นโยบายสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ า และธุรกิจให้บริการด้าน
พลังงาน มีความมุ่งมันที
่ ่จะดาเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยังยื
่ น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและผลักดัน
การเคารพสิทธิมนุ ษยชนทัวทั
่ ง้ องค์กร เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบั การเคารพสิทธิขนั ้ พื้นฐานอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ทัง้ นี้ นโยบายนี้ ค รอบคลุ ม ถึงบริษัท ที่เอ็กโกมีอ านาจควบคุ ม นอกจากนี้ เอ็ก โกยังสนับ สนุ น ให้
บริษทั ร่วม คู่ค้า ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็ นหลักในการปฎิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้
1. ยึดถือและปฏิบตั ิต ามนโยบายด้านสิทธิมนุ ษ ยชนในการดาเนินธุรกิจ สอดคล้องกับปฏิญ ญา
สากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights:
UNDHR) และอนุ สั ญ ญ าหลั ก ด้ า นสิ ท ธิ แ รงงานขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
(International Labour Organization Conventions: ILO Conventions)
2. ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจทีจ่ ะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อสิทธิมนุษยชนของ
ผูถ้ อื ครองสิทธิ ์ อาทิ พนักงาน ชุมชน และผูม้ สี ่วนได้เสียของคู่คา้ ทางธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจ และ
ลูกค้า
3. ปฏิบตั ติ ่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
4. มีก ารตรวจสอบประเด็น ด้า นสิท ธิม นุ ษ ยชนอย่ างรอบด้า นจากการด าเนิ น ธุ รกิจ พร้อ มทัง้
ผลกระทบทีก่ ลุ่มเอ็กโกอาจมีส่วนเกีย่ วข้องหรือสนับสนุน
5. สื่อ สารและท าความเข้าใจแก่ ผู้เกี่ยวข้อ งในการด าเนิ นธุ รกิ จตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Business
Value Chain) บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทุน ตลอดจนคู่คา้ /พันธมิตรธุรกิจ
โดยผู้บริห ารของเอ็ก โก จะผลัก ดันและสนับสนุ นให้ บริษัท ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อบรรลุปณิธานทีต่ งั ้ ไว้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตั โิ ดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

(นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์)
ประธานกรรมการ

แนวปฏิ บตั ิ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ขอบเขต
นโยบายนี้ครอบคลุมถึงบริษทั ทีเ่ อ็กโกมีอานาจควบคุม นอกจากนี้ยงั สนับสนุ นให้บริษทั ร่วม คู่คา้ ตลอดจนผู้
มีส่วนได้เสียได้รบั ทราบเพื่อเป็นหลักในการปฎิบตั ใิ ห้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
นิ ยาม
หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ซึ่งรวมถึง
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทุน ทีเ่ อ็กโก มีอานาจในการบริหาร
พนักงาน
หมายถึง พนักงานของเอ็กโก ผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาจ้างงานใน
ทุกตาแหน่ง
คู่ ค้ า /พั น ธ มิ ต ร หมายถึง องค์กร กลุ่มบุคคล หรือบุคคลทาหน้าทีจ่ ดั หาวัตถุดบิ บริการ
ต่าง ๆ ให้แก่ เอ็กโก
ธุรกิ จ
เอ็กโก

แนวปฏิ บตั ิ
เอ็กโก มีการจัดทาการประเมินสถานะด้านสิทธิมนุ ษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence) ตามหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights: UNGP) อย่างสม่าเสมอ และได้มกี ารกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ของเอ็กโก ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน เช่น









นโยบายในการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
นโยบายการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นธรรม
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่

ทัง้ นี้ เอ็กโก มีการจัดแนวทางเพื่อสื่อสารความคาดหวังด้านสิทธิมนุ ษยชนให้แก่ พนักงาน คู่คา้ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยแบ่งการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุ ษยชนเป็ นด้านต่างๆ ได้แก่ สิทธิของลูกค้า สิทธิ
แรงงานสิทธิค่คู า้ และพันธมิตรธุรกิจ และสิทธิชุมชนและสิง่ แวดล้อม ปรากฏดังต่อไปนี้

สิ ทธิ แรงงาน
 ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร รวมถึงการกาหนดนโยบายต้อนรับพนักงานผู้
พิการให้สามารถทางานในเอ็กโกได้ พร้อมทัง้ สรรหาพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละสายงานอย่างเหมาะสม
 สนับสนุนการจ้างงานทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มศักยภาพและ
ไม่ เ กิด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสุ ข ภาพจิต โดยมีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการสวัส ดิก ารและ
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางานรับผิดชอบในการบริหารจัดการ รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดและกฎหมายแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง
 เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การเจรจาต่อรอง การเข้าร่วมสมาคมต่าง ๆ และ
การเปิดรับ
ข้อร้องเรียนและคาแนะนาจากพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ของเอ็กโก
สิ ทธิ ค่คู ้าและพันธมิ ตรธุรกิ จ
 ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านของคู่ค้าและพันธมิตรคู่ค้าตามที่กฎหมายกาหนดและมาตรฐานสากลด้าน
สิทธิแรงงาน รวมทัง้ การกาหนดชัวโมงการท
่
างาน การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
 ป้องกันการใช้แรงงานของคู่ค้าและพันธมิตรคู่ค้า ที่ผดิ กฎหมายโดยยึดหลักจรรยาบรรณและการ
ออกสัญญาจ้างทีช่ ดั เจนและเป็นธรรม
 สนับสนุ นการจ้างงานที่ดี รวมถึงให้การสนับสนุ นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมแก่พนักงาน
ของคู่คา้ และพันธมิตรคู่คา้
 ส่งเสริมให้พนักงานของคู่ค้าและพันธมิตรคู่ค้า ได้รบั ความรูจ้ ากการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
และปฏิบตั ติ ามคู่มอื ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
สิ ทธิ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
 มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
ชุมชนและสิง่ แวดล้อม ผ่านการกาหนดนโยบายสิง่ แวดล้อมพร้อมทัง้ แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนน้อยทีส่ ุด
 สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรม
และโปร่งใส เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

สิ ทธิ ของลูกค้า
 ส่งเสริมและให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้า โดยมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้ลกู ค้าสวมใส่เมือ่ เข้ามาในบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
 เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าผ่านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและระบบ
ป้องกันข้อมูลรัวไหลที
่
เ่ ข้มงวด โดยยึดนโยบายความปลอดภัยด้านข้อมูลมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงาน
ของเอ็กโก
เอ็กโก มีการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุ ษยชน พร้อมทัง้ พัฒนา
ช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแสทางด้านการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ซึ่งผลที่ได้จะนาไปปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจัดทารายงานเรือ่ งสิทธิมนุษยชนผ่านรายงานความยังยื
่ นประจาปี

