
นโยบายสิทธิมนุษยชน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอ็กโก ด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้า และธุรกิจให้บรกิารด้าน
พลงังาน มคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิให้สามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิและผลกัดนั
การเคารพสทิธมินุษยชนทัว่ทัง้องค์กร เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มได้รบัการเคารพสทิธขิ ัน้พื้นฐานอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั  

ทัง้นี้  นโยบายนี้ครอบคลุมถึงบรษิัทที่เอ็กโกมอี านาจควบคุม นอกจากนี้  เอ็กโกยงัสนับสนุนให ้
บรษิทัร่วม คู่ค้า ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีรบัทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลกัในการปฎบิตัิให้เป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั ดงันี้ 

1. ยดึถือและปฏิบตัิตามนโยบายด้านสทิธมินุษยชนในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกบัปฏิญญา
สากลว่ าด้ วยสิทธิม นุษยชน  (United Nations Universal Declaration of Human Rights:
UNDHR) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization Conventions: ILO Conventions)

2. ด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิทีจ่ะไมส่่งผลกระทบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสทิธมินุษยชนของ
ผูถ้อืครองสทิธิ ์อาท ิพนักงาน ชุมชน และผูม้สี่วนไดเ้สยีของคู่คา้ทางธุรกจิ พนัธมติรธุรกจิ และ
ลกูคา้

3. ปฏบิตัต่ิอทุกคนตามหลกัสทิธมินุษยชนอยา่งเท่าเทยีมโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ
4. มีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านจากการด าเนินธุรกิจ พร้อมทัง้

ผลกระทบทีก่ลุ่มเอก็โกอาจมสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืสนบัสนุน
5. สื่อสารและท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Business

Value Chain) บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทุน ตลอดจนคู่คา้/พนัธมติรธุรกจิ

โดยผู้บรหิารของเอ็กโก จะผลกัดนัและสนับสนุนให้บรษิัทด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อบรรลุปณธิานทีต่ ัง้ไว ้

จงึประกาศมาเพื่อทราบ และถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

     (นายวิฑูรย์   กุลเจริญวริัตน)์ 
ประธานกรรมการ 



 
แนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชน 

ขอบเขต 

นโยบายน้ีครอบคลุมถงึบรษิทัทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุม นอกจากนี้ยงัสนับสนุนใหบ้รษิทัร่วม คู่คา้ ตลอดจนผู้

มสี่วนไดเ้สยีไดร้บัทราบเพื่อเป็นหลกัในการปฎบิตัใิหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

นิยาม  

เอก็โก  หมายถึง บรษิัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอ็กโก ซึ่งรวมถึง
บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทุน ทีเ่อก็โก มอี านาจในการบรหิาร 

พนักงาน หมายถึง พนกังานของเอก็โก ผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้สญัญาจา้งงานใน  
ทุกต าแหน่ง 

คู่ ค้ า /พั น ธ มิ ต ร
ธรุกิจ    

หมายถึง องคก์ร กลุ่มบุคคล หรอืบุคคลท าหน้าทีจ่ดัหาวตัถุดบิ บรกิาร
ต่าง ๆ ใหแ้ก่ เอก็โก  

 

แนวปฏิบติั 

 เอ็กโก มกีารจดัท าการประเมนิสถานะด้านสทิธมินุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence) ตามหลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกจิและสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights: UNGP) อย่างสม ่าเสมอ และไดม้กีารก าหนดนโยบายและการบรหิาร
จดัการดา้นต่าง ๆ ของเอก็โก ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการสทิธมินุษยชน เช่น  

 นโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 นโยบายการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นธรรม 
 นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  
 สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
 การควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 การป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

ทัง้นี้ เอก็โก มกีารจดัแนวทางเพื่อสื่อสารความคาดหวงัดา้นสทิธมินุษยชนใหแ้ก่ พนักงาน คู่คา้ และ
พนัธมติรทางธุรกจิ โดยแบ่งการจดัการประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สทิธขิองลูกคา้ สทิธิ
แรงงานสทิธคิู่คา้และพนัธมติรธุรกจิ และสทิธชิุมชนและสิง่แวดลอ้ม ปรากฏดงัต่อไปนี้  

 

 



 

 

สิทธิแรงงาน 

 ส่งเสรมิการยอมรบัความหลากหลายภายในองคก์ร รวมถงึการก าหนดนโยบายต้อนรบัพนักงานผู้
พกิารใหส้ามารถท างานในเอก็โกได ้พรอ้มทัง้สรรหาพนกังานทีม่คีวามรู ้ความสามารถในปฏบิตังิาน
ในแต่ละสายงานอยา่งเหมาะสม 

 สนบัสนุนการจา้งงานทีเ่หมาะสมและปลอดภยั เพื่อใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพและ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาพจิต โดยมีการจัดตัง้คณะกรรมการสวัสดิการและ
คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ รวมถงึการปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เคารพสทิธเิสรภีาพในการแสดงออกทางความคดิ การเจรจาต่อรอง การเขา้รว่มสมาคมต่าง ๆ และ
การเปิดรบั 
ขอ้รอ้งเรยีนและค าแนะน าจากพนกังานผ่านช่องทางต่างๆ ของเอก็โก  
 

สิทธิคู่ค้าและพนัธมิตรธรุกิจ 

 ส่งเสรมิการปฏบิตังิานของคู่ค้าและพนัธมติรคู่ค้าตามที่กฎหมายก าหนดและมาตรฐานสากลด้าน
สทิธแิรงงาน รวมทัง้การก าหนดชัว่โมงการท างาน การจา่ยค่าจา้งอยา่งเป็นธรรม 

 ป้องกนัการใช้แรงงานของคู่ค้าและพนัธมติรคู่ค้าที่ผดิกฎหมายโดยยดึหลกัจรรยาบรรณและการ
ออกสญัญาจา้งทีช่ดัเจนและเป็นธรรม 

 สนับสนุนการจา้งงานที่ด ีรวมถงึให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่เหมาะสมแก่พนักงาน
ของคู่คา้และพนัธมติรคู่คา้ 

 ส่งเสรมิให้พนักงานของคู่ค้าและพนัธมติรคู่ค้าได้รบัความรูจ้ากการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 
และปฏบิตัติามคู่มอืความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั 
 

สิทธิชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

 มุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิทีร่บัผดิชอบต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึผลกระทบที่อาจเกดิต่อ
ชุมชนและสิง่แวดล้อม ผ่านการก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อมพร้อมทัง้แนวทางปฏิบตัิเพื่อให้การ
ด าเนินธุรกจิเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนน้อยทีสุ่ด  

 สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม
และโปรง่ใส เพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งเหมาะสม  

 

 



 

 

สิทธิของลกูค้า 

 ส่งเสรมิและให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัของลูกคา้ โดยมอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ใหล้กูคา้สวมใส่เมือ่เขา้มาในบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตักิาร  

 เคารพสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของลูกค้าผ่านการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพและระบบ
ป้องกนัขอ้มลูรัว่ไหลทีเ่ขม้งวด โดยยดึนโยบายความปลอดภยัดา้นขอ้มลูมาเป็นแนวทางปฏบิตัิงาน
ของเอก็โก  

เอ็กโก มกีารด าเนินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิความเสี่ยงทางด้านสทิธมินุษยชน พรอ้มทัง้พฒันา
ช่องทางการรอ้งเรยีน การแจ้งเบาะแสทางด้านการละเมดิสทิธมินุษยชน ซึ่งผลที่ได้จะน าไปปรบัปรุงและ
พฒันาอยา่งเป็นรปูธรรม รวมถงึจดัท ารายงานเรือ่งสทิธมินุษยชนผ่านรายงานความยัง่ยนืประจ าปี  
 
 
 
 
 


