ถ้อยแถลง บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
เรื่อง การส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity) และการอยูร่ ่วมกัน (Inclusion)
ด้วยบริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) (“กลุ่มเอ็กโก”) ตระหนักถึงความสาคัญของความหลากหลาย (Diversity) และ
การอยู่ ร่ ว มกั น (Inclusion) และได้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ ใ นกลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นการสร้ า งการยอมรั บ และตระหนั ก ถึ ง
ความเสมอภาค ความหลากหลาย และการอยู่ร่ ว มกัน โดยกลุ่ ม เอ็ก โกได้ดาเนิ น งานตามมาตรฐานระดับสากลที่
เกี่ยวข้องมาตลอด เช่น กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ
อนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Conventions) กลุ่มเอ็กโกจึงออกถ้อยแถลงฉบับนี้เพื่อแสดงจุ ดยืน
และความมุ่งมั ่นในการเป็ น บริษัทชัน้ น าของประเทศไทยด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ซึ่ง สะท้อ นผ่ า น
การน าแง่คิด มุ ม มองและประสบการณ์ ท่ีห ลากหลายของพนั ก งานมาปฏิบ ัติใ ช้ในเชิง รุ ก ยัง ประโยชน์ ต่ อ องค์ก ร
ในการธารงรักษาบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงาน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง
และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ อันนาไปสู่การเติบโตอย่างยั ่งยืน
แนวปฏิ บตั ิ ด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มเอ็กโกได้มอบโอกาสแก่พนั กงานอย่างทัวถึ
่ งและเสมอภาคมาโดยตลอดเนื่องด้วยบริษัทเล็ง เห็นความสาคัญ
ของความหลากหลายและการอยู่ ร่ ว มกั น ซึ่ ง ถื อ เป็ นเครื่อ งมือ ส าคัญ ในการเสริม สร้ า งบุ ค ลิก ลัก ษณะเฉพาะ
และการยอมรับในตัวตนของบุคลากรของกลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ ยังถือเป็ นวิธกี ารสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางอายุ เพศ เพศวิถี สัญ ชาติ ชาติ พ ัน ธุ์ พื้น ฐานทางวัฒ นธรรม และ ความทุ พ พลภาพ ที่ก ลุ่ ม เอ็ ก โกได้ ยึ ด
เป็ นแนวปฏิบตั ิและปรับใช้ตงั ้ แต่คณะกรรมการบริษัทจนถึงฝ่ ายบริหารทุกระดับ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการสรรหากรรมการ
และว่าจ้างพนักงานโดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ ปราศจากอคติทางเพศจนกว่าจะมี
การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังได้ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีห่ ลากหลาย
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่เลือกปฏิบตั ซิ ่งึ สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล และสร้างความมั ่นใจให้แก่บุคลากรของ
กลุ่มเอ็กโกว่าบริษทั ได้ปฏิบตั เิ รื่องนี้อย่างจริงจังกับพนักงานทุกตาแหน่งงานและในทุกสถานการณ์
ขอบเขตแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
กลุ่มเอ็กโกได้นาแนวปฏิบตั ิด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันไปปรับใช้ บุ คลากรทัวทั
่ ง้ องค์ก ร นอกจากนี้
ยัง คาดหวัง ให้คู่ค้า ทางธุร กิจ ที่ร่ วมงานกับกลุ่ มเอ็ก โก ไม่ ว่ า จะเป็ น บริษัท ร่ว ม คู่ค้า บริษัท คู่สัญ ญาหลัก และคู่ค้า
ที่กลุ่มเอ็กโกได้มสี ่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญ ให้ร่วมกันสนับสนุ นแนวปฏิบตั ิของบริษัทด้านความหลากหลายและ
การอยู่ร่วมกันเพื่อการดาเนินงานอย่างยั ่งยืน
ความมุ่งมั ่นของกลุม่ เอ็กโกต่อประเด็นด้านความหลากหลายและการอยู่รว่ มกัน
กลุ่มเอ็กโกได้นาเอาแนวปฏิบตั ดิ ้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน มาปรับใช้ทวองค์
ั ่ กรโดยแนวปฏิบตั ิได้ผสาน
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมองค์ ก รผ่ า นหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ดี ข้อ ที่ 3 เรื่อ งนโยบายในการปฏิ บ ัติต่ อ
ผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึง่ กลุ่มเอ็กโกได้จดั ให้พนักงานเป็ นกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียสาคัญทีต่ อ้ งได้รบั การปฏิบตั จิ ากกลุ่มเอ็กโกอย่าง
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เท่าเทียม เสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ และยังเป็ นส่วนหนึ่งในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อ้ ที่ 4 เรื่องการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทัง้ นี้ จรรยาบรรณฉบับพนักงานได้บรรจุให้การปฏิบตั ติ ่อ
เพื่อ นร่ ว มงานบนพื้น ฐานความหลากหลายและการอยู่ร่ ว มกัน เป็ น หนึ่ ง ในระเบีย บที่ต้อ งปฏิบ ัติ ต าม นอกจากนี้
ขัน้ ตอนการรับสมัคร การธารงรักษาพนักงาน การให้รางวัล และการให้ความสาคัญกับพนักงาน การเลื่อนตาแหน่ง และ
การเกษียณอายุ ทุกขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการว่าจ้างพนักงานนัน้ ได้ผสานแนวปฏิบตั เิ รื่องความหลากหลายและการอยู่
ร่วมกันเข้าไปในขัน้ ตอนการทางานและในวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิด้วยการนาอคติทางเพศ
เชื้อชาติ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็ น ข้อจากัดในการสร้างการอยู่ร่วมกันในบริษทั พนักงานและกรรมการ
ทุกคนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค เป็ นธรรม ตัง้ แต่ก่อนการว่าจ้างและการสรรหาโดยคัดเลือกจากความสามารถ
และประสบการณ์ ซึง่ อายุ เพศ เพศวิถี สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม และการทุพพลภาพไม่นามาเป็ นปัจจัย
ในการพิจารณาในการว่าจ้างพนักงานและการสรรหากรรมการ นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ทีจ่ าเป็ นต่อตาแหน่ งงานของพนักงานและพัฒนาความเชีย่ วชาญของกรรมการ สนับสนุ นให้พนักงานและกรรมการเข้า
ร่วมสัม มนากับ ทัง้ หน่ วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอกตลอดการว่ าจ้างและการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
จนกระทังการสิ
่
น้ สุดสถานะ อันถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนและกรรมการของกลุ่มเอ็กโกได้พฒ
ั นาทักษะ
ของตนเองไม่ว่าจะมีอายุ เพศ เพศวิถี สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม และความทุพพลภาพ บนพืน้ ฐานความ
เชื่อของกลุ่มเอ็กโกทีว่ ่าบุคลากรทุกคนสมควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ นี้ กลุ่มเอ็กโกยังยืดหยุ่นให้บุคลากร
ทีป่ ระสงค์จะลางานเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางสุขภาพบนพืน้ ฐานของความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ไม่นาอายุ เพศ เพศวิถี สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม และการทุพพลภาพ มาเป็ นอคติเพื่อกีดกันพนักงานที่
มีความจาเป็ นในเรื่องดังกล่าว
แนวปฏิ บตั ิ ในอนาคตของกลุม่ เอ็กโก
1. คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายบริห ารร่ ว มกัน พัฒ นาแผนงานเพื่อ ให้ป ระเด็น ด้า นความหลากหลายและ
การอยู่ร่วมกันของกลุ่มเอ็กโกมีความสาคัญและเป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
2. สร้ า งและรัก ษาบรรยากาศการท างานของกลุ่ ม เอ็ ก โกเพื่ อ ส่ ง เสริม ความเข้า ใจอัน ดีแ ละการยอมรับ
ความแตกต่างอันนาไปสู่วฒ
ั นธรรมองค์กรทีม่ คี วามหลากหลายและการอยู่ร่วมกันทีแ่ ข็งแกร่งมากขึน้
3. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่ วมกันที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและ
ธุรกิจให้มากยิง่ ขึน้
4. ส่ ง เสริม วัฒ นธรรมองค์ ก รเรื่อ งความหลากหลายและการอยู่ ร่ ว มกัน เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพของกลุ่ ม เอ็ก โก
ด้วยการพัฒนาความเชีย่ วชาญของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ท่ีจ าเป็ น ไม่ น าอายุ เพศ เพศวิถี สัญ ชาติ ชาติ พ ัน ธุ์ พื้น ฐานทางวัฒ นธรรม และ
การทุพพลภาพมากีดกันการพัฒนาความสามารถเพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มเอ็กโกสู่ความ
ยั ่งยืน
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