กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. รวมถึงบริษัทในเครือทีจ่ ัดตั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา ฮ่ องกง เนเธอร์ แลนด์
สหราชอาณาจักร ไซปรั ส เคนยา หมู่เกาะเคย์ แมน บราซิล และเม็กซิโก เชื่อมั่นเป็ นอย่ างยิ่งว่ าการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจเป็ นปั จจัยสาคัญในการส่ งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ดังนั้น กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. จึงกาหนดกลยุทธ์ ทางภาษี ดังต่ อไปนี้ :
กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. นำส่งภำษี อย่ำงถูกต้ องและเหมำะสมในประเทศที่ ปตท.สผ. ดำเนินงำนอยู่ และยึดมัน่
ในบทบำทหน้ ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองที่ดี โดยกำรปฏิบัติตำมเจตนำรมณ์ ของกฎหมำยภำษี ของประเทศนัน้ ๆ อีกทัง้
ตระหนักถึงหน้ ำที่ตำมกฎหมำยในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และกำรจัดเก็บภำษี ทำงอ้ อมอื่นๆ เพื่อนำส่งแก่ภำครัฐอย่ำง
ถูกต้ อง โดยกลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. ไม่มีกำรถ่ำยโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอตั รำภำษี ต่ำเพื่อกำรหลีกเลีย่ งภำษี
-

กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. ใช้ กรอบกำรควบคุมทำงภำษีอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำหนดขันตอน
้
กำรทำงำนอย่ำง
ละเอียด และควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในกลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. ซึ่งมีกำรติดตำมโดยฝ่ ำยภำษี และสำยงำนตรวจสอบ
กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. พิจำรณำควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่ำงรอบคอบเพื่อให้ สอดคล้ องกับ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มบริ ษัท นอกจำกนี ้ ยังมีกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อประเมินควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้รวมถึงผลกระทบที่เป็ นตัวเงินและในด้ ำนอื่นๆ ด้ วย
-

กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. ปฏิบตั ิต่อหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ ำที่ในกำรจัดเก็บภำษี เสมือนเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ
โดยกำรเสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์และให้ ควำมร่ วมมือกับภำครัฐเป็ นอย่ำงดี ปตท.สผ. เน้ นหลักกำรเปิ ดเผย และโปร่งใส
ในกำรให้ ข้อมูลแก่ภำครัฐอย่ำงครบถ้ วน เพื่อช่วยเสริ มสร้ ำงควำมเข้ ำใจที่ตรงกัน และบรรลุซงึ่ ข้ อตกลงร่วม ก่อให้ เกิดกำร
จัดกำรกับควำมเสีย่ งทำงภำษี ที่อำจเกิดขึ ้นได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
-

กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. ตังใจอย่
้
ำงแน่วแน่ที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับรำคำโอน (Transfer Pricing) และ
มุ่งมัน่ ที่จะดำเนินงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด ปตท.สผ. บังคับใช้ แนวปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับ สำกลเรื่ องกำร
กำหนดรำคำโอน ได้ แก่ กำรวำงแผน กำรกำหนดรำคำ กำรตรวจสอบ และกำรรำยงำนผล เพื่อให้ แน่ใจว่ำรำคำสำหรับ
ธุรกรรมที่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันได้ เข้ ำทำ เป็ นไปตำมรำคำซึง่ คูส่ ญ
ั ญำที่เป็ นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริ ตในทำงกำรค้ ำ
-

กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. ดำเนินกำรวำงแผนภำษี อย่ำงเหมำะสม ให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ
และกำรค้ ำ โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงลบ ปตท.สผ. มีนโยบำยเข้ ำร่วมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนของภำครัฐ ผ่ำนกำร
ใช้ สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษี กำรยกเว้ นภำษี หรื อมำตรกำรทำงภำษีอื่นๆ ตำมกฎหมำย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดควำมสมดุลในกำร
บริ หำรธุรกิจ และสร้ ำงประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย รวมทังมี
้ กำรหำรื อที่ปรึกษำภำษี ภำยนอก หรื อหน่วยงำน
จัดเก็บภำษี ในกรณีที่มีควำมไม่ชดั เจนในกำรตีควำมกฎหมำย โดยกลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ควำมโปร่ งใสในฐำนะผู้เสียภำษี ที่ดี และดำเนินงำนอย่ำงจริ งจังเพื่อลดผลกระทบซึ่งอำจเกิดขึ ้นต่อชื่อเสียงขององค์กร
จำกกำรวำงแผนภำษี ที่ไม่เหมำะสม
-

กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. เปิ ดเผยข้ อมูลภำษี เงินได้ ของ ปตท.สผ. ในรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทตำมมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงิ น ระหว่ำงประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRS) เพื่ อ เสริ ม สร้ างความ
-

เชื่อมัน่ ของผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทังสามารถอธิ
้
บายสาเหตุของควำมแตกต่ำงระหว่ำงอัตรำภำษี ที่แท้ จริ งของ ปตท.สผ. กับ
อัตรำภำษี ตำมกฎหมำยด้ วย
กลุม่ บริ ษัท ปตท.สผ. ยืนยันว่ำกำรจัดโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ และกำรจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศที่มี
โครงสร้ ำงที่เอื ้อประโยชน์ทำงภาษี (Preferential Tax Regimes Countries) หรื อ ประเทศปลอดภาษี (Tax Haven
Countries) เป็ น ไปอย่างถูกต้ องและโปร่งใส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกำรลงทุน และ
ลดควำมเสีย่ งของกำรลงทุน ซึง่ สอดคล้ องกับวิธีกำรบริ หำรกำรลงทุนของบริ ษัทน ้ำมันนำนำชำติ ทังนี
้ ้ กำรจัดตังบริ
้ ษัท
ย่อยในประเทศปลอดภำษี (Tax Haven Countries) ไม่ได้ เป็ นไปเพื่อกำรหลีกเลีย่ งภำษี แต่อย่ำงใด
-

(ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษำยน 2562)

