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รางวัลแห่งความสำาเร็จ

Year 2017 Contribution Award 

NWC Small Group Activities Excellent Award

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)

มอบไว้ ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2561

Nitori Holding Co., Ltd.

คุณอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ 

นำยกกิตติมศักดิ์ ปีบริหำร 2559-2560 

มอบไว้ ณ วันที่ 14 มีนำคม 2561

สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องเรือนไทย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณ  

ได้เข้ำร่วมด�ำเนินกำรเป็นองค์กรสุขภำวะ (Happy Workplace) 

ภำยใต้โครงกำร “เสริมสรำ้งกำรเป็นองค์กรสุขภำวะ 

อย่ำงยั่งยืน ของกลุ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”

มอบไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2560

สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องเรือนไทย และ  

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)  

ได้รับเกียรติบัตร สถำนประกอบกำรที่ให้กำรสนับสนุน 

ด้วยกำรจ้ำงงำนคนพิกำร ประจ�ำปี 2559 

มอบไว้ ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)  

ได้รบัโล่เกยีรตคิณุ สถำนประกอบกำรทีมี่กำรจ้ำงงำนผูส้งูอำยดุเีด่น

มอบไว้ ณ วันที่ 7 เมษำยน 2559

คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ และ  

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)  

ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ เข้ำร่วมโครงกำร OPOAI ปี 2557 

มอบไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2558

กระทรวงอุตสำหกรรม

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)  

ได้เกียรติบัตรเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มอบไว้ ณ วันที่ 20 มีนำคม 2558

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน  

กระทรวงพลังงำน

นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)  

ได้รับโล่เกียรติคุณ นำยกสมำคมฯ ปีบริหำร 2555-2556 

มอบไว้ ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557

สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องเรือนไทย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 003



สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนภำยใต้วิสัยทัศน์  “มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำด้ำนธุรกิจเฟอร์นิเจอร ์

ในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสร้ำงโอกำสในกำรเตบิโตของธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่ง” โดยคณะผูบ้รหิำรมคีวำมเชือ่ว่ำ ควำมย่ังยนืของธรุกจินัน้  

มพีืน้ฐำนมำจำกกำรด�ำเนนิงำน และกจิกำรต้องค�ำนงึถงึผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม  ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเน้นกำรสร้ำงควำมสมดลุ 

ให้เกิดขึ้นทั้งดำ้นเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมยัง่ยนืในรอบปี 2561 น้ัน บรษิัทยงัก�ำหนดกลยทุธ์ทำงธรุกจิ โดยเน้นเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงควำมสมดลุให้เกดิขึน้  

ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทมุ่งเน้นกำรผลิตและ

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภำพ กำรมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น รวมถึงกำรให้กำรสนับสนุนกิจกรรม

ต่ำง ๆ  ของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน เช่น กำรมอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยำบำลแกลง จังหวัดระยอง กำรท�ำโครงกำรน้องอิ่มท้อง 

พี่อิ่มใจ กำรสนับสนุนด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวำ่หำกทรัพยำกรบุคคลในชุมชนแข็งแกร่ง ก็จะส่งผลให้เกิดควำมยั่งยืน 

ต่อทั้งเศรษฐกิจของบริษัท และเศรษฐกิจของประเทศชำติต่อไป

บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน (Sustainability Report) แยกจำกรำยงำนประจ�ำปี (Annual Report) เนื่องจำกทำงผู้บริหำรได้เล็งเห็น

ควำมส�ำคัญในกำรสื่อสำรข้อมูลเก่ียวกับผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน เพื่อสื่อไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ทรำบถึงกลยุทธ์ นโยบำย 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนรวมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัท

สุดท้ำยนี้ ในนำมของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีส่วนได้เสีย ไม่วำ่จะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงำนบริษัท  

คู่ค้ำ คู่แข่ง ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เชื่อมั่นและไว้วำงใจ และบริษัทขอให้ค�ำมั่นว่ำจะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับกำรดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่ำงยั่งยืนควบคู ่

ไปกับสังคมที่มีคุณภำพต่อไป

  นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์

  กรรมกำรผู้จัดกำร

  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)
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เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้

รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงย่ังยนืของบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ�ำกดั 

(มหำชน) (“บริษัท”) ได้แยกรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนออกจำก

รำยงำนประจ�ำปีส�ำหรับปี 2561 นี้เป็นปีแรก ทั้งนี้กำรจัดท�ำรำยงำน

ฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่แสดงผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิัทครอบคลมุ

ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรอบปีระหว่ำงวันที่  

1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2561 รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

โดยได้พิจำรณำประเด็นส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และ

ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักกำรคัดเลือกประเด็น

1. กำรระบปุระเดน็ : พจิำรณำทีม่ำของข้อมลูเริม่ต้นจำกนโยบำยกำร

พัฒนำองค์กรอยำ่งยั่งยืน และข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้เสียจำกทั้งภำยใน

และภำยนอกองค์กร ในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ควำม

ส�ำคัญ หรือให้ควำมคำดหวัง ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้อำจเกิดผลกระทบ 

ต่อควำมยั่งยืนทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

และกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีดี่ เพือ่ระบปุระเดน็ส�ำคญัทีม่นียัต่อองค์กร

และผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีกำรประเมินและกำรให้น�้ำหนักตำมที่บริษัท

ก�ำหนด

• ภายในองค์กร : กำรประชุมผู้บริหำร ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจ

และควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน กำรรวบรวมข้อมูลจำก

ที่ประชุม รวมถึงข้อมูลที่หัวหน้ำงำนรวบรวมจำกพนักงำนที่เสนอ

แนะผ่ำนหัวหน้ำงำน มำวิเครำะห์ข้อมูลควำมคำดหวังด้ำนควำม

ยั่งยืนทั้งต่อพนักงำนและองค์กรเพื่อก�ำหนดประเด็น

• ภายนอกองค์กร : กำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร 

(Company Visit) ของนกัลงทนุ กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

กำรพบปะเยี่ยมเยือนคู่ค้ำ และลูกค้ำ รวมถึงกำรพูดคุยทั้งแบบ

เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร บริษัทได้น�ำข้อมูลเหล่ำนี้มำ

วิเครำะห์ควำมคำดหวังจำกผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก�ำหนดประเด็น

2. กำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั : เมือ่ระบปุระเดน็ทีม่นัียส�ำคญัต่อองค์กร

และผูม้ส่ีวนได้เสียแล้ว ได้น�ำประเดน็เหล่ำน้ันมำให้น�ำ้หนักคะแนนโดย

พจิำรณำครอบคลมุถงึผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีภำยในและภำยนอก

องค์กร ซึ่งบริษัทได้ก�ำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

3. ขอบเขตของรำยงำน : รำยงำนฉบบันีน้�ำเสนอข้อมลูกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนควำมยั่งยืนเฉพำะของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด 

(มหำชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2561 ครอบคลุม

ประเด็นที่ส�ำคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทแต่มิได้รวมถึงบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม ยกเว้นกำรรำยงำนประเด็นทำงด้ำนเศรษฐกิจซึ่งได ้

น�ำผลกำรด�ำเนินงำนครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย  

และบริษัทร่วมของบริษัทด้วย  

4. กำรรับรองรำยงำน : รำยงำนฉบับนี้ไม่ได้มีกำรตรวจรับรองจำก

หน่วยงำนภำยนอก แต่ได้ผ่ำนกำรรับรองโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

เม่ือวนัที ่27 กมุภำพันธ์ 2562 และบริษัทยงัไม่มีแผนทีจ่ะส่งตรวจสอบ

ไปยังหน่วยงำนภำยนอกองค์กร

5. กำรสอบถำมข้อมลู : รำยงำนฉบบัน้ีจดัท�ำข้ึนโดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือ

กำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร 

ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ เพือ่สือ่สำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจขององค์กร รวมถึงบุคคลที่มีควำมสนใจต่อข้อมูลของบริษัท  

หำกมข้ีอสงสยัหรอืข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ กรณุำตดิต่อฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)

E-mail : ir@eastcoast.co.th

โทรศัพท์ : 02-152-7301-4 ต่อ 202 หรือ 212

โทรสำร : 02-152-7305
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รู้จัก	“อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค”

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	 East Coast Furnitech Public Company Limited 

วันท่ีจดทะเบียนก่อต้ังบริษัท																												
วันที่ 12 ตุลำคม 2542 ในฐำนะบริษัทจ�ำกัด ต่อมำเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2555 บริษัทได้ด�ำเนินกำร 
จดทะเบยีนเพ่ือแปรสภำพจำกบรษิัทจ�ำกัดเป็นบรษัิทมหำชนจ�ำกดั และเปลีย่นแปลงช่ือเป็น บรษิัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107555000449

ชื่อย่อหลักทรัพย์													                              ECF

ลักษณะการประกอบธุรกิจ																	            
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว 
เพื่อใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรผลิตและจ�ำหน่ำยไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง กำรจัดจ�ำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ผ่ำนโชว์รมูสำขำ กำรให้บรกิำรตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พวีซี)ี และลงทนุในธรุกจิพลงังำนทดแทน

ทุนจดทะเบียน																					                            354,137,269.00 บำท

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว 239,851,270.50 บำท

สำานักงานใหญ่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบำ้นบึง-แกลง ต�ำบลทำงเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110  
โทรศัพท์ 038-675-181-4 โทรสำร 038-678-220

ที่ตั้งสำานักงานสาขา

สาขาที่	1					 

29/1 หมู่ 3 ถนนชงโค-ชุมชนใน ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ 038-015-171 โทรสำร 038-015-172 

โดยส�ำนักงำนแห่งนี้ใช้เป็นโรงงำนผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำแปรรูป และอบแห้ง  
และผลิตกระดำษปิดผิวส�ำหรับใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์

สาขาที่	2												 

25/28 หมู่ 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

โทรศัพท์ 02-152-7301-4 โทรสำร 02-152-7305

โดยส�ำนักงำนแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป และโกดังเก็บสินค้ำ 
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีส�ำนักงำนสำขำที่จดทะเบียน ส�ำหรับใช้เป็นโชว์รูมส�ำหรับจัดแสดง 
และจ�ำหน่ำยสินค้ำ โชว์รูม ELEGA ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  รวมทั้งสิ้น 12 สำขำ 

Home Page www.ecf-furniture.com และ www.elegathai.com

ผู้บริหารสูงสุด																																				   นำยอำรักษ์   สุขสวัสดิ์    ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
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วิสัยทัศน์	(VISION) พันธกิจ	(MISSION)

ค่านิยมองค์กร	(CORE	VALUE)

“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำด้ำนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และสร้ำงโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง”
Sustainability
กำรพัฒนำให้องค์กรเติบโตด้วยควำมยั่งยืน ได้แก่ กำรขยำยธุรกิจสู่

ธุรกิจต้นน�้ำ คือ กำรเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ เพื่อใช้

ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทำงด้ำนวัตถุดิบที่ส�ำคัญ

ให้กับกำรเป็นผู ้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท/กำรขยำยสู ่ธุรกิจ 

ด้ำนพลังงำนทดแทน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ส�ำคัญที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน กำรสร้ำงรำยได้และ 

สร้ำงผลก�ำไรอย่ำงต่อเนื่องให้กับภำพรวมของธุรกิจ เป็นต้น

Adaptation
กำรพร้อมสร้ำงกลยทุธ์แห่งกำรเปลีย่นแปลงและปรบัตวัในธรุกจิอย่ำง

ต่อเนือ่ง เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรด�ำเนนิธรุกจิให้เป็นไปด้วยควำมมัน่คง

และยั่งยืน ตั้งแต่เร่ิมต้นจำกธุรกิจกำรเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ 

มำถึงผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 

ผู้ผลิตกระดำษปิดผิว เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

Diversification
กำรกระจำยควำมเสีย่งในธรุกจิ เช่น กำรมทีัง้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย

สนิค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ กำรมีกลุม่ลกูค้ำทีห่ลำกหลำย ตัง้แต่กำร

ส่งออก ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจ�ำหน่ำยสินค้ำในระดับกลำง 

ถึงบน รำ้นค้ำส่ง ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ และยังรวมถึง

กำรขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ อำทิ ธุรกิจด้ำนพลังงำน 

ธุรกิจด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ฯลฯ เพ่ือ

กระจำยควำมเสี่ยงและไม่พึ่งพิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอยำ่งเดียว

• ท�ำงำนด้วยใจท่ีมุง่มัน่ในเป้ำหมำย

 (Be Passionate and Determined)

• ลดกระบวนกำรท�ำงำนแต่ได้ประสิทธิภำพที่มำกขึ้น

 (Do More with Less)

• แสวงหำกำรเติบโตและเรียนรู้อย่ำงไม่หยุดนิ่ง

 (Pursue Growth and Learning)

• สื่อสำรด้วยใจที่เปิดกวำ้ง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น

 (Build Open, Integrity, Honest Relationships with Communication)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 007



เป้าหมายระยะยาว

บรษิัทก�ำหนดเป้ำหมำยระยะยำว โดยจะรกัษำอตัรำกำรเจรญิเตบิโตของยอดขำย และก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนในกลุม่ธรุกจิเฟอร์นิเจอร์ให้เตบิโต

อย่ำงต่อเนือ่ง และมุง่สูก่ำรเป็นองค์กรพฒันำต่อยอดกำรลงทนุเพือ่ลดต้นทนุในธรุกจิกำรผลติเฟอร์นเิจอร์แบบครบวงจร รวมถงึกำรต้ังเป้ำหมำย

ผลตอบแทนจำกธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต�่ำกวำ่ร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดภำยในระยะ

เวลำ 3 ปี รวมถึงกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตอยำ่งต่อเนื่อง 

** บริษัทที่ยังอยู่ระหวำ่งด�ำเนินกำร และยังไม่มีรำยได้เชิงพำณิชย์ นอกจำกนี้ โครงกำรของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด ยังเหลืออีก 1 โครงกำร คือโครงกำร

ที่อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ยังไม่มีรำยได้เชิงพำณิชย์ เช่นกัน

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท	อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท วีวี เดคคอร์ จ�ากัด
ผู้จัดจ�าหน่ายกระดาษปิดผิว

99.95%

99.99%

75.00%

100.00%

99.99%

49.00%

33.37% 20.00%

57.0%

99.99%

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ากดั
ผู้ลงทนุด้านพลงังานทดแทน

**บรษิัท แพลนเนทบอร์ด จ�ากดั
ผู้ผลติไม้ MDF

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ�ากดั
ผู้ลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล

บรษัิท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน  
เอเนอร์จี จ�ากดั

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 7.5 MW 
จ.นราธวิาส

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ากดั
ธุรกจิโรงสบัไม้เพือ่ใช้เป็นวัตถดุบิ
ส�าหรับโรงไฟฟ้า จังหวัดนราธวิาส

**บรษัิท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ากดั
โรงไฟฟ้า Biomass Gasification 2 
โครงการ แบ่งออกเป็น 1 MW/

โครงการ

**บรษิัท จีอีพ ีเมยีนมาร์ จ�ากดั
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

ขนาด 220 MW ประเทศเมยีนมาร์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF หรือ บริษัท) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 

และไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรจัดจ�ำหนำ่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ

ทีบ่ริษัทเป็นผูผ้ลติ และเฟอร์นเิจอร์ไม้จรงิทีส่ั่งซือ้จำกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และให้บรกิำรตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พวีซี)ี เพือ่ใช้เป็นวตัถดิุบ

ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด นอกจำกนี้บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อด�ำเนินกำรดำ้นพลังงำนทดแทน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม ้
ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง กระดาษปิดผิว

1. ชดุโต๊ะรบัประทำนอำหำร 
(Dining Table) 

2. ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟำ 
(Living Room)

3. ชุดห้องนอน (Bedroom)

1.  ชัน้วำงของเอนกประสงค์

2. ตู้เอนกประสงค์/ตู้โชว์

3. ตู้เสื้อผ้ำ

4. โต๊ะคอมพิวเตอร์/โต๊ะ
ท�ำงำน

5. ชั้นวำงทีวี

6. ตู้ส�ำหรับใส่รองเทำ้

7. โต๊ะเครื่องแป้ง/เตียง

ไม้ยำงพำรำเป็นไม้ทีม่คีณุภำพ 
ทำงกำยภำพหลำยประกำร
ใกล้เคยีงกบัไม้สกั มลีวดลำย
ทีส่วยงำม สำมำรถน�ำมำย้อม
สีได้ เนือ้ไม้ง่ำยต่อกำรตกแต่ง  
น�ำ้หนกัเบำ ทัง้มรีำคำย่อมเยำ 
กว่ำ เม่ือเปรียบเทียบกับไม้
ที่ ใช ้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชนิด
อื่น ด้วยองค์ประกอบด้ำน
คุณสมบัติอันโดดเด่นหลำย
ประกำรเช่นนี้ ไม้ยำงพำรำ
จงึเป็นทีรู่จั้ก และนิยมใช้แพร่
หลำย ทั่วโลก ในเวลำอัน
รวดเรว็ ในชือ่ของ “ไม้สักขำว 
(White Teak )”

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระดำษปิดผิว  
ส� ำหรั บ ใช ้ ในกำรป ิ ดผิ วไ ม ้ 
ปำร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มควำม
สวยงำมและพร้อมส�ำหรับใช้
ในงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อ
เป็นกำรลดต้นทุนในกำรผลิต 
เฟอร์นเิจอร์จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด  
ซ่ึงนอกจำกกำรใช้งำนภำยใน
กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์
ของบริษัทเองแล ้ว ยังมีกำร
จ�ำหน่ำยกระดำษปิดผิวให้กับ 
บุคคลภำยนอกภำยใต ้บริษัท  
ววี-ีเดคคอร์ จ�ำกดั (VV-Decor) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ตราสินค้า รูปแบบ ช่องทางการจัดจำาหน่าย

ELEGA 

(เอลลีก้า)

ใช้ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั้งส่วนที่บริษัทเป็น 
ผู ้ผลิตเองและส่วนที่น�ำเข ้ำจำกต่ำงประเทศ และสั่งซ้ือจำก 
ในประเทศ โดยจ�ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม ELEGA

Finna House

(ฟินน่าเฮ้าส์)

ใช้ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นภำยใต้ลิขสิทธิ์ 
ลำยกำร์ตูนจำก Disney โดยจ�ำหน่ำยผ่ำนคอร์เนอร์ภำยในโชว์รูม 
ELEGA

a7

(เอ เซเว่น)

ใช้ส�ำหรับกำรจ�ำหนำ่ย เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ เมกำ โฮม (Mega 
Home)

Hasta

(ฮาสต้า)

ใช้ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ ไทวัสดุ (Thai 
Wasadu)

Costa

(คอสต้า)

ใช้ส�ำหรบักำรจ�ำหน่ำยเฟอร์นเิจอร์ให้กบักลุม่ร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำ
ปลีกรำยย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ

My Fur

(มายเฟอร์)

ใช้ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์เพ่ือส่งออกส�ำหรับประเทศ 
ในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
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ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท

โชว์รูมจำาหน่ายสินค้าของบริษัท
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ตัวอย่างสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท
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ธุรกิจพลังงานทดแทน

1.	โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล	(Biomass	Power	Plant)	
บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ�ำกัด (ECF-P) เข้ำลงทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (SAFE) 

ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 และ SAFE ได้เขำ้ลงทุนในบริษัทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟำ้พลังงำน

ชีวมวล ดังนี้

1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (PWGE)

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (SAFE-B)

SAFE ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อน�ำส่งไม้สับ (Woodchips) เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำให้กับโรงไฟฟ้ำ PWGE  

ซึ่ง SAFE-B ด�ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 

3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท บิน่ำ พูรี่ พำวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (BINA))

บริหารโครงการโดย บริษัท	ไพร์ซ	ออฟ	วู้ด	กรีน	เอนเนอร์จี	จำากัด	(PWGE)

ก�าลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์

ที่ตั้งโครงการ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 27 มิถุนำยน 2560

ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ไม้สับ (Woodchips)

SAFE ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริหารโครงการโดย บริษัท	เซฟ	เอนเนอร์จี	(แพร่)	จำากัด	(SAFE-PHRAE)

ก�าลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 โครงกำร โครงกำรละ 1 เมกะวัตต์

ที่ตั้งโครงการ โครงกำรที่ 1 อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่

โครงกำรที่ 2 อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1 สิงหำคม 2561 โครงกำรที่ 1 อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ซังข้ำวโพด,ไม้สับ

SAFE ถือหุ้นร้อยละ 49.00
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2.	โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์	(Solar	Power	Plant)	
บริษัทเข้ำลงทุนเพ่ือด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดย

เข้ำลงทุนภำยใต้บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ�ำกัด (ECF-P) ในฐำนะ

บริษัทย่อย

บริหารโครงการโดย บริษัท	พลังงานเพื่อโลกสีเขียว	(ประเทศไทย)	จำากัด	(GEP)

ก�าลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส เฟสละ 50 เมกะวัตต์ ส�ำหรับ 3 เฟสแรก  
และเฟสสุดท้ำย 70 เมกะวัตต์ 

ที่ตั้งโครงการ เมืองมินบู เขตมำเกว ประเทศสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

ECF-P ถือหุ้นร้อยละ 20.00
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ห่วงโซ่คุณค่า

 Supplier ผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในกำรผลิตให้กับบริษัท ซ่ึงบริษัทคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ ในรำคำที ่

สมเหตุสมผล เน้นกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีในระยะยำวต่อกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 บริษัทอยู่ในฐำนะผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ และไม้ปำติเคิลบอร์ด กระดำษปิดผิว โดยส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ในรำคำที่สมเหตุสมผล

 ลูกค้ำเป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันของ

ลูกค้ำและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ในรำคำที่สมเหตุสมผล

 วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำที่ได้จำกผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร และทรัพยำกรธรรมชำติ  เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับกำร

สร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนไฟฟำ้ให้กับสังคมและประเทศชำติ

 ธุรกิจพลังงำนทดแทน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนไฟฟ้ำให้กับสังคมและประเทศชำติ

1.

1.

2.

3.

4.

5.

2.
5.

4. 3.
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัท

ย่อย มุง่มัน่ท่ีจะด�ำเนินธรุกจิเพือ่กำรเตบิโตอย่ำงมัน่คง อกีทัง้ยงัค�ำนึง

ถึงกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ 

ไปกบักำรรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่รำกฐำนแห่งกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื

ของบรษิัท ทัง้นีเ้พือ่เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนและเพือ่สร้ำงควำม

เข้ำใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้จัดท�ำนโยบำยกำรพัฒนำควำม

ยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำนตำมหลักมำตรฐำนซึ่งมีรำยละเอียด

ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ	(ECONOMICS)
1. กำรด�ำเนนิธรุกจิตำมหลกัธรรมำภบิำลทีด่ ีบรษิัทด�ำเนนิธรุกจิด้วย

ควำมโปร่งใส ตำมข้อก�ำหนดทำงกำรค้ำ และยึดมั่นในควำม

ซื่อสัตย์ พร้อมทั้งสร้ำงเสริมควำมชัดเจนโปร่งใสในกำรบริหำร

องค์กรให้เป็นไปตำมหลักสำกล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม

2. กำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่มีมูลค่ำเพิ่ม เพื่อประสิทธิภำพ

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส่งเสรมิด้ำนรำยได้และควำมมัน่คงของกจิกำร

3. กำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นไปตำมหลัก

กำรบริหำรงำนด้วยควำมระมัดระวังในกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือควำม

ยั่งยืน และเพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมล้มเหลวในเวลำเดียวกัน

ด้านสังคม	(SOCIAL)
1. กำรดแูลและปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม กำรบรหิำรจดักำร

และกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรภำยในองค์กรอย่ำงเป็นธรรมและ 

เท่ำเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ อำยุ สัญชำติ 

สิทธิควำมเป็นพลเมือง ควำมนิยมทำงเพศ หรือควำมพิกำร 

แต่ประกำรใด เพือ่ให้พนกังำนทกุคนมคีณุภำพชวีติทีด่ข้ึีน เพือ่เป็น

ขวญัก�ำลงัใจในกำรท�ำงำน ส่งเสรมิให้เกดิกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ  

และเพื่อกำรขับเคลื่อนองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. กำรดูแลสุขอนำมัย และควำมปลอดภัยของพนักงำน บริษัท 

ให้ควำมส�ำคญัต่อสขุภำพและควำมปลอดภยัของพนกังำน พร้อมทัง้ 

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับ

พนักงำน คู่ค้ำ ผู้มำติดต่อ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

โดยมีเป้ำหมำยกำรลดอตัรำบำดเจบ็จำกกำรปฏบิตังิำนเป็น “ศนูย์” 

นอกจำกนีท้ำงบรษัิทยงัมกีำรจัดให้พนกังำนตรวจสขุภำพเป็นประจ�ำ 

ทุกปี เพื่อสุขภำพที่ดีของพนักงำนทุกคน

3. กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กร บริษัท 

ส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และ

ศักยภำพอยู่เสมอ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน 

ในองค์กร อีกทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำสังคมร่วมกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม	(ENVIRONMENT)
1. กำรส่งเสริมนโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงจ�ำกัดเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภำพสูงสุด และลดของเสียในกระบวนกำรผลิต บริษัท 

ส่งเสริมและด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงคุ้มค่ำในทุกข้ันตอนของกำรด�ำเนินงำนทั้งในเรื่องกำรใช้

ทรัพยำกรน�้ำ ไฟฟำ้ และลดของเสีย

2. ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นมิตร และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บรษิัทให้ควำมส�ำคญักับกำรด�ำเนนิงำนทกุขัน้ตอน เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ

ทกุกระบวนกำรของธรุกิจตัง้อยูบ่นรำกฐำนและกำรดแูลใส่ใจรกัษำ

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำรสร้ำงเสริมเพื่อทดแทนสิ่งที่ใช้ไป

กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร ได้มี

กำรก�ำหนดตัวชีว้ดัทีส่ำมำรถตดิตำมและประเมินประสทิธภิำพในกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัท ในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำน 

สิง่แวดล้อม ซึง่สิง่เหล่ำนีเ้ป็นข้อมูลทีส่�ำคญัส�ำหรับกำรก�ำหนดแนวทำง

กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีควำมมั่นใจ 

ว่ำนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจะได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำน  

และผู้บริหำรของบริษัท เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป
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กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ	
เป้ำหมำยในเชงิเศรษฐกจิทีส่�ำคญัของบรษิัท คอืกำรสร้ำงสมดลุของ 

ผลตอบแทนหรือก�ำไร ในกำรด�ำเนินงำนที่พอประมำณและต่อเนื่อง  

บนพื้นฐำนของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบในกำร

ประกอบกจิกำรด้วยควำมโปร่งใสและเปิดเผย บรหิำรควำมเสีย่งในระดับ

ทีเ่หมำะสม รวมถงึค�ำนึงถงึกำรแบ่งเป็นผลตอบแทนไปสูผู่ม้ส่ีวนได้เสยี 

ทกุกลุ่ม โดยก�ำหนดเป็นกลยุทธ์หลกัในกำรพฒันำ ดงัน้ี

• เพิม่ศกัยภำพกำรแข่งขนัด้วยสนิค้ำและบรกิำรทีม่คีณุภำพ และควำม

รบัผดิชอบ โดย “ซ้ือของด ีผลติของด ีและส่งมอบของด”ี

  บรษิัทก�ำหนดเป้ำหมำยเพือ่กำรเตบิโตทำงธรุกจิสร้ำงมลูค่ำอย่ำง

ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สร้ำงสรรค์ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทำง 

ด้ำนกำรแข่งขนั และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนกำร

• กำรขยำยธุรกิจสู่กำรลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจำกกำรผลิต 

และจ�ำหน่ำยเฟอร์นเิจอร์

  บรษิัทมแีผนกลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัองค์กร โดยกำร

ขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจอื่น โดยเน้นกำรลงทุนที่ผลตอบแทน 

คุม้ค่ำในระยะยำวแก่องค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่เพิม่รำยได้และ

เสริมควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน แต่ทั้งน้ีก่อนกำรลงทุนในธุรกิจ 

ใหม่ ๆ บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอย่ำง

รอบคอบ ทั้งยังมีกำรจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ตำม

มำตรฐำนทีก่�ำหนด

สังคม
บรษิัทค�ำนงึอยูเ่สมอว่ำ ธรุกจิน้ันจะเตบิโตได้ด้วยพืน้ฐำนของสงัคมทีด่ี 

มคีณุภำพ มคีวำมปลอดภยั กำรรับผดิชอบต่อสังคมของบรษิัทจงึไม่ได้

จ�ำกัดอยู่เฉพำะบุคลำกรภำยในเท่ำน้ัน แต่ยังค�ำนึงถึงสังคมภำยนอก 

ตลอดจนสภำพสังคมโดยรวมของประเทศ

• พฒันำ “คนเก่ง” อย่ำงรอบด้ำนเพือ่สร้ำง “คนด”ี 

  บรษิัทก�ำหนดคณุลกัษณะพืน้ฐำนทีท่กุคนในองค์กรจ�ำเป็นต้องมี 

พร้อมกบัก�ำหนดควำมสำมำรถตำมต�ำแหน่งงำนไว้อย่ำงชดัเจนเพ่ือ

เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะกำรท�ำงำนของพนักงำนตลอดจน

กำรบังคบัใช้กฎ ระเบยีบ ข้อบังคบั และกฎหมำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

อย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้สร้ำงนวตักรรมผ่ำนเทคโนโลยแีละสร้ำงสรรค์

ให้เกดิเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้เพือ่สร้ำงคนดี คนเก่ง ให้กบับริษัท 

และสังคม

• กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำน 

(Work Life Balance) 

  บรษัิทตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของพนกังำน ถ้ำพนักงำนมีควำม

สขุในกำรท�ำงำน และมคีวำมสขุในกำรใช้ชวีติส่วนตวัควบคูก่นัไป 

จะท�ำให้เกดิสขุภำวะของชวีติ ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้เกดิควำมส�ำเรจ็ 

ควำมมัน่คง และควำมก้ำวหน้ำของพนกังำน องค์กร และสงัคมร่วมกนั

• กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจจำกผูม้ส่ีวนได้เสยี

  บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม ยึดมั่นในหลัก 

ธรรมำภิบำล ให้ควำมส�ำคัญต่อผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก 

กระบวนกำร รวมถงึรับฟังควำมเห็นจำกผูมี้ส่วนได้เสยีทัง้ภำยในและ

ภำยนอกองค์กรผ่ำนเวทกีำรประชมุ และช่องทำงต่ำง ๆ เพือ่น�ำมำ

ปรบัปรงุ ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลู

กำรปฏบิตั ิ กำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรบรหิำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ อย่ำง

โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ผ่ำนรำยงำนประจ�ำปี เว็บไซต์ 

จดหมำยข่ำวชีแ้จงผลกำรด�ำเนนิงำนทกุ ๆ ไตรมำส และประจ�ำปี  

รวมถึงกำรให้ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำบนเวที 

กำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

สิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ พร้อมส่งเสริมกำรสร้ำง 

เพือ่ทดแทนทรพัยำกรทีสู่ญเสยีไป

• พืน้ท่ีสเีขยีว

  บรษิัทมุง่เน้นกำรพัฒนำเพือ่ยกระดบัควำมคดิ และกำรกระท�ำของ

พนกังำนในกำรสร้ำงผลลพัธ์ทีส่ำมำรถลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ให้น้อยทีส่ดุ โดยครอบคลมุกระบวนกำรทำงธรุกิจ เน้นกำรส่งเสรมิ

กำรพัฒนำนวตักรรมของผลติภณัฑ์ เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

และกำรส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงหน้ำงำนเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซ 

เรือนกระจกในภำพรวมขององค์กร สร้ำงเป็นควำมตระหนกัรับผดิชอบ 

ต่อสิง่แวดล้อมระดบับคุคล

• กำรรณรงค์ให้ใช้ทรพัยำกรอย่ำงรูค้ณุค่ำ 

  บรษิัทส่งเสรมิกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ ให้พนกังำนเหน็ควำม

ส�ำคัญของทรัพยำกรและใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึงส่งเสริม 

ให้เกิดกำรสร้ำงเพือ่ทดแทน อกีทัง้ยงัมกีำรตดิป้ำยรณรงค์เรือ่งกำร

ประหยัดน�ำ้ ประหยดัไฟฟ้ำตำมจดุต่ำง ๆ ภำยในบรษิัท

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคม ส่ิงแวดล้อม

016 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทด�ำเนนิธรุกิจโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมำภบิำล เคำรพสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ ทัง้ผูถ้อืหุน้ พนกังำน ผูบ้รหิำร ลกูค้ำ เจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำ  

คู่แข่งทำงกำรค้ำ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้จะได้รับกำรดูแล และกำรเสริมสรำ้งควำมร่วมมือตำมบทบำทหน้ำที่ของ

แต่ละกลุ่ม โดยบริษัทค�ำนึงถึงผลกระทบทั้งในทำงบวก ทำงลบ หรือทั้งทำงตรง และทำงอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุด

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง แนวทางการเชื่อมโยง

ผู้ถือหุ้น 1)  ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ

ทีส่งู และมัน่คงอย่ำงยัง่ยนื

2)  ผลประกอบกำรที่ดี และ

เตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง

3)  กำรบริหำรอย่ำงโปร่งใส 

และเป็นธรรม

4)  กำรบริหำรจัดกำรควำม

เสีย่งอย่ำงรอบคอบ

1) ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิพื้นฐำน 

ต่ำง ๆ  ของผูถ้อืหุน้ ได้แก่ สทิธกิำรซือ้ขำยหรอื

โอนหุ้น สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไร

ของกิจกำร สทิธใินกำรได้รบัและเข้ำถงึข้อมลู

ข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ และ

ทนัเวลำ สทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธิ

ออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือแต่งต้ังหรือ

ถอดถอนกรรมกำร แต่งต้ังผูส้อบบญัช ี และ

เร่ืองทีอ่ำจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรเพ่ิม

ทนุหรอืลดทนุ กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแก้ไข

ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ หรอืหนงัสอืบรคิณห์สนธิ 

เป็นต้น

2) ส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิ

ของผู้ถอืหุน้ ได้แก่

• จัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทรำบ

ล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุอย่ำงน้อย 14 วนั 

โดยระบวุนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำร

ประชมุ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกำรประชมุ 

ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ ตลอดจน

ข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบกำรตัดสินใจ

อย่ำงครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูล

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วนั เพือ่

เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นได้มเีวลำศกึษำข้อมลู

ประกอบกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอ

• รำยงำนสำรสนเทศส�ำคัญที่มีหรืออำจมี

ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ทัง้สำรสนเทศทีร่ำยงำนตำมรอบระยะเวลำ

บัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำม

เหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่

เกี่ยวข้องโดยไม่กระท�ำกำรใด ๆ ที่มี

ลกัษณะเป็นกำรจ�ำกดัสทิธขิองผู้ถอืหุน้ใน

กำรเข้ำถงึสำรสนเทศของบรษิัท

1) กำรจัดประชุมสำมัญ และ

วสิำมัญผูถ้อืหุน้

2) กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 

ผ่ำนระบบ SET Portal Straight 

Through ของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

ขององค์กร

3) กำรสนทนำพูดคุยตอบข้อซัก

ถำม

4) กำรจัดให้มีช่องทำงสอบถำม

ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง แนวทางการเชื่อมโยง

ผู้ถือหุ้น • เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุ

เป็นวำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทในกำร

ประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี

• เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�ำถำมทีเ่กีย่วข้องกบักำร

ประชมุเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้

• เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วย

ตนเองสำมำรถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้ำร่วมประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนนแทน

3) ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับระเบียบวำระกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้น 

ซกัถำมประเดน็ส�ำคญัต่ำง ๆ ตำมรำยละเอยีดในแต่ 

ละวำระได้

4) เมื่อกำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่

ผลกำรลงคะแนนเสียงของแต่ละวำระในกำรประชุม

สำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้นในวันท�ำกำรถัดไป และ 

จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้อง  

ครบถ้วน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วัน 

นับจำกวันที่จัดกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ

ตรวจสอบได้

5) บริษัทจะน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

ทั้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนเสียงใน

แต่ละวำระ และกำรประกำศผลกำรลงคะแนนเสียง 

เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท�ำได้ด้วย

ควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ

6) บรษิัทมกีำรจดักจิกรรมเยีย่มชมกจิกำร (Company 

Visit) กำรประชมุนกัวเิครำะห์ และเข้ำร่วมกจิกรรม

บรษิัทจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรให้กับผู้ถือหุ้น  

นกัวเิครำะห์ และนกัลงทนุ เพือ่สำมำรถตดิตำมและ

รบัทรำบข้อมูลจำกทำงบริษัทได้ โดยในรอบปี 2561 

บริษัทได้จัดกำรประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ท้ังใน 

รูปแบบกลุ่มใหญ ่ และกลุ่มย่อยไม่นอ้ยกวำ่ 3 ครัง้ 

กจิกรรมบรษิัทจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ เพือ่น�ำเสนอ

ผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี  2560 1 คร้ัง กิจกรรมเยีย่ม

ชมกิจกำร (Company Visit) 1 ครั้ง กิจกรรมงำน

สมัมนำนกัลงทนุทีจ่ดัโดยสือ่ต่ำง ๆ รวม 3 ครั้ง
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ผู้ถือหุ้น 7) บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำง

เหมำะสม และสม�่ำเสมอ และมีอัตรำกำรจ่ำย

เงินปันผลเป็นไปตำมนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล

ตำมทีบ่รษิัทได้ก�ำหนดไว้

ลูกค้า 1)  สินค ้ำบริกำรที่หลำกหลำย 

ตรงต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ  

และมคุีณภำพ

2)  ควำมสะดวกในกำรเข ้ำถึง

ผลติภัณฑ์

3)  ควำมพร้อมและควำมรวดเรว็ใน

กำรให้บรกิำรต่อลกูค้ำ

4)  รำคำสนิค้ำมคีวำมเหมำะสม

5)  กำรรักษำควำมลับของข้อมูล

ลกูค้ำ

1) ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรผลติ จ�ำหน่ำยสนิค้ำทีมี่ควำม

ปลอดภัยต่อกำรใช้งำน ค�ำนึงถึงสุขภำพของ 

ผู้ใช้งำน และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่สร้ำง

ควำมพึงพอใจสงูสดุให้กับลกูค้ำ

2) มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำสินค้ำทีเ่พิม่คณุค่ำในกำรใช้งำน

ต่อผูบ้ริโภค

3) ด�ำเนนิธรุกจิโดยยดึถอืควำมซือ่สตัย์ สจุรติ และ

เป็นธรรม และไม่กระท�ำกำรใด ๆ  ทีเ่ป็นกำรละเมิด

สิทธิของลูกค้ำ รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของ

ลูกค้ำ ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยมิชอบ และหำกบริษัทตรวจพบ

กำรกระท�ำควำมผดิในลกัษณะดงักล่ำว ผูก้ระท�ำ 

ในฐำนะพนกังำน หรอืลกูจ้ำงของบรษิัทจะต้องถกู

ด�ำเนินคดตีำมกฎหมำย

4) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจำกลูกค้ำทั้งทำงตรง

และทำงอ้อม

5) ยึดหลักกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ใน

กรณท่ีีไม่สำมำรถปฏบิติัได้ จะมกีระบวนกำรแจ้ง

ข้อมูลต่อลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ และร่วมกัน 

หำแนวทำงกำรปรบัปรงุ แก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้

เกดิควำมเสยีหำย

6) จดัให้มช่ีองทำงกำรสือ่สำร เพือ่ให้ลูกค้ำสำมำรถ

ร้องเรยีนต่อบรษิทั และค�ำร้องเรียนจำกลกูค้ำจะได้รบั 

กำรเอำใจใส่และด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้ให้กับลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม ผ่ำนช่องทำง 

กำรติดต่อสื่อสำรทั้งจำกโทรศัพท์ที่หมำยเลข 

0-2152-7301-4 โทรสำร 0-2152-7305 หรอื 

www.elegathai.com, www.ecf-furniture.co.th 

หรอืทำง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture 

ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถตอบสนอง

จดักำรข้อร้องเรยีนแก้ไขได้ส�ำเรจ็ทัง้หมด และอยู่

ระหว่ำงกำรจดัหำแนวทำงเพ่ือสร้ำงควำมพงึพอใจ 

ของลูกค้ำให้อยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้จำกเดมิ

1)  กำรมีช่องทำงให้ลูกค้ำ 

แสดงคว ำมคิ ด เ ห็ น  

ข ้ อ เสนอแนะ และ 

ข้อร้องเรยีน
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ลูกค้า  รวมถงึกำรสร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจทีดี่

ต่อกนั แลกเปลีย่นควำมรูร่้วมกนัพัฒนำและเพ่ิม

คณุค่ำให้แก่สนิค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยในประเดน็นี้  

ทำงทมีงำนด้ำนกำรตลำดของบรษิัทจะมกีำรเข้ำ

พบและร่วมประชมุกบัลกูค้ำท้ังในประเทศ และ

ต่ำงประเทศตำมตำรำงเวลำที่ได้มีกำรวำงแผน

ไว้เป็นประจ�ำทกุปี เพือ่รบัฟังปัญหำอปุสรรคใน

กำรท�ำงำนร่วมกนัในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำ หำแนวทำง 

กำรปรับปรุง และพัฒนำให้ดี ข้ึนกว่ำเดิม 

นอกจำกนี้ในทกุ ๆ ปี บรษิัทจะจัดกจิกรรมเพ่ือ

ลกูค้ำในกลุม่ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย 

(Dealer) เข้ำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัท 

ได้พัฒนำรูปแบบสินค้ำขึ้นใหม่เป็นประจ�ำทุกปี 

พร้อมกบัจดัรำยกำรส่งเสรมิกำรขำย เพือ่เป็นกำร 

พบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรพัฒนำ

สนิค้ำ ตลอดจนรบัฟังข้อเสนอแนะ และหำรอื

แนวทำงกำรแก้ปัญหำทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน 

เป็นประจ�ำทกุปี

คู่ค้าและ 
เจ้าหนี้ 
การค้า

1)  กำรท�ำกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม

2)  กำรบริหำรงำนตำมหลัก 

ธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส 

ในกำรด�ำเนินธรุกจิ

1) ปฏบิตัต่ิอคูค้่ำด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และ

ค�ำนงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นส�ำคัญ

2) คัดเลือกคู่ค้ำที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย 

ปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรผลติ มำตรฐำนควำม

ปลอดภัย และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

3) รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงกำรค้ำของคู่ค้ำ  

ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่

เกีย่วข้องโดยมชิอบ

4) สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน  

แลกเปลีย่นควำมรู้ ร่วมกนัพัฒนำและเพ่ิมคณุค่ำ

ให้แก่วตัถดุบิและสนิค้ำทีท่ำงบรษิัทมีกำรสัง่ซือ้

อย่ำงต่อเน่ือง โดยในประเด็นนี้ ทำงทีมงำน 

จดัซือ้ของบรษิัทจะมกีำรเข้ำพบและร่วมประชมุ

กับคู่ค้ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศตำม

ตำรำงเวลำที่ได้มกีำรวำงแผนไว้ เพือ่เสนอแนะ

ปัญหำ อปุสรรคในกำรท�ำงำนร่วมกนัในช่วงเวลำ

ที่ผ่ำนมำ เพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุง และ

พฒันำให้ดข้ึีนกว่ำเดมิ

1) จดัประชมุคูค้่ำเป็นประจ�ำ 

ทกุปี

2) กำรพดูคุยหำรอืเพือ่ระดม

ควำมคิดในกำรพัฒนำ

ผลติภณัฑ์อย่ำงสร้ำงสรรค์

3) กำรเยี่ยมชมกิจกำรคู่ค้ำ

เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ
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คู่ค้าและ 
เจ้าหนี้ 
การค้า

5) กำรซ้ือสนิค้ำและบรกิำรจำกคูค้่ำจะเป็นไปตำม

เงือ่นไขทำงกำรค้ำ โดยจะปฏบิตัติำมสญัญำทีท่�ำ

ร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั เพือ่สร้ำงควำมสมัพันธ์ที่

จะก่อให้เกดิประโยชน์ในระยะยำวกบัทัง้สองฝ่ำย

6) ยดึหลกักำรปฏบิตัติำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ใน

กรณทีี่ไม่สำมำรถปฏบิตัไิด้ จะมกีระบวนกำรแจ้ง

ข้อมูลต่อคู่ค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ และร่วมกันหำ

แนวทำงกำรปรบัปรงุ แก้ไข เพือ่ป้องกนัไม่ให้

เกดิควำมเสยีหำย

7) ไม่เรียกรบั หรอืยินยอมทีจ่ะรบั ทรพัย์สิน หรอื

ผลประโยชน์อื่นใดที่อยู ่นอกเหนือข้อตกลง

ทำงกำรค้ำ โดยผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหำ  

จดัซือ้ จดัจ้ำงต้องไม่รบัผลประโยชน์ไม่ว่ำทำงตรง  

หรอืทำงอ้อมจำกคูค้่ำ และต้องวำงตวัเป็นกลำง

ไม่มีควำมสมัพันธ์ใกล้ชดิจนอำจจะมผีลกระทบ

ต่อกำรตดัสนิใจ

คู่แข่งขัน
ทางการค้า

1)  ด�ำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วย

ควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปฏบิตั ิ

ตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดีและ

สจุรติ

1) กำรปฏบิตัติำมกรอบกตกิำ กำรแข่งขนัด้วยควำม

เป็นธรรม ด�ำเนนิกจิกำรด้วยควำมโปร่งใส ภำยใต้ 

กำรค้ำและกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม รวมถึง 

หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลำยคู่แข่ง

ทำงกำรค้ำ 

2) ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วย

กำรกล่ำวให้ร้ำย

3) ไม่ละเมดิทรพัย์สินทำงปัญญำ/ลขิสทิธ์ิ

4) ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งขัน

ทำงกำรค้ำด้วยวธิกีำรที่ไม่สจุริตหรอืไม่เหมำะสม

1) กำรประชุมพบปะพูดคุย 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

และควำมร่วมมือกันตำม

วำระต่ำง ๆ

เจ้าหนี้ 1) กำรจ่ำยดอกเบี้ยช�ำระคืนตำม

ก�ำหนด

2) กำรส่ือสำร และกำรเปิดเผย

ข้อมลูอย่ำงต่อเนือ่ง

1) กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้สถำบัน 

กำรเงนิตำมข้อตกลงกำรกูย้มืทีมี่อย่ำงเคร่งครัด 

2) กำรปฏบิตัต่ิอเจ้ำหนีท้กุกลุม่อย่ำงเสมอภำคและ

เป็นธรรม

3) บริหำรงำนเพ่ือให้เจ้ำหนีม่ั้นใจในฐำนะทำงกำรเงนิ  

และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ซ่ึงแสดงถึง

ควำมสำมำรถที่จะช�ำระหนี้ได้ตรงตำมก�ำหนด

เวลำ รวมถงึกำรรกัษำไว้ซ่ึงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 

ให้เป็นไปตำมเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสญัญำกำรกู้ยมื

เงนิโดยเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครดั

1) กำรเข้ำพบปะพูดคยุ

2) กำรเปิดเผยข้อมูลกำร

ด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

อย่ำงถกูต้องและตรงเวลำ
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เจ้าหนี้ 4) เปิดเผยข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะ

ทำงกำรเงนิอย่ำงถกูต้อง ตรงเวลำ

5) ในกรณทีีมี่โอกำสจะเกดิกำรผดินดัช�ำระหนีห้รือ

ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีเ่จ้ำหนีแ้ละลกูหนี้

ได้ตกลงไว้ร่วมกนั ทำงลกูหนีจ้ะรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้

รับทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกนัหำแนวทำง

แก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกดิควำมเสยีหำย 

6) มีกำรจดัประชมุเพือ่พบปะเจ้ำหนีส้ถำบนักำรเงนิ 

และจัดเข้ำเยีย่มชมกจิกำรเป็นประจ�ำทกุปี ทัง้นี้

เพ่ือรับทรำบนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจและ

แผนกำรด�ำเนนิงำนในปีต่อไป รวมถงึสร้ำงควำม

มัน่ใจในกำรด�ำเนนิธรุกจิต่อเจ้ำหนี้

พนักงาน 1) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงเป็น

ธรรม และสอดคล้องกบัสภำวะ

เศรษฐกจิ

2) กำรวำงแผนเส้นทำงอำชพีและ

ควำมก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งงำน

3) กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ

อย่ำงต่อเนือ่ง

4) กำรดแูลเรือ่งอำชวีอนำมยั

5) กำรจัดเตรียมอุปกรณ์อ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงเหมำะสม

6) ควำมมัน่คงในชวีติหลงัเกษยีณ

อำยงุำน

1) ให้ควำมส�ำคญักบัพนกังำนทกุระดบัของบรษิัท 

โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วย

ควำมเป็นธรรม 

2) ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู ้ควำม

สำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ควบคู่ไปกบักำร

มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำม

สำมำรถอย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำร

เจรญิเติบโตทำงด้ำนอำชพีกำรงำนตำมศกัยภำพ

ของแต่ละบคุคล โดยมแีนวปฏบิตัคิอื ทำงฝ่ำย

ทรัพยำกรบุคคล หรือพนักงำนท่ำนนั้น หำก

พจิำรณำเหน็ว่ำ หลกัสตูรกำรอบรม หรอืทบทวน

ควำมรูใ้ดมีควำมเหมำะสมและมคีวำมสนใจทีจ่ะ

ขอสมัครเพ่ือเข้ำรับกำรอบรม กส็ำมำรถเสนอ

เรื่องขึ้นมำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้ โดยฝ่ำย

ทรพัยำกรบคุคลจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสม 

ของหลักสตูร โดยจะพิจำรณำจำกควำมรู้ ทกัษะ

ทีส่อดคล้องกบักำรปฏบิตังิำนทีจ่ะได้รบัภำยหลงั

กำรเข้ำรบักำรอบรมเป็นส�ำคญั 

3) จัดท�ำ Succession Management ด้วยเป้ำหมำย

เพ่ือกำรรักษำไว้ซ่ึงบุคลำกรที่ดี และพัฒนำ

บุคลำกรเหล่ำนั้นให้มีควำมสำมำรถในกำร 

ปรบัตวัต่อกำรเปล่ียนแปลง รวมถึงกำรสบืทอด

ต�ำแหน่งงำนต่อไปได้

1) กำรจดัสมัมนำ กิจกรรม

พบปะสงัสรรค์ตำมโอกำส 

ต่ำง ๆ

2) กำรสนบัสนนุให้พนักงำน

ได้รับโอกำสท่ีจะพัฒนำ

ควำมรู้ควำมสำมำรถ

3) กำรจดัเตรยีมช่องทำงรบั

ฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอ

แนะ

4) แบบสอบถำมแสดงควำม

เหน็ทีม่ต่ีอบรษิัท
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พนักงาน 4) ให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลรกัษำสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำน โดยค�ำนงึถึงควำมปลอดภยัในกำร

ท�ำงำนและคณุภำพชวีติของพนกังำนเป็นส�ำคญั 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ�ำนวนกำรเกิด

อบุตัเิหตุ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกรณขีองพนกังำน

ทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในกระบวนกำรผลติ บริษัทมี

แนวทำงปฏิบตัเิพ่ือควำมปลอดภัยคอื พนกังำน

ทกุคนจะต้องสวมถงุมอื ผ้ำปิดปำก ทีปิ่ดห ูและ

รองเท้ำผ้ำใบในขณะปฏบิตังิำนตลอดเวลำ โดย

จะพิจำรณำจำกกระบวนกำรท�ำงำนที่พนักงำน

แต่ละคนรบัผดิชอบในส่วนงำนนัน้ ๆ  เป็นส�ำคญั 

เช่น หำกปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง 

พนกังำนจะต้องสวมทีปิ่ดหู เป็นต้น 

5) กำรเคำรพซึง่สทิธมินษุยชน ศกัดิศ์ร ี และสทิธ ิ

ขัน้พืน้ฐำนในกำรท�ำงำนตลอดจนไม่เปิดเผยหรอื

ส่งผ่ำนข้อมลูหรอืควำมลบัของพนกังำนต่อบคุคล

ภำยนอกหรอืหรือผูท้ี่ไม่มคีวำมเกีย่วข้อง

6) ปฏิบัติต่อพนักงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย 

ระเบยีบ ข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้องกบักำรปฏบิตังิำน

7) ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน  

ไม่เลือกปฏบิตั ิไม่กดีกันทำงเพศ สผีวิ เช้ือชำติ 

ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะอื่นใดท่ี 

ไม่ได้เกีย่วข้องโดยตรงกบักำรปฏบิติังำน

8) ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนด

ทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนและกำรพฒันำบรษิัท

9) จดัให้มีสวสัดิกำรและสิทธปิระโยชน์ทีเ่หมำะสม

แก่พนกังำน อำท ิกำรรกัษำพยำบำล กำรตรวจ

สุขภำพประจ�ำปี กำรท�ำประกันชีวิตให้กับ

พนักงำน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

โดยในส่วนของกำรตรวจสขุภำพของพนกังำนจะ

มีก�ำหนดเวลำกำรตรวจต้ังแต่เริม่เข้ำงำน และ

ระหว่ำงกำรท�ำงำนเป็นประจ�ำในแต่ละปี และ 

ในส่วนของแรงงำนต่ำงด้ำว บริษัทได้จัดให้

ส�ำนักงำนประกันสังคม จังหวัดระยองเข้ำ 

ให้ข้อมูลและควำมรู้งำนประกนัสงัคมแก่แรงงำน

ต่ำงด้ำว
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พนักงาน 10) เปิดโอกำสให้พนกังำนมช่ีองทำงในกำรตดิต่อ

สื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับกำร

ท�ำงำน ซึง่ข้อเสนอต่ำง ๆ  จะได้รบักำรพิจำรณำ

และก�ำหนดวธิกีำรแก้ไข เพ่ือให้เกดิประโยชน์

แก่ทกุฝ่ำย และสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ีในกำร

ท�ำงำนร่วมกนั

11) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับ 

ในกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม

ชุมชน  
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

1) ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ

ให้เกิดควำมเสยีหำยต่อสงัคม

2) ช่วยสนบัสนนุกจิกรรมในธรุกจิ

เพือ่สงัคม

3) ปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชน

และต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั

1) ให้ควำมส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและ

สังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม

สำธำรณประโยชน์ของชมุชน ตลอดจนพฒันำ

สภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิต

ควำมเป็นอยู ่ที่ดี ข้ึน นอกจำกนี้บริษัทยัง

ตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยกำรบริจำคเงนิ

เพื่อกำรกุศลอย่ำงสม�่ำเสมอ

2) ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดควำม 

เสียหำยต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของ

บุคคลอื่นผู้อยู่อำศัยในชุมชนและสังคม

3) ก�ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผล 

กระทบที่ จะเกิดขึ้นต ่อชุมชนและสังคม  

อันเนื่องมำจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

4) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

5) ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำร

พฒันำชมุชนและสังคมโดยรอบให้มีควำมน่ำอยู่  

หรือมีระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกเดิม

6) ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎ

ระเบียบ และนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม โดย

ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 

7) ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มี

มำตรกำรบ�ำบัด และฟื้นฟู กำรทดแทน กำร

เฝ้ำระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

1) ส�ำรวจพูดคุยเพื่อรับฟัง

ข ้อคิด เ ห็นและควำม

ต้องกำรของชุมชนและ

สงัคมเป็นประจ�ำทกุปี

2) กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำชุมชนและ

สงัคม
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ชุมชน 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

8) ปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ และ

อบรมแก่พนักงำนทุกระดับในเร่ืองกำรรักษำ 

สิง่แวดล้อม

9) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และ

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับแนวทำงปฏิบัติเพ่ือควำม 

เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมนัน้ ในกระบวนกำรผลติ

ของบรษิัท เนือ่งจำกวตัถดุบิหลกัคอื ไม้ยำงพำรำ 

และไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจำก

กระบวนกำรผลติ และวธีิกำรบรหิำรจดักำรเพ่ือ

ลดผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตของบรษิัท

โดยทีผ่่ำนมำจนถงึปัจจบุนั บรษิัทไม่เคยได้รบัข้อร้อง

เรียนหรือมีข้อพิพำทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณ 

ใกล้เคยีงกบัโรงงำนในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

หรือผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัท 

แต่อย่ำงใด
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกประเด็นสำาคัญที่มีผลต่อความยั่งยืน

บริษัทมีกำรคัดเลือกประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อควำมยั่งยืนโดยพิจำรณำจำกกลยุทธ์ในกำรบริหำรกิจกำรด้ำนควำมยั่งยืน และประเด็นที่ผู้มีส่วน 

ได้เสียให้ควำมส�ำคัญ มีกระบวนกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญจำกหน่วยงำนที่เช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้บริหำรของบริษัท ซ่ึงเป็นปีแรก 

ที่บริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลในลักษณะดังกล่ำวขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีแนวทำงที่จะพิจำรณำทบทวนประเด็นที่ส�ำคัญในทุกปี ส�ำหรับปี 2561 ได้พิจำรณำ

และวิเครำะห์ประเด็นต่ำง ๆ ที่มีควำมส�ำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ในด้ำนเศรษฐกิจ ดำ้นสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ 

Materiality Matrix โดยบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกิจกำรในกรอบของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรสร้ำงรำยได้และ 

ควำมเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมส�ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน  
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การกำากับดูแลกิจการ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรือบรรษัทภิบำล เป็นหลักก�ำหนดที่บริษัท

พึงปฏิบัติมำโดยตลอด ซ่ึงในปัจจุบันเป็นที่ทรำบกันดีว่ำหำกธุรกิจ

ต้องกำรเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน กำรด�ำเนินงำนของบริษัทและผู้ที่

เกี่ยวข้องจะต้องไม่ละเลยประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม สิ่ง

แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสีย ไม่ใช่เพือ่ผลก�ำไรทำงธรุกจิหรือประโยชน์

เฉพำะแก่บุคคลบำงกลุ่มอีกต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ำ จรรยำบรรณ

ทำงธุรกิจ จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ และนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อปฏิบัติของกรรมกำร  

ผู้บริหำร และพนักงำนในกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีกำรปรับปรุง

นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2561  

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2561 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล และเหมำะสมตำมสภำพ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ทัง้นี ้บรษิัทตระหนักถงึกำรปฏบิตัตินตำมหลกันโยบำยกำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรที่ดีตำมที่ก�ำหนดของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน บริษัท

จงึได้จดัให้มกีำรสือ่สำรนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีรวมถงึคูมื่อ

คณะกรรมกำรของบริษัทเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ วิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์ และในส่วนของคณะกรรมกำรอิสระจะมีควำมเป็นอิสระ

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท และไม่มี 

ควำมสัมพันธ์อื่นใดซึ่งอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ 

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร

พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริหำร

โดยในส่วนของกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกดิ

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และจริยธรรมในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ บริษัทก�ำหนดให้เป็นบทบำทหน้ำที่ของหัวหน้ำแผนก ผู้จัดกำร 

ผู้อ�ำนวยกำร รวมถึงหน่วยงำนตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของ

บรษิัทเป็นผูติ้ดตำมกำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่�ำหนดไว้ โดยกรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษำมำตรฐำนอันสูงสุด

ของในเร่ืองควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยยึดม่ัน ในแนวปฏิบัติที่

ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ในรอบปี 2561 ที่ผำ่นมำ บริษัทไม่มีปัญหำร้ำยแรง

จำกกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และจริยธรรมทำงธุรกิจที่ส่งผล 

กระทบต่อภำพลักษณ์ หรือกำรสร้ำงควำมเสียหำยในรูปตัวเงินต่อ

องค์กรแต่อย่ำงใด

จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน ผ่ำนช่องทำงดังนี้

 - ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์บริษัท www.ecf-furniture.com

 - กำรแจ้งผ่ำนทำง E-mail

 - กำรแจ้งผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของบริษัท

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กำาหนดกลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และงบประมาณ
พิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ อนุมัต ิ

แผนธุรกจิ รวมถงึงบประมำณ และกำรอนมุตักิำรลงทนุในโครงกำรต่ำง ๆ

โดยคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที ่11/2561 เมือ่วนัที ่31 ตลุำคม 2561 

ได้มมีติพจิำรณำทบทวนวสิยัทศัน์ พันธกจิ วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำย

ระยะยำวของบริษัท ตำมรำยละเอยีดของนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ประจ�ำปี 2561 ของบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)

ติดตามการดำาเนินงาน
ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณตรงตำมวตัถปุระสงค์กำรลงทนุในแต่ละ

โครงกำร ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนหรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

ดูแลให้ถูกต้อง	และครบถ้วน
- ควบคุมดูแลให้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตำมก�ำหนด

- จัดให้มีระบบกำรบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี

ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ

- จัดให้มีกำรท�ำงบกำรเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท

- ติดตำมดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล

- พิจำรณำ และแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงบุคคลเข้ำเป็นคณะกรรมกำร 

และ/หรือ ผู้บริหำร

- พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษัท

- พิจำรณำรำยงำนที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์ รวมถงึรำยกำรที่ได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์

ของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบ	ควบคุมให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้บริษัท บริษัทย่อย เปิดเผยและรำยงำนทำงกำรเงิน

อยำ่งถูกต้อง

- ตรวจสอบให้บริษัท บริษัทย่อย มีระบบควบคุมภำยใน (Internal 

Control)

- สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาอนุมัติ
- พิจำรณำรำยงำนที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์ รวมถงึรำยกำรที่ได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์

ของบริษัท

- พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือ 

ท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รำยงำนประจ�ำปี

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

กำาหนด	กำากับดูแล
- ก�ำหนดนโยบำยและกรอบกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ของบริษัท

- ก�ำกับดูแลเพ่ือให้กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทบรรลุเป้ำหมำย 

ส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์

พิจารณา	รายงานการประเมิน
- พิจำรณำควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ วิธี

ป้องกัน วิธีลดระดับ และติดตำมประเมินผล

- รำยงำนผลกำรก�ำกับกำรประเมินควำมเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- คดัเลือกบคุคลทีส่มควรได้รบัเสนอชือ่เป็นกรรมกำรใหม่ หรอืสรรหำ

กรรมกำรผู้จัดกำร

- จัดท�ำแผนฝึกอบรมส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

- จดัท�ำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมถงึ 

แผนกำรสืบทอดอ�ำนำจ (Succession Plan)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน

- พจิำรณำรปูแบบหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและ

กรรมกำรผู้จัดกำร

- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู ้จัดกำรและน�ำเสนอ

กรรมกำรบริษัท 

- พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรและ

กรรมกำรผู้จัดกำร

*บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในแต่ละคณะ

สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้ที่รำยงำนประจ�ำปี 2561
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รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ส�ำหรับปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มีค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน จำกคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดังนี้

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	

คณะกรรมการบริษัท
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มำรมย์ ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ กรรมกำรอิสระ

3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ กรรมกำรอิสระ

4. ดร.เอกรินทร์ วำสนำส่ง กรรมกำรอิสระ

5. นำยชำลี สุขสวัสดิ์ รองประธำนกรรมกำร

6. นำยวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมกำร

7. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำร

8. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมกำร/เลขำนุกำรบริษัท

9. นำงวรำภรณ์ สุขวสัสดิ์ กรรมกำร

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. พลเอก เทอดศักดิ์ มำรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ

3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำยชำลี สุขสวัสดิ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
1. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ ประธำนกรรมกำรสรรหำ

2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์ กรรมกำรสรรหำ

3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรสรรหำ

ประเภทคณะกรรมการ รายคณะ รายบุคคล

1. คณะกรรมกำรบริษัท 95.69 98.06

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 100 99.17

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 100 96.88

4. คณะกรรมกำรสรรหำ 100 95.83

5. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 95.83 100.00
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หัวข้อการพิจารณาประเมินผล ผลการประเมิน	(ร้อยละ)

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ 82.86

ทักษะ/ประสบการณ์ 76.36

ความสามารถด้านพฤติกรรม 91.11

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. นำยชำลี  สุขสวัสดิ์ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

บรษิัทมนีโยบำยในกำรก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรโดยกำรใช้เครือ่งมอื ตำรำงกำรพิจำรณำองค์ประกอบควำมรู ้ควำมสำมำรถของ

กรรมกำร (Board Competency Matrix) ซึง่จะแบ่งหวัข้อหลกัที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำออกเป็น 3 หัวข้อหลกั ได้แก่ ควำมรู้เกีย่วกบัอตุสำหกรรม 

และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทักษะ และประสบกำรณ์ ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนบัญชี กำรเงิน  

กฎหมำย ฯลฯ รวมถึงควำมสำมำรถด้ำนพฤติกรรม อำทิ กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรประสำนงำน ควำมกล้ำได้กล้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งหำกพิจำรณำจำก

ตำรำงดังกล่ำวแล้ว องค์ประกอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เมื่อน�ำมำพิจำรณำต่อภำพรวมของคณะกรรมกำรแล้วมีควำมครอบคลุมในทุก ๆ 

หัวข้อ คณะกรรมกำรสรรหำก็จะพิจำรณำว่ำ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสม และครอบคลุมควำมรู้ ประสบกำรณ์  

ควำมสำมำรถ และทกัษะ ครบถ้วนเพยีงพอ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสทิธิภำพในกำรด�ำเนนิงำนในส่วนของคณะกรรมกำรบรษัิทแล้ว

ผลการพิจารณาองค์ประกอบความรู้ความสามารถของกรรมการ	(Board	Competency	Matrix)

030 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับ
ดแูลกจิการ ส�าหรบัปี 2561 จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ และจรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
รวมถึงนโยบายการป้องกันและก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่ง 
เป ิดเผยไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com  
หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนีย้งัมนีโยบายอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระท�าการใด ๆ ที่จะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีกำรตรวจสอบกำรใช้งำนระบบ

โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ  ในกำรท�ำงำนของพนักงำนเพือ่ป้องกนั

กำรใช้ซอฟต์แวร์ทีล่ะเมดิลขิสทิธิห์รอืที่ไม่เกีย่วข้องกบักำรท�ำงำน 

เป็นต้น 

2. เน่ืองจำกในทกุ ๆ  ปี บรษิัท จะต้องมกีำรออกแบบและพฒันำสนิค้ำ  

เพ่ือน�ำเสนอต่อลูกค้ำโดยเกิดข้ึนเป็นประจ�ำ บริษัทให้หลักกำร 

ต่อฝ่ำยออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์ (Research and development)  

โดยยดึหลกักำรทีจ่ะไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ ไม่ลอกเลยีน 

หรือน�ำทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นมำใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต

3. กำรน�ำผลงำนหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภำยนอก ที่ได้รบัมำ 

หรือที่จะน�ำมำใช้ภำยในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำ  

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

4. ปฏิบตัตินให้เป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิทำงปัญญำ

และลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับเครื่องหมำยกำรค้ำ กฎหมำย

เกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมำยอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำน 

ในด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

จดหมำยส่งถึง 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ หรือ

นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ 

ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกำ

จังหวัดปทุมธำนี 12150

E-mail ส่งถงึส�ำนกังำนเลขำนกุำรบรษัิท : cg@eastcoast.co.th 

หรือ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้แจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่พบเห็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน	์
(Conflict	of	Interest)

บริษัทมีนโยบำยที่ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ 

โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท 

แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำง

ปฏิบัติ ดังนี้

1. ด�ำเนนิกำรกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

อย่ำงรอบคอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนกำร 

ที่โปร่งใสในกำรอนุมัติเข้ำท�ำรำยกำร โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทเป็นส�ำคัญ กรรมกำรบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงเพื่ออนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีควำม 

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และเปิดเผย

ข้อมลูอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน 

ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ท�ำ

รำยกำรนั้นเสมือนกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกที่มีข้อตกลง

ทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ำกับคู่สัญญำ

ทัว่ไป ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรเป็น

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วน 

ในกำรพิจำรณำอนุมัติ นอกจำกนี้จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์

กำรเปิดเผยข้อมลูตำมทีห่น่วยงำนท่ีเกีย่วข้องได้ก�ำหนดข้อปฏบิติัเอำไว้
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3. ต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ

กับบริษัท ได้แก่ กำรท�ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือได้รับ

ประโยชน์น้อยกว่ำทีค่วรจะเป็น หรอืเป็นกำรแบ่งผลประโยชน์จำก

บริษัท

4. ห้ำมไม่ให้กระท�ำกำรใด ๆ  อนัเป็นกำรแข่งขันกบักจิกำรของบรษิัท

หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท 

5. ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบรษิัท รวมถงึ 

คูส่มรสและบตุรของบคุคลดงักล่ำว แสวงหำผลประโยชน์ในกจิกำร

ส่วนตัวกับบริษัท เช่น กระท�ำกำรใด ๆ เพื่อขำยสินค้ำและบริกำร

ให้กบับรษิัท หำกมกีำรกระท�ำน้ัน ๆ  ต้องท�ำเอกสำรชีแ้จงและเปิดเผย 

ข้อมูลให้บริษัททรำบในทุกกรณี

6. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

ของตนเองและบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด

7. คณะกรรมกำรบรษิัท จะก�ำกบัดแูลให้บรษิัท และบรษิัทย่อยปฏบิตัิ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ 

ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ส�ำนักงำน ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน นอกจำกนี้ 

บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย	และพนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรอืให้เบาะแส
เก่ียวกับการทุจรติ	การถกูละเมิดสิทธ	ิหรอืการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	
และจรรยาบรรณ	
(Whistleblowing	Policy)

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ 
ติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นการกระท�าการทุจริต การถูก
ละเมิดสิทธิ หรือเรื่องที่อาจเป็นปัญหา ต่อคณะกรรมการบริษัท
สามารถด�าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

 ภำยหลังจำกที่บริษัท ได้รับแจ้งข้อมูลกำรกระท�ำกำรทุจริต 

กำรถูกละเมิดสิทธิ หรือเร่ืองที่อำจเป็นปัญหำแล้ว บริษัท 

มีกระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1) รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง 

 เมื่อได้รับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ แล้วทำงบริษัทจะ

ด�ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำกำรทุจริต 

กำรถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องที่อำจเป็นปัญหำ โดยจะด�ำเนิน

กำรจัดตั้งคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะพิจำรณำจำก

ผู ้ที่ เกี่ยวข้อง อำทิ ผู ้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำงำนสูงสุดใน 

หน่วยงำนที่ได้รับกำรร้องเรียน และผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร

บุคคล และ/หรือบุคคลอื่นที่พิจำรณำเห็นสมควร โดยทีม 

คณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเทจ็จรงิจะเริม่ด�ำเนนิกำรรวบรวมข้อมลู  

หลกัฐำนและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิในรำยละเอยีด

2) หาข้อสรุปมาตรการด�าเนินการ

 ทำงคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงจะหำข้อสรุปเกี่ยวกับ

มำตรกำรด�ำเนนิกำร เพือ่บรรเทำควำมเสยีหำยให้กบัผูท้ี่ได้รบั

ผลกระทบ 

3) รายงานผล

 ส�ำนกัเลขำนกุำรบรษิัทมหีน้ำทีร่ำยงำนผลให้ผูร้้องเรียนรบัทรำบ  

ทัง้นี ้ในกรณทีีเ่ป็นเร่ืองส�ำคญัจะต้องรำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร  

และ/หรือผู้บริหำรในระดับสูงสุดของหน่วยงำนที่ได้รับข้อร้อง

เรียนนั้นด้วย (ในกรณีที่ผู ้บริหำรระดับสูงสุดของหน่วยงำน 

1) จดหมำยส่งถึง 

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ หรือ

 นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์

 กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ 

 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท

 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน)

 เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกำ

 จังหวัดปทุมธำนี 12150

2) E-mail ส่งถงึส�ำนกัเลขำนกุำรบริษัท : cg@eastcoast.co.th 

หรอื ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล : hrrayong@eastcoast.co.th  

3) เว็บไซต์บริษัท หัวข้อ “ช่องทำงกำรร้องเรียน”
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ไม่ได้เข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง) ซึ่งจะ 

ขึน้อยูก่บัระดบัควำมส�ำคญั และควำมร้ำยแรงของเร่ืองที่ได้รับ

กำรร้องเรียน

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการ
ทุจริต	การถูกละเมิดสิทธิ	หรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	และจรรยา
บรรณ

ภำยหลงัจำกทีบ่รษิัท ได้รับแจ้งข้อมลูกำรกระท�ำผดิและกำรทจุริตแล้ว 

บริษัทมีกระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1) รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง 

 เม่ือได้รบัข้อร้องเรยีนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  แล้วทำงบรษิัทจะด�ำเนนิ

กำรรวบรวมข้อเท็จจริง โดยจะด�ำเนินกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนตรวจ

สอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตซ่ึงจะพิจำรณำจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ  

ผูบ้งัคบับญัชำ/หัวหน้ำงำนสงูสดุในหน่วยงำนที่ได้รับกำรร้องเรียน 

และผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นที่พิจำรณำ

เห็นสมควร โดยทีมคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจะ

เริ่มด�ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล หลักฐำนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในรำยละเอียด

2) หาข้อสรุปมาตรการด�าเนินการ

 ทำงคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเทจ็จรงิกำรทจุรติจะหำข้อสรปุเกีย่วกบั 

มำตรกำรด�ำเนินกำร เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้กับผู้ที่ได้รับ 

ผลกระทบ โดยจะไม่ด�ำเนนิกำรลงโทษใด ๆ  กบัพนกังำนที่ให้ข้อมูล

ด้วยเจตนำสุจริต

3) รายงานผล

 ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนผลให้พนักงำนทรำบ หำก

พนักงำนผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องส�ำคัญ

จะต้องรำยงำนต่อกรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือผู้บริหำรในระดับ

สงูสดุของหน่วยงำนที่ได้รบัข้อร้องเรยีนน้ันด้วย (ในกรณทีีผู่บ้รหิำร

ระดับสูงสุดของหน่วยงำนไม่ได้เข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริงกำรทจุริต) ซึง่จะข้ึนอยูก่บัระดับควำมส�ำคญั และควำม

ร้ำยแรงของเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน

การดูแลและปกป้องพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียน
หำกบคุคลใดในบรษิัทมีพฤตกิรรมทีก่ลัน่แกล้ง ข่มขู่ เลอืกปฏบิตั ิหรอื

ลงโทษทำงวินัยด้วยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม หรือไม่ยุติธรรม ซึ่งเกี่ยว

เนือ่งมำจำกกำรร้องเรยีนของผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน รวมถงึบคุคลอืน่ ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจำกเร่ืองร้องเรียน

นั้น ๆ จะถือว่ำบุคคลนั้นกระท�ำผิดวินัย และต้องรับผิดชดใช้ควำม 

เสียหำยต่อบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท�ำดังกล่ำว 

หรืออำจมีควำมผิดในทำงกฎหมำยต่อไปด้วย

ในปี 2561 ที่ผำ่นมำ บริษัทได้ด�ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำร

ทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต

คอร์รัปชันแล้วพบว่ำ ไม่พบควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต ที่จะจัดเป็น 

ควำมเสีย่งทีมี่สำระส�ำคญัต่อกจิกำร และบรษิัทได้มีกำรก�ำหนดแนวปฏบิตั ิ

ในระบบกำรควบคุมภำยในตำ่ง ๆ ทั้งในระบบสำรสนเทศ ระบบกำร

จดัท�ำเอกสำรทีมี่กำรตรวจสอบ check and balance รวมถงึกระบวนกำร 

ท�ำงำนเพือ่ให้เกดิกำรก�ำกบัดแูลและควบคมุเพ่ือป้องกนัแล้ว นอกจำกนี ้

ยงัได้มกีำรตดิตำมควำมเสีย่งทีเ่คยมกีำรทจุริตหรือวเิครำะห์ควำมเสีย่ง 

ทีม่แีนวโน้มของกำรทุจรติและมกีำรประเมนิผลแล้วพบว่ำยงัมกีำรดูแล

ควบคมุภำยในอย่ำงเพียงพอ และในรอบปีทีผ่่ำนมำ ยงัไม่พบว่ำ มข้ีอมูล 

ร้องเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรคอร์รปัชนั พฤตกิรรมทีผิ่ดกฎหมำย รวม

ทัง้กำรทจุรติผดิจรรยำบรรณที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญเกิดข้ึน

ภำยในองค์กรแต่อย่ำงใด 

โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

กำรทุจริต กำรถูกละเมิดสิทธิ หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  

กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยำบรรณ หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับ

ชื่อเสียงของบริษัทในทำงลบ อันเนื่องมำจำกกำรบริหำรงำนของ 

คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมกำรหรือ 

ผูบ้รหิำรลำออกจำกเหตผุลของกำรไม่มนีโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ที่ดี หรือระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ตลอดจน

ไม่มีข้อพิพำททำงด้ำนกฎหมำยทั้งในเรื่องแรงงำน และที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรด�ำเนินธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ำยแต่อย่ำงใด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 033



กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. บริษัทด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มี

ส่วนได้เสีย

2. ก�ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท�ำแผน

งำนประจ�ำปี

3. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีในกำรรับผิดชอบ ระบุและ

ประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้ง

ก�ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสม เพือ่จดักำรควำมเส่ียงทีอ่ำจจะเกดิข้ึน

4. ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งหมด ต้องได้รับกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

4.1 ระบคุวำมเส่ียงอย่ำงทนัเวลำ เช่น ประเภท ระดบัควำมส�ำคญั 

แนวทำงกำรแก้ไข ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

4.2 ประเมนิโอกำสของกำรเกดิควำมเสีย่งและผลกระทบหำกเกดิ

เหตุกำรณ์ดังกล่ำว

4.3 จัดกำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรบริหำร

ควำมเสีย่ง โดยค�ำนงึถงึค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้องและผลประโยชน์

ที่จะได้รับ

4.4 ตดิตำม ดแูล ประเมนิผล เพือ่ให้มัน่ใจว่ำควำมเสีย่งของบริษัท 

ได้รับกำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม

5. ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของ

บริษัทในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งมีระดับสูงและสูงมำกทั้งหมด ต้อง

รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัททรำบ

กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
คอร์รัปชัน
บริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อ

ให้ภำยในองค์กรสำมำรถระบุ ประเมิน และป้องกันควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรทจุริตทีอ่ำจเกดิขึน้ได้ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุรติ

ได้ถกูด�ำเนนิกำรและจัดกำรอย่ำงทนัท่วงท ีโดยผูบ้รหิำรของทกุหน่วย

งำนภำยในบรษิัท มหีน้ำทีต้่องให้ควำมร่วมมอืในกำรให้ข้อมลูควำมเสีย่ง 

ด้ำนกำรทุจริตที่อำจเกิดข้ึนในหน่วยงำนของตน โดยมีรำยละเอียด 

ของกระบวนกำร ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง โดยหัวหน้ำหน่วยงำนแต่ละหน่วยงำน ทั้งของ 

บริษัท และบริษัทย่อย ท�ำกำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตที่อำจ

เกิดขึ้น 

2. การประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ประเมินท�ำกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยง จึงมี

กำรประเมนิควำมเสีย่งที่ได้ว่ำมผีลกระทบต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงค์  

หรือมีผลต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นอย่ำงไร โดยพิจำรณำระดับ

ของโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง และระดับผลกระทบทีอ่ำจจะเกิดขึน้ 

จำกควำมเสี่ยง

3. การจัดการความเสีย่ง โดยก�ำหนดกลยทุธ์หรอืกจิกรรมเพ่ือจดักำร

ควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบัระดับควำมเสีย่งทีย่อมรับได้ของบรษิัท

ซ่ึงท�ำกำรประเมินว่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่  

สำมำรถช่วยลดโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบ 

ที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงได้หรือไม่ 

เมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทจะด�าเนินการจัดตั้งคณะท�างาน 

สอบสวนข้อเท็จจริง

รวบรวมข้อเท็จจริง รายงานผล

หาข้อสรุปมาตรการ 
ด�าเนินการ

คณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตร 

การด�าเนินการ

ส�านักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ 

รายงานผลให้พนักงาน 

หรือผู้ร้องเรียนทราบ
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4. กิจกรรมควบคมุ คอืกำรน�ำนโยบำยหรอืวธิปีฏิบตัไิปใช้ด�ำเนนิกำร

ควบคุม เช่น กำรอนุมัติ กำรสอบทำน กำรกระทบยอด กำรแบ่ง

แยกหน้ำที่ กำรวำงแผนเพื่อเข้ำท�ำกำรตรวจสอบระบบกำรท�ำงำน

โดยไม่มีแจ้งล่วงหน้ำ (Surprise Check) กำรปรับเปลี่ยนต�ำแหน่ง

งำนตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด (Job Rotation) เพื่อให้มั่นใจว่ำ กำร

จัดกำรควำมเสี่ยงได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ

5. การติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อติดตำมและปรับปรุง

กจิกรรมกำรจัดกำรควำมเสีย่งต่ำง ๆ  ให้มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง  

โดยมกีำรรวบรวมและน�ำเสนอข้อมลูควำมเสีย่งด้ำนทุจรติ ต่อคณะ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ประเมนิ วเิครำะห์ควำมเสีย่ง จดัล�ำดบัควำมเสีย่ง ก�ำหนดแนวทำง

และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริต เพื่อให้ควำม

เสีย่งอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ภำยใต้ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยทีเ่หมำะสม 

รวมถึงรำยงำนผลกำรประเมนิควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำรับทรำบ

6. การสือ่สาร จัดให้มกีำรสือ่สำรกำรจัดกำรควำมเสีย่งตำมควำมเหน็

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท และแจ้ง

ให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทรำบ อำทิ ฝ่ำยงำนตรวจสอบระบบควบคุม

ภำยใน ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน เป็นต้น เพื่อด�ำเนินกำรจัดท�ำคู่มือ

กำรปฏิบัติงำนและสื่อสำรถึงทุกคนในฝ่ำยให้รับทรำบและปฏิบัติ

โดยทั่วกัน 

7. การติดตามผล บริษัทก�ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันโดย 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท 

จะต้องน�ำไปติดตำมผลกำรปฏบิติัตำมคู่มือกำรปฏบิติังำนเป็นประจ�ำ 

ทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การรายงาน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรปฏิบัติ

ตำมคูม่อืกำรปฏบิตังิำนให้คณะกรรมกำรบรษิัท รบัทรำบเป็นประจ�ำ 

ทุกปี

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย หรือ 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในเร่ืองทีเ่กีย่วกบักำรทจุริตคอร์รัปชนั ทีอ่ยูร่ะหว่ำง

ถูกตรวจสอบ ด�ำเนินคดี หรือพิพำกษำตัดสินแต่อย่ำงใด

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

- คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป

- เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง

- ผู้ตรวจสอบภายใน

การก�ากับดูแล

การติดตามตรวจสอบ

การด�าเนินงาน
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ส�ำหรับแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลและควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนั

และตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติคอร์รปัชนันัน้ ทำงผูบ้รหิำรบริษัท 

จะเป็นผู้ก�ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำแก่ 

ผู้บริหำรส�ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต รวมทั้งเป็น 

ผูร้วบรวมผลกำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริต เพือ่จดัท�ำเอกสำร

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวทำงกำร

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น โดยจะท�ำหน้ำที่ติดตำม 

กำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำรจดักำรควำมเสีย่งดังกล่ำว เพ่ือน�ำเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อไป รวมถึงมีหน้ำที่ประเมินควำม

เพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในที่เกิดขึ้น

ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ควำมเสีย่งดงักล่ำว มหีน้ำทีต้่องจดัหำมำตรกำรควบคมุภำยในเพ่ิมเติม 

เพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การต่อต้านการทุจิตคอร์รัปชัน

ค�านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กำรทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบัติหรือ

ละเว้นกำรปฏิบัติงำนตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ รวมถึงกำรติดสินบนไม่ว่ำ 

จะอยู่ในรปูแบบใด ๆ  โดยกำรเสนอให้ สญัญำ มอบให้ ให้ค�ำมัน่ เรยีกร้อง  

หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจ้ำ

หน้ำทีข่องรัฐ หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนของเอกชน หรอืผูมี้หน้ำที ่

ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท�ำหรือ

ละเว้นกำรปฏบิตัหิน้ำที ่อนัเป็นกำรให้ได้มำหรอืรกัษำไว้ซึง่ธรุกจิ หรือ

แนะน�ำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว ้

ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

ภำยในองค์กรให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรปฏบัิตงิำน สำมำรถตรวจสอบ

ได้ เรำเช่ือมำเสมอว่ำกำรท�ำธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และ

สำมำรถตรวจสอบได้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยกำรได้รับควำม

ไว้วำงใจจำกลูกคำ้ ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2561 

บริษัทเตรียมที่จะเข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัต ิ

(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน

กำรทจุรติเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยในรำยละเอยีดกำรท�ำงำนในขณะนี ้

คือ บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ผ่ำน

ทำงเว็บไซต์ (www.ecf-furniture.com) และสร้ำงระบบในกำร

ป้องกนักำรทุจริตในองค์กร นอกจำกน้ียงัอยูร่ะหว่ำงด�ำเนินกำรส่ือสำร

ประชำสัมพันธ์แนวคิดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วน

ได้เสยีของบรษิัทได้รบัทรำบโดยออกจดหมำยถงึคูค้่ำ และลกูค้ำ ของ

บริษัท ในกำรงดให้/รับสิ่งตอบแทนทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือ

ของขวัญ รวมถึงกำรห้ำมรับ/จ่ำยสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทำง

ธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนกำรที่เปิดโอกำสให้คู่ค้ำ และ

ลูกค้ำ ที่ไม่ได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับกำร

แก้ไข รวมถงึจะจดักำรประชมุและสือ่สำรให้พนกังำนทกุฝ่ำยงำนของ

บริษัทได้รับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตนี้

อย่ำงต่อเนื่อง

คณะกรรมกำรมอบหมำยเป ็นนโยบำยที่จะให ้มีกำรประกำศ

เจตนำรมณ์และเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีกำรแก้ไขปัญหำทุจริต

คอร์รปัชนัด้วยควำมร่วมมอืกนัในหมูบ่รษิัทเอกชนทีต้่องกำรสร้ำงแรง

กดดันให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงในภำครัฐ โดยร่วมมือกนัปฏเิสธกำรจ่ำย

สนิบนทกุรปูแบบและต่อต้ำนกำรใช้คอร์รปัชนัเป็นเครือ่งมอืกดีกนักำร

แข่งขันและขัดขวำงกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่

ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร CAC จะต้องจดัท�ำหรอืสอบทำน

ระบบควบคมุภำยในของตนเองตำมแนวทำงทีก่�ำหนดในแบบประเมนิ

ตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สำม (ประธำนคณะกรรมกำรตรวจ

สอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญำต) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC 

Council) เพื่อพิจำรณำให้กำรรับรอง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่ำงกำร

วำงแผนงำนเตรียมกำรจัดท�ำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีควำม

คบืหน้ำอย่ำงน้อยร้อยละ 80 จงึจะเข้ำสู่ขัน้ตอนกำรประกำศเจตนำรมณ์ 

และเข้ำร่วมโครงกำร CAC ต่อไป 

บริษัทก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกำรรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจน

กำรแจ้งเบำะแส กำรกระท�ำควำมผดิ หรอืกำรกระท�ำอนัส่อไปในทำง

ประพฤติมิชอบและกำรทุจริตคอร์รัปชันของบุคลำกรของบริษัทต่อ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท

กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับของบริษัทจะต้องไม่พึงละเลย 

หรือเพิกเฉย เมื่อได้พบเห็นกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชัน

ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิัท จะต้องแจ้งผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบ

ทรำบ ตลอดจนต้องให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบ สบืสวนสอบสวน

ข้อเทจ็จรงิต่ำง ๆ  นอกจำกนีบ้รษิัทได้จัดให้มช่ีองทำงในกำรรบัข้อร้อง

เรียนจำกบุคคลภำยนอกด้วย

บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริต

คอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะไม่ลด

ต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริต

คอร์รปัชนั ตลอดจนบรษิัทจะเกบ็รกัษำควำมลบัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในกำรสืบสวนสอบสวนต่อกำรกระท�ำอันเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน
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ผลการประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการ	(CGR)
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย( IOD)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	(คะแนนเต็ม	100	)
โดยสมำคมส่งเสริมกำรลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ปี ระดับ สัญลักษณ์

2561 ดีมำก

2560 ดีมำก

2559 ดี

2561

2560

2559

ได้รับคะแนน 100 คะแนน

จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่ำง

ได้รับคะแนน 100 คะแนน

จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอยำ่ง

ได้รับคะแนน 100 คะแนน

จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน

จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอยำ่ง

ปี
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ	(QUALITY	ECONOMIC)

การสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ	
กำรสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจภำยในบริษัทเอง ถือเป็นส่วนส�ำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของประเทศ เนื่องจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

บรษิัทล้วนแต่ส่งกระทบทัง้ในด้ำนบวก ด้ำนลบ ต่อกลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยี บริษัทจงึให้ควำมส�ำคัญต่อส่วนของกำรด�ำเนนิงำนด้ำนเศรษฐกิจเป็นอย่ำงยิง่ 

โดยเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิต รวมถึงสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้ และผล

ตอบแทนทีด่ีให้แก่กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิัท อกีทัง้ยังให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสยีให้เกดิควำมสมดลุ 

และควำมยั่งยืนสืบต่อไป

1.	ผลการดำาเนินงานปี	2561 

รายได้จากการขาย	และต้นทุนจากการขาย

อัตรากำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรสุทธิ

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

ปี

ปี

1,500.00

1,000.00

500.00

0.00

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

00.00%

ยอดขาย

อัตราก�าไรขั้นต้น

ต้นทุนขาย

อัตราก�าไรสุทธิ

2561

2561

1,454.57

30.22%

1,014.90

2.24%

2560

2560

1,444.62

30.49%

1,004.20

4.78%

2559

2559

1,370.78

28.27%

983.27

4.66%
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

(หน่วย : ล้ำนบำท)

(หน่วย : ร้อยละ)

กำาไรสุทธิ

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์

ช่องทางการจัดจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

ไม้ยางพารา

โชว์รูม+Dealer

กระดาษปิดผิว

ไม้ยางพาราอบแห้ง

Can Do

2559

2560

2561

ส่งออก

Modern trade

Showroom

Dealer

33.76

65.01

70.57

233.42

184.13

941.1

54.63 30.7
10.6

4%

12%

47%

29%
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2.	การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

3.	ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถสร้างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ที่ 2,187.44 ล้านบาท โดยมีจ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยรวม 
5,474 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ครอบครัวสุขสวัสดิ์

กลุ่มครอบครัวพานิช

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์

กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (5,474 ราย)

49.99%

40.20%

1.13%
1.16%

2.24%
2.50%

2.79%

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

จ่ำยปันผล 0.0603 บำทต่อหุ้น

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำน 264.29 ล้ำนบำท

ค่ำอบรมสัมนำ 0.90 ล้ำนบำท

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 3.92 ล้ำนบำท

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

สร้ำงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยเพื่อหมุนเวียนใน

เศรษฐกิจ 1,461.66 ล้ำนบำท 

ภำษีที่จ่ำยให้กับภำครัฐ 13.21 ล้ำนบำท
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม	(QUALITY	SOCIAL)

ผลการดำาเนินงานด้านพนักงาน
1. ผลการส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร ประจ�าปี 2561

บริษัทเห็นถึงควำมส�ำคัญของพนักงำน จึงเปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่กำรพัฒนำสร้ำงควำม

ยั่งยืนทั้งในส่วนของพนักงำนเอง และบริษัทโดยมีผู้ตอบแบบส�ำรวจดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 76 ของพนักงำนในส่วนส�ำนักงำน ซึ่งสำมำรถสรุป

ข้อคิดเห็นได้ดังนี้ 

ผลส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

จำกกำรส�ำรวจด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กรของพนกังำนพบวำ่ คะแนนอยู่ในระดับ ปำนกลำงถึงระดับมำก โดยหำกแยกวเิครำะห์รำยหัวข้อพบว่ำ

คะแนนด้ำนกำรมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท กำรมีส่วนร่วมท�ำให้องค์กรเจริญก้ำวหน้ำ และกำรอุทิศตนเพ่ือช่วยให้บริษัท

ประสบควำมส�ำเร็จ โดยคิดเป็นร้อยละ 73.03 ร้อยละ 72.37 และร้อยละ 70.39 ตำมล�ำดับ

73.03% 69.08% 67.76% 72.37% 70.39%
65.79%

1. มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

2. บรรยำกำศท�ำงำนร่วมกันอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

3. ท่ำนรู้สึกสนุกกับงำนที่ท�ำในแต่ละวัน

4. ท่ำนรู้สึกมีส่วนร่วมท�ำให้องค์กรเจริญก้ำวหน้ำ

5. อุทิศตนในกำรปฏิบัติงำนที่ช่วยให้บริษัทประสบควำมส�ำเร็จ

6. ควำมรู้สึกรัก และห่วงใย ในอนำคตขององค์กร

(ร้อยละ)
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ผลส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร

จำกกำรส�ำรวจด้ำนควำมพงึพอใจของพนักงำนต่อองค์กรพบว่ำ คะแนนอยู่ในระดบักลำงไปถงึมำก โดยคะแนนด้ำนควำมพึงพอใจต่อควำมสำมำรถ

ของหัวหน้ำงำนได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80.26 รองลงมำคือ ด้ำนควำมชัดเจนในบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงหน่วยงำน 

ของท่ำน กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และด้ำนควำมรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดเวลำที่ท่ำนปฏิบัติงำนอยู่ในบริษัท

จ�านวนพนักงาน (คน)

*รำยละเอียดจ�ำนวนพนักงำนเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปี 2561 ของบริษัท

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1,500

1,000

500

0

80.26%

1,061

2559 2560 2561

1,213
1,361

66.45%
59.21%

66.45%
59.87% 64.47%

1. ควำมสำมำรถของหัวหน้ำงำน

2. ควำมชัดเจนต่อหนำ้ที่ ควำมรับผิดชอบ

3. ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกบริษัท

4. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะปฏิบัติงำนในบริษัท

5. รำยได้ ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรมีควำมเหมำะสม

6. ได้รับข้อมูลกำรสื่อสำรของบริษัทที่ถูกต้องอยู่เสมอ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(ร้อยละ)
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมำยถึง สิทธิขั้นพื้นฐำนที่มนุษย์ 

ทุกคนได้รับกำรรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพรำะ

ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ 

ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคมหรือเรื่องอ่ืนใดตำม

กฎหมำยของแต่ละประเทศจะก�ำหนด 

บริษัทตระหนักถึงกำรเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้ก�ำหนด

แนวทำงปฏิบัติขึ้น ดังนี้

1. ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด

เชือ้ชำต ิเพศ อำย ุสผีวิ ศำสนำ ฐำนะ ชำตติระกลู กำรศกึษำ หรอื

สถำนะอืน่ใดทีม่ไิด้มคีวำมเกีย่วข้องและส่งผลกระทบต่อกำรปฏบิตัิ

งำน โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่ำงเท่ำเทียม

2. พนักงำนในทุกระดบัจะได้รบักำรคุม้ครองสทิธด้ิำนควำมปลอดภยั

ส่วนบุคคลในกำรปฏิบัติงำน กำรมีสถำนที่ท�ำงำนที่สะอำด 

ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

3. กำรให้สิทธิเสรีภำพเพื่อสิทธิทำงกำรเมือง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่แอบ

อ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน�ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ

ใด ๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรใด ๆ ที่

เกีย่วข้องกบัทำงกำรเมอืง ซึง่บรษิัทมนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง  

โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน หรือกระท�ำกำรอันเป็นกำรฝักใฝ่

พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง 

4. บริษัทจะเข้ำด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้น

ตำมหลักนิติธรรม 

5. บริษัทไม่มีนโยบำยกำรใช้แรงงำนเด็ก โดยไม่พิจำรณำรับบุคคลที่

มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี เขำ้ท�ำงำน

6. กำรพิจำรณำจ่ำยค่ำแรงงำนและค่ำจ้ำงด้วยควำมเป็นธรรม และ

ในทกุ ๆ ปี บรษิัทจะจัดให้มกีจิกรรมประชมุประจ�ำปี ซึง่วนัดังกล่ำว 

พนกังำนจะได้เข้ำพบและรบัทรำบถงึนโยบำยกำรด�ำเนนิธรุกจิทีจ่ะ

เกิดขึ้นในรอบปีนั้น ๆ รวมถึงข้อคิด หลักกำรท�ำงำน หลักกำร 

ใช้ชีวิตจำกผู้บริหำรบริษัท รวมถึงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง

ควำมรัก ควำมสำมัคคีภำยในองค์กร

7. สอดส่องดูแลเรือ่งกำรเคำรพสทิธมินษุยชน ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย

เมื่อพบเห็นกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยจะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ

หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทรำบและให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับ 

ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทีก่�ำหนดไว้ 

8. ผูก้ระท�ำกำรละเมิดสทิธมินษุยชน เป็นกำรกระท�ำผดิจรรยำบรรณ

ของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบ 

ที่บริษัทก�ำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำก

กำรกระท�ำนั้นผิดกฎหมำย

ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรละเมิด

สิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำง โดย

พจิำรณำจำกอตัรำกำรเตบิโตของผลกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละปีเป็นส�ำคญั  

ต่อมำจะพจิำรณำกำรปรบัเพิม่ขึน้ของอตัรำค่ำตอบแทนให้ครอบคลุม

เงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจำรณำกำรปรับเพ่ิมขึ้นเป็นรำยบุคคล 

ตำมระดับควำมมีอุตสำหะ ตั้งใจ ทุ่มเท และควำมสำมำรถในกำร

ปฏิบัติงำนเป็นล�ำดับต่อมำ ทั้งนี้จำกกำรที่กล่ำวถึงกำรพิจำรณำ 

ในข้ำงต้นนัน้ ล้วนแต่ต้ังอยูบ่นหลกัควำมเป็นธรรม เพ่ือรกัษำและสร้ำง

แรงจูงใจในกำรท�ำงำน เพ่ือเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำง 

ต่อเนื่อง

แนวทางในการด�าเนินการ

1. บริษัทมีกำรประเมินค่ำจ้ำงตำมควำมเหมำะสมกับงำนในแต่ละ

ต�ำแหน่ง

2. บรษิัทได้จดัให้มรีะบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนท่ีชดัเจนเพือ่สร้ำง

ควำมเป็นธรรมให้แก่พนักงำน โดยใช้ KPIs ขององค์กรเป็นตัว

วัดผล
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มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน

สิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานได้รับ
สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน

พนักงานประจำา พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานทดลองงาน

เงินเดือน / / /

ค่ำล่วงเวลำ / / /

วันหยุด / / /

กำรลำหยุด (ลำป่วย ลำกิจ) / / /

ค่ำรักษำพยำบำล (ประกันสุขภำพ) / /

กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี / /

กำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำนที่ประสบอันตรำย 
หรือเจ็บป่วย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนให้บริษัท

/ / /

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ / /

ยูนิฟอร์มพนักงำน (เฉพำะเสื้อ ปีละ 3 ตัว) / /

ทุนกำรศึกษำบุตร /

เงินช่วยเหลืองำนฌำปนกิจศพ / / /

ค่ำซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย / / /

ส่วนลดค่ำสินค้ำรำคำพนักงำน / /

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนให้บริษัท

/ / /
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โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน 

1. บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง และ

มำตรฐำนเร่ืองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำน ตำมที่รำชกำรก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

2. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องและจะจัดงบประมำณ

ให้เพียงพอและมีควำมเหมำะสม

3. บรษิัทสนบัสนนุและส่งเสรมิด้ำนควำมปลอดภยั โดยจะจดัฝึกอบรม

ให้ควำมรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจดักจิกรรมในรปูแบบต่ำง ๆ   

เพือ่สร้ำงจติส�ำนกึด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง

และมีกำรเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

4. บริษัทจะจัดเตรียม จัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีมี

ประสทิธภิำพให้พนกังำนได้ใช้ และสวมป้องกนัตำมควำมเหมำะสม 

ต่อลักษณะและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

5. บรษิัทจะเอำใจใส่ ส�ำรวจตรวจตรำในเรือ่งควำมปลอดภัย และเข้มงวด 

กวดขนัให้พนกังำนปฏบิตัติำมระเบยีบเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของ

บริษัท ตลอดจนกำรเอำใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงำนสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันภัยตำมที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด

 6 . บริษัทจะยกระดับและพัฒนำสิ่งแวดล้อมภำยในบริษัท สถำนที่

ท�ำงำน ควำมสะอำดโดยรอบบริษัทอยู ่เสมอ เพ่ือให้มีควำม

ปลอดภยั มสีภำพแวดล้อมที่ดถีกูสขุลักษณะ อนัน�ำมำซึ่งคณุภำพ

ชีวิตกำรท�ำงำนและสุขภำพที่ดีโดยทั่วกันของพนักงำน

 7 . บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรให้ควำมร่วมมือของพนักงำนในกำร

ปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ 

สิง่แวดล้อม ควำมส�ำเรจ็ในกำรป้องกนัอบุตัเิหต ุโดยถอืเป็นปัจจยั

หนึ่งในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

 8 . บริษัทถือว่ำควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ตลอดจนวิธีกำรปฏิบัติ

งำนที่ถูกต้องปลอดภัยเป็นหน้ำที่ของพนักงำนและผู้บังคับบัญชำ

ทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ

 9 . บริษัทถอืว่ำพนักงำนทกุคนมีส่วนร่วมในกำรป้องกนัอุบติัเหต ุและ

รักษำสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอะแนะ ข้อคิดเห็นตำ่ง ๆ

ของพนักงำน โดยจะน�ำไปพิจำรณำ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข 

จุดบกพร่องตำ่ง ๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย

แก่พนักงำนมำกที่สุด

10 . ในกรณีที่พนักงำนได้รับอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน บริษัทจะให้กำร

เอำใจใส่ดูแลและพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลอืพนกังำนผูไ้ด้รับอุบตัเิหต ุ

ให้สำมำรถด�ำรงชีพอยู่ได้ตำมสมควร

ผู้อ�านวยการโรงงาน

จป.บริหาร

หัวหน้าหน่วยงาน

ความปลอดภัย

จป.หวัหน้างาน 
ตรวจสอบ 

ความปลอดภัย 
ในโรงงาน

ฝ่ายวิศวกร 
ซ่อมบ�ารุง

จป.เทคนคิขัน้สงู ทมีพยาบาล  
พยาบาลวิชาชีพ

ทมีฉกุเฉนิ  
จป.วิชาชีพ

ทมี รปภ.  
หวัหน้า รปภ.
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ตารางสรุปจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน ประจ�าปี 2560-2561

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

อบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรช่วยชีวิต

นอกจำกนีบ้รษิัทยงัดแูลรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังำน ลกูค้ำ และบคุคลทีม่ำตดิต่องำน 

โดยได้มกีำรปรับปรงุและตรวจเช็คระบบป้องกนัภยั ทัง้ด้ำนอคัคีภยัและภยัจำกทำงน�ำ้อย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมถงึว่ำจ้ำงทมีวศิวกรที่ได้ผ่ำนกำรอบรมและ

ข้ึนทะเบยีนเป็นผู้ตรวจสอบอำคำรและอปุกรณ์ ในกำรเข้ำมำดูแลและควบคมุกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย โดยทมี 

วศิวกรมหีน้ำทีห่ลกัในกำรตรวจสอบควำมมัน่คงแข็งแรงของอำคำร ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรบัอำกำศ ระบบสขุอนำมยัและสิง่แวดล้อม ระบบป้องกนั

และระงบัอคัคภัีย ระบบบรหิำรจดักำรควำมปลอดภัยในอำคำร รวมทัง้เชค็สมรรถนะของอปุกรณ์ต่ำง ๆ ของอำคำรเป็นประจ�ำทกุปี

ความรุนแรง/ความเสียหาย
จำานวนครั้ง

การรักษา

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่งโรงพยาบาล

2560 2561 2560 2561 2560 2561

ได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงำน) 21 18 20 18 1 -

ได้รับบำดเจ็บ (หยุดงำน) 4 6 - - 4 6

รวม 25 24 20 18 5 6
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อบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น

ด้านสุขภาพของพนักงาน

บรษัิทให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาสขุภาพของพนกังาน เพราะสขุภาพทีด่เีป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้พนกังานสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบั
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ�าปี รวมถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร	 กิจกรรม	 ตัวเลขจำานวน
ชั่วโมงของการฝึกอบรม
บรษิัทให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรเพือ่เพิม่ควำมสำมำรถและ

ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน โดยก�ำหนดแผนกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำง

ชัดเจนและสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงำนประจ�ำปีส�ำหรับกำรอบรมเพื่อ

เพิ่มทักษะในกำรท�ำงำน ทั้งกำรอบรมภำยในบริษัทและส่งเข้ำรับกำร

อบรมในหลกัสตูรของหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบักำร

ท�ำงำน นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิกำรให้กับบุคลำกร เพื่อ

สร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน โดยมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุง

สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำบุคลำกรที่เป็นพื้นฐำนส�ำคัญคือ 

1. บริษัทส่งเสริมให้กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทเข้ำรับกำร

อบรม สัมมนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเหมำะสม เพื่อให้เกิด 

กำรพฒันำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ

ในฐำนะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง

2. กำรให้พนักงำนเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรท�ำงำน

ในฝ่ำยงำนของตนเองน�ำเสนอควำมคิดเห็นมุมมองในกำรท�ำงำน 

เพื่อพัฒนำกำรท�ำงำนจำกรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลเพิ่มมำกขึ้น

3. สร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในควำมส�ำเร็จ

ขององค์กร และจะพิจำรณำกำรให้ผลตอบแทนแก่บคุลำกรทัง้จำก

ผลส�ำเร็จขององค์กรโดยรวม และควำมมุง่มัน่ ทุม่เทในกำรท�ำงำน

โดยเฉพำะที่ตัวบุคคล 

4. ส่งเสรมิให้พนกังำนสร้ำงควำมรูจ้ำกกำรปฏิบตังิำน กำรจดัท�ำคูมื่อ

กำรปฏิบัติงำนท่ีมีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรท�ำงำนจริงที่

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ 

5. ส่งเสรมิให้มกีำรเดนิทำงเพือ่เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำทัง้ในประเทศ

และต่ำงประเทศ เพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำร

พัฒนำสินค้ำ กำรตลำด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ทั้งนี้เพ่ือจะได้น�ำมำปรับใช้ 

ในกระบวนกำรท�ำงำนของบริษัท ให้มีควำมทันสมัยและสำมำรถ

ปรับตัวได้ทันต่อทุก ๆ สถำนกำรณ์ ในภำวะอุตสำหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

6. ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้

เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำย เพื่อสร้ำง

กำรเติบโตทีย่ั่งยนื และสรำ้งกำรรบัรูแ้ละควำมเป็นที่ต้องกำรของ

ผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

7. ส่งเสริมกำรพัฒนำและกระตุ้นเพ่ือให้บุคลำกรภำยในองค์กรมี

ทัศนคติต่อกำรท�ำงำน ที่จะต้องสร้ำงกำรพัฒนำและควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนให้เกดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง อำท ิในกระบวนกำร

ผลิตจะต้องดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรตลำดจะต้องสร้ำงรำยได้จำก

กำรขำยสนิค้ำให้เตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ฝ่ำยงำนทีค่วบคมุค่ำใช้จ่ำย 

ของบริษัทจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรให้สัดส่วนต้นทุนและ 

ค่ำใช้จ่ำยลดลงอย่ำงต่อเนือ่งในขณะทีจ่ะต้องบริหำรจดักำรให้เกดิ

ประสิทธิภำพสูงสุด

แนวทางการปฏิบัติ

1. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินควำม

ต้องกำร ควำมจ�ำเป็นในกำรพฒันำบคุลำกรของบรษิัท และก�ำหนด

ขึ้นเป็นแผนพัฒนำประจ�ำปี พร้อมทั้งจัดท�ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำย

ให้เสร็จสิ้น โดยแผนพัฒนำบุคลำกรจะต้องสอดคล้องกับควำม

ต้องกำร ควำมจ�ำเป็นที่แท้จริงตำมแผนกำรพัฒนำของบริษัทและ

จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ โดยในแต่ละแผนกจะ 

ต้องส่งแผนกำรพฒันำประจ�ำปีให้กบัฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลล่วงหน้ำ

เสมอ

2. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะต้องคอยติดตำมแผนกำรฝึกอบรม หำกมี

ควำมจ�ำเป็นต้องเปลีย่นแปลงหรือปรับเปลีย่นแผนกำรพัฒนำ โดย

จะต้องแจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อทรำบ

3. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะต้องควบคุมงบประมำณในกำรพัฒนำ

บุคลำกรให้อยู่ในแผนงบประมำณที่ได้ก�ำหนดไว้

4. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะด�ำเนินงำนในฐำนะที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

กำรฝึกอบรม โดยทุกฝ่ำยที่จะจัดฝึกอบรมจะต้องให้ควำมร่วมมือ

และประสำนงำนกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลในเร่ืองของ วัน เวลำ 

สถำนที่ สื่อกำรเรียนกำรสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จะต้องใช้ 

เป็นต้น

5. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในกำรประเมินและติดตำม

ผลของหลักสูตรต่ำง ๆ ที่ได้จัดไปแล้ว

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง 

(Succession Plan) เพ่ือเป็นกำรเตรียมสืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำร 

ผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดับสงู โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ได้พิจำรณำ

และวำงนโยบำยเกีย่วกบัแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) เพือ่

เตรียมควำมพร้อมในกรณีที่ผู้บริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เพื่อ

ให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทยังคงต่อเน่ือง และเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ โดยได้วำงแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งงำนในหน้ำทีต่่ำง ๆ  

โดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพ่ือให้

สำมำรถปฏบิติังำนแทนต�ำแหน่งทีว่่ำงลงได้อย่ำงต่อเนือ่ง หรอืเพ่ือกำร

กำ้วสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

048 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



1. จัดให้ผู้บริหำรระดับรองลงไปมีโอกำสได้ท�ำงำนร่วมกับผู้บริหำร

ระดบัสงูในสำยงำนทีต่วัเองมีบทบำทรบัผดิชอบ กำรได้เข้ำร่วมรบั

ฟังกำรประชุมในระดับที่เป็นกำรมอบหมำยนโยบำยจำกผู้บริหำร

ระดับสูง 

2. จัดเตรียมให้มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำงให้มีควำม

สำมำรถบริหำรงำนด้ำนอื่น ๆ เพิ่มมำกขึ้นกว่ำเดิมเพ่ือเตรียม

รองรับในระดับต�ำแหน่งงำนที่สูงขึ้น

3. ก�ำหนดให้ผูบ้รหิำรระดบัรองทีม่ศีกัยภำพเป็นผูส้บืทอดต�ำแหน่งงำน

4. เปิดโอกำสให้ผูบ้รหิำรระดบัรองมโีอกำสได้เข้ำรับกำรอบรมแนวคิด

เกี่ยวกับกำรเป็นผู้น�ำองค์กร กำรสร้ำงจิตส�ำนึกในระดับควำม 

รับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทำงบริหำร

บุคลำกรในสำยงำนที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ

5. พัฒนำให้ผู้บริหำรงำนระดับรองมีโอกำสได้น�ำเสนอแผนงำนและ

ผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง

ส�ำหรับระดับพนักงำน บริษัทมีนโยบำยในกำรรักษำผู้มีศักยภำพสูง 

ในองค์กร โดยกำรมอบหมำยนโยบำยจำกบริษัทในกำรพิจำรณำคัด

เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรรับช่วงสืบทอดต�ำแหน่ง โดย

จะแจ้งกับบุคคลดังกล่ำวให้รับทรำบ รวมถึงกำรเตรียมแผนงำนกำร

เพิ่มขอบเขตควำมรับผิดชอบ อ�ำนำจในกำรตัดสินใจ และกำรส่งเข้ำ

ร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่สอดคล้อง และเหมำะสมกับกำร

พัฒนำศักยภำพให้กับบุคคลดังกล่ำว และต�ำแหน่งงำนที่จะก้ำวขึ้นไป

ในอนำคต ทัง้นี ้เพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบับรษิัท ว่ำจะมคีวำม

พร้อมในกำรเตรยีมบคุลำกรเพือ่ทดแทนได้ทนัทเีมือ่มตี�ำแหน่งว่ำงลง

และป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น

รองรับกำรขยำยธุรกิจได้ต่อเนื่องในอนำคต

การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการทำางาน	(Work	Skill)
บริษัทวำงแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะฝีมือให้กับพนักงำน รวมถึงก�ำหนดชั่วโมงกำรฝึกอบรม ดังนี้

แนวทาง วิธีการ รวมจำานวนชั่วโมง	(ต่อปี)

กำรพัฒนำในกำรท�ำงำน  

(On-the-Job Training)

ก�ำหนดมำตรฐำนกำรฝึกอบรมที่จ�ำเป็นของ

แต่ละต�ำแหน่งงำน และจัดให้หัวหน้ำแต่ละ

หน่วยงำนสอนงำนให้กับพนักงำนในขณะ

ปฏิบัติงำนจริง เพ่ือให้รับรู้ เข้ำใจวิธีกำร

ท�ำงำนที่ถูกต้อง

1. หน่วยงำนฝ่ำยผลิตภำยในโรงงำน 

(ไม่ต�่ำกวำ่ 50 ชั่วโมง)

2. หน่วยงำนด้ำนกำรตลำด 

(ไม่ต�่ำกวำ่ 10 ชั่วโมง)

3. หน่วยงำนบัญชี-กำรเงิน 

(ไม่ต�่ำกวำ่ 30 ชั่วโมง)

4. หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล 

(ไม่ต�่ำกวำ่ 20 ชั่วโมง)

5. หน่วยงำนด้ำนเลขำนุกำรบริษัทและ 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

(ไม่ต�่ำกวำ่ 30 ชั่วโมง)

กำรอบรมภำยในบริษัท  

(In-house Training)

ก�ำหนดหลักสูตรควำมสำมำรถ โดยแบ่งเป็น

- หลักสูตรพื้นฐำนส�ำหรับพนักงำน

- หลักสูตรตำมควำมสำมำรถเฉพำะ

ต�ำแหน่ง

- หลกัสตูรตำมควำมสำมำรถในกำรบริหำร

จัดกำร

- หลักสูตรอื่น ๆ

กำรอบรมภำยนอก

(Public Training)

กำรส่งพนกังำนไปอบรมในหลกัสูตรทีจ่ดัโดย

สถำบันภำยนอก

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 049
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เป้าหมายด้านการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน

วัตถุประสงค์ : บริษัทพิจำรณำว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ และ

เป็นสิ่งส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้แก่องค์กร ดังนั้นบริษัท 

จงึมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำเพิม่ขดีควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนทกุคนให้เติบโต 

ไปพร้อมกับองค์กร

ประโยชน์ต่อพนกังำน : ได้รบัควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะต่ำง ๆ  เพ่ิม

ขึ้น มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนดีขึ้น และมีโอกำสในกำรก้ำวหน้ำใน

ต�ำแหน่ง อำชีพของตนได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็นผลตอบแทนในระยะยำว

ที่ได้รับจำกบริษัท

ประโยชน์ต่อบริษัท : บริษัทมีศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่ดีขึ้น 

และสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรส�ำหรับพนักงำน

ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน
ในปี 2561 บริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำร

ควำมรู้เพื่อสนับสนุนสุขภำวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้ำง

สมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตส่วนตัวและกำรท�ำงำนให้บุคลำกรในองค์กร 

โดยมีเปำ้หมำยกำรสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันควำมสุข

สู่สังคมภำยนอก โดยกลไกของ Happy Work Place ประกอบด้วย

กล่องแห่งควำมสุข 8 ประกำร ดังนี้

1) Happy Body บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนใส่ใจสุขภำพ ส่งเสริมกำร

ออกก�ำลังกำย และรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เพื่อให้

พนกังำนมสีขุภำพแขง็แรง จติใจแจ่มใสเบกิบำน ส่งผลให้พนกังำน

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) Happy Brain บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมใฝ่รู้ และพัฒนำ

ตนเองตลอดเวลำจำกแหล่งกำรเรียนรู้ และโอกำสตำ่ง ๆ เพื่อน�ำ

ไปสูก่ำรพัฒนำฝีมอื ส่งผลให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำน และ

บริษัท ยังจัดหลักสูตรกำรอบรมให้กับพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นควำมส�ำคัญของสถำบันครอบครัว 

เมือ่พนกังำนมชีวีติครอบครวัทีอ่บอุน่ และมัน่คง จะเป็นกำรส่งเสรมิ 

กำรสร้ำงควำมรักควำมผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภำพที่ดี

ระหว่ำงครอบครัวของพนักงำนกับองค์กร 

หลักสูตร จำานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรบ

กำรจัดอบรมภำยในของบริษัท (In-house Training) 320

กำรจัดอบรมภำยนอกของบริษัท (Public Training) 210

4) Happy Heart บริษัทรณรงค์กำรมีน�้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน 

เป็นกำรส่งเสรมิควำมมีน�ำ้ใจไมตร ีเอือ้อำทรต่อกนัในทีท่�ำงำน เพ่ือ

ให้พนกังำนเกดิควำมรกัใคร่ปรองดองสำมคัคกีนั เช่น กำรแบ่งปัน

สิ่งของ ปลูกฝังให้เกิดเป็นสังคมแห่งกำรให้

5) Happy Money บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนรู้จักกำรเก็บออม กำร

บริหำรจัดกำรเงิน ให้มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน เป็นกำร 

ส่งเสริมให้พนักงำนใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ใน 

ยำมจ�ำเป็น 

6) Happy Relax บรษิัทส่งเสรมิให้พนกังำนรูจั้กผ่อนคลำยต่อสิง่ต่ำง ๆ   

เป็นกำรสร้ำงควำมสนกุสนำน ผ่อนคลำยควำมเม่ือยล้ำ ควำมเครยีด 

จำกกำรท�ำงำน ช่วยให้พนักงำนมีขวัญและก�ำลังใจที่ดี และท�ำให้

พนักงำนมีโอกำสสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีต่อกัน เช่น กำรรวมกลุ่ม 

รับประทำนอำหำรร่วมกัน พูดคุย ปรึกษำหำรือกันในบรรยำกำศ

ที่ผ่อนคลำย 

7) Happy Society บริษัทส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมทัง้ในบรษิัท 

และสังคมรอบด้ำน เป็นกำรส่งเสริมควำมรักสำมัคคี เอื้อเฟื้อ 

ต่อชุมชนที่ท�ำงำน ชุมชนที่พักอำศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้ำง  

ซึง่หำกสงัคมรอบข้ำงด ีองค์กรท่ีอยู่ในสงัคมนัน้ย่อมมคีวำมสขุไปด้วย

8) Happy Soul  บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันส�ำคัญทำง

ศำสนำ และประเพณีส�ำคัญต่ำง ๆ เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วม 

และมีควำมศรัทธำในศำสนำ ปลูกฝังเร่ืองศีลธรรมในกำรด�ำเนิน

ชีวิต เป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงำน เพ่ือให้

พนักงำนมีควำมสุขสงบทำงจิตใจ อยู่ร่วมกันอยำ่งสันติสุข
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โครงการ	“สินเชื่อสบายใจ”	
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดภำระหนี้สินให้กับพนักงำน โดยกำรลงนำมควำมร่วมมือระหวำ่ง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) และ 

บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) จัดท�ำโครงกำร สินเชื่อสบำยใจ กู้งำ่ย ผ่อนสบำย มอบเงื่อนไขพิเศษให้กับพนักงำนประจ�ำรำยเดือน 

ที่มีอำยุงำนกับบริษัทไม่น้อยกวำ่ 2 ปี และพนักงำนประจ�ำรำยวัน อำยุงำนกับบริษัทไม่น้อยกวำ่ 3 ปี เป็นต้นไป เป็นกำรให้สินเชื่อที่จะช่วย 

ลดภำระหนี้ให้พนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งค่ำงวดที่ผ่อนช�ำระ และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง พร้อมทั้งให้ควำมรู้และพัฒนำทักษะในกำร

บริหำรจัดกำรเงินให้กับพนักงำน  โดยพนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องปฏิบัติตำมกติกำของโครงกำรฯ และต้องเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน

ตำมควำมเป็นจริง ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้เริ่มด�ำเนินกำรในปี 2559 และยังคงด�ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินให้แก่พนักงาน
บริษัทตระหนกัถงึชวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังำน โดยปฏเิสธไม่ได้ว่ำเงนิมีควำมส�ำคญั และเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรด�ำรงชีวติ  ซึง่วตัถปุระสงค์

ของกำรจัดโครงกำรนี้ ต้องกำรให้พนักงำนมีกำรบริหำรจัดกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ บริษัทเชื่อมั่นว่ำ กำรบริหำรจัดกำรเงินที่ดีนั้น เป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยเตรียมควำมพร้อมและน�ำชีวิตไปสู่ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน โดยโครงกำรดังกล่ำวได้จัดขึ้นทั้งบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 

ส�ำนักงำนใหญ่ จังหวัดระยอง และบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ 2 ส�ำนักงำนกำรตลำด จังหวัดปทุมธำนี 

โครงการ	“ฉลาดทางการเงิน”	
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) จัดสัมนำดังกล่ำวขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 

ทีบ่ริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกดั (มหำชน) ส�ำนักงำนใหญ่ จงัหวดัระยอง โดยได้รบัเกยีรตจิำกอำจำรย์จกัรพงษ์ เมษพนัธุ ์นกัวำงแผนทำงกำร

เงนิ (The Money Coach) มำเป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 051



โครงการ	“การเงินต้องวางแผน”
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ 2 ส�ำนักงำนกำรตลำด จังหวัดปทุมธำนี ได้จัดอบรมดำ้นกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน 

ให้แก่พนกังำน เมือ่วนัที ่7 ธนัวำคม 2561 ณ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบงึค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลกูกำ จังหวดัปทมุธำน ี โดยรบัเกยีรตจิำกวทิยำกร 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย มำเป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้ 

การจ้างงานคนพิการ
บริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยเข้ำมำปฏิบัติงำนในส่วนของกระบวนกำรผลิต และจัดเตรียมฟิตต้ิง (อุปกรณ์ท่ีใช ้

ในกำรประกอบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์) เพื่อให้ได้รับโอกำสและผลตอบแทนเทียบเท่ำกับพนักงำนซึ่งเป็นคนปกติ ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนำเพื่อคุ้มครองให้คนพิกำรมีงำนท�ำหรือประกอบอำชีพ โดยมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติอย่ำง 

ไม่เป็นธรรมเนื่องจำกสำเหตุทำงกำยและสุขภำพ ซึ่งมีบัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐ และนำยจ้ำงหรือเจำ้ของสถำนประกอบกำร ต้องรับคนพิกำร

เข้ำท�ำงำนตำมมำตรำ 33 ซึง่ปัจจบุนัมจี�ำนวนพนกังำนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยรวม 14 คน หรอืส่งเงนิเข้ำกองทนุส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพ

ชวีติคนพิกำรตำมมำตรำ 34 หรอืเลอืกด�ำเนนิกำรให้สมัปทำนตำมมำตรำ 35 ซึง่ในส่วนของมำตรำ 35 ขณะนีท้ำงบริษัทอยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำร 

เพื่อใช้พื้นที่บริเวณหนำ้ ECF Park ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้ำส�ำนักงำนใหญ่ จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้พิกำรสำมำรถใช้พื้นที่ดังกลำ่วส่วนหนึ่ง

จ�ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้ นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรดูแลพนักงำนที่ประสบปัญหำด้ำนสุขภำพ โดยปรับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ตำมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภำพของพนักงำนน้อยที่สุด
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กิจกรรมสานสัมพันธ์พวกเราชาว	ECF

กิจกรรมวันสงกรานต์	
บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนร่วมสืบสำนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงำมของไทย โดยทำงบริษัทได้จัดกิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวผู้บริหำรของบริษัท พร้อมมี

กำรจดักจิกรรมประกวดเทพวีนัสงกรำนต์ โดยในวนันัน้พนกังำนต่ำงพร้อมใจกนัแต่งกำยด้วยชุดไทย และเสือ้ลำยดอก ซึง่สร้ำงสสีนัภำยในงำน 

เป็นอย่ำงมำก

กิจกรรมวันปีใหม่
บรษิัทจดักจิกรรมท�ำบญุตกับำตร ถวำยภตัตำหำรเพลแด่พระภกิษสุงฆ์ จ�ำนวน 9 รปู เพือ่ควำมเป็นสิรมิงคลแก่พนกังำน โดยจดัขึน้ทัง้ส�ำนกังำน

ใหญ่ จังหวัดระยอง และสำขำ 2 ส�ำนักงำนกำรตลำด จังหวัดปทุมธำนี และได้จัดกิจกรรมจับสลำกแลกเปลี่ยนของขวัญเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพ

ที่ดีต่อกัน และจัดงำนเลี้ยงในช่วงกลำงคืน พร้อมแจกของรำงวัลมำกมำยให้แก่พนักงำน

ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 053



กิจกรรมจับสลากแลกของขวัญ

งานเลี้ยง	“ECF	Night	Party”
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ผลการดำาเนินงานด้านชุมชน
บริษัทให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคณุภำพของชมุชนในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคยีง

ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยทีมงำนที่ดูแลงำนด้ำนนี้ จะถูกก�ำหนดให้รับผิดชอบโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์  

เพื่อส�ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของชุมชน โดยโครงกำรพัฒนำชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 5 ด้ำน ดังนี้

1. การศึกษา โดยบริษัทมีกำรจัดงำนมอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปี ให้กับโรงเรียนที่ตั้ง 

อยู่โดยรอบพื้นที่ส�ำนักงำนของบริษัท

2. สิง่แวดล้อม ซึง่ทีผ่่ำนมำบรษิัท จดักิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน ซึง่เป็นพืน้ทีต่ัง้อยู่ใกล้กบัส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิัท ในอ�ำเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

รวมถึงกำรจัดกรรมกำรท�ำควำมสะอำดห้องน�้ำ และพื้นที่โดยรอบของวัด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับส�ำนักงำนของบริษัท 

3. สขุภาพ บริษัทจดักิจกรรมมอบเครือ่งมอืแพทย์ให้กับโรงพยำบำลแกลง จงัหวัดระยอง เป็นประจ�ำทกุปี ซึง่เป็นโรงพยำบำลทีน่อกจำกชำวบ้ำน 

ในพื้นที่แล้ว ยังรวมถึงพนักงำนของบริษัท จำกส�ำนักงำนใหญ่ จะเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำลแห่งนี้ เนื่องจำกตั้งอยู่ใกล้กับส�ำนักงำนใหญ่

ของบริษัท

4. เศรษฐกิจและอาชีพ บริษัทมีกำรสั่งซื้อสินค้ำประเภทหมอนยำงพำรำจำกชำวบ้ำนและชุมชมที่ผลิตหมอนยำงพำรำในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้  

เพือ่น�ำมำบรรจแุละตดิตรำสนิค้ำของบรษิัท จ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำของบริษัท เพ่ือเป็นกำรอดุหนนุและส่งเสริมให้เกดิรำยได้ 

ต่อชำวบ้ำนในพื้นที่ภำคใต้  

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชน

กิจกรรม “มอบเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ป่วย กับ ECF” ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

ในปีทีผ่่ำนมำคณะผูบ้รหิำรและพนกังำนบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ�ำกดั (มหำชน) ได้ร่วมมอบเคร่ืองให้ควำมอบอุน่แก่ทำรกแรกเกดิจ�ำนวน  

1 เคร่ือง และเตยีงผูป่้วยแบบสำมไก จ�ำนวน 5 เตยีง รวมมลูค่ำ 660,000 บำท ให้กบัโรงพยำบำลแกลง จังหวดัระยอง เพือ่ช่วยเหลอืโรงพยำบำล 

ซึง่ได้มกีำรก่อสร้ำงอำคำรผูป่้วย และอำคำรบรกิำรผูป่้วยเพ่ิม และยงัมคีวำมต้องกำรอุปกรณ์และเครือ่งมอืทำงกำรแพทย์หลำยรำยกำร ซึง่ต้องใช้ 

งบประมำณสูงไม่ว่ำจะเป็นครื่องช่วยหำยใจ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดควำมดันโลหิต และเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วยอื่น ๆ 

อีกจ�ำนวนมำก 

ทัง้นี ้โรงพยำบำลแกลง เป็นโรงพยำบำลทีอ่ยู่ในละแวกเดยีวกนักบับริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ�ำกดั (มหำชน) ส�ำนกังำนใหญ่ จงึเป็นโรงพยำบำลหลัก 

ที่พนักงำนของบริษัทเข้ำใช้บริกำรอีกด้วย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 055



กิจกรรม “น้องอิ่มท้อง...พี่อิ่มใจ”

ณ โรงเรียนวัดแจ้งล�ำหิน อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังควำมมีน�้ำใจ และมีควำมสุขในกำรเป็นผู้ให้ และเพื่อร่วมกิจกรรมกำรเป็นอำสำสมัคร เสียสละเพื่อสังคม 

โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) และพนักงำน  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอำหำรกลำงวันน้อง ๆ  นักเรียน รวมทั้ง ร่วมบริจำคสิ่งของ 

อำทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กำรเรียน  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้ำงสรรค์เพื่อสังคมที่ ชำว ECF  ได้ท�ำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

056 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



กิจกรรม “จิตอาสาท�าความสะอาดห้องน�้าวัด”

วดัมลูจินดำรำมเป็นวดัเก่ำแก่ทีม่คีวำมส�ำคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ในจงัหวดัปทุมธำน ีมอีำณำบรเิวณกว้ำงขวำงและเป็นวดัทีป่ระชำชนส่วนใหญ่ในจงัหวดั

ปทุมธำนีใช้ประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงศำสนำตลอดทั้งเข้ำมำเยี่ยมชมเพ่ือไหว้ สักกำระและขอพรสิ่งศักด์สิทธิ์ และด้วยเหตุที่ประชำชน 

ส่วนใหญ่ที่เข้ำมำประกอบกิจธุระที่วัดมูลจินดำรำม ส่งผลให้พระภิกษุสำมเณรในวัด ต้องแบกภำระและท�ำควำมสะอำดเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย 

ด้วยเหตุดังกล่ำวทำงบริษัท จึงเห็นสมควรอย่ำงยิ่งที่จะจัดให้มีโครงกำรจิตอำสำท�ำควำมสะอำดวัดมูลจินดำรำมเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีที่จะช่วย 

ส่งเสริมให้พนักงำนสร้ำงจิตส�ำนึกมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดให้กับพื้นที่ส�ำคัญของชุมชน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 057



กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง”

บริษัทส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส�ำนึกกำรเป็นผู้ให้แก่พนักงำน เพื่อให้เกิดควำมสุขทั้งตัวพนักงำนเอง รวมถึงควำมสุขของจำกกำรเป็นผู้รับ เป็นส่วน

ที่ร่วมกันสร้ำงให้สังคมมีควำมนำ่อยู่มำกยิ่งขึ้น

กิจกรรม “ปันบุญ สร้างบ้าน ตามวิถีคนประแส” 

เพรำะชุมชนประแสไม่ได้มีแค่ทุ่งโปร่งสีทอง แต่ยังเป็นแหล่งปำ่ไม้ต้นน�้ำล�ำธำรที่สร้ำงควำมสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ สิ่งเหลำ่นี้จะคงอยู่ไม่ได้เลย

หำกขำดกำรดแูล กำรอนรุกัษ์จำกชมุชน  กำรจัดงำน “ปันบุญ สร้ำงบ้ำน ตำมวถิคีนประแส” นัน้เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีส่ะท้อนถงึควำมแขง็แกร่ง

ของคนในชมุชน บรษิัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกดั (มหำชน) ได้รับเกยีรตเิข้ำร่วมงำน โดยทำงบริษัทมอบเงนิเพือ่สนบัสนุนกองทนุบ้ำนพอเพียง  

ต�ำบลชำกโดน จ�ำนวน 50,000  บำท เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง ยั่งยืนให้กับชุมชนสืบต่อไป
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สนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล

บริษัทได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มส�ำหรับจุดบริกำรประชำชน ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรลดอุบัติเหตุจำกกำรง่วงแล้วขับ หรือ

กำรเมำแล้วขับ ในกำรเดินทำงกลับสู่ภูมิล�ำเนำ

สร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน

บริษัทได้จัดสร้ำง ECF Park ขึ้น โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในกำรสร้ำงนั้น เพื่อต้องกำรสร้ำงแหล่งรำยได้ให้กับคนในชุมชน ECF Park ตั้งอยู่

ติดถนนบ้ำนบึง-แกลง ซึ่งเหมำะสมต่อกำรใช้เป็นสถำนที่ส�ำหรับจัดจ�ำหนำ่ยสินค้ำของฝำก สินค้ำพื้นบ้ำน บริษัทได้ให้คนในชุมชนมำเช่ำพื้นที่

เพื่อน�ำสินค้ำมำจ�ำหน่ำยใน ECF Park ได้ นอกจำกนี้ยังถือเป็นจุดหนึ่งที่ให้บริกำรพักรถ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริกำรและจ�ำหน่ำยสินค้ำ อำทิ ร้ำนกำแฟ 

ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอำหำร และห้องน�้ำสะอำด จุดให้บริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟำ้แก่รถที่ใช้ไฟฟำ้ เป็นต้น

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 059



ผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม	(QUALITY	ENVIRONMENT)

มาตรการวิธีการปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ำจะโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม มีกำร

ควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกในกำรดูแล

รักษำ สิ่งแวดล้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรคัดแยกขยะ กำรรักษำควำมสะอำดทั้งภำยในบริเวณอำคำร โรงงำน และบริเวณโดยรอบ

ตัวอย่างการแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด

นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัท มีแนวทำงปฏิบัติ และระบบกำรจัดกำรด้ำน 

สิง่แวดล้อมและควำมปลอดภัยทีเ่ชือ่ถอืได้ บรษิัทได้ด�ำเนินกำรรบัรอง

ตำมมำตรฐำนระบบบรหิำรงำนคณุภำพ ISO9001:2015 (ISO 9001-Quality 

Management System) นอกจำกนี ้บรษิัทยงัด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อมลู

ผลกำรด�ำเนนิงำนทำงด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัเป็นประจ�ำ 

ทกุปี และมนีโยบำยทีเ่ป็นหลกักำรส�ำคญัเพือ่ให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกร 

อยำ่งมีประสิทธิภำพ ดังนี้

1. สนับสนุนแนวทำงกำรระแวดระวังในกำรด�ำเนินงำนที่อำจส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสรมิให้เกดิกจิกรรมเพือ่ยกระดับควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

3. ส่งเสริมกำรพัฒนำและกำรเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม

ในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำง

มลภำวะที่อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต อำทิ ละอองสี 

ฝุ่น ซึ่งปัจจุบันใช้กำรออกแบบให้พ่นสีในห้องปิด รวมถึงกำรน�ำ

เทคโนโลยีในกำรพ่นสีท่ีมีประสิทธิภำพ ช่วยลดมลภำวะเข้ำมำใช ้

ในกระบวนกำรผลติ และส�ำหรบัวตัถุดบิที่ใช้ในกำรผลิต ประเภทกำว 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกำรปิดผิวกระดำษปิดผิวบนไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 

บริษัทใช้กำวประเภทที่สำมำรถละลำยได้ด้วยน�้ำ (Water Base) และ

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีกำรใช้พลังงำนในส่วนของกระบวนกำรผลิต กำรให้บริกำร 

และส�ำนักงำน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1. พลังงำนไฟฟ้ำ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคส�ำหรับส�ำนักงำน และ

กำรผลิตในโรงงำน ที่ส�ำนักงำนใหญ่จังหวัดระยอง และกำรไฟฟำ้

ส่วนภมูภิำคส�ำหรบัส�ำนกังำนกำรตลำด ทีส่�ำนกังำนสำขำล�ำลกูกำ 

จังหวัดปทุมธำนี

2. เชื้อเพลิง ได้แก่ น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน ส�ำหรับใช้ในงำนขนส่ง

สินค้ำและรถประจ�ำส�ำนักงำนของบริษัท

3. น�้ำประปำ จำกกำรประปำส่วนภูมิภำค ส�ำหรับส�ำนักงำน และ 

กำรผลติในโรงงำน ทีส่�ำนกังำนใหญ่จงัหวดัระยอง และกำรประปำ

ส่วนภมูภิำคส�ำหรบัส�ำนกังำนกำรตลำด ทีส่�ำนกังำนสำขำล�ำลกูกำ 

จังหวัดปทุมธำนี
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โดยในช่วงปี 2561 บริษัทมีปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง และน�้ำประปำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

**ข้อมูลเฉพำะส�ำนักงำนใหญ่และสำขำ 1

การบริหารจัดการของเสีย	และวัสดุเหลือใช้
บรษิัทให้ควำมส�ำคญักบักำรจดักำรของเสยี และวสัดเุหลอืใช้ทีเ่กดิขึน้

จำกกระบวนกำรผลิต และกำรอุปโภคบริโภคของพนักงำน โดยมีวิธี

กำรคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทั้งขอควำมร่วมมือร่วมใจของพนักงำน

ในกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภท ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรจัดกำรของ

เสียและวัสดุเหลือใช้จำกกระบวนกำรต่ำง ๆ มีรำยละเอียด ดังนี้

• เศษไม้ และเศษขี้เลื่อย  เป็นวัตถุดิบที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิต

โดยเกดิจำกกำรตดัชิน้งำนเพือ่ให้ได้รปูทรงตำมทีต้่องกำร ทำงบริษัท  

จะน�ำเศษไม้และเศษขี้เลื่อยบำงส่วนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ 

หม้อไอน�้ำ (Boiler) เพื่อใช้เป็นพลังงำนหมุนเวียนในกระบวนกำร

ผลติ และหำกในช่วงไหนทีม่เีศษไม้และเศษขีเ้ล่ือยเป็นจ�ำนวนมำก 

ทำงบริษัทจะจ�ำหนำ่ยให้กับบุคคลภำยนอกบำงส่วน

• ฝุ่น เป็นเศษวัสดุที่ได้จำกกำรขัดช้ินงำนด้วยกระดำษทรำย หรือ

เครื่องมือขัด ทำงบริษัทจะใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น (Filter 

Bag) เศษฝุ่นที่กรองได้จะถูกน�ำไปรวบรวมเพื่อขำยให้กับบุคคล

ภำยนอกที่รับซื้อเพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตต่อไป

• ละอองสี เกิดจำกกำรพ่นสีบนชิ้นงำน ทำงบริษัทมีวิธีกำรก�ำจัด

ละอองสีเพ่ือป้องกันไม่ให้ละอองสีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดักละอองสีด้วยระบบน�้ำหมุนเวียน 

โดยกำกสทีี่ได้จำกกำรดักละอองสีได้ถกูก�ำจัดโดยวธิทีีถ่กูต้องต่อไป

• เศษสี เกิดจำกกระบวนกำรผลิตกระดำษปิดผิวจำกเครื่องจักร 

พิมพ์ลำยที่จะมีเศษสีหลงเหลือภำยหลังพิมพ์งำนเสร็จ ทำงบริษัท

จะใช้วิธีกำรฝังกลบภำยในพื้นที่ที่ก�ำหนดภำยในโรงงำนต่อไป  

• เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้ำ ที่เหลือจำกกำรผลิต  

ทำงบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อน�ำไปจ�ำหนำ่ยให้กับผู้รับซื้อต่อไป

• กาว เป็นวตัถดุบิที่ใช้ในกำรปิดผวิกระดำษปิดผวิบนไม้ปำร์ตเิคลิบอร์ด  

บริษัท ใช้กำวประเภทที่สำมำรถละลำยได้ด้วยน�้ำ (Water Base) 

และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภททรัพยากร ค่าใช้จ่าย

พลังงำนไฟฟ้ำ 35,916,700 บำท

น�้ำมันเชื้อเพลิง 12,211,876 บำท

น�้ำประปำ 44,663 บำท

อย่ำงไรก็ตำมในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เริ่มด�ำเนินงำนตำมนโยบำยเพื่อ

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มีผลอย่ำงยั่งยืนทั้ง 

ต่อสงัคมและกจิกำร ซึง่ในปีต่อ ๆ  ไป บรษิทัจะก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง 

ปฏิบัติเพื่อแสดงต่อถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เดินหน้ำจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น รวมถึง

กำรน�ำผลจำกนโยบำยและกิจกรรมมำวิเครำะห์ และประเมินผลที่ได้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการปฏบิติัเพือ่การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมของบรษัิท
การจัดอบรมภายในองค์กร หรอืส่งพนกังานไปอบรมกบัองค์กรอ่ืน ๆ 

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บรษิัทได้จัดให้พนกังำนเข้ำร่วมอบรม หลกัสูตรกำรบรหิำรจดักำรด้ำน

กำกของเสยีอตุสำหกรรมภำยใต้คอนเซ็ปต์กำรเข้ำร่วมอบรม “ถกูต้อง 

มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเตรียมควำมพร้อมสู่ EEC” โดยเป็นโครงกำร

อุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 2 ซึ่งจัดโดยส�ำนักบริหำรและจัดกำรกำก

อุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

โครงการ Solar Roof  

เนื่องจำกบริษัทมีพื้นที่โรงงำนส�ำหรับกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ ท้ังนี้เพื่อ

เป็นกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ บริษัทจึงมแีนวคดิ

ที่จะท�ำโครงกำร Solar Rooftop ขนำดก�ำลังกำรผลิต 1 เมกะวัตต์ ซึ่ง

ได้จัดท�ำในพืน้ท่ีของโรงงำน ทัง้นีก้ำรตดิตัง้ Solar Rooftop จะสำมำรถ

ประหยัดค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยแล้วเดือนละประมำณ 1,000,000 บำท 

นอกจำกกำรติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำให้แก่บรษิัทแล้ว ยงัช่วยในด้ำนกำรดแูลสภำพแวดล้อม  

เนื่องจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนสะอำด ไม่ก่อให้เกิด

ปฏิกิริยำที่จะท�ำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

โดยบริษัทตระหนักถึงกำรประหยัดและลดกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนพลังงำน โดยมีนโยบำยกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยทั้งด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง 

และน�้ำประปำ อย่ำงใกล้ชิด โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำใช้จำ่ยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 061



ผลติคู่มือการประกอบสินค้าโดยใช้กระดาษรไีซเคิลแทน
กระดาษเกรดดี
กำรผลติคูม่อืประกอบสนิค้ำ มคีวำมจ�ำเป็นทีบ่รษิัทจะต้องจดัท�ำ และ

กระบวนนีต้้องใช้กระดำษจ�ำนวนมำก บรษิัทจงึได้น�ำกระดำษรีไซเคลิ

มำใช้ในกระบวนดังกล่ำว เพื่อทดแทนกำรใช้กระดำษ A4 เกรดดี ซึ่ง

เป็นกำรช่วยลดกำรตัดต้นไม้เพ่ือผลิตกระดำษ อีกทั้งยังเป็นกำรลด

ต้นทนุในกระบวนกำรผลติให้แก่บรษิัทสำมำรถคดิเป็นจ�ำนวนต้นทนุที่

ลดลงได้ประมำณ 0.40 ล้ำนบำทต่อปี 

การใช้วสัดุประเภท	Eco	Friendly	 
บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้วัสดุประเภท Edge Banding หรือ

พลำสติกส�ำหรับปิดขอบไม้จำกเดิมใช้วัสดุที่ผลิตจำก PVC 100% มำ

เป็นพลำสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเกรด Eco Friendly 

สำมำรถย่อยสลำยได้ เพื่อลดกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อม 

ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลติ
กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้เทียม อำทิเช่น ไม้ประเภทปำร์ติ

เคิลบอร์ด ซึ่งกระบวนกำรอัดเพื่อให้ไม้ยึดเกำะกันมีควำมจ�ำเป็นต้อง

ใช้เรซินเป็นส่วนผสม โดยเรซนิจะมส่ีวนประกอบของสำรฟอร์มำลดีไฮด์

หำกมค่ีำเกนิมำตรฐำนจะเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ช้ โดยได้ก�ำหนดมำตรฐำน

กำรวัดค่ำสำรฟอร์มำลดีไฮด์หรอื European Formaldehyde Emission 

Standards แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ โดยเริ่มจำก “E2” ระดับ 

ที่เป็นอันตรำยกับผู้ใช้เพรำะมีกำรปล่อยสำรฟอร์มำลดีไฮด์สูงกว่ำ

ก�ำหนด “E1” จะมีสำรฟอร์มำลดีไฮด์ไม่เกิน 0.75 ppm และส�ำหรับ 

“E0” เป็นมำตรฐำนขั้นสูงที่อัพเกรดขึ้นมำจำก E1 ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่จะ

ผ่ำนข้ันนี้จะมีสำรฟอร์มำลดีไฮด์ไม่เกิน 0.07 ppm ในทุกภำคส่วน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคกำรผลิตก�ำลังด�ำเนินกำรและพัฒนำเพื่อให้

มำตรฐำนดังกล่ำวครอบคลุมอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์โลกในอนำคต

ต่อไป

ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบที่เกิดต่อทั้งผู ้ใช้ และสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันบริษัทเลือกใช้ไม้ประเภท E1 ซึ่งพบวำ่มีสำรฟอร์มำลดีไฮด์ต�่ำ

กวำ่ E2 มำกถึง 1.0 mg/l หรือสำมำรถลดสำรฟอร์มำลดีไฮด์จำกกำร

ใช้วัสดุได้มำกถึง 67% นอกจำกเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ใช้สินค้ำ 

และต่อสุขภำพของพนักงำนแล้ว ยังเป็นผลดีในแง่ของกำรช่วยลด

ต้นทนุในกระบวนกำรผลติ คดิเป็นจ�ำนวนต้นทุนทีล่ดลงได้มำกถงึ 3.70 

ล้ำนบำทต่อปี

การคัดแยกขยะ	“พวกเรา	ECF	ช่วยลดโลกร้อน”	รูท้ิ้ง	รูคั้ด
แยก	รูคุ้ณค่า
เพือ่เป็นสร้ำงจติส�ำนกึในกำรดแูลสิง่แวดล้อม ปัจจุบนับรษิัทได้ก�ำหนด

แนวทำงส�ำหรบัพนกังำน ในกำรควบคมุและจดักำรของเสยีทีเ่กิดจำก

กำรด�ำเนินกิจกรรม โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท

1. ถงัขยะเปียก (สเีขียว) ส�ำหรบั ขยะเปียก เช่น เศษอำหำร เศษผกั 

เศษผลไม้ เป็นต้น

2. ถงัขยะแห้ง (สเีหลอืง) ส�ำหรบั ขยะแห้ง เช่น กิง่ไม้ ใบไม้ กระดำษ

ช�ำระ เป็นต้น

3. ถงัขยะซีไรเคลิ (สนี�ำ้เงนิ) ส�ำหรบั ขยะรีไซเคลิ เช่น กระดำษ กล่อง

กระดำษ เศษโลหะ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวด แก้ว พลำสติกต่ำง ๆ 

เป็นต้น

4. ถังขยะอันตรำย (สีแดง) ส�ำหรับ ขยะอันตรำย เช่น ถ่ำนไฟฉำย 

แบตเตอรี่โทรศัพท์ ตลับหมึก เป็นต้น
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นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรกระตุน้ให้เกดิกำรตระหนักถงึกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำตใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุ บรษิัทจึงได้ตดิป้ำยข้อควำมเตอืนในบรเิวณ 

ต่ำง ๆ เช่น กำรติดป้ำยข้อควำมเตือนเรื่องกำรใช้กระดำษช�ำระในห้องน�้ำ กำรติดปำ้ยข้อควำมรณรงค์กำรประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟฟำ้ บริเวณ

ก๊อกน�้ำหรือสวิตซ์ไฟ ภำยในพื้นที่อำคำรส�ำนักงำน เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดขึ้นแก่พนักงำนขององค์กร

นอกจำกโครงกำรต่ำง ๆ  ที่น�ำเสนอในข้ำงต้น บริษัทยังมีโครงกำรลดกำรใช้โฟมในกระบวนกำรบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยปัจจุบันได้ด�ำเนิน

กำรดังกลำ่วส�ำหรับสินค้ำบำงรุ่นของบริษัทแล้ว 
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GRI	CONTENT	INDEX

Indication Description Page

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Statement from the most Senior decision-maker of organization 4

G4-2 Description of key impacts, risk, and opportunities 17-25, 

34-35

ORGANIZATION PROFILE

G4-3 Name of the organization 9-13

G4-4 Primary brands, and services 9-13

G4-5 Location of the organization’s head quarters 6

G4-6 Number of Countries where the organization operates, and names of countries where either 

the organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability 

topics covered in the report.

10, 39

G4-7 Nature of ownership and legal form  -

G4-8 Market served 10

G4-9 Scale of the organization 42

G4-10 Total number of employee by type 42

G4-11 Percentage of total employee covered by collective bargaining agreements -

G4-12 Organization’s supply chain 14

G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the organization ‘s size, structure, 

ownership or its supply chain 

8

G4-14 Whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 36

G4-15 Externally developed economic, environmental and social charter, principles. Or other 

initiatives to which the organization subscribes or which it endorses

-

G4-16 Memberships of associations -
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Indication Description Page

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 Organizations consolidate financial statement or equipment documents status 8-13

G4-18 The process for defining the report content and Aspect Boundaries, and how the organization 

has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content.

5, 26

G4-19 List all the material Aspect identified in the process for defining report content 26

G4-20 For each material Aspects, report the Accepts Boundary within the organization 5

G4-21 For each material Aspects, report the Accepts Boundary outside the organization 5

G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the 

reason for such restatements

-

G4-23 Report significant changes from previous reporting period in the scope and aspect Boundaries. -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide a list of stakeholder group engaged by the organization. 17-25

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholder with whom to engage.  17-25

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement 17-25

G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement. And 

how the organization has responded to those key topics and concerns 

17-25

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period (Such as fiscal or calendar year ) for information provided 5

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 5

G4-30 Reporting cycle (Such as annual. Biennial) 5

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents 5

G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content index. One the External 

Assurance Report 

5

G4-33 The organizational policy and current practice regarding external assurance for the report. 5
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Indication Description Page

CORPORATE GOVERNANCE

G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of the highest 

governance body

27-36

G4-35 Process for delegating authority for economic environmental and social topics from the highest 

governance body to senior executives and other employees

27

G4-36 Whether the organization has appointed and executive-level position or positions with responsibility 

for economic, environmental and social topics, and whether post holders report directly to highest 

governance body

45

G4-37 Report process for consultation between stakeholders and the highest governance body and 

economic, environmental and social topics, If consultation is delegated, describe to whom 

and any feedback processes to the highest governance body

17-25

G4-38 Composition of highest governance body and its committees 27

G4-39 Whether the Chair of the highest governance body is also and executive officer 29-30

G4-40 Nomination and selection processes for the highest governance body and its committees, and 

the criteria used for nominating and selecting highest governance body members

-

G4-41 Process for highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided and managed -

G4-42 Highs governance body’s and senior executives’ roles in the development, approval, and 

updating of the organization’s purpose, value or mission statements, strategies, policies, and 

goals related to economic, environmental and social impacts

7, 15-16

G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective 

knowledge of economic, environmental and social topics

-

G4-44 a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with 

respect to governance of Economic, environmental and social topics. Report whether such 

evaluation is independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation is self-

assessment.

b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s collective 

knowledge of economic, environmental and social topics

27-30

G4-45 Highest governance body’s role in the identification and management of economic, 

environmental and social impacts, risks, and opportunities

34-35
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Indication Description Page

G4-46 Highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s risk 

management processes for economic, environmental and social topics

5

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental 

and social impacts, risks, and opportunities

27

G4-48 Highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s 

sustainability report and ensures that all material Aspects are covered

27

G4-49 Process for communicating critical concerns to the highest governance body -

G4-50 Nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest governance 

body and the mechanism(s) used to address and resolve them

-

G4-51 Remuneration policies for the highest governance body and senior executives -

G4-52 process for determining remuneration -

G4-53 Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration, 

including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable

-

G4-54 Report the ratio of annual total compensation for organization’s highest-paid individual in 

each country of significant operations to the median annual total compensation for all employees 

(excluding the highest-paid individual) in same country

-

G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s 

highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage 

increase in annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) 

in the same country

-

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes 

of conduct and code of ethics

7

G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and 

matters related to organizational integrity

36

G4-58 a. internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, 

and matters related to organizational integrity, such as escalation through line management, 

whistleblowing mechanisms or hotlines

36
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