจัดทําข้อตกลงดังกล่าวมาก
นัก
ด้าน APA
APA
งประเทศได้
- ปั จจัยด้านกระบวนการทํางาน
นโยบายการจัดทําข้อตกลง APA
โดยผ่าน
จัดทําข้อตกลง APA
5.2 กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการเจรจาภาษีระหว่ างประเทศ

ประเทศ

5.2.1 กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อน
(5.2.1.1)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ
ดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศ
บทบัญญัติในอนุสัญญาภาษีซอ้ น โดยให้มีการ

(1)
ภาษี ระหว่างประเทศ
(2)
(3)
(3.1) นําเสนอหลักการ แนวทางและผลการศึกษาต่อคณะกรรมการจัดทํากฎหมาย
ภาษีระหว่างประเทศ
(3.2)
ภาษีระหว่างประเทศและ
ศึกษารู ปแบบการใช้ช่องว่างของกฎหมายตามประมวลรัษฎากร
(3.3) ดําเนินการร่ างกฎหม
ภาษีระหว่างประเทศ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
(5.2.1.2) ปั จจัยด้านยุทธศาสตร์ ในการกําหนดท่าทีการเจรจา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรมสรรพากรควรจัดทําท่าที

ทําการศึกษาระบบภาษีของประเทศคู่เจรจาแต่ละประเทศโดยเฉพาะการวิเคราะห์ธุรกรรมระหว่าง
2
เจรจารายข้อบทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
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ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายให้กลุ่มภาษีระหว่างประเทศ สํานักวิชาการแผนภาษี
ดําเนินการปรับปรุ งร่ างอนุสัญญาภาษีซอ้ นของประเทศไทยให้เหมาะสมกับประเทศคู่สัญญาแต่ละ
(5.2.1.3) ปั จจัยด้านฐานข้อมูล
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตร์ ในการกําหนดท่าทีการเจรจาโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างด้านโครงสร้างภาษีและสภาพเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ กรมสรรพากรควรกําหนด
กลยุทธ์ในการจัดทําฐานข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลธุ รกรรมของภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยกับ
น
เป็ น
ประเทศไทยของบริ ษทั ข้ามชาติจากประเทศคู่เจรจา และสามารถขยายฐานภาษีของกรมสรรพากร

น์ต่อประเทศไทยและประเทศคู่เจรจานํามาประยุกต์ใช้ใน
การกําหนดท่าทีการเจรจาของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายให้สาํ นักวิชาการแผนภาษีดาํ เนินการพัฒนา
ธุ รกิ
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมใน
วิชาการแผนภา
ของการพัฒนาข้อตกลงอนุสัญญาของคู่เจรจาต่างๆต่อไป
5.2.2 กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการเจรจาข้ อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่ วงหน้ า
(1)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เ
2 ประเทศ
เป็ นหลัก โดยมีความโปร่ งใสและไม่ติดขัดกับกฎหมายใดๆ กรมสรรพากรควรมีการพัฒนาระเบียบ
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ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ
กรมสรรพากรควรจัดทําระเบียบปฏิบตั ิให้สอดรับกับข้อกําหนดในข้อตกลงการ

 คําจํากัดความของข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า
 วัตถุประสงค์ของข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า

 กําหนดระยะเวลาสําหรับข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า

 ความร่ วมมือของผูเ้ สี ยภาษีระหว่างการพิจารณาจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคา
เป็ นการล่วงหน้า

 การถอนคําขอจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า
 การแจ้งผลการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า

อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า
(2) ปั จจัยด้านฐานข้อมูล
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

BOL มีขอ้ มูลบริ ษทั ในประเท
BOL มีแต่ขอ้ มูลทางบัญชีของบริ ษทั ในประเทศไทยทําให้การกําหนด
ให้การจัดทําท่าทีการเจรจาของกรมสรรพากรอาจเสี ยเปรี ยบประเทศคู่เจรจาได้ กรมสรรพากรควรมี
ฐานข้อมูลบัญชีระหว่างประเทศหรื ออย่างน้อยคือข้อมูลบัญชีของประเทศคู่เจรจาหลักโดยฐาน
2 ชนิดคือ OSIRIS
ORIANA
2
ล
สําคัญเท่าให้ประเทศไทยไม่เสี
มีความ
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ส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยของบริ ษทั ข้ามชาติจากประเทศคู่เจรจา และสามารถขยาย
ฐานภาษีของกรมสรรพากรได้ดว้ ยในเวลาเดียวกัน
ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายให้สาํ นักวิชาการแผนภาษีทาํ การศึกษาความ
เหมาะสมของฐานข้อมูลบัญชีระหว่างประเทศว่าชนิดใดเหมาะสมกับการใช้ประกอบการจัดทํา
บริ หาร
(3) ปั จจัยด้านบุคลากร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้านบัญชีในการประเมินราคาตลาด Arm-length Price

OECD

จัดทําข้อตกลงเป็ น
อย่างมาก
การลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยการจัดการฝึ กอบรมด้านการกําหนดราคาตลาด (Arm’s Length Price) ตามหลัก
ของ OECD
ภาคปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการ
กรมสรรพากรควรมอบหมายให้สาํ นักบริ หารทรัพยากรบุคคลในการประสานงาน
จัดการฝึ กอบรมในประเด็นการกําหนดราคาตลาด Arm’s Length Price
โดยการจัด
อบรมในประเทศไทยด้วยการประสานความร่ วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น OECD หรื อ
JICA
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(4) ปั จจัยด้านกระบวนการทํางาน
ข้อเสนอแนะ

เข้าด้วยกันและกรมสรรพากรยังไม่ได้มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิภายในสําหรับกระบวนการ
ต่างๆ ในการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า กรมสรรพากรจึงควรกําหนดกรอบ
การดําเนิ นการ
น ให้
ผูร้ ับผิดชอบใดหรื อหน่วยงานใดเข้ามาร่ วมผลักดัน
บ้างโดยสํานักวิชาการแผน
มาตรฐานการจัดเก็บภาษีและสํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษีดาํ เนินการจัดทําระเบียบ
ให้กรมสรรพากรอนุมตั ิต่อไป
ระยะยาว
ใน
ความตกลงหรื อ
อนุสัญญาภาษีซอ้ นและการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า ให้มีการบูรณาการ
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ โอนมาสังกัดในหน่วยงานเดียวกัน
ในการศึกษารู ปแบบและระบบการทํางานดังกล่าว
จะมีแผนภูมิตวั อย่าง
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ประเทศไทย

ปุ่ น

Transfer Pricing Division
APA Division
International Examination
Division

สรรพากรภาค

• ติดต่อผู้เสียภาษี
• วิเคราะห์ Position

International Operation Division
กรมสรรพากร

สํานักเจรจาระหว่างประเทศ
(
)

• ดําเนินการเจรจาตาม DTA
• จัดทํา Position จากผลสรุปของสรรพากรภาค

บัญชีและผู้เสียภาษี

• ประมวลผลข้อมูล

การเสี ยภาษีและจัดทํา

1
ษาทางบัญชีของผูเ้ สี ยภาษีสมัครขอจัดทํา
ข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้ากับสรรพากรภาค
2
เหมาะสมโดยสรรพากรภาค
ปรึ กษาทางบัญชีเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ งให้สรรพากรภาคตามหลักการ
วิเคราะห์ไว้
3 สรรพากรภาค จัดทําผลสรุ ปการวิเคราะห์
ส่ ง
ให้กบั สํานักเจรจาระหว่างประเทศดําเนินการต่อ
4 สํานักเจรจาระหว่าง
อนุสัญญาภาษีซอ้ นและดําเนิ นการจัดทําท่าทีการเจรจาตามผลการวิเคราะห์ของสรรพากรภาค
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5.3
ระหว่างประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
เจรจาความตกลงหรื ออนุสัญญาภาษีซอ้ นและการเจรจาข้อตกลงการกําหนดราคาเป็ นการล่วงหน้า
2 กระบวนการ

2
หรื อด้านยุทธศาสตร์ การกําหนดท่าทีการเ
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ตามสัญญาว่ าด้ วยการเว้ นการเก็บภาษีซ้อน กรุ งเทพมหานคร
นิรันดร์ ประจวบเหมาะ. 2551. การวางยุทธศาสตร์ ในการจัดทําข้ อตกลงการ
กําหนดราคาเป็ นการล่ วงหน้ า กรุ งเทพมหานคร
นิรันดร์ ประจวบเหมาะ. 2551 .การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการเจรจาจัดทํา
กรุ งเทพมหานคร
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จบการศึกษาระดับมัธยม โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
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2530
ประวัติในการรับราชการ
ปี 2532
ในตําแหน่ง นักวิชาการภาษี 3 สังกัด กองนโยบายและแผน
ปี 2547 ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มภาษีระหว่างประเทศ สํานักวิชาการแผนภาษี
ปี 2551

