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หนังสือเวยีนที ่73/2564 

นโยบายด้านภาษขีองกลุ่มไทยออยล์ 

(Thaioil and Subsidiaries’ Tax Policy) 

   นโยบายน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้กลุ่มไทยออยล์มีการจดัท าและบริหารการจดัการดา้นภาษีท่ีเหมาะสมและ

ย ัง่ยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายดา้นภาษีในประเทศท่ีบริษทัในกลุ่มไทยออยล์ไดล้งทุนหรือด าเนินกิจการอยู ่มีการวางแผนทิศทางและ

วธีิการดา้นภาษีใหส้อดคลอ้งกนัในกลุ่มไทยออยล ์ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกบริษทัในกลุ่มไทยออยลท่ี์ตั้งอยู่

ในทุกประเทศมีนโยบายทางภาษีท่ีโปร่งใส่และเช่ือถือไดเ้พื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มไทยออยล ์ตลอดจน

การจดัการทางภาษีอยา่งเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มไทยออยลแ์ละผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

1. การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี 

- บริหารจดัการดา้นภาษีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางดา้นภาษีแก่กลุ่มไทยออยล์และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

โดยปฏิบติัตามกฎหมายภาษีและส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของกลุ่มไทยออยล์ ในขณะเดียวกนัก็สอดคลอ้งกบัการ

ปกป้องมูลค่าของผูมี้ส่วนไดเ้สียและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีต่อหน่วยงานดา้นภาษีของภาครัฐและเจา้หนา้ท่ีใน

ประเทศท่ีกลุ่มไทยออยลด์ าเนินกิจการ  

- น าส่งภาษีภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และบริหาร

จดัการการจ่ายภาษีหรือขอคืนภาษีเพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องสูงสุดของกลุ่มไทยออยล ์ 

- ก าหนดนโยบายราคากลุ่ม (Transfer Pricing) เพื่อให้ธุรกรรมระหว่างกันเป็นไปตามหลักการ 

Arm’s Length เพื่อให้มัน่ใจวา่ท าธุรกรรมดว้ยราคาตลาดและจ่ายภาษีอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบั

หนา้ท่ีงานท่ีท าและกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

- พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรือธุรกรรมทางธุรกิจใหม่ของ                     

กลุ่มไทยออยล์ท่ีหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้งน ามาปรึกษาต่อผูรั้บผิดชอบดา้นภาษีของบริษทั เพื่อให้โครงการ

หรือธุรกรรมใหม่นั้นสอดคล้องกบักิจกรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากน้ี         

ใหพ้ิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเวน้ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- ไม่โอนยา้ยรายได้ไปยงัประเทศท่ีเก็บภาษีในอัตราต ่า หรือวางโครงสร้างทางภาษีโดยไม่มี

กิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงวางแผนใชค้วามแตกต่างของโครงสร้างภาษีระหวา่งประเทศเพื่อหลีกเล่ียงภาษี 
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- ไม่ใชป้ระเทศท่ีปลอดภาษี หรือท่ีเรียกวา่ Tax Haven เพือ่วตัถุประสงคใ์นการหลีกเล่ียงภาษี 

- ให้มีการระบุ ประเมิน บริหารความเส่ียงทางภาษี และรายงานให้ผูบ้ริหารทราบ รวมทั้งการ

จดัการดา้นภาษีต่างๆ ตอ้งมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรองรับ 

 

2. การประสานงานด้านภาษีกบัหน่วยงานราชการ 

- บริษทัในกลุ่มไทยออยลต์อ้งจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นภาษี และประสานงานกบัหน่วยงานทางดา้น

ภาษีของภาครัฐและเจา้หนา้ท่ี 

 

3. ทีป่รึกษาภาษีอากร 

- บริษทัในกลุ่มไทยออยลต์อ้งพิจารณาจดัจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญทางภาษีในการให้ค  าปรึกษา

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มไทยออยลแ์ละผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

 

 

 

                                                                                            (นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                                                                                           14 มิถุนายน 2564 

 

Kojchakorn
Stamp



1/2 
 

  
 

 

Circular No. 73/2021 

Thaioil and Subsidiaries’ Tax Policy 

Tax policy is established in order to ensure Thaioil and Subsidiaries’ appropriate and sustainable tax 

management, as well as stakeholders’ interest maximization by complying with the spirit as well as the letter of 

the tax laws in the countries in which the Company has invested and/or operated, strategizing tax direction and 

practice to ensure the accordance among Thaioil and Subsidiaries, encouraging and promoting the transparent 

and trustworthy tax policy of each and every entity of Thaioil operating abroad for sustainable development, 

and optimizing the tax management for the best benefits of Thaioil and Subsidiaries’ stakeholders.  

1. Tax Planning and Compliance 

- To implement the tax management in order to optimize the tax benefits for Thaioil and 

stakeholders by complying with tax legislation and upholding good reputation of Thaioil and Subsidiaries, 

whilst ensuring their accordance with the protection of shareholder value and maintaining good relationship 

with related governmental taxation agencies and authorities in the countries in which Thaioil and Subsidiaries 

operate 

- To submit taxes in the timely manner as required by laws and regulations and manage tax 

payment or refund for the maximum liquidity of the cash flow of Thaioil and Subsidiaries 

- To identify and implement group transfer pricing policy among Thaioil and Subsidiaries to 

ensure that all the intragroup transactions are aligned with the arm’s length principle, and that transactions are 

based on market price and taxes are fairly and accurately paid with respect to our function performed and in line 

with business strategies. 

- To consider tax related impact of the new investments or new business transactions of Thaioil 

and Subsidiaries in which the relevant internal departments have consulted with the person(s) responsible for 

tax matters in order to ensure that such new investments and transactions are done in accordance with 

commercial activities, business strategies, and a prevailing tax legislation. Thaioil and Subsidiaries prioritize 

tax incentives/exemptions available for the benefit of stakeholders.  
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- To not transfer value created to the low-tax jurisdictions, use tax structures without commercial 

substances to avoid tax payment, and practice aggressive tax planning or exploit the difference tax structures 

among countries to avoid tax payment 

- To not use secrecy jurisdictions or so-called “tax havens” for tax avoidance purposes 

- To identify assess and manage tax risks before reporting to the management and ensure that 

taxes management is regulated by relevant laws  

2. Coordination with Government Agencies and Authorities 

Thaioil and Subsidiaries shall appoint person(s) responsible for general tax matters and coordinate with 

the governmental taxation agencies and authorities. 

3. Tax Consultant 

Thaioil and Subsidiaries shall consider hiring a tax consultant or expert to provide useful advices for 

the best benefits of Thaioil subsidiaries and stakeholders. 

 

 

 

 

 

                                                                                           

(Mr. Wirat   Uanarumit) 

      Chief Executive Officer and President 

                                                                                          14th June 2021 
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