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หลกัการท่ี 3:  นโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย  
 
คณะกรรมการกาํหนดนโนบายในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นนอกเหนือจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  
 
1. นโยบายด้านพนักงาน:  
บรษิทัตระหนกัในคุณค่าทรพัยากรมนุษย ์และประสงคท์ีจ่ะใหบุ้คลากรมคีวามภาคภูมใิจในองคก์ร โดยมบีรรยากาศการ
ทํางานแบบมสี่วนร่วมและมโีอกาสก้าวหน้าในสายอาชพีอย่างเท่าเทยีมกนั บุคลากรจะไดร้บัการพฒันาส่งเสรมิใหม้ี
ความรูค้วามสามารถอยา่งทัว่ถงึและต่อเน่ืองเพื่อการสรา้งคุณคา่และดาํรงความเป็นเลศิในธุรกจิ 

o บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี
o บรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลเพือ่วา่จา้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถงึคุณสมบตัขิองแต่ละ

ตําแหน่งงาน คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์ และขอ้กําหนดอื่นๆทีจ่ําเป็นกบังานโดยไม่มขีอ้กดีกนัเรื่อง 
เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา 

o บรษิทัจะกําหนดค่าตอบแทน และสวสัดกิารแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกบัสภาพและ
ลกัษณะของงาน ผลการปฏบิตังิาน และความสามารถของบรษิทัในการจา่ยคา่ตอบแทนนัน้ 

o บรษิทัจะสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา เพื่อการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการทาํงาน และ
เพือ่เปิดโอกาสใหพ้นกังานกา้วหน้าในการทาํงานต่อไป 

o บรษิทัตระหนกัวา่การสือ่สารทีด่ ี จะนํามาซึง่ประสทิธภิาพและความสมัพนัธอ์นัดใีนการทํางานรว่มกนั ดงันัน้
บรษิทัจะสง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บัขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งอยูเ่สมอ ตามโอกาสอนัควรและเทา่ทีจ่ะทาํได ้

o บรษิทัจะเปิดโอกาสใหพ้นกังานมชี่องทางสื่อสาร เสนอแนะและรอ้งทุกข ์ในเรื่องคบัขอ้งใจเกีย่วกบัการทํางาน 
ซึ่งขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงั และกําหนดวธิกีารแกไ้ข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝา่ย 
และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการทาํงานรว่มกนั 

 
2. นโยบายด้านการให้บริการแก่ลกูค้า 
บรษิทัปฏบิตัติามพนัธกรณีทีม่ต่ีอลกูคา้ทุกรายโดย 

o ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอลกูคา้อยา่งเครง่ครดั และใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและเชื่อถอืได ้
o ใหบ้รกิาร ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพ และดว้ยความสภุาพอ่อนน้อม 
o ใหค้าํแนะนําแก่ลกูคา้ ในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั 

 
3. นโยบายด้านการปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 
บรษิทัจะปฏบิตัติามพนัธกรณีทีม่ต่ีอเจา้หน้ีทุกรายโดย 

o ดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู ้และไมป่กปิดสถานะการเงนิทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 
o ในกรณีทีส่งสยัว่าจะมเีหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจา้หน้ี เช่นในกรณีที่บรษิทัมสีถานะการเงนิทีไ่ม่ม ัน่คง 

หรอืยูใ่นภาวะทีจ่ะตอ้งยบุเลกิกจิการ บรษิทัจะเรง่ดาํเนินการเพือ่แกป้ญัหา 
 
 
4. นโยบายด้านการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
บรษิทัจะปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที่
ไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม เชน่ การจา่ยเงนิสนิจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แขง่ เป็นตน้ และไมท่าํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทาง
การคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 
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5. นโยบายด้านการจดัหาสินค้าและบริการ  
บรษิทัประสงค์ใหก้ารจดัหาสนิคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมุ่งหมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่
ย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา ทีม่วีตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่องคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมลูค่าเงนิ คุณภาพ
ทางดา้นเทคนิค และมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัหาสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นธรรม ตาม
ระเบยีบวา่ดว้ยการจดัหาและพสัดุ และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั ดงัน้ี  

o มกีารแขง่ขนับนขอ้มลูทีไ่ดร้บัอยา่งเทา่เทยีมกนั  
o มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้และคูส่ญัญา 
o จดัทาํรปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสม  
o จดัให้มรีะบบการจดัการและตดิตามเพื่อให้มัน่ใจว่า มกีารปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และ

ป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
o จา่ยเงนิใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงือ่นไขการชาํระเงนิทีต่กลงกนั 

 
6. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัมเีจตจาํนงทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ตามหลกัการ ดงัน้ี 

o บรหิารงานโดยมเีป้าหมายในการป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและดกีวา่ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 
o มุ่งพฒันากระบวนการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการ

ดาํเนินงาน อยา่งสมํ่าเสมอ 
o ปลกูฝงัและสง่เสรมิพนกังานรวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
o ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ที่ดําเนินกจิการ ให้เกิดความสมดุลของ

ระบบนิเวศน์อยา่งยัง่ยนื 
o มสีว่นรว่มในการลดการเกดิก๊าซเรอืนกระจก อนัสง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
o แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแบ่งปนัประสบการณ์จากการดําเนินงานกบัหน่วยงานอื่น เพื่อ

ปรบัปรงุ การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
7. นโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
บรษิทัเชื่อมัน่ว่า ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นความรบัผดิชอบพื้นฐานของบรษิทัและเป็นปจัจยัสําคญัต่อการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืขององคก์ร จงึกําหนดนโยบายทีจ่ะเอื้ออํานวยใหพ้นกังานและคู่สญัญาปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยัและ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  โดย 

o พยายามป้องกนัอุบตัิเหตุ  การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบตัิงานด้วยความร่วมมอือย่าง
จรงิจงัของบุคลากรทุกคน  รวมทัง้จาํกดัและควบคุมความเสีย่งในการปฏบิตังิานทีไ่มป่ลอดภยั 

o ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐับาลและองค์กรอื่น  ในการระงบัเหตุฉุกเฉิน หรอือุบตัเิหตุอนัเกดิจากการ
ปฏบิตังิาน ดว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และระมดัระวงั 

o ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในเรื่องความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั  และจะนํามาตรฐานการจดัการ
เกีย่วกบัความปลอดภยัทีน่่าเชื่อถอืมาใชบ้งัคบัในกรณีทีย่งัไมม่กีฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนดใชอ้ยู ่

o จดัให้มกีารออกแบบเครื่องมอื อุปกรณ์ การจดัทําระเบยีบปฏบิตั ิการวางแผนดําเนินการ และการฝึกอบรม
พนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีเ่พยีงพอ ในเรื่องความปลอดภยัในการทาํงาน เพื่อ
ป้องกนัอนัตราย อนัอาจเกดิจากเครือ่งจกัร วธิกีาร ทาํงาน หรอืโรคภยัต่างๆ 

o พนักงานทีร่ายงานตวัเขา้ทาํงานโดยมสีารเสพตดิผดิกฎหมายอยูใ่นระบบร่างกายหรอืมฤีทธิส์รุา หรอืสารเสพ
ตดิอื่น ๆ ในระดบัทีส่ามารถทาํใหก้ารปฏบิตังิานเสยีหายได ้จะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยั 
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8. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
การมสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคม 

o มสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคม โดยดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคม ที่สอดคลอ้งกบัความสามารถหลกั
ขององคก์ร  

o สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้กีย่วขอ้ง รบัรู ้เขา้ใจ และมสีว่นรว่มในการดาํเนินงานเพือ่มสีว่นรว่มพฒันาสงัคม 
o ดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้กดิผลดต่ีอสงัคมอยา่งแทจ้รงิและยัง่ยนื 
o แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแบ่งปนัประสบการณ์จากการดําเนินงานกบัหน่วยงานอื่น เพื่อ

ปรบัปรงุการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

การมสีว่นรว่มพฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า 
o มุง่สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติเพื่อใหชุ้มชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้ามคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ โดยคํานึงถงึการมี

สว่นรว่มและความตอ้งการของชุมชน 
o ปลกูฝงัและสง่เสรมิพนกังานรวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน 
o เผยแพรผ่ลการดาํเนินกจิการต่อชุมชนและสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 
o แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแบ่งปนัประสบการณ์จากการดําเนินงานกบัหน่วยงานอื่น เพื่อ

ปรบัปรงุการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
9. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บรษิทักําหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของเอ็กโกและกลุ่มบรษิทัทุกคนเคารพในหลกัสทิธมินุษยชนสากล 
ดงัน้ี 

o บรษิทัสนบัสนุนใหพ้นกังานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญ และตามกฎหมาย 
o บรษิทัจะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชวีประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการทํางาน ฯลฯ การ

เปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบจาก
พนักงานผูน้ัน้ ทัง้น้ี การล่วงละเมดิถอืเป็นความผดิทางวนิัย เวน้แต่ไดก้ระทําไปตามระเบยีบบรษิทั หรอืตาม
กฎหมาย       

o บรษิทัไมส่นบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล และการทุจรติ  
o พนกังานทุกคนตอ้งไมก่ระทาํการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคามไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรอืการกระทาํต่อ

ผูอ้ื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิเพศ  ศาสนา อาย ุความพกิารทางรา่งกายและจติใจ 
 

10. นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย ทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์โดยการนําผลงานหรอื
ขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก  ทีไ่ดร้บัมาหรอืทีจ่ะนํามาใชภ้ายในบรษิทั จะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ จะไม่
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น 

o ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาของบรษิทั 
o เมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน จะตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิทางปญัญาต่างๆ ซึง่รวมไปถงึผลงาน สิง่ประดษิฐ ์

ฯลฯ  คนืใหบ้รษิทั ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใดๆ 
o พนักงานที่ใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทั จะตอ้งใชซ้อฟทแ์วรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลขิสทิธิ ์และ

เฉพาะทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านจากบรษิทัเทา่นัน้  เพือ่ป้องกนัปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
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o การนําผลงานหรอืขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก  ที่ได้รบัมาหรอืที่จะนํามาใช้ภายในบรษิทั จะต้อง
ตรวจสอบเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ จะไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น 

 

11. นโยบายการแจ้งเบาะแส 
บรษิทัจดัใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจากการกระทาํผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณหรอืพฤตกิรรมที่
อาจสอ่ถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองคก์ร ทัง้จากพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น รวมทัง้มกีลไกในการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และใหค้วามสาํคญักบัการเกบ็ขอ้มูลขอ้รอ้งเรยีนเป็นความลบั ซึ่งจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายและเกีย่วขอ้งดว้ยเทา่นัน้ เพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูร้อ้งเรยีน  
 
12. นโยบายและแนวปฏิบติัด้านภาษี 
กลุ่มเอก็โกมวีตัถุประสงค์ให้การบรหิารจดัการด้านภาษีเป็นไปตามกฎหมายและอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มเอ็กโก และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ความสําคญัของการปฏบิตัทิี่สอดคล้องตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางภาษีจากธุรกรรมที่มคีวามซบัซ้อน ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกสามารถ
ดําเนินธุรกจิก้าวไปขา้งหน้าได้อย่างเขม้แขง็และยัง่ยนื เป็นที่ยอมรบัของสงัคม และมภีาพลกัษณ์ที่ด ีโดยมแีนวทาง
ปฏบิตัดิา้นภาษ ีเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการดา้นภาษเีป็นระบบและสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัภายในกลุม่เอก็โก ดงัน้ี  
1. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใหก้ารเสยีภาษถีูกตอ้ง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกาํหนด  

o เสยีภาษทุีกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โกใหถู้กตอ้ง และนําสง่ภาษรีวมทัง้ดาํเนินการ

ขอคนืภาษ ี(ถา้ม)ี ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด    

o ใหข้อ้มลูทางภาษทีีถ่กูตอ้งตรงตามขอ้เทจ็จรงิในการดาํเนินธุรกจิเมือ่ถกูตรวจสอบภาษจีากหน่วยงานราชการ 

o ในกรณีพพิาทจากการตรวจสอบของหน่วยงานราชการที่จะส่งผลถึงจํานวนภาษีที่มนีัยสําคญั ให้พจิารณา

ผลกระทบทางภาษต่ีอกลุ่มเอก็โกและใหแ้จง้ต่อฝา่ยบญัชแีละงบประมาณ-เอก็โก ทราบ ก่อนทีจ่ะดําเนินการ

ชีแ้จง โตแ้ยง้ ยนิยอมต่อหน่วยงานราชการ เพือ่พจิารณาหาแนวทางทีเ่หมาะสม 

o การทําธุรกรรมระหว่างกนัภายในกลุ่มเอ็กโก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ ให้มกีารคิดราคา

ระหว่างกนัตามเงื่อนไขเช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป ตามราคาตลาดยุตธิรรม ณ วนัทีเ่กดิรายการ และสอดคลอ้ง

กบักฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

o ประสานงาน รวมทัง้รกัษาความสมัพนัธ์ที่ด ีและชื่อเสยีงของกลุ่มเอ็กโกกบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบด้านภาษี

ของภาครฐั 

o ให้พนักงานที่รบัผิดชอบด้านภาษีได้รบัการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2. การจดัการด้านภาษีสาํหรบัเงินได้พนักงานท่ีปฏิบติังานในประเทศ เพื่อให้การเสยีภาษีถูกต้อง ครบถ้วน 

ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด และพนกังานสามารถวางแผนภาษไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อลดภาระการเสยี

ภาษ ี

o ศกึษาโครงสรา้งภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทย 

o จดัการใหม้กีารหกัภาษ ีณ ที่จ่ายจากเงนิไดข้องพนักงานใหถู้กต้องและนําสง่สรรพากรภายในกําหนดเวลาที่

กฎหมายกาํหนด 
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o ใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษเีงนิได ้

o ติดตามศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยที่ออกใหม่และที่มีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมทัง้มาตรการช่วยเหลอืต่างๆ ของภาครฐั และเผยแพร่แนะนําให้พนักงานทราบโดย

ทัว่ถงึ  

3. การจดัการด้านภาษีสําหรบัโครงสร้างการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เอ็กโกไปลงทุน ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดความเสีย่งทางภาษจีากธุรกรรมทีม่มีลูคา่สงูและซบัซอ้น  

o ศกึษาโครงสร้างภาษีรวมถึงเงนิปนัผลและกําไรจากการขายหุ้นที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในโครงการต่างๆ 

ภายใต้กฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และวเิคราะห์ผลกระทบทางด้าน

ภาษกี่อนทีจ่ะดาํเนินการทาํธุรกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การซือ้ ขาย ควบรวมกจิการ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง การ

จดัตัง้/ยกเลกิบรษิทั การเพิม่/ลดทุนจดทะเบยีน และการทาํธุรกรรมรปูแบบใหมท่ีม่มีลูคา่ทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

o นําผลการศกึษาขา้งต้นเสนอผู้มอีํานาจอนุมตัิเพื่อจดัโครงสร้างการลงทุนในโครงการใหม่หรอืการปรบัปรุง

โครงสรา้งการลงทุนในโครงการเก่าใหเ้หมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกลุม่เอก็โก 

o ตดิตามศกึษาและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงแกไ้ขกฎหมายของแต่ละประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีก่ลุ่มเอก็

โกไปลงทุน และรายงานผลกระทบทางดา้นภาษีพรอ้มเสนอแนวทางแก้ไขหรอืการลดผลกระทบต่อผูบ้รหิาร

เพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจดาํเนินการ 

4. การจดัการด้านภาษีสําหรบัพนักงานที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานประจําในโครงการต่างๆที่เอ็กโกไปลงทุนใน

ต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานเสยีภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศโดยที่พนักงานไม่มภีาระภาษี

เพิม่ขึน้  

o ศกึษาโครงสรา้งภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของต่างประเทศทีเ่อก็โกจะสง่พนกังานไปปฏบิตังิาน 

o เสนอวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ใหพ้นกังานไมไ่ดร้บัผลกระทบทางดา้นภาษเีพิม่ขึน้จากการไปปฏบิตังิานต่างประเทศ 

o ตดิต่อประสานงานกบับรษิทัในต่างประเทศทีส่ง่พนกังานไปปฏบิตังิานเกีย่วกบัการดาํเนินงานดา้นภาษเีงนิได้

ของพนกังาน 

o จดัอบรมและใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในการเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศทีไ่ปปฏบิตังิาน 

o ตดิตามศกึษาและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงแกไ้ขกฎหมายของต่างประเทศทีส่ง่พนกังานไปปฏบิตังิาน รวมถงึ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยที่อาจมผีลกระทบต่อภาระภาษีของพนักงาน และรายงาน

พรอ้มเสนอแนวทางแก้ไขต่อผูบ้รหิารเพื่อใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจดําเนินการปรบัปรุงให้ถูกต้องและออก

มาตรการเพือ่บรรเทาภาระภาษขีองพนกังาน 

5. การจดัการระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายภาษี   เพื่อรวบรวมกฎหมายภาษีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่

กลุม่เอก็โกจะตอ้งถอืปฏบิตัทิ ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

o จดัทําระบบฐานขอ้มูลดา้นกฎหมายภาษีและกฎระเบยีบทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่กลุ่มเอก็โกไปลงทุน 

โดยทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชร้ว่มกนัไดแ้ละเรยีกมาใชไ้ดท้นัทเีมือ่ตอ้งการ  

o ตดิตามกฎหมายภาษทีีอ่อกใหม่หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพื่อนํามาปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลกฎหมายภาษใีหม้คีวาม

ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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o ในกรณีที่มีกฎหมายภาษีออกใหม่หรือมีการปรบัปรุงแก้ไข ให้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย

ดงักล่าว และเผยแพร่ผลกระทบทางดา้นภาษีใหก้บัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหท้ราบถงึผลกระทบและสิง่ที่

ตอ้งปฏบิตั ิ 

6. การบริหารความเส่ียงด้านภาษี เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่กลุ่มเอก็โกมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นภาษอียา่งเพยีงพอ

และเหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของเอก็โก  

o  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในโครงการลงทุนทุกโครงการทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่อาจมี

ผลกระทบต่อการเสยีภาษขีองกลุม่เอก็โก ตามหลกัการบรหิารความเสีย่ง 

o ตดิตามผลการดําเนินงานของการบรหิารความเสี่ยงด้านภาษีอย่างสมํ่าเสมอและนําขอ้มูลมาทบทวนและ

ปรบัปรงุปจัจยัเสีย่งดา้นภาษเีป็นประจาํทุกปี 

o เสนอแนวทางการปฏบิตัดิา้นภาษเีพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งดา้นภาษ ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


