จรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก
บทนํา
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (เอ็กโก) มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจอย่างยังยืนโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
เพือให้มีก ารบริห ารธุ ร กิจ อย่ า งเป็ น ธรรม มีร ะบบบริห ารงานทีมีป ระสิท ธิภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ไม่ เ กียวข้อ งกับ
การคอร์รปั ชันทุกรูปแบบโดยการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
สิงแวดล้อมและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนัน เอ็กโกจึงได้กําหนด “จรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก” เพือส่งเสริมให้คู่ค้า
ของเอ็กโกดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ทังในด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม อย่างยังยืน
เอ็กโกขอความร่วมมือให้คคู่ า้ ปฏิบตั ใิ นเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี
1. จริยธรรมทางธุรกิ จ
 จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นธุรกิ จ
 การต่อต้านการทุจริ ต ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้อม ไม่มกี ารทุจริต ติด
สินบน ไม่ว่ากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสาธารณชนทัวไป
 การปฏิ บตั ิ ทีเสมอภาคและเป็ นธรรม ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าหรือผุ้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม
 ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผู้อนื ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลทีเป็ น
ความลับของคู่ค้า หรือข้อมูลใดๆ ทีได้มาจากการทําธุรกิจกับคู่ค้า โดยไม่ได้รบั ความยินยอม รวมทังไม่
นําไปใช้เพือเอือประโยชน์แก่ตนเอง
 การเปิ ดเผยข้อมูล เปิ ดเผยข้อมูลของตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามทีกฏหมายกําหนด
 มาตรฐานด้านคุณภาพ
 การส่งมอบผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ ปฏิบตั ติ ามสัญญาและเงือนไขทีตกลงไว้กบั คู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทัง
ข้อกําหนดทีบังคับใช้ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง
 คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มทีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที
จัดหาให้กบั คู่คา้
 การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฏระเบียบต่างๆ ทังหมดที
เกียวข้อง
2. สิ ทธิ มนุษยชน
 สิ ทธิ มนุษยชนสากล ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชน ไม่สนับสนุ นกิจการทีละเมิดหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล และ
การทุจริต
 อิ สรภาพของแรงงาน ไม่เกียวข้องหรือใช้แรงงานทีถูกบังคับหรือไม่เต็มใจทํางานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 ปกป้ องการใช้แรงงานเด็ก ไม่มกี ารใช้แรงงานเด็กซึงมีอายุตํากว่าทีกฎหมายกําหนด
3. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
 ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ กํา หนดค่า ตอบแทน และสวัสดิการแก่พนัก งานอย่ างเป็ นธรรม ตามความ
เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถขององค์กรในการจ่ายค่าตอบแทนนัน
 การฝึ กอบรมและพัฒนา สนับสนุนให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนา เพือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และเพือเปิ ดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทํางานต่อไป
 การเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิศรี

 การรับเรืองร้องเรียน เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรืองคับข้องใจเกียวกับ
การทํางาน ซึงข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธกี ารแก้ไข
 การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จัดให้มกี จิ กรรมด้านพนักงานสัมพันธ์เพือให้มคี วามผูกพันกับองค์กร
4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ งแวดล้อม
 การบริ หารจัด การตามมาตรฐานความปลอดภัย มีร ะบบการจัด การด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิงแวดล้อม อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพือให้เกิดความปลอดภัย
ทังต่อตนเองและผู้อนื
 สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ในการทํางาน จัดให้มพี นที
ื ปฏิบตั งิ านและสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ และต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีได้มาตรฐานให้เหมาะสมกับชนิดหรือ
ประเภทของงานทีพนักงานปฏิบตั ิ รวมถึงมีมาตรการและระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมให้มกี ารนําไปใช้
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 การบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสังคมของชุมชน มีการกําหนดมาตรการป้องกันปญั หาเพือลดผลกระทบเชิง
ลบและเพิมผลกระทบเชิงบวกตลอดกระบวนการดําเนินธุรกิจขององค์กร
 การอยู่ ร่ ว มกับ ชุ ม ชน เป็ น สมาชิก ทีดีข องสัง คมและใส่ ใ จชุ ม ชน อยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งเกือกู ล ด้ว ยความเคารพใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีให้ก ับคนในชุมชน รวมทังการร่วมมือกับชุมชน
สร้างสรรค์ทอ้ งถินและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ตามความสามารถและกําลังขององค์กร
6. ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
 การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึง
มาตรฐานด้านทรัพยากรและสิงแวดล้อม และมีใบอนุญาต มีการตรวจประเมินสมําเสมอ รวมทังมีการติดตามตรวจวัด
วิเคราะห์เพือให้มนใจว่
ั าค่าตรวจวัดต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ทกฎหมายกํ
ี
าหนด
 การดํา เนิ นงานด้ ว ยความใส่ ใ จในทรัพ ยากรและสิ งแวดล้ อ ม รัก ษาทรัพ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

คู่ค้าลงนามรับรองและประทับตราบริ ษทั
ชือบริษทั คู่ค้า :……………………………………………………………………………………………......................................
ทีอยู่ : ………………………………………………………………………………………………………..........………………….
ชือ – สกุล: ……………………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ ง: ……………………………………………………………………………………………………………………………
ลายเซ็น: ………………………………………………………………………………………………………………………………
วันที: …………………………………………………………………………………………………………………………………
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนําส่งพร้อมเอกสารเสนอราคา)

