
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 
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แนวปฏบิตัติามนโยบายดา้นสทิธมินษุยชน 

ขอบเขต 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนทุกระดับภายใต้การดำเนินธุรกิจของเอ็กโก บริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมทุนยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแสดงเจตนารมณ์การเคารพสิทธิมนุษยชนของเอ็กโกที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียไม่

ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ภาครัฐ ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่นรอบพื้นที่ปฏิบัติการของเอ็กโก โดย เอ็ก

โก มุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล 

เอ ็กโก ย ังม ุ ่งม ั ่นในการปกป้องและเคารพส ิทธ ิมน ุษยชนที่ครอบคล ุมเร ื ่องการไม ่ เล ือกปฏ ิบ ัติ   

การต่อต้านการล่วงละเมิด การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมเสรีภาพใน

การสมาคม การรวมตัวเจรจาต่อรอง ค่าจ่ายตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และสิทธิอื่น ๆ โดยถือครองสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

จะต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนนี้ 

นอกจากนี้ เอ็กโก คาดหวังและใส่ใจให้พันธมิตรที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจการบริหารจัดการโดยตรงของเอ็กโก 

อาทิ พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ผู ้รับเหมา และกลุ่มบริษัทที่ เอ็กโกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ มีการรักษา

มาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการความยั่งยืนของเอ็กโกที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วย 

นิยาม  

เอ็กโก หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ซึ ่งรวมถึงบริษัท ย่อย และบริษัทร่วมทุน 
ที่เอ็กโกมีอำนาจการบริหารจัดการ 

พนกังาน หมายถึง พนักงานของเอ็กโก ผู้ที่ปฏิบัติหนา้ที่ภายใตส้ัญญาจา้งงานในทุกตำแหน่ง 

พนัธมติรธุรกจิ หมายถึง องค์กร ล็อบบี้ยิสต์และคน/หน่วยงานกลางอื่น ๆ บริษัทร่วมทนุและพนัธมิตรร่วมค้า ภาครัฐ 
ลูกค้า และผู้ใช้บริการ 

คู่คา้ หมายถึง บริษัท บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าทีจ่ัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ และบริการตา่ง ๆ ให้แก่เอ็กโก ซึ่งรวม
ไปถึงคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง บริษทัหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้จัดจำหนา่ย ผู้รบัสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจหรือผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้รบังานไปทำที่บา้น ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ผลิต ผู้ผลิตขัน้ต้น และผู้ค้าส่ง 

ลกูคา้ หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภาครัฐในประเทศที่เอ็กโกดำเนินกจิการ กลุ่มบริษัทใน
ตลาดซื้อขายไฟฟ้า และบริษทัทีซ่ื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากเอ็กโก 

ชมุชน หมายถึง รัฐบาลและชุมชุนท้องถิ่น รอบพืน้ทีป่ฏิบัติการของเอ็กโก  
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แนวปฏิบัติ 

 เอ็กโก มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) 
อย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGP) กรอบความร ่วมม ือการพ ัฒนาเพ ื ่อความย ั ่ งย ืนแห่ง
สหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact: UNGC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน 
(United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization Conventions: ILO Conventions)  

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของเอ็กโกครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงดา้น
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของเอ็กโก บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม
ทุน นอกจากนี้ ประเด็นและเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนยังถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการควบรวมหรือการเข้าซื้อ
กิจการ การร่วมทุน หรือการลงทุนในธุรกิจใหม่ สำหรับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีนยัสำคัญที่ถูกระบุขึ้น จะมี
การกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และเยียวยา 

 การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกลุ่มผู้ถือครองสิทธิ์และกลุ่มเปราะบาง อาทิ สตรี เด็ก 
ชนพื้นเมืองในประเทศที่เอ็กโกดำเนินธุรกิจ แรงงานต่างด้าว แรงงานที่ว่าจ้างผ่านบุคคลที่สาม ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ 
และกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQI+) ที่อาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและมีโอกาสเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก สามารถจำแนกออกเป็น
ประเด็นดังต่อไปนี้  

สิทธิแรงงาน 

• ส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด โดยการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร 
รวมถึงการจ้างงานผู้พิการและสรรหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานในแต่ละสายงานอย่าง
เหมาะสม 

• สนับสนุนการจ้างงานที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและไม่เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพทางกายและทางจิต โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดูแลให้มีการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
กฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง 

• เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การเข้าร่วมสมาคมต่าง ๆ  การรวมตัวเจรจาต่อรอง และ
การรับรองการจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียม รวมถึงการเข้าถึงกลไกการรับข้อร้องเรียนและช่องทางการรับ
ข้อเสนอแนะ   

สิทธิคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ 

• ส่งเสริมคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานสากล 
รวมทั้งการกำหนดชั่วโมงการทำงาน และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
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• ป้องกันการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายของคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก โดย
การยึดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการออกสัญญาจ้างที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

• สนับสนุนการจ้างงานที่ดี รวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่พนักงาน
ของคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ 

• ส่งเสริมให้พนักงานของคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจได้รับความรู้จากการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และ
ประพฤติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 

สทิธชิมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

• มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ เอ็กโก ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด  

• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

สิทธิของลูกค้า 

• ส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้า โดยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
ลูกค้าสวมใส่เมื่อเข้ามาในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของเอ็กโก  

• เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผ่านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและระบบป้องกัน
ข้อมูลรั่วไหลที่เข้มงวด โดยยึดนโยบายความปลอดภัยด้านข้อมูลเป็นแนวปฏิบัติหลักของเอ็กโก 

ทั้งนี้ เอ็กโก ได้กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน โดย
ตัวอย่างนโยบายและการควบคุมการบริหารจัดการ อาทิ  

• นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

• นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

• นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  

• สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

• การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

• การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

• นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
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ท้ายสุด เอ็กโก มีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้ง
พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน เพื่อรวบรวมประเด็นและข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธมินุษยชน 
ซึ่งผลที่ได้จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี   

 


