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นโยบายด้ านการจัดการภาษี

บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
อันจะทาให้บริ ษทั ฯ
เติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน บริ ษทั ฯจึงได้กาหนดนโยบายด้านภาษีให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการ เพื่อสะท้อนถึงคุณค่า และหลักปฏิบตั ิที่ยดึ มัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มด้วยความ
เป็ นธรรม และโปร่ งใส คณะกรรมการอนุมตั ินโยบายด้านการจัดการภาษีของบริ ษทั โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานความมีประสิ ทธิผลของนโยบายด้านการจัดการภาษี และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กรทาหน้าที่กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและขอบเขตความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ซึ่ ง
บริ ษทั เชื่อว่าการปฏิบตั ิตามนโยบายด้านภาษีอย่างเคร่ งครัดจะทาให้บริ ษทั สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความ
ยัง่ ยืนได้

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจทั้งหมด (หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100) ในประเทศไทย ไม่ มีรายได้ จากการ
ดาเนินงานในต่ างประเทศ หรื อสิ นทรัพย์ในต่ างประเทศ
นโยบายด้านการจัดการภาษีของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. จรรยาบรรณด้ านภาษี
บริ ษทั ต้องดาเนิ นธุ รกิจโดยมีความรับผิดชอบด้านภาษีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้หลักความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ไม่หลีกเลี่ยงภาษี และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและความรับผิดชอบ
บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยยึดมัน่ ในหลักความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เจตนารมณ์และลายลักษณ์อกั ษรของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและหรื อข้อบังคับในการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงต่อสาธารณะ รวมถึงการจัดให้มีระบบภาษีและ
การปฏิบตั ิงานด้านภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุ รกิจที่วาง
ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูถ้ ือหุ น้
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2) การชาระภาษีและโครงสร้างทางภาษี
บริ ษทั ชาระภาษีอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมตาม
กฎหมาย และไม่ใช้โครงสร้างภาษีไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยง
ภาษี โดยปัจจุบนั บริ ษทั มีการดาเนินธุ รกิจภายในประเทศเท่านั้น และไม่มีการดาเนินธุ รกิจอยู่
ใน Tax Haven แต่อย่างใด
3) การกาหนดราคาโอน
บริ ษทั กาหนดให้ใช้หลักการเปรี ยบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาพึงซื้ อขายโดยสุ จริ ต
(Arm’s Length Price) ในการคิดราคาระหว่างกันสาหรับรายการทางธุ รกิจระหว่างบริ ษทั กับ
กิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การรับรู ้รายได้และรายจ่ายที่ใช้เป็ นฐานในการเสี ยภาษี
เป็ นไปตามกฎหมาย
4) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริ ษทั ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิ ทธิ ภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆ
5) ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ บริ ษทั ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านภาษี
ของบริ ษทั มีการติดต่อกับหน่วยงานที่กากับดูแลภาษีของรัฐบาลอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และ
เป็ นมืออาชีพ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านภาษี และความเสี่ ยงอื่น อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นใด
2. การบริหารจัดการความเสี่ ยงด้ านภาษี
บริ ษทั ได้กาหนดกรอบการควบคุมด้านภาษี (Tax Control Framework) โดยยึดถือตามนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงซึ่ งสอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล (Best Practice) โดยมีการกากับ
ดูแลและควบคุมความเสี่ ยงด้านภาษีอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่ระบบควบคุม
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษีทุกประเภท เพื่อให้ขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง
และเชื่อถือได้
ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้อง
1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านภาษี
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บริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านภาษีเช่นเดียวกับความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ผ่านโครงสร้างการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงด้านภาษีเป็ น
รายไตรมาส
โครงสร้างการบริ หารจัดการความเสี่ ยง

3. ความโปร่ งใสด้ านภาษี
บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลนโยบายด้านภาษีอย่างโปร่ งใสเพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของทางการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

3

