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ลิดความเหลิ่�อมลิำ�าทางเพศด้วยกัาริตริวจำสอบช่องว่างค่าตอบแทนริะหว่างชายแลิะหญิิง

บริิบท 

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้า จำำากััด (มหาชน) หริือ EGCO Group (เอ็กัโกั กัริ๊�ป) คืือบริิษััท

ผลิิตไฟฟ้าเอกัชนริายแริกัของปริะเทศไทย กั่อตั�งข้�นจำากันโยบายของริัฐบาลิท่�

ต้องกัาริส่่งเส่ริิมให้ภาคืเอกัชนเข้ามาช่วยส่ริ้างพลิังงานเพื�อลิดภาริะของภาคืริัฐ 

นอกัจำากักัาริผลิิตพลิังงานท่�ทำาเป็นธุ๊ริกัิจำหลิักั เอ็กัโกั กัริ๊�ป ยังแส่วงหาโอกัาส่

ใหม่ ๆ ในกัาริลิงท๊น โดยกัาริเข้าไปถืือห๊้นในบริิษััทต่าง ๆ เพื�อส่ริ้างเส่ถื่ยริภาพ

ของธุ๊ริกัิจำ คืวบคื่่ไปกัับกัาริขยายธุ๊ริกัิจำไปยังส่าขาท่�เกั่�ยวเนื�อง เช่น ธุ๊ริกัิจำเชื�อเพลิิง

แลิะริะบบส่าธุาริณู่ปโภคื หริือธุ๊ริกัิจำด้าน Smart Energy Solution

ปัจำจำ๊บัน เอ็กัโกั กัริ๊�ป ม๊่งเน้นกัาริผลิิตนวัตกัริริมด้านพลิังงาน โดยม่เป้าหมายคืือ

กัาริดำาเนินธุ๊ริกัิจำอย่างยั�งยืน ม๊่งเน้นกัาริส่ริ้างพลิังงานส่ะอาดท่�ไม่เพ่ยงแต่คืำาน้งถื้ง

ผลิปริะกัอบกัาริเท่านั�น แต่ยังคืำาน้งถื้งกัาริริักัษัาส่ิ�งแวดลิ้อมแลิะพัฒนาส่ังคืม 

แลิะ ‘คืวามเท่าเท่ยมทางเพศ’ กั็เป็นหน้�งในปริะเด็นท่�เอ็กัโกั กัริ๊�ป ให้คืวามส่ำาคืัญ

“เริามองว่าท๊กัคืนคืือบ๊คืคืลิ คื๊ณูจำะม่เพศอะไริกั็ตามนั�น ไม่ส่ำาคืัญเท่ากัับคืวาม

ส่ามาริถืแลิะปริะส่บกัาริณู์ท่�ม่ เพริาะเมื�อคืนทำางานม่คืวามส่ามาริถื องคื์กัริกั็จำะ

ยั�งยืนไปได้เริื�อย ๆ” ดริ. วริพงษั์ ส่ินส่๊ขถืาวริ ผ่้จำัดกัาริฝ่่ายแผนงาน บริิษััท 

บทเริียนที�ได้ริับ

• คืวามเท่าเท่ยมทางเพศกัับคืวามยั�งยืนทางธุ๊ริกัิจำเกั่�ยวข้องกััน เมื�อองคื์กัริ

ไม่เลิือกัปฏิิบัติทางเพศ แต่ม๊่งเน้นพัฒนาคืวามริ่้แลิะคืวามส่ามาริถื

พนักังานอย่างเท่าเท่ยมกััน องคื์กัรินั�นกั็จำะม่คืวามยั�งยืน

• กัาริท่�ผ่้บริิหาริมองเห็นคืวามส่ำาคืัญของกัาริส่่งเส่ริิมคืวามเส่มอภาคื

ทางเพศในองคื์กัริ จำะช่วยให้พนักังานผ่กัพันกัับองคื์กัริ แลิะแส่ดง

ศักัยภาพของตัวเองออกัมาได้อย่างเต็มท่�

• กัาริปิดช่องว่างคื่าตอบแทนของพนักังานท๊กัเพศ คืือนโยบายท่�ทำาให้เห็น

ว่าองคื์กัริจำริิงจำังกัับกัาริส่่งเส่ริิมคืวามเท่าเท่ยมอย่างเป็นริ่ปธุริริม

• กัาริม่เกัณูฑ์์ช่�วัดแลิะตั�งเป้าหมายเริื�องคืวามเท่าเท่ยมทางเพศ เปิดเผย

ข้อม่ลิให้พนักังานแลิะคืนภายนอกัได้ริับริ่้ นอกัจำากัจำะได้ภาพลิักัษัณู์

ท่�ด่แลิ้ว ยังช่วยส่่งเส่ริิมให้พนักังานเห็นคืวามกั้าวหน้าเริื�องคืวาม

เส่มอภาคืในองคื์กัริอย่างเป็นริ่ปธุริริมอ่กัด้วย แลิะทำาให้พนักังานริ่้ส่้กั

ผ่กัพันกัับองคื์กัริ แส่ดงคืวามคืิดเห็นของตัวเองได้อย่างอิส่ริะ
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มองจำากัส่ายตาของคืนนอกั เอ็กัโกั กัริ๊�ปเป็นบริิษััทท่�ทำางานเกั่�ยวกัับวิศวกัริริม

ไฟฟ้า ซึ่้�งอาจำเป็นอ๊ตส่าหกัริริมท่�ส่ังคืมมองว่าด่เหมาะกัับเพศชายมากักัว่า ทว่า

หลิายปีท่�ผ่านมา เมื�อเอ็กัโกั กัริ๊�ปได้ขยับขยายเป็นบริิษััทแห่งกัาริลิงท๊น อัตริาของ

พนักังานผ่้หญิงกั็ม่มากัข้�นตามตำาแหน่งท่�เพิ�มเข้ามา อาทิ ส่ายงานพัฒนาธุ๊ริกัิจำ 

เลิขาน๊กัาริ ส่่วนคืวามปลิอดภัย อาช่วอนามัย แลิะส่ิ�งแวดลิ้อมโริงไฟฟ้า (SHE) 

บริิหาริส่ินทริัพย์ ตริวจำส่อบภายใน เป็นต้น ช่วงน่�เองท่�ทำาให้ผ่้บริิหาริในองคื์กัริ

เห็นชัดเจำนข้�นว่าคืวามส่ามาริถืไม่ได้เกั่�ยวกัับเพศอ่กัต่อไป ไม่ว่าจำะเป็นเพศอะไริ

กั็ส่ามาริถืท่�จำะเติบโตไปเป็นผ่้บริิหาริได้หากัได้ริับกัาริพัฒนาทักัษัะ แลิะม่

คื๊ณูส่มบัติท่�เหมาะส่ม

เมื�อม่คืวามเชื�อว่าท๊กัเพศเท่าเท่ยมกัันในองคื์กัริ เอ็กัโกั กัริ๊�ป จำ้งออกัแบบนโยบาย

แลิะส่ริ้างส่ภาพแวดลิ้อมท่�ส่่งเส่ริิมในปริะเด็นน่� เริิ�มตั�งแต่กัริะบวนกัาริริับส่มัคืริ

บ๊คืลิากัริ กัาริเลิื�อนตำาแหน่ง ไปจำนถื้งกัาริวิเคืริาะห์คื่าตอบแทนของพนักังานเพื�อ

ส่ำาริวจำคืวามเหลิื�อมลิำ�าทางเพศ

แนวทางกัาริปฏิิบัติ

เอ็กัโกั กัริ๊�ป ส่่งเส่ริิมแลิะขับเคืลิื�อนคืวามเส่มอภาคืทางเพศอย่างเป็นริ่ปธุริริม 

ตั�งแต่กัาริผลิักัดันให้ฝ่่ายทริัพยากัริบ๊คืคืลิปฏิิบัติต่อพนักังานท๊กัเพศอย่างเท่า

เท่ยมในกัาริริับส่มัคืริโดยพิจำาริณูาจำากัปริะส่บกัาริณู์ คืวามริ่้ ทักัษัะแลิะคืวาม

ส่ามาริถืเป็นหลิักั

นอกัจำากัน่� เอ็กัโกั กัริ๊�ปยังม่กัาริวิเคืริาะห์เริื�องคื่าตอบแทนของพนักังาน โดยกัาริ

ปริะเมินคืวามเส่มอภาคืออกัมาเป็นตัวเลิขท่�ส่ามาริถืมองเห็น แลิะช่�วัดได้ จำากั

กัริะบวนกัาริทบทวนคื่าตอบแทนของพนักังาน (Gender Pay Gap Analysis) 

ซึ่้�งพิจำาริณูาจำากัเงินเดือน ส่วัส่ดิกัาริท่�พนักังานได้ริับ แลิะกัาริตริวจำส่อบช่องว่าง

คื่าตอบแทนริะหว่างชายแลิะหญิงทั�วทั�งองคื์กัริ (Equal Pay Analysis) 

“เมื�อวิเคืริาะห์แลิ้วเริาจำะเห็นช่องว่างของริายได้ท่�ห่างกัันได้ชัดเจำนของพนักังาน

หญิงแลิะชาย ซึ่้�งในคืวามเป็นจำริิงแลิ้ว พนักังานท่�ม่อาย๊งาน แลิะปริะส่บกัาริณู์

ทำางานท่�ใกัลิ้เคื่ยงกััน ไม่คืวริม่คื่าตอบแทนท่�ต่างกัันมากันักั ดังนั�น ในกัาริ

พิจำาริณูาช่องว่างริะหว่างคื่าตอบแทนของ เอ็กัโกั กัริ๊�ป ท่�ปริับปริ๊งแลิ้วในปัจำจำ๊บัน 

จำ้งม่หลิายปัจำจำัยปริะกัอบกัาริพิจำาริณูา เช่น ปริะส่บกัาริณู์ ริะดับตำาแหน่ง ฯลิฯ 

เป็นต้น” ดริ. วริพงษั์กัลิ่าว 

“เข้าใจำว่าพนักังานไม่คืวริคื๊ยกัันเริื�องฐานเงินเดือน แต่พอถื้งจำ๊ดหน้�งเขาจำะคื๊ย

กัันเอง ยิ�งพอได้เริิ�มงานพริ้อมกััน เติบโตไปด้วยกััน กัาริท่�พวกัเขาเห็นว่าคื่า

ตอบแทนข้�นไม่เท่ากัันกั็จำะเป็นภาพลิักัษัณู์ท่�ไม่ด่ของบริิษััทได้” น่�คืือจำ๊ดเริิ�มต้นท่�

ทำาให้ทางบริิษััทต้องกัาริขยับช่องว่างคื่าตอบแทนของพนักังานต่างเพศให้ลิดลิง

เอ็กัโกั กัริ๊�ปจำ้งวางแผนเริื�อง Gender Pay Gap ในปี พ.ศ. 2564 โดยเริิ�มจำากั

กัาริเกั็บข้อม่ลิแลิะวิเคืริาะห์ข้อม่ลิย้อนหลิัง แลิะพบว่า ด้วยวัฒนธุริริมแลิะ

ลิักัษัณูะธุ๊ริกัิจำขององคื์กัริ ทำาให้คื่าตอบแทนของผ่้ชายม่มากักัว่าผ่้หญิงในบาง

ตำาแหน่ง หากัเป็นริะดับของผ่้บริิหาริริะดับต้น กั็จำะเห็นว่าคื่าตอบแทนของชาย

กัับหญิงนั�นอย่่ในริะดับเด่ยวกััน ท่�แตกัต่างกัันอย่างมากัคืือผ่้บริิหาริริะดับส่่ง 

เพริาะม่ปริิมาณูผ่้ชายกัับผ่้หญิงท่�ม่ตำาแหน่งดังกัลิ่าวไม่เท่ากัันจำ้งทำาให้เกัิดช่องว่าง

ของคื่าตอบแทนท่�แตกัต่างกััน1 

อย่างไริกั็ตาม เอ็กัโกั กัริ๊�ป ไม่ได้ปิดกัั�นเริื�องเพศส่ภาพในกัาริพิจำาริณูาเลิื�อน

ตำาแหน่ง จำากัส่ัดส่่วนของผ่้บริิหาริท่�มองเห็น จำ้งตั�งเป้าหมายในริะยะ 5 ปีว่า จำะ

เพิ�มจำำานวนส่ัดส่่วนของบ๊คืลิากัริหญิงในริะดับผ่้บริิหาริริะดับต้นเป็นริ้อยลิะ 50 

แลิะเพิ�มบ๊คืลิากัริหญิงในท๊กั ๆ ริะดับเป็นริ้อยลิะ 30 โดยจำะเปิดเผยตัวเลิขแลิะ

ข้อม่ลิดังกัลิ่าวต่อส่าธุาริณูชนอย่างส่มำ�าเส่มอ

ภายในองคื์กัริเอง เอ็กัโกั กัริ๊�ป ยังม่กัาริกัำาหนดเป้าหมายด้านคืวามหลิากัหลิาย

แลิะกัาริไม่แบ่งแยกัริะยะยาว ผ่้บริิหาริของเอ็กัโกั กัริ๊�ป ได้ม่กัาริออกัแบบ

วัฒนธุริริมแลิะส่ภาพแวดลิ้อมขององคื์กัริให้พนักังานริ่้ส่้กัว่าม่คืวามเท่าเท่ยม 

ส่ริ้างคืวามเห็นอกัเห็นใจำ ไม่แบ่งแยกัเพศ ผ่านกัิจำกัริริมส่ลิัดคืวามคืิดเชิงกั่ดกััน

ทางเพศในท่�ทำางาน ในช่วงส่ิ�นปี เอ็กัโกั กัริ๊�ปกั็จำะม่กัาริปริะช๊มปริะจำำาปีเริื�องส่ิทธุิ

มน๊ษัยชนแลิะส่่งเส่ริิมศักัยภาพส่ตริ่กัับพนักังาน เพื�อให้ท๊กัคืนตริะหนักัถื้งคื๊ณูคื่า 

คืวามส่ามาริถื แลิะกัาริมองเห็นตัวตนของพนักังานท๊กัคืนอย่างเส่มอภาคื

นอกัจำากันั�น เอ็กัโกั กัริ๊�ปยังม่ริะบบ Whistle Blowing หริือริะบบริ้องเริ่ยนด้าน

ส่ิทธุิมน๊ษัยชนแลิะเย่ยวยา เช่น กัาริคือริ์ริัปชัน กัาริคื๊กัคืามทางเพศ หริือกัาริ

เลิือกัปฏิิบัติ บริิษััทยังม่ริะบบติดตามเริื�องให้จำนจำบกัริะบวนกัาริ ตั�งคืณูกัริริมกัาริ

ส่อบส่วนอย่างจำริิงจำัง แลิะจำะไม่เปิดเผยตัวตนของพนักังานท่�แจำ้งข่าวข้�นมาเพื�อ

คื๊้มคืริองพยานแลิะผ่้ถื่กักัริะทำา

นอกัจำากัน่� เอ็กัโกั กัริ๊�ป ยังริ่วมมือกัับคื่่คื้าในกัาริส่่งเส่ริิมปริะเด็นคืวามเส่มอภาคื

แลิะส่ทิธุิมน๊ษัยชน อย่างกัาริท่�ฝ่่ายจำัดซึ่ื�อปริะกัาศว่าจำะส่นับส่น๊นคื่่คื้าท่�ส่่งเส่ริิม

เริื�องส่ิทธุิมน๊ษัยชนแลิะไม่ม่กัาริใช้แริงงานเด็กั เป็นต้น
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ไ

ความท้าทาย

TIMELINE
Before 2021

• เพิ�มจำำานวนส่ัดส่่วนของบ๊คืลิากัริหญิงในริะดับผ่้

บริิหาริริะดับต้นเป็นริ้อยลิะ 50 

• เพิ�มบ๊คืลิากัริหญิงในท๊กัริะดับเป็นริ้อยลิะ 30

(ก่ัอน พ.ศ. 2564)

• ทบทวนคื่าตอบแทนของพนักังาน (Gender Pay 

Gap Analysis) แลิะตริวจำส่อบช่องว่างคื่าตอบแทน

ริะหว่างชายแลิะหญิงทั�วทั�งองคื์กัริ (Equal Pay 

Analysis)

• ได้ริับริางวัลิชนะเลิิศ UN Women 2021 Thailand 

WEPs Awards ส่าขาคืวามโปริ่งใส่แลิะกัาริริายงาน 

(Transparency and Reporting) ในริะดับปริะเทศ 

แลิะริางวัลิริองชนะเลิิศอันดับ 2 ในส่าขาเด่ยวกััน 

ในริะดับภ่มิภาคืเอเช่ยแปซึ่ิฟิกั

คืวามท้าทายท่�เอ็กัโกั กัริ๊�ป ได้พบเจำอ แบ่งได้เป็น 3 ปริะเด็นหลิักัคืือ 

1) ส่ัดส่่วนผ่้บริิหาริหญิงในท่�ทำางานซึ่้�งน้อยกัว่าผ่้บริิหาริชาย 

2) คื่าตอบแทนท่�ไม่เท่าเท่ยมกัันริะหว่างพนักังานหญิงแลิะชาย 

3) กัาริขาดคืวามเข้าใจำในบริิบทของพนกัังานหญิงท่�ต้องด่แลิคืริอบคืริัวแลิะบ๊ตริ ซึ่้�งกั่อนหน้าน่�อาจำไม่ม่คืวามยืดหย๊่นมากัเท่าท่�คืวริ

ส่ัดส่่วนผ่้บริิหาริหญิงในท่�ทำางานซึ่้�งน้อยกัว่าผ่้บริิหาริชาย
กัำาหนดเป้าหมายเพิ�มสัดส่วนผ้้บริิหาริหญิิงให้ได้อย่างน้อยริ้อยลิะ 50 

สำาหริับผ้้บริิหาริริะดับต้น แลิะริ้อยลิะ 30 สำาหริับผ้้บริิหาริทั�งหมด  

สริ้างกัริะบวนกัาริวิเคริาะห์แลิะปิดช่องว่างทางริายได้คื่าตอบแทนท่�ไม่เท่าเท่ยมกัันริะหว่างพนักังานหญิงแลิะชาย

คืว
าม

ท
้าท

าย
 

แน
วท

าง
กัา

ริแ
กั้

ป
ัญ

ห
า

สริ้างความย่ดหย่่นแลิะสมด่ลิริะหว่างหน้าที�กัาริงานแลิะภาริะในกัาริด้แลิ

คริอบคริัวแลิะบ่ตริให้กัับพนักังาน มีสวัสดิกัาริเพ่�อผ้้หญิิงที�มีคริอบคริัวแลิะ

บ่ตริ เช่น ค่าคลิอดบ่ตริ ห้องนมแม่ที�ให้พนักังานสามาริถป๊�มนมได้ในเวลิา

งาน ตลิอดจำนงบสมทบท่นกัาริตริวจำส่ขภาพของผ้้หญิิง อาทิ กัาริตริวจำคัด

กัริองมะเริ็งเต้านม แลิะสวัสดิกัาริสำาหริับพนักังานชาย กัริณีภริริยา

ลิาคลิอด เพ่�อแบ่งเบาภาริะของคริอบคริัวในช่วงคลิอดบ่ตริ เป็นต้น

กัาริขาดคืวามเข้าใจำในบริิบทของพนักังานหญิงท่�ต้องด่แลิ

คืริอบคืริัวแลิะบ๊ตริ ซึ่้�งกั่อนหน้าน่�อาจำไม่ม่คืวามยืดหย๊่นมากั

เท่าท่�คืวริ

By 2025
(ภายใน พ.ศ. 2568)

• ส่นับส่น๊นกัาริริับส่มัคืริงานแลิะกัาริเลิื�อนตำาแหน่ง

โดยไม่กั่ดกัันทางเพศ

• ริิเริิ�มริะบบริ้องเริ่ยนแลิะเย่ยวยาด้านส่ิทธุิ

มน๊ษัยชน (Whistle Blowing)

2021
(พ.ศ. 2564)
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ผลิลิัพธ์

จำากัโคืริงกัาริ Gender Pay Gap Analysis เอ็กัโกั กัริ๊�ป ได้ม่กัาริจำัดทำาแผน

ปริับปริ๊งโคืริงส่ริ้างคื่าตอบแทนโดยริิเริิ�มมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2563 ซึ่้�งเป็นส่่วนหน้�ง

ของแผนปริับปริ๊งริะบบบริิหาริทริัพยากัริบ๊คืคืลิอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้เกัิดคืวาม

มั�นใจำว่า องคื์กัริม่กัาริดำาเนินงานอย่างเป็นธุริริมต่อพนักังานท๊กัคืนอย่างเท่าเท่ยม 

ยิ�งไปกัว่านั�น เพื�อเป็นกัาริริับริองคืวามถื่กัต้องของข้อม่ลิท่�บ่งช่�เริื�องคืวามเท่า

เท่ยมกัันของริายได้ เอ็กัโกั กัริ๊�ป ได้ให้หน่วยงานจำากัภายนอกัเข้ามาตริวจำส่อบ

แลิะริับริองคืวามถื่กัต้องของข้อม่ลิ2

จำากัผลิส่ำาริวจำในปี พ.ศ. 2560 เอ็กัโกั กัริ๊�ป ได้เปิดเผยริายได้ของพนักังานท่�ไม่ได้

อย่่ในริะดับบริิหาริว่า โดยเฉลิ่�ยแลิ้วพนักังานชายม่ริายได้ 44,651 บาท ต่อเดือน 

ในขณูะท่�พนักังานหญิงม่ริายได้ 35,826 บาท ต่อเดือน โดยม่ช่องว่างทางริายได้

ห่างกััน 8,825 บาท ในปี พ.ศ. 2563 ได้ม่กัาริลิดช่องว่างริะหว่างริายได้ ส่่งผลิให้

พนักังานชายได้ 45,943 บาท ต่อเดือน ในขณูะท่�พนักังานหญิงได้ 37,714 บาท 

ต่อเดือน ห่างกััน 8,220 บาท3  แม้จำะลิดลิงเป็นส่ัดส่่วนท่�ไม่ส่่งมากัแต่กั็ถืือเป็น

ส่ัญญาณูท่�ด่ เพื�อให้บริิษััทได้ดำาเนินโคืริงกัาริน่�ต่อไป

กัาริออกันโยบายส่่งเส่ริิมคืวามเส่มอภาคืทางเพศส่ามาริถืช่วยส่ริ้างขวัญแลิะกัำาลิัง

ใจำให้พนักังานได้เป็นอย่างด่ ทำาให้ริ่้ส่้กัผ่กัพันกัับบริิษััท กัลิ้าแส่ดงคืวามคืิดเห็น

ของตัวเอง นโยบายเหลิ่าน่�ยังทำาให้เอ็กัโกั กัริ๊�ป ม่ภาพลิักัษัณู์ท่�ด่แลิะโปริ่งใส่ใน

ส่ายตาของคืนภายในแลิะภายนอกัองคื์กัริอ่กัด้วย

“นอกัจำากัน่� กัาริริายงานแลิะเปิดเผยข้อม่ลิเริื�องน่�ต่อส่าธุาริณูะ ทำาให้คืนภายนอกั

ได้เห็นว่ากัาริท่�เริาทำาส่ิ�งน่�จำะช่วยทำาให้เริาทำาตามเป้าหมายท่�ตั�งไว้ได้ เริาเชื�อ

ว่ากัาริวิเคืริาะห์ข้อม่ลิเริื�อง Gender Pay Gap น่�จำะนำาไปส่่่คืวามเท่าเท่ยมกัันได้

จำริิง” ดริ. วริพงษั์กัลิ่าว

ในปี พ.ศ. 2564 เอ็กัโกั กัริ๊�ป ยังได้ริับริางวัลิชนะเลิิศ UN Women 2021 

Thailand WEPs Awards ภายใต้ส่าขาคืวามโปริ่งใส่แลิะกัาริริายงาน (Trans-

parency and Reporting) แลิะริางวัลิชมเชยในส่าขาส่ถืานท่�ทำางานท่�ม่คืวาม

เท่าเท่ยมทางเพศ (Gender-inclusive Workplace) มากักัว่านั�น เอ็กัโกั กัริ๊�ป

ยังได้ริับเกั่ยริติจำากั UN Women เส่นอชื�อให้เข้าชิงริางวัลิดังกัลิ่าวในริะดับ

ภ่มิภาคืเอเช่ยแปซึ่ิฟิกั แลิะได้คืว้าริางวัลิริองชนะเลิิศอันดับ 2 ภายใต้ส่าขาคืวาม

โปริ่งใส่แลิะกัาริริายงาน (Transparency and Reporting) ได้ส่ำาเริ็จำ4 

กัาริริายงานข้อม่ลิต่อส่าธุาริณูชนทำาให้เอ็กัโกั กัริ๊�ป กัลิายเป็นองคื์กัริท่�เป็นแบบ

อย่างในเริื�องกัาริส่่งเส่ริิมคืวามเท่าเท่ยมทางเพศแลิะได้ริับกัาริยอมริับทั�ง

ในปริะเทศแลิะนานาชาติ

ข้อเสนอแนะ

หากับริิษััทใดต้องกัาริเริิ�มส่่งเส่ริิมคืวามเท่าเท่ยม เอ็กัโกั กัริ๊�ป เเนะนำาว่าอาจำเริิ�ม

จำากัฝ่่ายผ่้บริิหาริท่�ต้องม่คืวามเข้าใจำเริื�องน่�เป็นอย่างด่ ริวมถื้งต้องออกัแบบ แลิะ

ปริะชาส่ัมพันธุ์นโยบายให้ท๊กัคืนในองคื์กัริได้ริับทริาบ เพริาะจำะนำาไปส่่่กัาริส่ริ้าง

วัฒนธุริริมองคื์กัริท่�เป็นผลิด่ต่อตัวพนักังาน ต่อยอดไปหากัาริปิดช่องว่างคื่า

ตอบแทนของคืนท๊กัเพศในส่ังคืมต่อไป

นอกัจำากัน่� คืวริจำะม่หลิักัเกัณูฑ์์ช่�วัดท่�ชัดเจำน โปริ่งใส่ เป็นริ่ปธุริริม แลิะเปิดเผยให้

พนักังานแลิะคืนภายนอกัได้ริับทริาบข้อม่ลิ ส่ิ�งเหลิ่าน่�จำะยิ�งส่ริ้างขวัญแลิะกัำาลิังใจำ

ให้แกั่ตัวพนักังานว่ากัำาลิังทำางานให้องคื์กัริท่�เคืาริพคืนท๊กัเพศอย่างเท่าเท่ยม

ดริ. วริพงษั์ได้เน้นยำ�าว่า “คืวามเท่าเท่ยมทางเพศกัับคืวามยั�งยืนทางธุ๊ริกัิจำ

เกั่�ยวข้องกััน เมื�อเริาไม่แบ่งแยกั เน้นท่�คืวามริ่้คืวามส่ามาริถืของพนักังาน 

มันจำะทำาให้องคื์กัริยั�งยืน” 
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บทบาทของ WEPs

กัาริลิงนามปริะกัาศเจำตนาริมณู์ส่นับส่น๊นหลิักักัาริ Women’s Empowerment Principles (WEPs) หริือหลิักักัาริเส่ริิมส่ริ้างศักัยภาพส่ตริ่ ทำาให้เอ็กัโกั กัริ๊�ป 

ได้มองเห็นกัริอบวิธุ่กัาริปฏิิบัติเริื�องคืวามเท่าเท่ยมจำนส่ามาริถืนำาไปออกัแบบนโยบายแลิะวัฒนธุริริมภายในองคื์กัริได้ ทางบริิษััทเห็นว่าองคื์กัริท่�ม่บริริยากัาศ

แห่งคืวามเท่าเท่ยมนั�นคืวริเป็นอย่างไริ โดยอ่กัหน้�งหลิักักัาริท่�เอ็กัโกั กัริ๊�ปหยิบมาใช้ ได้แกั่ หลิักักัาริท่� 2 ปฏิิบัติต่อผ่้หญิงแลิะผ่้ชายในส่ถืานท่�ทำางานอย่างเป็น

ธุริริม เคืาริพแลิะส่นับส่น๊นส่ิทธุิมน๊ษัยชนแลิะกัาริไม่เลิือกัปฏิิบัติ ซึ่้�งเห็นได้ชัดจำากักัาริตั�งเป้าหมายในกัาริเพิ�มส่ัดส่่วนผ่้บริิหาริ แลิะพนักังานหญิงในท๊กัริะดับ 

แลิะโคืริงกัาริ Gender Pay Gap ท่�พยายามลิดช่องว่างคื่าตอบแทนของท๊กัเพศ

นอกัจำากัน่� เอ็กัโกั กัริ๊�ปยังม่กัาริริายงานขอ้มล่ิในโคืริงกัาริดังกัลิ่าวส่่่ส่าธุาริณูชน พริ้อมทั�งม่กัาริริายงานคืวามยั�งยืนอ้างอิงตามกัริอบกัาริริายงานด้านคืวามยั�งยืน

ท่�เป็นมาตริฐานส่ากัลิ เช่น Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ซึ่้�งส่อดคืลิ้องกัับหลิักักัาริท่� 7 วัดผลิแลิะริายงานคืวามคืืบหน้าต่อ

ส่าธุาริณูะ เพื�อให้เกัิดคืวามเส่มอภาคืริะหว่างเพศ ช่วยให้คืนภายนอกัแลิะภายในองคื์กัริเห็นว่า บริิษััทให้คืวามส่ำาคืัญกัับกัาริส่ริ้างบริริยากัาศแลิะวัฒนธุริริม

ท่�เป็นธุริริมกัับท๊กัคืน

ENDNOTES                                                                                                                                                     

1 See https://sustainability.egco.com/th/projects/51/กัาริส่่งเส่ริิมคืวามเท่าเท่ยมทางเพศ (accessed on 5 July 2022). 

2 See https://www.egco.com/th/performance-summary-human-resources (acceesed on 5 July 2022).

3 See https://investor.egco.com/misc/ar/20210315-egco-ar2020-th.pdf (accessed on 5 July 2022).

4 See https://www.moneyandbanking.co.th/article/pr-news/un-woman-inclusive-leadership-means-better-business-21012022 (accessed on 5 July 2022). 

https://sustainability.egco.com/th/projects/51/การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
https://www.egco.com/th/performance-summary-human-resources
https://investor.egco.com/misc/ar/20210315-egco-ar2020-th.pdf
https://www.moneyandbanking.co.th/article/pr-news/un-woman-inclusive-leadership-means-better-busines


ส่นับส่น๊นกัาริเงินโดย เพื�อเป็นกัาริส่นับส่น๊นผลิิตโดย
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หลิักักัาริท่� 7
วัดผลิแลิะริายงานคืวามคืืบหน้าต่อส่าธุาริณูะ 

เพื�อให้เกัิดคืวามเส่มอภาคืทางเพศ

หลิักักัาริท่� 1
เปิดโอกัาส่ส่่่กัาริเป็นผ่้นำาริะดับส่่งขององคื์กัริให้กัับ

ท๊กัเพศอย่างเท่าเท่ยมกััน

หลิักักัาริท่� 6
ริณูริงคื์แลิะปลิ่กัฝ่ังแนวคืิดเริื�องคืวามเส่มอภาคื

ทางเพศในองคื์กัริ/ช๊มชน

หลิักักัาริท่� 2
ปฏิิบัติต่อผ่้หญิงแลิะผ่้ชายในส่ถืานท่�ทำางานอย่าง

เป็นธุริริม เคืาริพแลิะส่นับส่น๊นส่ิทธุิมน๊ษัยชน

แลิะกัาริไม่เลิือกัปฏิิบัติ

หลิักักัาริท่� 5
ส่นับส่น๊นกัาริใช้แผนพัฒนาองคื์กัริ 

เคืริือข่ายห่วงโซึ่่อ๊ปทานแลิะกัาริตลิาดท่�ช่วย

เส่ริิมส่ริ้างศักัยภาพส่ตริ่

หลิักักัาริท่� 4
ส่่งเส่ริิมกัาริศ้กัษัา กัาริฝ่ึกัอบริม แลิะกัาริพัฒนา

ศักัยภาพกัาริทำางานเพื�อส่่งเส่ริิม 

คืวามเส่มอภาคืทางเพศ

หลิักักัาริท่� 3
คื๊้มคืริองส่๊ขภาพ คืวามปลิอดภัยแลิะคืวามเป็นอย่่

ท่�ด่ของพนักังานผ่้หญิงแลิะผ่้ชายท๊กัคืน

https://www.linkedin.com/showcase/weprinciples/
https://twitter.com/unwomenasia?s=20&t=rUltyd6zu5QK4xRcQRWQcA

