นโยบายภาษี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์กําหนดนโยบายภาษี บนพื นฐานของความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล การปกป้องรักษาความ
น่าเชื(อถือและชื(อเสียงของธนาคาร โดยมุ่งเน้ นการบริ หารความเสี(ยงด้ านภาษี การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การไม่หลบเลี(ยง
ภาษี และการใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ตามกฎหมายเพื(อเพิ(มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื(องจากความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็ นหนึง( ในค่านิยมหลักขององค์กร ธนาคารจึงตระหนักถึงความสําคัญในการเป็ นผู้เสียภาษี ที(ดี เพราะการชําระภาษี
อย่างถูกต้ องเหมาะสมจะเป็ นหนึง( ในกําลังสําคัญของการสนับสนุนความยัง( ยืนของสังคมต่อไป
การกํากับดูแลด้ านภาษี
ธนาคารไทยพาณิชย์ยึดมัน( ในการกํากับดูแลที(ดีในการดําเนินงานด้ านภาษี อย่างเคร่ งครัด โดยกําหนดนโยบาย
และหลักการปฏิบตั ิงานภายในให้ เป็ นส่วนหนึ(งของกรอบการกํากับดูแลด้ านภาษี เพื(อให้ การดําเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และ
การบริ การลูกค้ าของธนาคารสอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ิที(ดีเลิศ และเป็ นไปตามกฎหมายภาษี ที(มีผลบังคับใช้ อยู่ของทุก ๆ
ประเทศที(ธนาคารเข้ าไปดําเนินกิจการ นโยบายภาษี ฉบับนี มีผลบังคับใช้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานของธนาคารทุกคน และ
มีการพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมของนโยบายภาษี อย่างสมํ(าเสมอโดยผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานรายงานภาษี
และผู้สอบบัญชี ก่อนจะนําเสนอต่อคณะกรรมจัดการของธนาคารรับทราบ
การบริหารจัดการด้ านภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ธนาคารมุง่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษี ของทุก ๆประเทศที(ธนาคารเข้ าไปดําเนินกิจการ โดยแจ้ งข้ อมูลที(มีนยั สําคัญ
ในทุก ๆด้ าน ให้ แก่เจ้ าหน้ าที(สรรพากรรับทราบอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และสามารถเชื(อถือได้ ตลอดจนเป็ นไปตามกรอบ
เวลาที(กฎหมายกําหนด หรื อตามข้ อตกลงที(ให้ ไว้ กบั เจ้ าหน้ าที(สรรพากร ธนาคารยึดมัน( ในหลักการความโปร่ งใสในการ
รายงานการชําระภาษี ของธนาคารซึง( นับเป็ นหนึง( ในความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของธนาคาร
ธนาคารมีหน่วยงานกฎหมายภาษี อากรแยกต่างหากจากหน่วยงานรายงานภาษี และมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
อย่างเป็ นระบบ โดยหน่วยงานกฎหมายภาษี อากรมีหน้ าที(ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆของธนาคาร
รวมทังบริ
 ษัทในเครื อ เพื(อให้ มนั( ใจได้ ว่าธนาคารและบริ ษัทในเครื อปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษี อย่างเคร่ งครัด และลดความ
เสี(ยงทางด้ านภาษี ที(อาจเกิดขึ น นอกจากนี  หน่วยงานกฎหมายภาษี อากรมีหน้ าที(ติดตามและรายงานความเคลื(อนไหวใน
ประเด็นต่าง ๆที(เกี( ยวข้ องกับภาษี และกฎหมายภาษี รวมถึงสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี อย่างสมํ(าเสมอ ในกรณี ที(มีก าร
เปลีย( นแปลงด้ านกฎหมายที(อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร จะมีการออกรายงานด่วนตังแต่
 ในช่วงที(ร่าง
กฎหมายกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและลงความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เพื(อให้ หน่วยงานธุรกิจที(เกี(ยวข้ อง
สามารถมีเวลาเพียงพอในการเตรี ยมความพร้ อมเพื(อรั บมือกับความเสี(ยงที(อาจเกิ ดขีน ธนาคารจะใช้ ประโยชน์ จาก
โครงสร้ างภาษี และสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ที(ถกู ต้ องตามกฎหมายตามที(แต่ละประเทศได้ กําหนดเอาไว้ โดยจะไม่กระทํา
การใดๆที( ถือเป็ นการหาช่องโหว่หรื อใช้ กฎระเบียบไปในทางที(นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที(กฎหมายได้ กําหนดไว้ ชดั เจน
นอกจากหน่วยงานกฎหมายภาษี อากรแล้ ว ธนาคารยังมีหน่วยงานรายงานภาษี ซึ(งอยูภ่ ายใต้ กลุม่ การเงิน โดยมี
หน้ าที(คํานวณภาษี ยื(นแบบรายงานภาษี และชําระภาษี ให้ ตรงเวลา ทังนี
 หน่วยงานกฎหมายภาษี อากรและหน่วยงาน
รายงานภาษี จะดําเนินงานร่ วมกัน มีการตรวจสอบถ่วงดุล และแลกเปลี(ยนข้ อมูลเพื(อให้ การยื(นภาษี และชําระภาษี เป็ นไป

อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ นอกจากนี  ธนาคารยังมีอดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรมาร่ วมงานกับธนาคารในตําแหน่งที(ปรึ กษา
อาวุโสด้ านภาษี โดยสามารถให้ คําปรึกษาจากประสบการณ์และมุมมองของเจ้ าหน้ าที(สรรพากร
ธนาคารอาจมีการว่าจ้ างที(ปรึ กษาที(มีความเชี(ยวชาญด้ านภาษี จากภายนอกเพื(อให้ ความคิดเห็นเพิ(มเติมและ
กํากับดูแลประเด็นทางภาษี ที(มีความซับซ้ อนให้ มีประสิทธิผล ตลอดจนให้ คําปรึกษาด้ านโอกาสทางภาษี ที(สมเหตุสมผลซึ(ง
สอดคล้ องกับเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารโดยไม่นําไปสูก่ ารละเมิดกฎหมายใด ๆ
โครงสร้ างและการชําระภาษี
ธนาคารตังมั
 น( ที(จะชําระภาษี อย่างเหมาะสมตามมูลค่าที(เกิดขึ นจากการดําเนินธุรกิจตามสภาวะปกติและจะไม่
โยกย้ ายมูลค่าที(เกิดขึ นไปยังประเทศที(เสียภาษี ในอัตราตํ(า ธนาคารจะไม่ใช้ โครงสร้ างภาษี ที(ไม่ปกติหรื อที(ถกู สร้ างขึ นเพื(อ
เป็ นการหลบเลี(ยงภาษี โดยไม่เกี(ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ และบิดเบือนไปจากเจตนารมณ์ ของกฎหมายท้ องถิ(นหรื อ
สากล อีกทังธนาคารไม่

มีนโยบายที(จะใช้ ดินแดนที(ไม่เปิ ดเผยข้ อมูล (Tax Havens) ในการหลบเลีย( งภาษี แต่อาจใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจที(มีความสําคัญต่อธนาคารเท่านัน เช่น การระดมทุน และการบริ หารสภาพคล่อง
การกําหนดราคาโอนสําหรับภาษี
ธนาคารนําหลักการเปรี ยบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาพึงซื อขายโดยสุจริ ต (Arm’s Length Pricing) มาใช้ ใน
การกําหนดราคาโอน และไม่ใช้ การกําหนดราคาโอนเป็ นเครื( องมือสําหรับการวางแผนภาษี ที(ไม่เหมาะสม โดยการกําหนด
ราคาโอนนันต้
 องสอดคล้ องกับกิจกรรมทางธุรกิจที(เกี(ยวข้ อง ความเสีย( งที(เกิดขึ น และทรัพย์สนิ ที(ใช้ ในแต่ละเขตภาษี
ความสัมพันธ์ กับเจ้ าหน้ าที+สรรพากร
ธนาคารต้ องการที(จะรักษาและกระชับความสัมพันธ์ กบั เจ้ าหน้ าที(สรรพากร ทางธนาคารจึงร่ วมมือในเชิงรุ กกับ
หน่วยงานภาษี ที(เกี(ยวข้ องโดยการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส ปรึ กษาหารื อและแก้ ไขปั ญหาทางด้ านภาษี ที(มีนยั สําคัญ
ก่อนการยื(นแบบรายงานภาษีเพื(อให้ มนั( ใจได้ วา่ การกํากับดูแลภาษี และการถือปฏิบตั ิของธนาคารเป็ นไปตามกฎหมายภาษี
ของทุกประเทศที(ธนาคารดําเนินกิจการ

