
 

1 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ

ที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และเร่ืองที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การ
จดัสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ เป็นต้น  

2) สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 
 จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 14 วนั โดยจะระบวุนั เวลา 

สถานท่ี และวาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ข้อมลูที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจอยา่งครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  21-30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลู
ประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น ทัง้สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้องโดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษัท 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  
 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนแทน 
3) ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัตา่ง ๆ ตามรายละเอียดในแตล่ะวาระได้ 
4) เมื่อการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระในการประชมุสามญั

และวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5) บริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น  การนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้ด้วยความ
รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

6) บริษัทมีการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนกัวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กบัผู้ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมลูจากทางบริษัทได้  
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โดยในรอบปี 2562 บริษัทได้จดักิจกรรมต่าง ๆ ดงันี  ้
1. การประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ในรูปแบบเฉพาะกลุม่ 1 ครัง้  
2. การประชุมกบักองทนุจากในประเทศและต่างประเทศ รวม 4 ครัง้  
3. กิจกรรมงานสมัมนานกัลงทนุที่จดัโดยสื่อต่าง ๆ รวม 2 ครัง้ 
4. การน าเสนอข้อมลูให้กบันกัลงผ่านผ่านการเข้าร่วมออกบธูและแสดงสินค้าในงาน mai 

Forum 2019 : มหกรรมรวมพลงัคน mai ครัง้ที่ 6 
7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
 
ลูกค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ด าเนินธุรกิจด้านการผลติ จ าหนา่ยสนิค้าที่มีความปลอดภยัตอ่การใช้งาน ค านึงถึงสขุภาพของผู้ ใช้งาน และ

การให้บริการหลงัการขายที่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 
2) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าที่เพิ่มคณุคา่ในการใช้งานตอ่ผู้บริโภค 
3) ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย์ สจุริต รับผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลบัทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่
เก่ียวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผิดในลกัษณะดังกล่าว ผู้ กระท าในฐานะ
พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทจะต้องถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
5) ยึดหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อ

ลกูค้าเป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
6) จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนจากลกูค้าจะได้รับการ

เอาใจใส่และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการ
ติดตอ่สือ่สารทัง้ทางโทรศพัท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, 
www.eastcoast.co.th หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท
สามารถตอบสนองจดัการข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส าเร็จร้อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจดัหาแนวทางเพื่อสร้าง
ความพงึพอใจของลกูค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดิม   

7) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชมุกบัลกูค้า
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจ าทกุปี เพื่อรับฟังความพงึพอใจ
ของลกูค้า ปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา หาแนวทางการปรับปรุง และพฒันาให้
ดีขึน้กวา่เดิม นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดักิจกรรมการเพื่อลกูค้าในกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้พฒันารูปแบบสินค้าขึน้ใหม่เป็นประจ าทกุปี พร้อมกบั
จดัรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาสินค้า ตลอดจนรับ
ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าระหวา่งกนัเป็นประจ าทกุปี 

http://www.elegathai.com/
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8) ในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ของบริษัท จะเป็นการ
กระท าอยา่งมีความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า   

 
คู่ ค้าและเจ้าหนีก้ารค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายเป็น

ส าคญั 
2) คดัเลอืกคูค้่าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภัย และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

3) รักษาความลบัหรือข้อมลูทางการค้าของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
4) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าให้แก่วตัถดุิบ

และสนิค้าที่ทางบริษัทมีการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านจดัซือ้ของบริษัทจะมีการ
เข้าพบและร่วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพฒันา
ให้ดีขึน้กวา่เดิม  

5) การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสญัญาที่ท าร่วมกัน
อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวตอ่ทัง้สองฝ่าย 

6) ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูตอ่คูค้่า
เป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดย
ผู้ เก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และ
ต้องวางตวัเป็นกลางไมม่ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 
 

คู่แข่งขันทางการค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตัิตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขนัด้วยความ

เป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า  
2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วให้ร้าย 
3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ 
4) ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
 
 
 



 

4 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

เจ้าหนี ้
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอยา่งเคร่งครัด  
2) การปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ 
3) ในกรณีของการกู้ เงิน บริษัทจะไม่น าเงินที่ได้จากการกู้ ยืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวตัถุประสงค์ในข้อตกลง / 

เง่ือนไขการกู้ยืม 
4) บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค า้ประกนัท่ีได้ให้ตอ่เจ้าหนี ้
5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทนุในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 

ซึง่แสดงถึงการมีความสามารถที่จะช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึง่อตัราส่วนทางการ
เงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาการกู้ยืมเงินกบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

6) เปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เจ้าหนีแ้ละลกูหนีไ้ด้ตกลงไว้

ร่วมกนั ทางลกูหนีจ้ะรีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบเป็นการลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้
เกิดความเสยีหาย  

8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีเ้พื่อ
รับทราบนโยบายการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมัน่ใจในการด าเนิน
ธุรกิจตอ่เจ้าหนี ้

 
พนักงาน 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั ด้วยความเป็นธรรม  
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน ควบคูไ่ปกบัการมุง่เน้นการพฒันา

ศกัยภาพและความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตัิคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนกังานท่ านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลกัสตูรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมคัร
เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเร่ืองขึน้มาตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะที่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานที่จะ
ได้รับภายหลงัการเข้ารับการอบรมเป็นส าคญั  

3) จัดท า Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพฒันาบุคลากร
เหลา่นัน้ให้มีความสามารถในการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง รวมถึงการสบืทอดต าแหนง่งานตอ่ไปได้  

4) ให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยั สขุอนามยัในการ
ท างานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเหต ุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนกังานที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อ
ความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะต้องสวมถงุมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดห ูและรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตัิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท างานที่พนกังานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็น
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ส าคญั เช่น หากปฏิบตัิงานในบริเวณที่มีเสียงดงั พนกังานจะต้องสวมที่ปิดห ูเป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผย
ข้อมลูสถิติการเกิดอบุตัิเหตไุว้ให้เป็นท่ีทราบในรายงานประจ าปี  

5) การเคารพซึง่สทิธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรี และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือสง่ผ่านข้อมลู
หรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือหรือผู้ที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง 

6) ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 
7) สง่เสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ

ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
8) สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท าประกนัสขุภาพและประกนัชีวิตให้กับพนกังาน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยใน
สว่นของการตรวจสขุภาพของพนกังานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แต่เร่ิมเข้างาน และระหว่างการท างาน
เป็นประจ าในแตล่ะปี และในสว่นของแรงงานตา่งด้าว บริษัทได้จดัให้ส านกังานประกนัสงัคม จงัหวดัระยอง
เข้าให้ข้อมลูและความรู้งานประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งด้าว  

10) เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึ่งข้อเสนอ
ตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีในการท างานร่วมกนั 

11) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมใกล้เคียง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ไม่ด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสงัคม และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอื่นผู้อยู่อาศยัใน
ชมุชนและสงัคม 

3) ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

4) สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับ

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้จากเดิม 
6) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
7) สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดั และฟืน้ฟ ู

การทดแทน การเฝา้ระวงัและปอ้งกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
8) ปลกูจิตส านกึและสง่เสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนกังานทกุระดบัในเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม 
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9) สง่เสริมการใช้เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
10) ส าหรับแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวตัถดุิบ

หลกัคือ ไม้ยางพารา ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวสัดทุี่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัท 

 
ส าหรับแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวตัถดุิบหลกัคือ ไม้
ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวสัดทุี่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลติของบริษัท 
 
โดยที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกบัชุมชนในพืน้ที่บริเวณใกล้เคียงกบัโรงงานใน
ประเด็นที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ : การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

 
นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัท ในปี 2542 นโยบายส าคญัที่บริษัทยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนบัตัง้แต่เร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจ
คือ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซึง่บริษัทให้ความส าคญัตอ่การด าเนินงานท่ีเอาใจใสต่อ่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีในทกุ ๆ 
ฝ่าย ด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้องตามข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบและวิธีการปฏิบตัิตามหลกัการที่หน่วยงานที่ก ากบัดแูล
ได้ก าหนดเอาไว้ นอกจากนีย้งัได้ปลกูฝังหลกัการนีใ้ห้กับพนกังานในทุกระดบัปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมี
ความเป็นธรรม ทัง้การปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยกันเอง การปฏิบตัิต่อลกูค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชน และ
สงัคม ตระหนกัถึงการรักษาความลบั การก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายใน การเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน ตลอดจน
ไม่ปฏิบตัิตนอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยสามารถแบง่แนวปฏิบตัิ ได้ดงันี ้
 

1. การสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าโดยเสรี 
บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งกว่าร้อยละ 52 
เป็นการสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยในตา่งประเทศ ลกูค้าหลกัของบริษัทคือ ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น และรองลงมาคือการผลติ
และจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในกลุม่ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึง่ลกูค้าแตล่ะรายมีระบบ
การสัง่ซือ้สินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามระบบและหลกัการที่ก าหนดไว้ โดยบริษัท
มัน่ใจถึงกระบวนการน าเสนอขายสนิค้าตอ่ลกูค้าที่มีความเป็นธรรม และไมม่ีลกัษณะการผกูขาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าให้กบั
ลกูค้าเพียงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด ส าหรับระบบและขัน้ตอนการจัดหา จัดซือ้วัตถุดิบ และสินค้าที่จะน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจดัซือ้จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ เง่ือนไขทางการค้า ตามหลกัการที่
ก าหนดไว้ทกุครัง้ เพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาสน าเสนอสินค้าให้กบัทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับ
ประโยชน์จากการยดึมัน่ในระบบการคดักรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคณุภาพและราคาจากคูค้่าเสมอมา 
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2. นโยบายปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
บริษัทมีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของ
บริษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด าเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ ซื่อสตัย์ เป็นธรรม 
สมเหตสุมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัิเข้าท ารายการ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัท เป็น
ส าคญั กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมม่ีสทิธิออกเสยีงเพื่ออนมุตัิในเร่ืองที่ตนเองมีสว่นได้เสยีหรือมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอกทีม่ีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป ด้วย
อ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง และต้องไม่
มีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนีจ้ะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูตามทีห่นว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องได้ก าหนดข้อปฏิบตัิเอาไว้ 

3. ต้องไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ทางธรุกิจกบับริษัทได้แก่ การท าให้บริษัทเสยี
ผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกวา่ที่ควรจะเป็น หรือเป็นการแบง่ผลประโยชน์จากบริษัท 

4. ห้ามไมใ่ห้กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะ
เดียวกนักบับริษัท 

5. ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทรวมถงึคูส่มรสและบตุรของบคุคลดงักลา่ว 
แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการสว่นตวักบับริษัท เช่น กระท าการใด ๆ เพื่อขายสนิค้าและบริการให้กบับริษัท
หากมกีารกระท านัน้ ๆ ต้องท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยข้อมลูให้บริษัททราบในทกุกรณี 

6. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

7. คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. 
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ นอกจากนี ้ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมลูการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 

สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หมายถึง สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ 
ไมถ่กูเลอืกปฏิบตัเิพียงเพราะความแตกตา่งทางด้านร่างกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุ สีผิว 
การศกึษา สถานะทางสงัคมหรือเร่ืองอื่นใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศจะก าหนด บริษัทตระหนกัถึงการเคารพตอ่หลกั
สทิธิมนษุยชน จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิขึน้ ดงันี ้



 

8 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

1. ให้ความเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน โดยไมม่ีการแบง่แยกถ่ินก าหนด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุ สผิีว ศาสนา ฐานะ 
ชาตติระกลู การศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้มีความเก่ียวข้องและสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน โดยให้
เกียรตซิึง่กนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเทา่เทียม 

2. พนกังานในทกุระดบัจะได้รับการคุ้มครองสทิธิด้านความปลอดภยัสว่นบคุคลในการปฏิบตัิงาน การมี
สถานท่ีท างานท่ีสะอาด ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ  

3. การให้สทิธิเสรีภาพเพื่อสทิธิทางการเมือง แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมแ่อบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สนิ 
อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทางการ
เมือง ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่ห้การสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่  

4. บริษัทจะเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ตามหลกันิติธรรม  
5. บริษัทไมม่ีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก โดยไมพ่จิารณารับบคุคลทีม่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เข้าท างาน 
6. การพิจารณาจ่ายคา่แรงงานและคา่จ้างด้วยความเป็นธรรม และในทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดัให้มกิีจกรรม

ประชมุประจ าปี ซึง่วนัดงักลา่วพนกังานจะได้เข้าพบและรับทราบถึงนโยบายการด าเนินธุรกิจทีจ่ะเกิดขึน้ใน
รอบปีนัน้ ๆ รวมถึงข้อคิด หลกัการท างาน หลกัการใช้ชีวิตจากผู้บริหารบริษัท รวมถงึการจดักิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคภีายในองค์กร  

7. สอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยละเมิด
สทิธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่
รับผิดชอบทราบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่ง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม
ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบผา่นช่องทางตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้  

8. ผู้กระท าการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท า
ดงักลา่วนัน้ผิดกฎหมายด้วย 

 
ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทยงัไมเ่คยได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด 

 
4. การไมส่นบัสนนุให้เกิดการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชดัเจนที่จะไมก่ระท าการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา โดยได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิ ดงันี ้

1. บริษัทมีการก าหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี
การตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ ในการท างานของพนกังานเพื่อปอ้งกนัการ
ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิหรือท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการท างาน เป็นต้น  

2. เนื่องจากในทกุ ๆ ปี บริษัทจะต้องมีการออกแบบและพฒันาสนิค้า เพื่อน าเสนอต่อลกูค้าโดยเกิดขึน้
เป็นประจ า บริษัทให้หลักการต่อฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and 
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development) โดยยึดหลักการที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนหรือน า
ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

3. การน าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท
จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่ ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

4. ปฏิบตัิตนให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการค้า กฎหมายเก่ียวกบัสทิธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง และสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังานในด้านกฎหมายเก่ียวกบัทรัพย์สินทาง
ปัญญา การน าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอก ท่ีได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายใน
บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่า ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น นอกจากนีจ้ะต้อง
ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือเพื่อบุคคลอื่น
โดยมิได้รับอนญุาต  
 

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้แจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่พบเห็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาดงันี  ้
 จดหมายสง่ถึง  

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 
นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 
กรรมการผู้จดัการ หรือ 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

 E-mail ส่งถึงส านกังานเลขานกุารบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล : 
hrrayong@eastcoast.co.th   

 เว็บซต์บริษัท www.eastcoast.co.th หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” 
 

5. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการท างานในขณะนีค้ือ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้างระบบในการป้องกนัการทจุริต
ในองค์กร นอกจากนีย้งัอยูร่ะหวา่งด าเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธ์แนวคิดในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้ผู้มีสว่น
ได้เสยีของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคูค้่า และลกูค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิง่ตอบแทนทัง้ในรูปของเงิน
สด สิง่ของ หรือของขวญั รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสนิบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนการ
ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า และลกูค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจดัการประชุม
และสือ่สารให้พนกังานทกุฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
http://www.ecf-furniture.com/
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

 
 


