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We currently represent :

• Pan Ocean Co., Ltd.

• Blue Water Lines Pte Ltd.
• ANL East West Trade
• AVANA GLOBAL FZCO
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Towards
Years of
Experiences

Unison Shipping Services Ltd. We currently represent:
• Starline Asia Pte Ltd.
• KP Container Line Pte Ltd.

o
SRIRACHA TUGBOAT

Co., Ltd.

VHP MARINE SERVICE PAYON MARINE SERVICE

Co., Ltd.

Co., Ltd.

-Motor Boat Launch -Pilot Car Service
-Mooring&Unmooring -Car Rent - Van&Wagon
with 10-12 seats
Tel +66(0) 3835 1421-5
Tel +66(0) 3835 2185 -Slap Tank Service
-Tugboat Service

Tel +66(0) 3876 6289,
3835 1950

KMTC (THAILAND) CO., LTD.
Vibulthani Tower, th Fl., Rama IV Rd.,
Kongton, Kongtoey
Thailand.
T
F

2

• Great Circle Line Pte Ltd.
• MTT Shipping Sdn Bhd.

represent TMCL Container Line

Address:
Bangkok Office :

42 Tower Building, No.65 Sukhumvit 42 (Kluaynamthai),
Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: (02) 725 5111
Fax: (02) 725 5112, 725 5115

Pat Port Office :

444 Tharue Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: (02) 240 2278
Fax: (02) 240 2279

www.meridianshippinggroup.com

Laem Chabang Office :
113/1 Moo 1, Tungsukla,
Sriracha, Chonburi 20230
Tel : (038) 352 350
Fax: (038) 352 355
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ให้บริการขนถ่ายตูส้ นิ ค้า
ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ ง
ท่าเรือแหลมฉบัง

เกี่ยวกับเรา
About Us

นิตยสาร BSAA News ผลิตโดย
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
จัดพิมพ์เป็นรายไตรมาส 4 ครัง้ ต่อปี
มีเนื้อหา 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ
ส่งเสริมความรู้และให้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล รวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
BSAA News เป็นนิตยสารที่จัด
ส่งให้กับผู้น�ำเข้า ส่งออก และผู้ให้
บริการขนส่งสินค้า หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนถึงบุคคล
ทั่วไปที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
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BSAA News is a quarterly
publication of the Bangkok
Shipowners and Agents
Association.
It is distributed free of charge
to the exporters, importers,
transportation and logistics
providers and government
agencies.
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Cover Story

JWD

ให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า
ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง

ท่าเรือแหลมฉบัง

BSAA News’s Cover Story ฉบับนี้
อยู่กับ JWD โดย นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ได้รับการคัดเลือกจากการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า
ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่งที่แหลมฉบัง
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์จำ�กัด
(มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจผู้ให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วย
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์โซลูชั่นและซัพพลายเชนระดับ
อาเซียน ที่ช่วยให้คู่ค้าได้เปรียบเชิงธุรกิจใน
ระยะยาว”
40ํ Years in Logistic & Supply Chain
service industry

JWD ก่อตั้งในปี 2522 ให้บริการภายใต้ 4 กลุ่ม
โครงสร้างทางธุรกิจ 1 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนแบบครบวงจร เชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้า
ต้องการความช�ำนาญเป็นพิเศษ ได้แก่ ยานยนต์และ
ส่วนประกอบ สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง
เป็นต้น 2 ธุรกิจบริการด้านอาหารและซัพพลายเชน
3 ธุรกิจด้านไอทีโซลูชั่น และ 4 ธุรกิจด้านการลงทุน
ปัจจุบัน JWD มีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 1,000,000
ตารางเมตร ครอบคลุม 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

นโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของ JWD

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ ประสบ
ความส� ำ เร็ จ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กอยู ่ ใ นราย
ชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) หลังจากผ่านเกณฑ์
การพิจารณาด้านการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล
(Governance) หรือ ESG จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การที่ JWD ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในราย
ชื่อหุ้นยั่งยืนนั้น เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
หลักบรรษัทภิบาล โดยค�ำนึงถึงการลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ อาทิ
การออกแบบอาคารประหยัดพลั ง งานและติ ด
ตั้ ง แผงโซลาร์เซลล์ การบริหารจัดการขยะเพื่อ
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมร่วม
ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารรั บ ฝากและบริ ห ารสิ น ค้ า
ถื อ เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ที่ ค รองสั ด ส่ ว นรายได้ เ กิ น
50% ของทั้งเครือ กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝาก
และบริ ห ารสิ น ค้ า ทั้ ง บนพื้ น ที่ ทั่ ว ไปและพื้ น ที่
เขตปลอดอากร (Free Zone) โดยจ�ำแนกตาม
ประเภทสินค้าที่ให้บริการได้ 3 ประเภท ได้แก่
สินค้าทั่วไป ยานยนต์ และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นแช่แข็ง
สินค้าทั่วไป
กลยุ ท ธ์ ท างด้ า นท� ำ เลที่ ตั้ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
กลยุทธ์ที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ จึงเลือกสถาน
ที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งเส้นทางคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญ เช่น อยู่ใกล้โรงงาน
แหล่งผลิตสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท
มีคลังสินค้าทั่วไป 3 แห่ง 1. พื้นที่คลังสินค้า
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีซึ่ง เป็ น ท่ า เรือ หลั ก ของ
ประเทศ รวมพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมด 129,308
ตารางเมตร 2. ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตร
ที่ 19 จัดหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใกล้กับนิคม
อุตสาหกรรม ท่าเรือ และท่าอากาศยาน 3. ถนน
สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล
จากเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสถานี
บรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง
สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง
บริษัทเป็นรายแรกที่ได้รับสิทธิในการจัดตั้ง
ห้องเย็นเขตปลอดอากร ท�ำให้ผู้น�ำเข้าและส่ง
ออกสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการงดเว้น
ภาษี บริษัทมีคลังสินค้า 3 แห่ง รองรับปริมาณ
การจัดเก็บสูงที่สุดไม่ต�่ำกว่า 100,000 ตัน
ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ตั้งอยู่ในมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และถนนบางนา - ตราด จังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนี้บริษัท ยังน�ำระบบจัด
เก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ (ASRS) ใช้ในการเคลื่อน

ย้ายและจัดเรียงสินค้า ช่วยลดการใช้แรงงานได้
50% และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30-50%
สินค้ารถยนต์และส่วนประกอบ
บริ ษัท ให้บ ริการรับฝากและบริหารสินค้า
ประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่ง
ออก/น�ำเข้า ซึ่งรวมถึงบริการตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ก่อนการส่งมอบ บริการตรวจสอบการปน
เปื้อน บริการขนส่ง นอกจากบริการบริหารลาน
จอดพักรถยนต์ในพื้นที่ของบริษัทแล้ว บริษัทยัง
ขยายบริการบริหารจัดการยานยนต์บนพื้นที่ของ
ลูกค้าอีกด้วย (on-site service)
บริษัทฯน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัน
สมัยมาช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว ได้แก่ การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง การรับฝาก จัดเก็บและการ
จ่ายสินค้า การด�ำเนินพิธกี ารศุลการกร รวมถึงการ
ติดตามสถานะของสินค้าแบบออนไลน์ ให้กับทุก
ประเภทสินค้าที่บริษัทจัดเก็บ
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง และกระจายสิ น ค้ า
ภาคพื้นดินแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าภายในประเทศและ
ขนส่งข้ามแดน มีประเภทรถขนส่งหลากหลาย
รองรับด้วยระบบ GPS พร้อมประกันภัยตลอด
เส้นทาง

โครงการจ้ า งเหมาเอกชนให้
บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบ
เรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

นอกจากการบริหารตู้สินค้าอันตรายภาย
ใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของท่ า เรื อ แหลมฉบั ง แล้ ว
JWD ยังได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาโครงการจ้าง
เหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบ
เรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) จากการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าว มีที่มาและ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นระบบ
การขนส่งจากทางถนนสู่ทางน�้ำ (Shift Mode)
• เพือ่ ให้เป็นท่าเทียบเรือชายฝัง่ ต้นแบบที่
มีการบริหารจัดการแบบทันสมัยอย่างเป็นระบบ
• เพือ่ ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางขนส่งต่อ

“

...ได้รับคัดเลือกเป็นคู่
สัญญาโครงการจ้าง
เหมาเอกชนให้บริการยก
ขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)
จากการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย...

เนือ่ งหลายรูปแบบ (ทางน�ำ้ ) ของท่าเรือแหลมฉบัง
โดยลักษณะงานที่ JWD ได้รบั มอบหมายคือ
“งานยกขนตูส้ นิ ค้า” คือ ขนถ่ายตูส้ นิ ค้าขาออก
จากเรือชายฝัง่ ขึน้ รถเคลือ่ นย้ายในท่าทีข่ า้ งล�ำเรือ
เพือ่ เคลือ่ นย้ายมายังลานวางตูส้ นิ ค้าและยกลงกอง
เก็บในลานตูส้ นิ ค้าชายฝัง่ หรือในทางกลับกัน ยก
ขนตู้สินค้าขาเข้าจากลานวางตู้สินค้าชายฝั่ง ขึ้น
รถเคลื่อนย้ายในท่า เพื่อน�ำไปที่หน้าท่าเรือชายฝั่ง
และบรรทุกขึ้นเรือชายฝั่ง
จากประสบการณ์การให้บริการรับฝากและ
บริหารสินค้าอันตราย ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ท่าเรือแหลมฉบังกว่า 16 ปี JWD ดูแลตู้สินค้า
ไม่ต�่ำกว่า 170,000 ตู้ต่อปี มีบุคลากรพร้อมด้วย
ประสบการณ์ ระบบซอฟต์แวร์ส�ำหรับบริการ
จัดการ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และรถหัวลากกว่า
150 คัน ภายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่ง
บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะสามารถรองรับงานได้
ทันทีเมื่อท่าเทียบเรือชายฝั่งเปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการ ส�ำหรับในส่วนงานยกขนตู้สินค้า
ที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายล่าสุด ทาง JWD ได้
เตรียมก�ำลังพลประมาณ 66 คน ส�ำหรับในส่วน
งานยกขน ส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ท่าเรือฯ เป็น
ผู้จัดเตรียม บริษัทฯ มุ่งตอบสนองนโยบายของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป้าหมายช่วย
ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ (ทางน�้ำ) ของภูมิภาค
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JWD’s cold storage facility

JWD business
expansion to
coastal containers
handling services

Management Policy of
Sustainable Business

In 2018 and 2019, the company was
successfully selected to be on a list of Thailand Sustainability Investment (THSI) companies from the Stock Exchange of Thailand
(SET), after its performance on Environmental, Social and Governance (ESG) assessment was considered.
Accordingly, being selected to be on
JWD InfoLogistics Public Company
the
list,
JWD has managed its business with
Limited is a logistics solution provider and one of the main busi- an eye toward good corporate governance.
ness sectors which is driving the
country’s economy. The company The company was successis determined to manage a sustain- fully selected to be on a list of
able business, under a vision of ‘a Thailand Sustainability Investprovider of logistics solution and ment (THSI) companies from
supply chain in the ASEAN region the Stock Exchange of Thailand
that helps enable its partners to (SET)
gain business advantages over the
long-term’.
Established in 1979, JWD was covering
in four business sectors including a complete
logistics and supply chain with an expertise
in special skill-needed including automotive
and parts and cold and frozen food.
Other business structures are food and
supply chain, IT solutions and investment.
Currently, JWD covers more than 1,000,000
square metres of warehouse spaces in
nine countries across the ASEAN region.
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The company has minimized its effects on
the environment, and enhanced its reputation amongst the community and society
in the vicinity. Its buildings have been designed to save energy and all have solar
cells installed. The company has set up
plans for waste management and created
natural and environmental based-activities.
Warehousing and storage management is the company’s main business
which generates the proportion of its revenue more than 50% of the entire group.
The company provides in both general
and duty free zones warehouse. Goods
have been categorized into three groups
including general goods, automotive and
cold chain.

General goods

One of the strategies that the company
gives importance to is location. Accord-

ingly, the company has selected its warehouses to be close to main commuter
routes and key infrastructures such as being
close to manufacturing factories and products distribution centres. The company has
three warehouses for general goods. The
main warehouse, covering 129,308 square
metres, is located in Laem Chabang Port,
Chonburi province. The second warehouse
is on Bangna – Trad Road, Kilometre 19 in
Samut Prakarn province. It is close to the industrial estate, the port and the airport. The
third warehouse is on Suwintawong Road,
Chachoengsao province. Its location is not
far from Lat Krabang Industrial Estate and
Lat Krabang Inland Container Depot (ICD).

Cold Storage Warehouse

JWD was the first company to have
been granted a license to operate a free
zone warehouse for cold storage enabling
importers and exporters to benefit from
duties examption. The company has three
cold storage warehouses with a total capacity of more than 100,000 tons covering the
main business locations in Mahachai in Samut Sakhorn, Suwintawong Road in Chachoengsao and Bangna-Trad Road in Samut Prakarn. In addition, the company has applied
an automated storage and retrieval system
(ASRS), enabling efficient moving and sorting
of goods. This automate system will help
reduce the labour force by 50% and help
save electricity consumption by 30-50%.

service as well.
The company has been applying advanced technology and information in storing and total data analysis within the supply
chain with efficiency, accuracy and rapidity
including warehousing and storage management, distribution, customs clearance
service with online tracking capability.
The company provides a complete
24 hour service for land transportation and
product distribution covering national and
cross border transportation. The company
offers various transport vehicles with a GPS
system and insurance coverage throughout
the routes.

Contracting service to operate container lifting at the
Automotive and parts
The company offers a warehouse and yard coastal terminal (Terminal A)
management for automotive businesses in
preparation prior to their export and import.
The company also provides pre-delivery
inspection, contamination inspection and
transportation. Apart from automotive yard
management, the company offers on-site
JWD’s cold storage facility

“

Coastal Terminal at Laem Chabang Port

Apart from managing chemicals and
dangerous goods under the guidelines of
Laem Chabang Port, JWD was selected to
be a party in hiring sub-contractors to operate containers handling service at the Terminal A from the Port Authority of Thailand

The company is determined
to support PAT policy to
achieve the goal of becoming
an integrated marine hub in
the region...
(PAT). The objectives of the project are as
follows;
• To support a shift mode of transportation from land to water.
• To be a role model of a coastal
terminal with a systematic and advanced
management.
• To upgrade Laem Chabang Port to be
an integrated marine transportation hub.
The main required task for JWD is lifting containers. The company will be unloading outbound containers from coastal
vessels, loading them onto vehicles, moving to the container depot and vice versa
for inbound containers.
The company is experienced in dangerous goods management under the strict
guidelines of Laem Chabang Port for more
than 16 years. JWD has been handling
170,000 containers per year. The company is fully equipped with experienced
personnel, advanced software systems,
and related equipment. It has more than
150 tractors at Laem Chabang Port. The
company is confident that it can be immediately functional when the terminal is
opened officially for operation. According
to the latest task of containers lifting, JWD
is preparing 66 manpower, while PAT will
supply the heavy equipments. All in all,
the company is determined to support PAT
policy to achieve the goal of becoming an
integrated marine hub in the region.
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Shipping Knowledge

กฎหมาย
การก�ำหนดราคาโอน
ระหว่างบริษัทที่มี
ความสัมพันธ์กัน
(Transfer Pricing)
โดย BSAA

จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของกฎหมายคื อ การควบคุ ม
ให้ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล มี ร าย
ได้ ที่ พึ ง ได้ รั บ และรายจ่ า ยที่ พึ ง ได้ จ ่ า ย และการ
ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น การโยกย้ า ยก� ำ ไร
เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ก ารหลี ก เลี่ ย งภาษี ที่ พึ ง ต้ อ ง
เสี ย ประเทศส่ ว นใหญ่ มี ก ารตรากฎหมาย
การก� ำ หนดราคาโอน (Transfer Pricing)
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กรมสรรพากรได้ออกค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 113/2545 (2002)
เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณี
การก�ำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สรรพากรถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการค� ำ นวณก� ำ ไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เสี ย
ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
กรมสรรพากรได้ออกค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 113/2545
(2002) เรือ่ งการเสียภาษีเงินได้ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
กรณีการก�ำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด เพื่อให้เจ้า
พนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา
65 แห่งประมวลรัษฎากร
โดยที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีความสัมพันธ์กันใน
ด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุม มีข้อก�ำหนดทางด้านการ
พาณิชย์หรือการเงินในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันแตกต่างจากที่
การก�ำหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวด�ำเนินการ
อย่างอิสระ ท�ำให้สามารถถ่ายโอนก�ำไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาษีที่พึงต้องเสีย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) จึงได้ก�ำหนดกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ
เพื่อปราบปรามการเลี่ยงภาษีจากการท�ำธุรกรรมของกลุ่มบริษัทที่มี

“

พรบ.ฉบับนี้กำ�หนดบทลงโทษการฝ่าฝืนไม่
ยื่นรายงานหรือแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบ
ถ้วนโดยไม่มีเหตุอัน สมควร ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ความสัมพันธ์กัน และแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันการก�ำหนด
ฐานภาษีเท็จและการโอนก�ำไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and
Profit Shifting: BEPS) บนหลักการของราคาตลาด (Arm’s
Length Principle) ราคาตลาด (Arm’s Length Price) ของ
การก�ำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ต้องเป็นราคาซื้อ-ขายใน
ตลาดเสรี เสมือนว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีธุรกรรม
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมในโครงการของ OECD ในปี 2560 กรม
สรรพากรจึงได้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 ชึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้วันที่ 22 พฤศจิกายน
2561 สาระส�ำคัญของพรบ.ฉบับนี้คือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
หมายความว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สอง
นิตบิ คุ คลขึน้ ไปทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) นิตบิ คุ คลหนึง่ ถือหุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วนในอีกนิตบิ คุ คลหนึง่ ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทัง้ หมด
(2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนซึง่ ถือหุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วนใน
นิตบิ คุ คลหนึง่ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิบของ
ทุนทัง้ หมด ถือหุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วนในอีกนิตบิ คุ คลหนึง่ ไม่วา่ โดยตรงหรือ
โดยอ้อมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทัง้ หมด หรือ
(3) นิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ
หรือการควบคุมในลักษณะทีน่ ติ บิ คุ คลหนึง่ ไม่อาจด�ำเนิการโดยอิสระ
จากอีกนิตบิ คุ คลหนึง่

ก�ำหนดให้ใช้บังคับส�ำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิตบิ คุ คลซึง่ รอบเวลาบัญชีเริม่ ในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2562 เป็นต้นไป
ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำ� นาจปรับปรุงรายได้และราย
จ่ายของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ให้ได้
จ�ำนวนรายได้ทพี งึ ได้รบั และรายจ่ายทีพ่ งึ ได้จา่ ย
ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
โดยมีมูลค่าธุรกรรมระหว่างกันมากว่า 200 ล้านบาทขึ้นไปในรอบ
บัญชีหนึ่ง ต้องจัดท�ำรายงานข้อมูลของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละ
รอบบัญชี ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�ำปี
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เจ้าพนักงานประเมินมี
อ�ำนาจส่งหนังสือขอเอกสารหรือหลักฐานจากบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ คุ คลทีม่ ี ความสัมพันธ์กนั และผูไ้ ด้รบั หนังสือต้องปฏิบตั ติ าม
ภายใน 60 วัน (อาจขอขยายเวลาออกไปเป็น 120 วันกรณีมเี หตุ
จ�ำเป็นสมควร) หรือภายใน 180 วัน (เฉพาะกรณีได้รบั หนังสือแจ้ง
เป็นครัง้ แรก) เอกสารข้อมูลทีบ่ ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลต้อง
เตรียมท�ำไว้คอื ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมในประเทศ (Local File)
ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมรวมระหว่างกัน (Master File) และอาจรวม
ถึงรายงานแยกแต่ละประเทศ (Country-by-Country Report:
CbCR)
พรบ.ฉบับนี้ก�ำหนดบทลงโทษการฝ่าฝืนไม่ยื่นรายงานหรือ
แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอัน สมควร ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท
นั ก บั ญ ชี ภ าษี อ ากรของบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลจึ ง
ต้องศึกษาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างถ่องแท้ และ
ติดตามการออกอนุบัญญัติ คือกฎกระทรวงและประกาศกรม ซึ่ง
จะก�ำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
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Transfer
Pricing Law
โดย BSAA

Objectives of the TP law are to
determine the actual income and
expenses of taxpayers in their
related- party transactions and
to set measures to prevent tax
avoidance and profit shifting by
multinational enterprises (MNEs).
Most countries have legislated a
TP law.
The Revenue Department issued Departmental Instruction No. Por 113/2545 on Transfer Pricing According to the
Market Price for Corporate Income Tax. The Departmental
Instruction serves as guidelines for Revenue officials for examination and calculation of taxpayers’ net profit for corporate income tax under Section 65 of the Revenue Code.
A legal entity that has a dependent relationship with
another legal entity in terms of capital, management or
control, or in commercial or financial conditions to the extent that the legal entity cannot operate independently.
Such relationship leads to profit shifting and tax avoidance.
Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) has therefore developed the Framework on Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS) and introduced the Arm’s
Length Principle to combat Transfer Pricing in related- party
transactions.
Thailand joined the OECD project in 2017. Revenue
Dept. announced the enactment of the Act Amending the
Revenue Code (No. 47), B.E. 2562 (2018) which was published in the Royal Gazette on 21st November 2018 and
went into force on 22nd November 2018. Key aspects of
the TP Act are:
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- The term “Related Party” is defined as two or more
legal entities having relationship as follows:
(1) A juristic person who either directly or indirectly
holds 50% or more of the total shares of another juristic
person;
(2) A shareholder or a partner who directly or indirectly holds shares or is a partner of a juristic person with
50% or more of the total equity also directly or indirectly
holds 50% or more of the total equity or is a partner of another juristic person; or

“

Under this TP law, failure to
submit the reports, documents
or evidences, or submission
with incomplete/incorrect
information without justifiable
reasons, is subject to a fine
of up to 200,000 baht.
(3) Juristic persons who have a dependent relationship through participation in capital, management, or
control to the extent that one juristic person cannot act
independently from the other.
- The TP law will be in force for the accounting periods starting on or after 1st January 2019.
- The tax authorities are authorized to adjust taxpayers’ income and expenses if the related - party transactions were not conducted in accordance with the arm’s
length standard.
- The TP law sets a threshold for compliance on
taxpayers with an annual turnover of 200 million baht
to submit the annual disclosure form together with the
income tax filing.
- Within five years from the date of filing disclosure
report, the tax authorities can request additional documents or evidences necessary to analyze the relatedparty transactions.
The taxpayer is required to submit the additional documents within 60 days after receiving
the request, (extendable
to 120 days in case of
justifiable reasons), or
within 180 days (in case
of first request notification). Taxpayers are also
required to prepare a Local File for the relatedparty transactions in the
country, a Master File for
the combined related-

party transactions of the group and may have to prepare a
Country-by-Country Report (CbCR).
- Under this TP law, failure to submit the reports, documents or evidences, or submission with incomplete/incorrect
information without justifiable reasons, is subject to a fine of
up to 200,000 baht.
Corporate tax practitioners should have a thorough
understanding of the TP law and stay vigilant and aware of
the tax compliance implications. We also have to follow
up on the secondary legislations detailing the procedures
and conditions, i.e. the issuance of Ministerial Regulations
and Departmental Notifications on Transfer Pricing.

OUR PROMISE, YOUR SATISFACTION

Bangkok Head Office 4180/5 Rama IV Rd., Prakanong, Klong Toey, Bangkok, Thailand 10110 Tel. 662 240 0110 Fax. 662 240 0810-11
Songkhla Branch Office 5th Fl., Southland Rubber Bldg., 55 Rajyindee Rd., Hat Yai, Songkhla, Thailand 90110 Tel. 6674 225 681-6 Fax. 6674 225 678
E-MAIL emlcenter@eml.co.th WEBSITE www.eml.co.th/www.pilship.com
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BSAA
Activities

8oct2019
...

DONATION

BSAA donated Baht 120,000 to contribute
to The PAT’s water preservation project of
“ฅน.......เก็บน�้ำให้แผ่นดิน”

14

Act
Oct1i9vities

More news about us please visit :

www.thaibsaa.com

31oct2019
...

BSAA/PAT Golf Tournament 2019

21st BSAA/PAT Annual Friendship
Golf Tournament 2019.

@Vintage Club.
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