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นโยบายด้านภาษี
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

TAX POLICY
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited and Subsidiaries 
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หลกัการและเหตุผล / INTRODUCTION

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่า “ภาษี” มีความส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของ

ภาคธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างเสริมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนา

ประเทศโดยภาพรวมด้วย  

บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สอดคล้องตามหลักปรัชญา 
“3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)” ในการด�าเนินธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or “CPF” recognizes the 

importance of tax as a driver towards sustainable development. Not only does 

it promote competitiveness of the business sector, but it also enhances socio-

economic impacts and national development as a whole.

CPF is committed to tax management by adhering to the principles of accuracy, 

transparency, and accountability, in order to maximize benefits of the Company 

and all stakeholders. This is in accordance with CPF’s core philosophy of  
“3 Benefits to Sustainability: for the Country, the People, and the Company”, 
which has been used in operating the agro-industrial and food conglomerate with 

the vision of “the Kitchen of the World”.



  หน้า | page 3

ขอบเขต / SCOPE

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้บังคับใช้กับซีพีเอฟและบริษัทย่อย

This policy is applied to CPF and its subsidiaries.

นิยาม / DEFENITION

บริษัท หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

บริษัทย่อย บริษัทที่ซีพีเอฟมีอ�านาจควบคุม และจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ

The Company means Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or CPF.

Subsidiaries mean companies which CPF has control over and are established 

under Thai laws and foreign laws.
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แนวทางปฏบิตั ิ/ IMPLEMENTATION

• ในการปฏิบัตเิกีย่วกบัภาษอีากร บรษิทัได้ถอืปฏิบตัติามข้อก�าหนดของประมวลรษัฎากรและกฎหมาย 

ภาษีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษร

ของกฎหมายดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดตั้งส�านักบริหารงานภาษี ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญในการให้ค�าแนะน�าแก่บริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  With regards to taxes, the Company will comply with the Thailand Revenue Code and any 

foreign tax laws related to the countries in which the Company operates as well as the 

spirit of those laws. The Company established the Tax Management Office which is 

comprised of expert personnel to ensure the Company’s strict compliance with laws and 

regulations.

• บริษัทจะเสียภาษีอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีต่างประเทศ 

จากการท�าธรุกรรมเชงิพาณชิย์โดยปกต ิในประเทศนัน้ๆ และจะไม่โอนมลูค่าทีส่ร้างขึน้ไปยงัประเทศที่ 

เสยีภาษใีนอัตราต�า่กว่า 

 The Company will pay legal taxes as imposed by the Thailand Revenue Code and any 

foreign tax laws related to commercial transactions in those countries. The Company will 

not transfer value created to low tax jurisdictions.

• ในการก�าหนดราคาโอนของบรษิทัส�าหรบัธรุกรรมระหว่างกนั เป็นไปตามหลกัการอ้างอิงจากราคาตลาด 

(Arm’s Length Principle) โดยบรษิทัถือปฏิบตัติามข้อก�าหนดของประมวลรษัฎากรและกฎหมายภาษี

ต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ บรษิทัได้มกีารจัดท�าเอกสารเกีย่วกบัการก�าหนดราคาโอน (Transfer  

Pricing Documentation) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายภาษซีึง่แต่ละประเทศก�าหนดไว้  ได้แก่  Master 

File, Country-by-Country Report  และ Local File

 Transfer pricing for any intercompany transactions is based on the Arm’s Length Principle, 

which is in compliance with the Thailand Revenue Code and any related foreign tax laws. 

The Company also produces transfer pricing documentation, as imposed by each foreign 

country’s taxation laws, including: master file, country-by-country report, and local file.
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• บริษัทจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษีไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี 

และจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษี โดยไม่มีสาระสาคัญในเชิงพาณิชย์ โดยวัตถุประสงค์ในการท�า

ธุรกิจใน Tax Havens เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัท 

ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการหลีกเล่ียงภาษีแต่อย่างใด

 The company will not misuse the tax structure in ways that would encourage tax evasion 

and will not misuse the tax structure without commercial substance. Our business 

operation in Tax Havens is to improve the efficiency of business management, not for the 

purpose of tax evasion.

• ส�านักบริหารงานภาษีมีหน้าที่ในการติดตามนโยบายหรือแนวความคิดของรัฐในการที่จะออกเป็น

กฎหมายมาใช้บงัคับ ตัง้แต่ขัน้ตอนของการยกร่างจนกระทัง่ออกเป็นกฎหมายภาษอีากร เพ่ือก้าวให้ทนั 

กบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทั โดยจะจัดท�าหนงัสอืเวยีนในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องหรอือาจส่งผลกระทบ

ต่อบรษิทั แจ้งให้ผูม้หีน้าทีดู่แลรบัผดิชอบของบรษิทัทราบทกุครัง้ในการเตรยีมความพร้อมทีจ่ะสามารถ 

ปฏบิตัติามกฎหมายใหม่ได้ถกูต้อง  

 Tax Management Office is responsible for monitoring the government’s policies or 

initiatives that would lead to law enactment, from drafting to promulgation of the tax law, 

so as to keep abreast of potential impacts on the Company. Tax Management Office will 

dispatch circulars on related matters that would affect the Company to all responsible 

persons so that they can be prepared for any new tax laws.

* นโยบายด้านภาษีฉบับนี้ได้พิจารณาโดยกรรมการบริหารและอนุมัติโดยกรรมการของบริษัท 
* This Tax Policy was considered by an executive director and approved  
  by Board of Directors of CPF.
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