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หลักการที่ 3: นโยบายในการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการกําหนดนโนบายในการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นนอกเหนือจากผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. นโยบายด้านพนักงาน:
บริษทั ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุ ษย์ และประสงค์ทจ่ี ะให้บุคลากรมีความภาคภูมใิ จในองค์กร โดยมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รบั การพัฒนาส่งเสริมให้ม ี
ความรูค้ วามสามารถอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดํารงความเป็ นเลิศในธุรกิจ
o บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ ์ศรี
o บริษทั จะคัดเลือกบุคคลเพือ่ ว่าจ้างให้ดาํ รงตําแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงคุณสมบัตขิ องแต่ละ
ตําแหน่ งงาน คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกําหนดอื่นๆทีจ่ ําเป็ นกับงานโดยไม่มขี อ้ กีดกันเรื่อง
เพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา
o บริษทั จะกําหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและ
ลักษณะของงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถของบริษทั ในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้
o บริษทั จะสนับสนุ นให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน และ
เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทํางานต่อไป
o บริษทั ตระหนักว่าการสือ่ สารทีด่ ี จะนํามาซึง่ ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน ดังนัน้
บริษทั จะส่งเสริมให้พนักงานได้รบั ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอ ตามโอกาสอันควรและเท่าทีจ่ ะทําได้
o บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกีย่ วกับการทํางาน
ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธกี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝา่ ย
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน
2. นโยบายด้านการให้บริ การแก่ลกู ค้า
บริษทั ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทม่ี ตี ่อลูกค้าทุกรายโดย
o ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และให้บริการทีม่ คี ุณภาพและเชื่อถือได้
o ให้บริการ ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
o ให้คาํ แนะนําแก่ลกู ค้า ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
3. นโยบายด้านการปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
บริษทั จะปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทม่ี ตี ่อเจ้าหนี้ทุกรายโดย
o ดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั
o ในกรณีทส่ี งสัยว่าจะมีเหตุการณ์ท่จี ะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่นในกรณีท่บี ริษทั มีสถานะการเงินทีไ่ ม่มนคง
ั่
ั
หรือยูใ่ นภาวะทีจ่ ะต้องยุบเลิกกิจการ บริษทั จะเร่งดําเนินการเพือ่ แก้ปญหา

4. นโยบายด้านการปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั จะปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่
ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น และไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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5. นโยบายด้านการจัดหาสิ นค้าและบริ การ
บริษทั ประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่
ยังยื
่ นกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการทีค่ ่คู วรกับมูลค่าเงิน คุณภาพ
ทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน บริษทั จึงได้จดั ให้มกี ระบวนการจัดหาสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นธรรม ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาและพัสดุ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ดังนี้
o มีการแข่งขันบนข้อมูลทีไ่ ด้รบั อย่างเท่าเทียมกัน
o มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา
o จัดทํารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสม
o จัดให้มรี ะบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
o จ่ายเงินให้คคู่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงือ่ นไขการชําระเงินทีต่ กลงกัน
6. นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีเจตจํานงทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ตามหลักการ ดังนี้
o บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและดีกว่าข้อกําหนดทางกฎหมาย
o มุ่ง พัฒ นากระบวนการดํ า เนิ น งานให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน อย่างสมํ่าเสมอ
o ปลูกฝงั และส่งเสริมพนักงานรวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องให้มคี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
o ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ท่ดี ําเนินกิจการ ให้เกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์อย่างยังยื
่ น
o มีสว่ นร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก อันส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
o แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งป นั ประสบการณ์ จากการดําเนินงานกับหน่ วยงานอื่น เพื่อ
ปรับปรุง การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษทั เชื่อมันว่
่ า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็ นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษทั และเป็ นปจั จัยสําคัญต่อการ
เติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กร จึงกําหนดนโยบายทีจ่ ะเอื้ออํานวยให้พนักงานและคู่สญ
ั ญาปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยและ
เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
o พยายามป้องกันอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบตั ิงานด้วยความร่วมมืออย่าง
จริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทัง้ จํากัดและควบคุมความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ปลอดภัย
o ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบตั เิ หตุอนั เกิดจากการ
ปฏิบตั งิ าน ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
o ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนํามาตรฐานการจัดการ
เกีย่ วกับความปลอดภัยทีน่ ่าเชื่อถือมาใช้บงั คับในกรณีทย่ี งั ไม่มกี ฎหมายและข้อบังคับกําหนดใช้อยู่
o จัดให้มกี ารออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทําระเบียบปฏิบตั ิ การวางแผนดําเนินการ และการฝึ กอบรม
พนักงานให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ พียงพอ ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อ
ป้องกันอันตราย อันอาจเกิดจากเครือ่ งจักร วิธกี าร ทํางาน หรือโรคภัยต่างๆ
o พนักงานทีร่ ายงานตัวเข้าทํางานโดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูใ่ นระบบร่างกายหรือมีฤทธิ ์สุรา หรือสารเสพ
ติดอื่น ๆ ในระดับทีส่ ามารถทําให้การปฏิบตั งิ านเสียหายได้ จะต้องได้รบั โทษทางวินยั
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8. นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
o มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม โดยดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับความสามารถหลัก
ขององค์กร
o สนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานเพือ่ มีสว่ นร่วมพัฒนาสังคม
o ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงและยังยื
่ น
ั
o แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งป นประสบการณ์ จากการดําเนิ นงานกับหน่ วยงานอื่น เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า
o มุง่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้ามีความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน
o ปลูกฝงั และส่งเสริมพนักงานรวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องให้มคี วามรับผิดชอบต่อชุมชน
o เผยแพร่ผลการดําเนินกิจการต่อชุมชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
o แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งป นั ประสบการณ์ จากการดําเนินงานกับหน่ วยงานอื่น เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
9. นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของเอ็กโกและกลุ่มบริษทั ทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล
ดังนี้
o บริษทั สนับสนุนให้พนักงานใช้สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
o บริษทั จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การ
เปิ ด เผยหรือ การถ่า ยโอนข้อมูลส่วนตัว ของพนัก งานสู่ส าธารณะจะทํา ได้ต่อเมื่อ ได้ร บั ความเห็น ชอบจาก
พนักงานผูน้ นั ้ ทัง้ นี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริษทั หรือตาม
กฎหมาย
o บริษทั ไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
o พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่ จะเป็ นทางวาจา หรือการกระทําต่อ
ผูอ้ ่นื บนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
10. นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์ โดยการนําผลงานหรือ
ข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ทีไ่ ด้รบั มาหรือทีจ่ ะนํามาใช้ภายในบริษทั จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า จะไม่
ั
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญญาของผูอ้ ่นื
o ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามหน้าทีถ่ อื เป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบริษทั
o เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปญั ญาต่างๆ ซึง่ รวมไปถึงผลงาน สิง่ ประดิษฐ์
ฯลฯ คืนให้บริษทั ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
o พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษทั จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุ ญาตของเจ้าของลิขสิทธิ ์ และ
เฉพาะทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้งานจากบริษทั เท่านัน้ เพือ่ ป้องกันปญั หาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
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o การนํ าผลงานหรือข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รบั มาหรือที่จะนํ ามาใช้ภายในบริษทั จะต้อง
ตรวจสอบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื
11. นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริษทั จัดให้มมี าตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่
อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น รวมทัง้ มีกลไกในการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นความลับ ซึ่งจะรับรูเ้ ฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายและเกีย่ วข้องด้วยเท่านัน้ เพือ่ สร้างความมันใจแก่
่
ผรู้ อ้ งเรียน
12. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านภาษี
กลุ่มเอ็กโกมีวตั ถุประสงค์ให้การบริหารจัดการด้านภาษีเป็ นไปตามกฎหมายและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มเอ็กโก และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ความสําคัญของการปฏิบตั ทิ ่สี อดคล้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางภาษีจากธุรกรรมที่มคี วามซับซ้อน ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกสามารถ
ดําเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและยังยื
่ น เป็ นที่ยอมรับของสังคม และมีภาพลักษณ์ท่ดี ี โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นภาษี เพือ่ ให้การบริหารจัดการด้านภาษีเป็ นระบบและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันภายในกลุม่ เอ็กโก ดังนี้
1. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด
o เสียภาษีทุกประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกให้ถูกต้อง และนําส่งภาษีรวมทัง้ ดําเนินการ
ขอคืนภาษี (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
o ให้ขอ้ มูลทางภาษีทถ่ี กู ต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดําเนินธุรกิจเมือ่ ถูกตรวจสอบภาษีจากหน่วยงานราชการ
o ในกรณีพพิ าทจากการตรวจสอบของหน่ วยงานราชการที่จะส่งผลถึงจํานวนภาษีท่มี นี ัยสําคัญ ให้พจิ ารณา
ผลกระทบทางภาษีต่อกลุ่มเอ็กโกและให้แจ้งต่อฝา่ ยบัญชีและงบประมาณ-เอ็กโก ทราบ ก่อนทีจ่ ะดําเนินการ
ชีแ้ จง โต้แย้ง ยินยอมต่อหน่วยงานราชการ เพือ่ พิจารณาหาแนวทางทีเ่ หมาะสม
o การทําธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มเอ็กโก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้มกี ารคิดราคา
ระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทัวไป
่ ตามราคาตลาดยุตธิ รรม ณ วันทีเ่ กิดรายการ และสอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
o ประสานงาน รวมทัง้ รักษาความสัมพันธ์ท่ดี ี และชื่อเสียงของกลุ่มเอ็กโกกับหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบด้านภาษี
ของภาครัฐ
o ให้พ นัก งานที่ร บั ผิด ชอบด้า นภาษีไ ด้ร บั การอบรมเกี่ย วกับ กฎหมายภาษีแ ละกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งอย่า ง
สมํ่าเสมอ
2. การจัดการด้านภาษี สาํ หรับเงิ นได้ พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในประเทศ เพื่อให้การเสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด และพนักงานสามารถวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระการเสีย
ภาษี
o ศึกษาโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
o จัดการให้มกี ารหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของพนักงานให้ถูกต้องและนํ าส่งสรรพากรภายในกําหนดเวลาที่
กฎหมายกําหนด
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o ให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้
o ติด ตามศึก ษาและวิเ คราะห์ก ฎหมายภาษีเ งิน ได้บุ ค คลธรรมดาของประเทศไทยที่อ อกใหม่ แ ละที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมทัง้ มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ และเผยแพร่แนะนํ าให้พนักงานทราบโดย
ทัวถึ
่ ง
3. การจัด การด้ า นภาษี สํา หรับ โครงสร้า งการลงทุนในโครงการต่ า งๆ ที่เอ็กโกไปลงทุน ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดความเสีย่ งทางภาษีจากธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าสูงและซับซ้อน
o ศึกษาโครงสร้างภาษีรวมถึงเงินปนั ผลและกําไรจากการขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการต่างๆ
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน
ภาษีก่อนทีจ่ ะดําเนินการทําธุรกรรมต่างๆ ได้แก่ การซือ้ ขาย ควบรวมกิจการ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง การ
จัดตัง้ /ยกเลิกบริษทั การเพิม่ /ลดทุนจดทะเบียน และการทําธุรกรรมรูปแบบใหม่ทม่ี มี ลู ค่าทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
o นํ าผลการศึกษาข้างต้นเสนอผู้มอี ํานาจอนุ มตั ิเพื่อจัดโครงสร้างการลงทุนในโครงการใหม่หรือการปรับปรุง
โครงสร้างการลงทุนในโครงการเก่าให้เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกลุม่ เอ็กโก
o ติดตามศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎหมายของแต่ละประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทีก่ ลุ่มเอ็ก
โกไปลงทุน และรายงานผลกระทบทางด้านภาษีพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขหรือการลดผลกระทบต่อผูบ้ ริหาร
เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจดําเนินการ
4. การจัด การด้ า นภาษี สํา หรับ พนั ก งานที่ถู ก ส่ง ไปปฏิบ ัติง านประจํ า ในโครงการต่ า งๆที่เ อ็ก โกไปลงทุ น ใน
ต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศโดยที่พนักงานไม่มภี าระภาษี
เพิม่ ขึน้
o ศึกษาโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของต่างประเทศทีเ่ อ็กโกจะส่งพนักงานไปปฏิบตั งิ าน
o เสนอวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้พนักงานไม่ได้รบั ผลกระทบทางด้านภาษีเพิม่ ขึน้ จากการไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ
o ติดต่อประสานงานกับบริษทั ในต่างประเทศทีส่ ง่ พนักงานไปปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการดําเนินงานด้านภาษีเงินได้
ของพนักงาน
o จัดอบรมและให้ความรูแ้ ก่พนักงานในการเสียภาษีเงินได้ในประเทศทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน
o ติดตามศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎหมายของต่างประเทศทีส่ ง่ พนักงานไปปฏิบตั งิ าน รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยที่อาจมีผลกระทบต่อภาระภาษีของพนักงาน และรายงาน
พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขต่อผูบ้ ริหารเพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องและออก
มาตรการเพือ่ บรรเทาภาระภาษีของพนักงาน
5. การจัด การระบบฐานข้ อมูล ด้ า นกฎหมายภาษี เพื่อ รวบรวมกฎหมายภาษีแ ละกฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งที่
กลุม่ เอ็กโกจะต้องถือปฏิบตั ทิ งั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
o จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายภาษีและกฎระเบียบทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่กลุ่มเอ็กโกไปลงทุน
โดยทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถใช้รว่ มกันได้และเรียกมาใช้ได้ทนั ทีเมือ่ ต้องการ
o ติดตามกฎหมายภาษีทอ่ี อกใหม่หรือทีม่ กี ารแก้ไขเพื่อนํามาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกฎหมายภาษีให้มคี วาม
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
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o ในกรณีท่ีม ีก ฎหมายภาษีอ อกใหม่ห รือมีก ารปรับ ปรุง แก้ไ ข ให้วิเคราะห์ก ารเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขกฎหมาย
ดังกล่าว และเผยแพร่ผลกระทบทางด้านภาษีให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและสิง่ ที่
ต้องปฏิบตั ิ
6. การบริ หารความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากลุ่มเอ็กโกมีการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านภาษีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งของเอ็กโก
o วิเ คราะห์แ ละประเมิน ความเสี่ย งในโครงการลงทุ น ทุ ก โครงการทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศที่อ าจมี
ผลกระทบต่อการเสียภาษีของกลุม่ เอ็กโก ตามหลักการบริหารความเสีย่ ง
o ติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอย่างสมํ่าเสมอและนํ าข้อมูลมาทบทวนและ
ปรับปรุงปจั จัยเสีย่ งด้านภาษีเป็ นประจําทุกปี
o เสนอแนวทางการปฏิบตั ดิ า้ นภาษีเพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ งด้านภาษี
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