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บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
บริษ ทั ราชธานีล สิ ซิง่ จ ากัด (มหาชน) มีเ ป้ า หมายในการเป็ น องค์ก รธุร กิจ ทีป่ ระสบความสาเร็จ อย่า งยั ่งยืน
และสามารถสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ทัง้ นี้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษทั มีความมุ่งมันที
่ ่
จะดาเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จึงกาหนดแนวทางการดาเนิน การด้านภาษีให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1.จรรยาบรรณด้านภาษี
บริษ ทั มุ ่ง เน้น การด าเนิน ธุร กิจ โดยมีค วามรับ ผิด ชอบด้า นภาษีต ่อ ผู ม้ สี ่ว นได้เ สีย เพื่อ สร้า งมูล ค่า เพิม่ ให้ก บั
ระบบเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ ภายใต้ห ลัก ความซื่อ สัต ย์ โปร่ง ใส ไม่ห ลีก เลีย่ งภาษี และปฏิบ ตั ติ ามกฎหมาย
ด้วยหลักธรรมาภิบาลทีด่ ตี ามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
1.1 การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ใน
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อเจ้าพนักงานของรัฐหรือองค์กรที่ เกีย่ วข้อง
1.2 การใช้สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
บริษ ทั จัดให้ม กี ารปฏิบ ตั งิ านด้านภาษีทถี่ ูก ต้อ งครบถ้ว นตามกฎหมาย และใช้สทิ ธิป ระโยชน์ท างภาษี
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินงานภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย
1.3 ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภาครัฐ
บริษทั เคารพสิทธิของรัฐบาลในการกาหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษี ซึง่ บริษทั
มีการติดต่อกับหน่ วยงานทีก่ ากับดูแลภาษีอย่างเปิ ดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทางาน
ร่วมกันให้มคี วามเป็ นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
1.4 จรรยาบรรณทางธุรกิ จ
บริษ ทั กาหนดให้ก รรมการ ผูบ้ ริห าร และพนัก งานทุก คนต้อ งปฏิบ ตั ติ ามคู่ม อื จรรยาบรรณของบริษ ทั
อย่างเคร่งครัด เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็ นธรรม และคานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย รวมถึงป้ องกันความเสีย่ งด้านภาษีทอ่ี าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
2.การบริ หารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี
บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการ โดยมีการควบคุมภายในทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
อีกทัง้ มุ่งเสริมสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ งให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture) เพื่อให้ธุรกิจเติบโต
อย่างยังยื
่ น โดยการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านภาษีของบริษทั ประกอบด้วย
2.1 กรอบการควบคุมด้านภาษี (Tax Control Framework) ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้
(1) หลักการควบคุมภายในสาหรับความเสีย่ งด้านภาษี
 บริษทั มีการจัดการควบคุมภายในสาหรับการปฏิบตั งิ านเพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ใน
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทุกฝ่ ายงานไว้อย่า ง
ชัด เจน เพื่อ ให้ม สี ภาพแวดล้อ มการควบคุม ทีเ่ หมาะสม สอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ ระเบีย บ
ข้อบังคับของหน่ วยงานทางการ รวมถึงกฎหมายด้า นภาษีอากร พร้อมทัง้ กาหนดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านและการดาเนินการด้านภาษีแต่ละประเภทให้เพื่อให้ทุกฝ่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบและ
ปฏิบตั เิ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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 การประเมินและควบคุมความเสีย่ งด้านภาษี ประกอบด้วย
- การระบุความเสีย่ ง บริษทั กาหนดให้หน่ วยงานมีหน้าทีร่ ะบุกจิ กรรมหรือกระบวนการที่
ก่อให้เกิดความเสีย่ ง รวมทัง้ ระบุถงึ สาเหตุและปั จจัยของความเสีย่ ง ซึง่ ต้องพิจารณาปั จจัยความ
เสีย่ งด้า นภาษีใ ห้ค รอบคลุม ทัง้ ปั จ จัย ภายในและภายนอกบริษ ทั เช่น การเปลีย่ นแปลงของ
กฎหมาย การมีก ฏหมายออกใหม่ รวมถึง ความไม่ช ดั เจนของกฎหมายทีต่ ้อ งมีก ารตีค วาม
เพิม่ เติม เป็ นต้น
- การประเมินความเสีย่ ง บริษทั มีกระบวนการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสีย่ งทีม่ ี
อยู่เพื่อให้ทราบลาดับความสาคัญทีต่ ้องจัดการ โดยมีการพิจารณาผลกระทบทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และ
ผลกระทบทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน เช่น ผลกระทบด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
ทางการ ด้านการให้บริการลูกค้า เป็ นต้น
- การควบคุม ความเสีย่ ง บริษ ทั มีก ารควบคุม ให้ค วามเสีย่ งอยู่ใ นระดับ ทีย่ อมรับ ได้
รวมทัง้ มีการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
- การรายงานความเสีย่ ง บริษทั กาหนดขัน้ ตอนการนาเสนอและรายงานการประเมิน
ความเสีย่ งและมาตรการควบคุมความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ทราบ
ข้อมูลและจัดการความเสีย่ งอย่างถูกต้อง ทันเวลา
 ระบบข้อมูลและการสื่อสารภายในบริษทั
- ดาเนิน การให้ม รี ะบบข้อ มูลทีเ่ พีย งพอและทัน เวลาเพื่อใช้ใ นการบริหารความเสีย่ ง
โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบในรูปแบบทีเ่ หมาะสม และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ
เพื่อ ความปลอดภัย ด้า นสารสนเทศ รวมถึง มีก ารติด ตามตรวจสอบโดยผู ร้ บั ผิด ชอบทีเ่ ป็ น
หน่ วยงานอิสระ
- ดาเนินการให้มรี ะบบควบคุมการบันทึกข้อ มูลทางบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับรายการภาษีทุก
ประเภท เพื่อให้ขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
- ดาเนินการให้มกี ารสื่อสารภายในบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมี
ความเข้าใจและยึดมันในข้
่ อกาหนดและข้อปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องตามกฎหมายภาษี
(2) ขอบเขตความเสีย่ งด้านภาษี
 ความเสีย่ งในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี (Compliance risk) เป็ นความเสีย่ ง
จากการปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่ อาจเกิดจากหลายปั จจัย เช่น ความรูค้ วามเข้าใจที่ ไม่
เพียงพอ ความซับซ้อนของกฎหมาย เป็ นต้น
 ความเสีย่ งจากการปฏิบ ตั งิ าน (Operational risk) เป็ น ความเสีย่ งทีเ่ กิด จากการปฏิบ ตั งิ าน
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ซึง่ อาจเกิดจากประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้ใน
กระบวนการปฏิบตั งิ าน หรือการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็ นไปตามการควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้
 ความเสีย่ งจากธุรกรรม (Transactional risk) เป็ นความเสีย่ งด้านภาษีทอี่ าจเกิดขึน้ จากการทา
ธุรกรรมทีไ่ ม่เกิดขึน้ บ่อย หรือธุรกรรมทีม่ คี วามซับซ้อน ทาให้เกิดความไม่ชดั เจนว่าจะต้องนาข้อ
กฎหมายใดมาพิจารณา หรืออาจต้องมีการตีความจากทีป่ รึกษาด้านกฎหมายภาษีภายนอก
 ความเสีย่ งทางด้านบัญชีการเงิน (Financial accounting risk) เป็ นความเสีย่ งเกีย่ วกับข้อมูลทาง
การเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษี ซึง่ อาจเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายภาษี นโยบายบัญชี และ
ข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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 ความเสีย่ งด้า นภาพลัก ษณ์อ งค์ก ร (Reputational risk) คือ ความเสีย่ งทางภาษีทีอ่ าจส่ง ผล
กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรของบริษทั และบริษทั ย่อย
 ความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการ (Management risk) เป็ นความเสีย่ งเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ให้มบี ุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านหรือควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านภาษี ซึง่ มีความสามารถทีเ่ หมาะสมกับ
หน้าทีแ่ ละมีจานวนเพียงพอ
(3) ประเภทภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง
บริษทั ทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทางภาษีทกี่ าหนด เพื่อการปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด มีการติดตามตรวจสอบกระบวนการดาเนินการ รวมไปถึงการบันทึกบัญชี เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั มี
การใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการ
ติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายภาษีทเี่ กิดจากนโยบายของภาครัฐ โดยมีการวิเคราะห์โอกาส
และผลกระทบต่อบริษทั ในมิตติ ่างๆ และนาเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อวางแผนการจัดการเชิงรุกได้อย่าง
เหมาะสม โดยภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้แก่
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ซึง่ กาไรสุทธิทจี่ ะต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ได้มาจากรายได้ของบริษทั
หักด้วยรายจ่ายของบริษทั ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในประมวลรัษฎากร
 ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย ซึง่ หักจากเงินของผูร้ บั เงินไว้ทนั ทีทบี่ ริษทั จ่ายเงินตามอัตราทีต่ กลงกัน โดย
บริษทั จะนาเงินทีห่ กั ไว้ส่งกับกรมสรรพากร ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในประมวลรัษฎากร
 ภาษีม ูล ค่า เพิม่ ซึง่ ประกอบด้ว ยภาษีซือ้ ซึง่ ส่ว นใหญ่เ ป็ น การซือ้ รถยนต์เ พื่อ การให้เ ช่า ซือ้
และภาษีขายซึง่ ส่วนใหญ่จดั เก็บจากค่างวดของรถยนต์ทบี่ ริษทั ให้เช่าซือ้ ทัง้ นี้ โดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในประมวลรัษฎากร
2.2 การกากับดูแลความเสี่ยงด้านภาษี
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ
หาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นผูต้ ดิ ตามและสอบทานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็ นประจา
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีประสิทธิภาพตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ งดังนี้
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การดาเนินการด้านภาษี
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
3.ความโปร่งใสด้านภาษี
บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลด้านภาษีตามข้อกาหนดของทางการอย่างครบถ้วนผ่านแบบรายงานต่างๆ ภายในกาหนดเวลา
ตามทีก่ ฎหมาย หน่ วยงานทางการ หรือหน่ วยงานทีก่ ากับดูแลกาหนด เพื่อให้ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั ทราบข้อมูลอย่าง
รอบด้านตรงตามปณิธานของบริษทั ทีเ่ ป็ นองค์กรธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
4.ข้อมูลการชาระภาษี
รายการ

ปี 2564

รายได้รวม (ล้านบาท)
4,226.49
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
2,142.76
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (%)
20.00%
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
428.55
จานวนภาษีเงินได้ทจ่ี ่ายจริง (ล้านบาท)
433.57
อัตราภาษีทแ่ี ท้จริง (%)
20.23%
หมายเหตุ : ปี 2564 อัตราภาษีทแี่ ท้จริงแตกต่างจากอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นผลมาจากการใช้เกณฑ์สทิ ธิในการ
คานวณรายได้เกิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชี แม้ว่าจะยังไม่ได้รบั ชาระมารวมเป็ นรายได้เพือ่ การคานวณกาไรสุทธิทางภาษีอากร
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