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นโยบายภาษีของกลุ่มบริษทั โอสถสภาได้ถูกกาหนดขึน้ และอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ซึง่ กาหนดให้การทาธุรกรรมในธุรกิจต้องเป็ นไปตามมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจระดับสูง

นโยบายภาษีของกลุ่มบริษทั โอสถสภา ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ ดังนี้
1. การกากับดูแลด้านภาษี
2. การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านภาษี
3. ความโปร่งใสด้านภาษี

การกากับดูแลด้านภาษี
กลุ่มบริษทั โอสถสภายึดมั ่นในการเป็ นผูเ้ สียภาษีทใ่ี ห้ความร่วมมือและปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับกฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ทีก่ ลุ่มโอสถ
สภาได้เ ข้า ไปด าเนิ น ธุ ร กิจ โดยไม่ เ พีย งมุ่ ง มั ่นที่จ ะปฏิบ ัติต ามกฎหมายประมวลรัษ ฎากรของประเทศไทยและกฎหมายภาษีน อก
ราชอาณาจักร แต่ยงั รวมถึง เจตนารมณ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านัน้
บริษัทได้ใช้การกาหนดราคาโอนสาหรับรายการระหว่างบริ ษัทกับบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบตั ิตามหลักการราคาของ
ค่าตอบแทนซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันพึงกาหนดโดยสุจริตในทางการค้า (Arm’s Length Principle) ซึ่งเป็ นไปตามกฏระเบียบของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะจ่ายภาษีในจานวนทีเ่ หมาะสมตามมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการประกอบธุรกิจปกติ
ในการวางแผนภาษี บริษทั ได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ใช้โครงสร้างภาษีในทางพีผ่ ดิ เพื่อหลบเลีย่ ง
ภาษี หรือมีส่วนรวมในการปลอมแปลง ฉ้อฉล โยกย้ายกาไรอย่างผิดปกติไปยังประเทศหรือดินแดนทีไ่ ม่เปิ ดเผยข้อมูล (Tax haven)
บริษัทมีความรับผิดชอบในการบริหารด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และดาเนินการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมความยั ่งยืน ขององค์กร เพื่อ
สร้า งมูลค่ า ให้กับ ผู้ ถือ หุ้น นอกจากนี้ บริษัท แสวงหาสิท ธิประโยชน์ ทางภาษีท่ีถู ก ต้อ งตามกฎหมายเพื่อ น ามาใช้ในธุ ร กิจของบริษัท
ยกตัวอย่างเช่น การใช้มาตรการการลดหย่อนภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีทไ่ี ด้รบั จากการลงทุน และการใช้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีอย่างเต็มที่

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี
กลุ่มบริษทั บริหารความเสีย่ งด้านภาษี ผ่านระบบกากับการปฏิบตั ิงานของบริษทั และเตรียมมาตรการในการบรรเทาผลกระทบจากความ
เสีย่ งทีป่ ระเมินนัน้ ได้อย่างทันท่วงที โดยมีการติดตามความคืบหน้าของรายการนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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โอสถสภา จัดสรรทรัพยากรของบริษัท เพื่อทาความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีและการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีและข้อ
ระเบียบบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง หากบริษทั มีความสงสัยในประเด็นภาษีทส่ี าคัญ บริษทั จะทาการสอบถามไปยังหน่ วยงานภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง
หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบก่อนเสมอ บริษัทติดตามนโยบายหรือแนวความคิดของรัฐในการที่จะ
ออกเป็ นกฎหมายมาใช้บงั คับ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนของการยกร่างจนกระทังออกเป็
่
นกฎหมายภาษีอากร เพื่อก้าวให้ทนั กับผลกระทบทีอ่ าจมีต่อ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั

ความโปร่งใสด้านภาษี
กลุ่มบริษัทโอสถสภาเปิ ดเผยนโยบายภาษีสู่ผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัทและสารธารณะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท ซึ่งการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางด้านภาษีเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และการบันทึกรายการธุรกรรมของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทไ่ี ด้รบั
การยอมรับโดยทัวไปและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่
นอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้ย่นื แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้และ
ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกาหนดเวลาของหน่ วยงานภาษีของทางการ และมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือและจัดทาข้อมูลให้กบั
หน่วยงานภาษีของทางการตามทีร่ อ้ งขอ

ลงนาม ______________________________
(นายสุรนิ ทร์ โอสถานุเคราะห์)
ประธานกรรมการ
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