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จรรยาบรรณคู่ค้า 

กลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
บทน า 
 

 ดว้ยวสิยัทศัน์ของ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก ทีมุ่่งมัน่จะป็นบรษิทัไทยชัน้น าทีด่ าเนิน

ธุรกจิพลงังานอย่างยัง่ยนื ดว้ยความใส่ใจทีจ่ะธ ารงไวซ้ึ่งสิง่แวดลอ้มและการพฒันาสงัคม ดงันัน้ เอก็โกและบรษิทัทีเ่อก็

โกมอี านาจควบคุม (กลุ่มเอก็โก) จงึมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี มุ่งสู่ความเป็นเลศิและ

พฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยนื โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชงิลบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีในทุกมิติ ซึ่งกลุ่มเอ็กโก

เล็งเห็นว่า คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทส าคญัที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเอ็กโกสามารถบรรลุ

วสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไวด้ว้ยความเชื่อและค่านิยมในการด าเนินกจิการเช่นเดยีวกบักลุ่มเอก็โก  

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกจึงน าแนวคิด 10 ประการของ UN Global Compact และ

มาตรฐานสากลอื่นๆ ได้แก่ Universal Declaration of Human Rights (UDHR), United Nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights (UNGP),  International Labor Organization Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work (ILO), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the Convention on the 

Rights of the Child, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) และ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) รวม

ไปถึงประเด็นต่างๆ ที่มนีัยส าคญัในอุตสาหกรรมพลงังานมาปรบัใช้  เพื่อพฒันาจรรยาบรรณคู่ค้าให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานอนัเป็นที่ยอมรบัตามหลกัสากล กลุ่มเอก็โกคาดหวงัว่าคู่ค้าทัง้กลุ่มที่เป็น Tier 1 และ Non-tier 1 จะด าเนิน

ธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์และความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม โดยเป็นไปตามหลกั Environment Social and Governance 

(ESG) คือ ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และมีหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดงัที่ปรากฏในจรรยาบรรณคู่ค้าฉบบันี้ 

นอกจากนี้กลุ่มเอ็กโกใคร่ขอความร่วมมอืจากคู่คา้ในการเขา้ตรวจสอบและประเมนิการท างานของคู่ค้าในประเด็นที่มี

นัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โก  
 

พนัธกิจของเอก็โก 

- มุ่งมัน่เตบิโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างยัง่ยนื 

- มคีวามเชื่อถอืไดใ้นการผลติและใหบ้รกิารดา้นพลงังาน 

- เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

 

นโยบายการด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

1. มุ่งมัน่ในการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ ครอบคลุมมติดิา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม ชุมชนและสงัคม 

2. ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม  ตลอด

กระบวนการด าเนินธุรกจิขององคก์ร 
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3. ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมทางธุรกจิและสงัคม ทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้มูลค่าและ

คุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

4. สนับสนุนการพฒันาอย่างยัง่ยนืของคู่ธุรกจิ ครอบคลุมการด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมโปร่งใส ปราศจากการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน ดแูลอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และการบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้ม 

 

จรรยาบรรณคู่ค้า จ าแนกเป็น 8 หวัข้อ ได้แก่ 

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

2. สทิธมินุษยชน แนวปฏบิตัแิละมาตรฐานดา้นแรงงาน 

3. การปฏบิตัติ่อพนักงาน 

4. อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

5. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

6. การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

7. การจดัหาและองคค์วามรูด้า้นการจดัหาอย่างยัง่ยนื 

8. รายละเอยีดส าหรบัการตดิต่อ 

 

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

1.1 จรรยาบรรณและความโปร่งใสในการด าเนินธรุกิจ 

▪ การต่อต้านการทุจริต คอรร์ปัชัน่ และการติดสินบน คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องด าเนินธุรกิจตามหลกั

จรรยาบรรณทีด่ ีต่อต้านและไม่ยอมรบัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ  รวมไปถงึการบบีบงัคบั และ

การให้สนิบน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกจิกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืองค์กรสาธารณะอื่นๆ  

รวมทัง้ต้องไม่เสนอจะให ้หรอืใหข้องขวญั ของรางวลั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนส่วนบุคคลใดๆ  ทีอ่าจ

ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างคู่คา้กบัพนักงานของกลุ่มเอก็โก คู่คา้ตอ้งรบัทราบและปฏบิตัติามนโยบาย

การต่อต้านคอรร์ปัชัน่ของกลุ่มเอก็โก ในกรณีทีพ่บเหน็เหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

หรอืการตดิสนิบน คู่คา้ตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวตามทีร่ะบุใน “ขอ้ 8. รายละเอยีดส าหรบัการตดิต่อ"  

▪ การหลอกลวงและพฤติกรรมทางจริยธรรม คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องประพฤติตามหลกัจรยิธรรมที่

ครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจของตนเอง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เคยถูกตัดสิทธิในการ

ด าเนินธุรกจิอนัมสีาเหตุมาจากการมพีฤตกิรรมในเชงิหลอกลวง 

▪ การผกูขาดและการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องรกัษามาตรฐานสูงสุดใน        

การด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์รวมไปถงึการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม การ

เสนอราคาทียุ่ตธิรรม และต่อตา้นการผกูขาดทางธุรกจิ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้หมด

ทีม่ผีลใชบ้งัคบัเกีย่วกบั   การป้องกนัการผกูขาด 

▪ ทรพัย์สินทางปัญญา การรกัษาความลบั และการรกัษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคลล คู่ค้าของ

กลุ่มเอ็กโกต้องป้องกัน เก็บรกัษา และใช้ข้อมูลอันเป็นความลับ รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนตอ้งปกป้องดแูลไม่เผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของกลุ่มเอก็โก ขอ้มลูอนั

เป็นความลบั หรอืขอ้มูลทางธุรกจิอื่นใดไปยงับุคคลอื่นๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากกลุ่มเอก็โกก่อน 
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นอกจากนี้ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องยอมรบัและปฏิบตัิตามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลและ

ขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ของกลุ่มเอก็โกดว้ย 

▪ แนวปฎิบติัด้านภาษี คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องปฏบิตัติามกฎหมายด้านภาษีของประเทศ หรอืพืน้ทีท่ี่มี

การด าเนินการธุรกจิของคู่คา้  

1.2 มาตรฐานคณุภาพ 

▪ การส่งมอบสินค้าและบริการ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งส่งมอบสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นไปตามการตกลง

ร่วมกนัภายระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่ก าหนดโดยองค์กรทีท่ าหน้าที่

ก ากบัดแูลดว้ย 

▪ มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องรกัษาพนัธกรณีในการรบัผดิชอบ

คุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีส่่งมอบใหก้บักลุ่มเอก็โก 

1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย 

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบียบทัง้ปวงที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกจิของตน 

 

2. สิทธิมนุษยชน แนวปฏบิตัแิละมาตรฐานดา้นแรงงาน 

2.1 มาตรฐานสิทธิมนุษยชน  

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องยอมรบั เคารพ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก

ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ต่อพนักงาน รวมไปถงึกลุ่มเปราะบาง เช่น ผูห้ญงิ เดก็ ชนกลุ่มน้อย 

แนงงานต่างดา้ว กลุ่มแรงงานว่าจ้างตามสญัญา และชุมชนท้องถิ่น โดยต้องปฎิบตัิต่อกลุ่มเหล่านี้ด้วย

ความเคารพในศกัดิศ์รขีองมนุษยอ์ย่างสงูสุด 

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องหลีกเลี่ยงการกระท าที่ถือเป็นการแบ่งแยก หรือเหยียดหยามบุคคล อัน

เนื่องมาจากความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ชาติพันธ์ ภาษา ศาสนา 

ประเทศที่ถือก าเนิด สญัชาต ิความพกิาร วฒันธรรม หรอืสถานะต่างๆ เป็นต้น คู่ค้าของเอ็กโกจะต้อง

ปฏบิตัติ่อบุคคลทุกๆ สถานะอย่างเท่าเทยีม 

2.2 การป้องกนัการใช้แรงงานเดก็  

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งไม่จา้งแรงงานเดก็ทีอ่ายุต ่ากว่ากฎหมายก าหนดและหลกีเลีย่งการสรรหาแรงงาน

เดก็ในกระบวนการด าเนินธุรกจิของตน 

2.3 เสรีภาพของแรงงาน สิทธิในการเลือกท างาน แรงงานบงัคบั และการค้ามนุษย ์

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องไม่จ้างแรงงานทีข่ดัต่อความสมคัรใจของแรงงานไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รวมทัง้

ตอ้งไม่กระท า เขา้ไปเกีย่วขอ้ง หรอืแสวงหาผลประโยชน์ทุกรปูแบบในการบงัคบัใชแ้รงงาน แรงงานทาส 

(Modern Slavery) หรอืการคา้มนุษย์ (Human Trafficking) และจะต้องไม่ปฏบิตัติ่อแรงงานดว้ยวธิกีาร

ทรมาน กักขงั คุกคาม ทารุณ บบีบงัคบั หรอืกระท าการอื่นใด ที่แสดงถึงการบงัคบัใช้แรงงานโดยไม่

สมคัรใจ 
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2.4 เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการต่อรอง  

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกสนับสนุนให้มชี่องทางการสื่อสารกบัพนักงานของตนที่เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ     

อกีทัง้รบัประกนัว่าพนักงานของตนมสีทิธใินการจดัตัง้ หรอืเขา้ร่วมในสมาคม สหภาพแรงงาน หรอืเขา้

เป็นคณะท างานไดอ้ย่างอสิระ และยอมรบัสทิธใินการเจรจาต่อรองตามทีก่ฎหมายรบัรองและไม่กระท า

การใดๆ อนัเป็นผลใหต้วัแทนพนักงานเหล่านี้เสยีเปรยีบในการเจรจา  

2.5 ความสอดคล้องกบันโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเอก็โก 

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องปฏิบตัิตามหลกัสทิธมินุษยชนที่สอดคล้องกบันโยบายด้านสทิธมินุษยชนของ

กลุ่มเอก็โก 

 

3. การปฏิบติัต่อพนักงาน 

3.1 สถานภาพในการท างาน ค่าจ้าง และสวสัดิการ  

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องไม่ยินยอมหรอืบงัคบัให้พนักงานของตน รวมถึงแรงงานต่างด้าวท างานเป็น

ระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และต้องให้ค่าตอบแทนตามเวลาที่ก าหนดในจ านวนที่เหมาะสม

ตามทีก่ฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจา้งก าหนดไว ้อาท ิอตัรา

ค่าจา้งขัน้ต ่า การท างานล่วงเวลา และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งต้องเพยีงพอต่อ

มาตรฐานค่าครองชพีส าหรบัพนักงานและครอบครวั 

3.2 การเลิกจ้าง 

▪ คู่คา้ของเอก็โก จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลกิจา้งพนักงาน โดยรวมไปถงึ ระยะเวลา

การแจง้การเลกิจา้ง การจ่ายค่าชดเชยและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นตน้  

3.3 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถ 

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องสนับสนุนและส่งเสรมิพนักงานและแรงงานต่างด้าวของตนให้มีโอกาสในการ

พฒันาการท างานผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อปรบัปรุงการปฏิบตังิานตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึสิ้นสุดการจา้ง

งาน  

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องให้ความเคารพต่อสทิธิของพนักงานและจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการลด

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ รวมไปถงึการคุกคาม หรอืการล่วงละเมดิทางเพศ กดขีข่่มเหง หรอืการล่วง

ละเมดิทางวาจา ทัง้นี้ กลุ่มเอก็โกคาดหวงัใหคู้่คา้ไม่บอกเลกิสญัญาจา้งต่อพนักงาน หรอืเลกิจา้งพนักงาน

อย่างไม่เป็นธรรม 

3.4 การรบัข้อร้องเรียน  

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องมีช่องทางในการรบัข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรอืรายงานการร้องทุกข์จาก

พนักงาน  และต้องมีกระบวนการสอบสวน การคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยข้อมูลและเก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็น

ความลบั รวมทัง้ตอ้งมกีารจดัการขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม 
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3.5 การส่งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพนักงาน  

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัพนักงาน ใส่ใจ และส่งเสรมิบรรยากาศในการท างานทีด่ ี

รวมทัง้สรา้งสมดุลใหช้วีติและการท างานของพนักงาน กลุ่มเอก็โกเชื่อว่าสิง่เหล่านี้เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ า

ใหพ้นักงานสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน   

4.1 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งสรา้งความปลอดภยัในการท างานทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย  

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานทัง้ต่อพนักงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง คู่คา้ต้องปฏบิตัติาม

ขัน้ตอน หรอืวธิกีารดา้นความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

ท างาน ทัง้นี้ กลุ่มเอก็โกสนับสนุนให้คู่คา้ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนา

มยัและความปลอดภยัในการท างานโดยหน่วยงานภายนอก 

4.2 การจดัให้มีสภาพแวดล้อมและอปุกรณ์ เพื่อความปลอดภยัในการท างาน  

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องสรา้งความมัน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ 

มคีวามปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และไดร้บัการตรวจสอบดแูลอย่างสม ่าเสมอ 

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งตระหนักถงึความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจากการท างานทีอ่าจ

เกิดขึน้และจดัใหม้แีนวทาง ขัน้ตอน หรอืระเบยีบปฏบิตัิในการจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานและ

อุปกรณ์ในการท างานเพื่อป้องกนัความเสีย่งนัน้ รวมถงึจดัเตรยีมอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยันัน้ๆ อย่าง

เพยีงพอและพรอ้มใชง้าน 

▪ นอกจากนี้ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกจะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลในการท างานใหก้บัพนักงาน เพื่อ

สรา้งความมัน่ใจว่ามขี ัน้ตอนและระบบทีเ่หมาะสมในการควบคุมการเกดิอุบตัเิหตุ ความไม่ปลอดภยั หรอื

ความสูญเสยีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานการรกัษา

ความปลอดภยั  

4.3 การเตรียมพร้อมตอบสนองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องจดัให้มวีธิกีารระบุเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้น และมขี ัน้ตอนในการป้องกนั 

หรอืลดความเสีย่งของเหตุฉุกเฉินเหล่านัน้ รวมไปถงึมาตรการจดัการเมื่อเกดิเหตฉุุกเฉินขึน้ โดยกลุ่มเอก็

โกสนับสนุนใหคู้่คา้ทบทวนมาตรการและวธิกีารดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ (หรอือาจท าการแกไ้ขหากมกีรณี

จ าเป็น) ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

 

5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5.1 การจดัการผลกระทบต่อความปลอดภยัของชุมชน 

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัและมาตรการการเตรยีมพรอ้มตอบสนอง 

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินไปพรอ้มกนักบัมาตรฐานดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั เพื่อป้องกนัผลกระทบ

ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิของตน 
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5.2 การให้ความเคารพต่อชุมชนโดยรอบ 

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องสรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อชุมชนและสงัคมทีต่นเขา้ไปด าเนินธุรกจิและใหค้วาม

ช่วยเหลอืต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเคารพต่อวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่นัน้ๆ  

 

5.3 การมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม 

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องสนับสนุนการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ี และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน ดว้ย

ความเตม็ใจ  

 

6. การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

6.1 การจดัการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องด าเนินธุรกิจ การผลติผลติภัณฑ์ และบรกิาร การใช้ทรพัยากร รวมไปถึงการ

ขนส่ง และการใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับด้าน

สิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ต้องมี

ใบอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิการอย่างถูกต้องรวมทัง้ต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบและเฝ้าตดิตาม

ในประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 

▪ กลุ่มเอก็โกสนับสนุนใหคู้่คา้เลอืกใชก้ารรบัรองในดา้นระบบจดัการสิง่แวดลอ้มจากหน่วยงานภายนอก  

6.2 การด าเนินธรุกิจโดยใส่ใจทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม 

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องจดัสรรทรพัยากรและด าเนินธุรกิจอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้การ

ผลิต การบรกิาร และการขนส่ง ด้วยความรบัผิดชอบและมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจในภาพรวม เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้น้อยทีสุ่ด 

▪ กลุ่มเอก็โกสนับสนุนให้คู่คา้มรีะบบการจดัการและตดิตามกระบวนการผลติสนิคา้ หรอืบรกิารทีแ่สดงให้

เหน็ถงึความมุ่งมัน่ในการลดของเสยี ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และลดการใชพ้ลงังาน 

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องควบคุมการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้หมาะสมและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

พร้อมทัง้ให้ความส าคัญเรื่องแหล่งพลังงานทดแทนและการรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

ขอบเขตของการด าเนินธุรกจิของตน 

6.3 การพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องแสวงหาโอกาสในการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมใน

การด าเนินธุรกจิของตน  

6.4 การหลีกเล่ียงการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีท่ีต้องท าลายพื้นท่ีป่า หรือพื้นท่ีคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อม  

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งแสดงความมุ่งมัน่ในการไม่ด าเนินกจิกรรมของบรษิทั รวมไปถงึกจิกรรมของคู่คา้

ของตน ในบรเิวณใกล้กบัพื้นทีม่รดกโลก และพื้นที่คุม้ครองประเภท IUCN Category I – IV รวมไปถึง

การหลกีเลีย่งด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นการไม่ท าลายพืน้ทีป่่า 
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7. การจดัหาและองคค์วามรู้ด้านการจดัหาอย่างยัง่ยืน 

7.1 การจดัหาอย่างยัง่ยืน  

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องส่งเสรมิและปฏิบตัิตามแนวคดิด้านความยัง่ยนือย่างต่อเนื่องทัง้ในการด าเนิน

ธุรกจิของตนและต่อคู่คา้ของตน (Non-tier 1 Supplier ของกลุ่มเอก็โก) กลุ่มเอก็โกสนับสนุนใหคู้่คา้ของ

กลุ่มเอ็กโกมจีรรยาบรรณคู่ค้าของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจและทิศทางในการบรหิารจดัการ

ธุรกจิอย่างยัง่ยนื  

7.2 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถ 

▪ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งจดัใหม้กีารพฒันาความรูด้า้นความยัง่ยนืแก่พนักงานและคู่คา้ของตน (Non-tier 1 

Supplier ของกลุ่มเอ็กโก) อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้พนักงานและคู่ค้าของตนปฏิบัติตาม 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการป้องกันความเสี่ยงอย่างยัง่ยืนและสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณคู่คา้ 

7.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน   

▪ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และมีหลกัการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณคู่คา้ รวมถงึการพฒันาผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 

8. รายละเอียดส าหรบัการติดต่อ 

 กรณีทีต่อ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืรายงานการละเมดิจรรยาบรรณคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก สามารถตดิต่อไดท้ี:่ 

ฝ่ายจดัซื้อและธุรการ  

โทรศพัท:์ 02-998-5030 

อเีมล:์ procurement@egco.com  

 

คู่ค้าลงนามรบัทราบและประทบัตราบริษทั (ตามข้อก าหนดในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล) 

 

ชื่อบรษิทั…………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………. 

ลายเซน็…………………………………………………………………………………………………….. 

วนัที…่……………………………………………………………………………………………………... 


