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บริษ่ัท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) ดำาเนินธุุรกิจผู้ลิต่และ
จำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์ ด�วยั่ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี บริห่ารงาน
ภายั่ใต่ � วิส่ยั่ท่ศน ์  “มุ ่งม่�นท่�จะเป ็นผู้้ �นำาด �านธุุรกิจเฟอร ์นิ เจอร ์
ในภ้มิภาคเอเชื่่ยั่ต่ะว่นออกเฉ่ยั่งใต่� และสร�างโอกาสในการเติ่บโต่ 
ของธุุรกิจอยั่่างต่่อเนื�อง” พัร�อมไปก่บการพั่ฒนาร้ปแบบสินค�าให่�
ต่รงต่ามความต่�องการของล้กค�าอย้ั่่เสมอ 

อ่กท่�งยั่่งยึั่ดห่ล่กการดำาเนินกิจการภายั่ใต่�การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ 
โดยั่ในปี 2563 บริษั่ทถ้กจ่ดอ่นด่บให่�อย้ั่่ในกลุ่มบริษั่ทจดทะเบ่ยั่น 
ท่�ม่คะแนนระด่บ ด่เลิศ ห่รือ 5 ดาว ซ่ึ�งเป็นผู้ลสำารวจต่ามโครงการ
กำาก่บด้แลกิจการบริษ่ัทจดทะเบ่ยั่น ประจำาปี 2563 (Corporate 
Governance Report of Thailand Listed Companies 2020)  
ท่�สถาบ่นกรรมการบริษั่ทไทยั่จ่ดทำาขึ�น เป็นการสะท�อนให่�เห่็นถึง
ความมุ ่งม่�นของบริษั่ทท่�จะพั่ฒนาท่�งทางด�านเศรษัฐกิจ ส่งคม  
สิ�งแวดล�อม พัร�อมไปการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ 

สำาห่ร่บเป้าห่มายั่และกลยัุ่ทธุ์ด�านการสร�างธุุรกิจให่�เต่ิบโต่อยั่่าง
ย่ั่�งยืั่นน่�น บริษ่ัทย่ั่งคงมุ่งเน�นการพั่ฒนาความร้� ความสามารถของ
บุคลากรเป็นสำาค่ญ เนื�องจากทร่พัยั่ากรบุคคลเป็นส่วนสำาค่ญอยั่่าง
มากในการข่บเคลื�อนองค์กร ให่�เต่ิบโต่ และก�าวเข�าส้ ่การพั่ฒนา 
ได�อยั่่างม่�นคง และย่ั่�งยั่ืนต่ามวิส่ยั่ท่ศน์ของบริษ่ัทต่่อไป    

ในส่วนของผู้ลการดำาเนินงานด�านเศรษัฐกิจ ส่งคม และสิ�งแวดล�อม
ในปี 2563 บริษ่ัทย่ั่งคงมุ่งม่�นท่�จะพ่ัฒนาท่�ง 3 ส่วนน่� ไปพัร�อม ๆ ก่น 
แม�ว่าในปี 2563 น่� ชื่่วงไต่รมาสแรกของปีบริษ่ัทได�ร่บผู้ลกระทบ 
จากปัญห่าการแพัร่ระบาดของเชื่ื�อไวร่สโคโรน่าสายั่พั่นธุุ ์ ให่ม ่ 
(COVID-19) ท่�ส่งผู้ลให่�รายั่ได�ขายั่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลดลง

อยั่่างม่น่ยั่สำาค่ญ และการเกิดโรคระบาดในคร่�งน่� ได�ส่งผู้ลกระทบ 
เป็นวงกว�างต่่อทกุภาคส่วน ทกุอุต่สาห่กรรม แต่่ท่�งน่�ในสภาวะท่�เรียั่กได�
ว่าเป็นวิกฤติ่ ECF ย่ั่งคงสามารถสร�างยั่อดขายั่จากการเติ่บโต่ของ
คำาส่�งซื่�อจากล้กค�ากลุ ่มให่ม่ได�อยั่่างต่่อเนื�องน่บต่่�งแต่่ชื่่วงปลายั่
ไต่รมาสท่�สองท่�ผู้่านมา สิ�งเห่ล่าน่�ถือเป็นส่ญญาณท่�ด่ บ่งชื่่�ว่าด�วยั่
ประสบการณ์การดำาเนินธุุรกิจเฟอร ์นิ เจอร ์มาอยั่่างยั่าวนาน 
ของบริษ่ัทเราน่�น เป็นเสมือนภ้มิคุ �มก่นให่�เรายั่่งคงดำาเนินอย้ั่ ่ได� 
ในสถานการณ์ท่� ไม่ปกต่ิเชื่่นน่� 

สุดท�ายั่ในนามของบริษ่ัท อ่สต่์ โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น)  
ขอขอบพัระคุณผู้้ �ม่ส ่วนได�เส่ยั่ทุกกลุ ่ม ท่� เชืื่�อม่�นไว�วางใจในการ
ดำาเนินงานของบริษั่ท และบริษ่ัทขอให่�คำาม่�นว่าจะดำาเนินธุุรกิจโดยั่ยึั่ด
ห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ โดยั่ให่�ความสำาค่ญต่่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่
ทุกภาคส่วน ต่่อต่�านการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�น พัร�อมก่นก่บการด้แล 
ร่บผิู้ดชื่อบต่่อชุื่มชื่น ส่งคม และสิ�งแวดล�อม เพืั�อให่�บริษ่ัทเติ่บโต่อยั่่าง
ย่ั่�งยั่ืนควบค้่ไปก่บส่งคมท่�ม่คุณภาพัต่่อไป

นาย่อาริ่กษั์ สัุข้สัว่สัดำิ์
กรรมการผู้้�จ่ดการ

บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น)
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เกี�ย่วก่บริาย่งาน
ความูย่่�งย่ืนฉบ่บนี�
รายั่งานความย่ั่�งยั่ืนของบริษ่ัท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด 
(มห่าชื่น) (“บริษ่ัท”) รายั่งานฉบ่บน่�ม่ว่ต่ถุประสงค์เพัื�อแสดง
ผู้ลการดำาเนินงานของบริษั่ทครอบคลุมท่�งด�านการกำาก่บ
ด้แลกิจการ เศรษัฐกิจ ส่งคม ชืุ่มชื่นและสิ�งแวดล�อม ในรอบปี
ระห่ว่างว่นท่� 1 มกราคม  –  31 ธุ่นวาคม 2563 โดยั่ได�
พัิจารณาประเด็นสำาค่ญต่่อการพ่ัฒนาธุุรกิจส้ ่ความยั่่�งยั่ืน 
และความสามารถในการต่อบสนองต่่อความคาดห่ว่งของ 
ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่

ห่ล่กการค่ดเลือกประเด็น
1. กัารระบุประเด็น: พัิจารณาท่�มาของข�อม้ลเริ�มต่�นจาก
นโยั่บายั่การพั่ฒนาองค์กรอยั่่างย่ั่�งยั่ืน และข�อม้ลจากผู้้�ม่ส่วน
ได�เส่ยั่จากท่�งภายั่ในและภายั่นอกองค์กร ในประเด็นท่�ผู้้�ม่ส่วน
ได � เส่ยั่แต่ ่ละกลุ ่มให่ �ความสำาค่ญ ห่รือให่ �ความคาดห่ว่ง 
ซ่ึ�งประเด็นเห่ล่าน่�อาจเกิดผู้ลกระทบต่่อความย่ั่�งยั่ืนท่�งทางด�าน
การกำาก่บดแ้ลกจิการ ด�านเศรษัฐกจิ ด�านส่งคม ด�านสิ�งแวดล�อม 
เพ่ั�อระบปุระเดน็สำาค่ญท่�มน่ย่ั่ต่่อองคก์รและผู้้�มส่ว่นได�เสย่ั่โดยั่วิธุ่
การประเมินและการให่�นำ�าห่น่กต่ามท่�บริษั่ทกำาห่นด
• ภายั่ในองค์กร : การประชืุ่มผู้้�บริห่าร ผู้ลสำารวจความ

พัึงพัอใจและความผู้้กพ่ันต่่อองค์กรของพัน่กงาน การ
รวบรวมข�อม้ลจากท่�ประชืุ่ม รวมถึงข�อม้ลท่�ห่่วห่น�างาน
รวบรวมจากพัน่กงานท่� เสนอแนะผู้ ่านห่่วห่น �างาน  
มาวิเคราะห่์ข�อม้ลความคาดห่ว่งด�านความยั่่�งยืั่นท่�งต่่อ
พัน่กงานและองค์กรเพัื�อกำาห่นดประเด็น

• ภายั่นอกองค์กร : การประชุื่มผู้้�ถือหุ่�น การเข�าพับเพั่�อ
นำ า เ ส น อ ข � อ ม้ ล บ ริ ษ่ั ท ต่ ่ อ น่ ก ล ง ทุ น  ก า ร ป ร ะ ชุื่ ม 
คณะกรรมการบริษัท่ การพับปะเยั่่�ยั่มเยั่อืนค้ค่�า และลก้ค�า 
รวมถึงการพั้ดคุยั่ท่�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
บริษ่ัทได�นำาข�อม้ลเห่ล่าน่�มาวิเคราะห่์ความคาดห่ว่งจาก
ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่เพัื�อกำาห่นดประเด็น

2. กัารจำัดลำาดับความสำาคัญ: เมื�อระบุประเด็นท่�ม่น่ยั่สำาค่ญ
ต่่อองค์กรและผู้้ �ม่ส่วนได�เส่ยั่แล�ว ได�นำาประเด็นเห่ล่าน่�นมา
ให่�นำ�าห่น่กคะแนนโดยั่พิัจารณาครอบคลุมถึงผู้ลกระทบผู้้ �ม่
ส่วนได�เส่ยั่ภายั่ในและภายั่นอกองค์กรซ่ึ�งบริษั่ทได�กำาห่นด
เกณฑ์ ให่�สอดคล�องก่บบริบทขององค์กร 

3. ขอีบเขต์ขอีงรายงาน: รายั่งานฉบ่บน่�นำาเสนอข�อม้ลการ
ดำาเนินงานด�านความยั่่�งยั่ืนเฉพัาะของบริษั่ท อ่สต่์ โคสท์
เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) ต่่�งแต่่ว่นท่� 1 มกราคม – 31 
ธุ่นวาคม 2563 ครอบคลุมประเด็นท่�สำาค่ญในทุกกิจกรรม
ของบริษ่ัทแต่่มิได�รวมถึงบริษ่ัทยั่่อยั่ และบริษั่ทร่วม ยั่กเว�น
การรายั่งานประเด็นทางด �านเศรษัฐกิจซึ่�งได �นำาผู้ลการ
ดำาเนินงานครอบคลุมผู้ลการดำาเนินงานของบริษั่ทยั่่อยั่ และ
บริษั่ทร่วมของบริษั่ทด�วยั่  

4. กัารนำาเสนอีเพื่่�อีรับทราบรายงาน: รายั่งานฉบ่บน่� ไม่ได�
ม่การต่รวจร่บรองจากห่น่วยั่งานภายั่นอก แต่่ ได�ผู้่าน
การนำาเสนอเพั่�อร่บทราบโดยั่คณะกรรมการบริษ่ัท เมื�อว่น
ท่� 25 กุมภาพั่นธุ์ 2564 และบริษ่ัทยั่่งไม่ม่แผู้นท่�จะส่งต่รวจ
สอบไปย่ั่งห่น่วยั่งานภายั่นอกองค์กร

5. กัารสอีบถามข้อีมูล:  รายั่งานฉบ่บน่�จ่ดทำาขึ�นโดยั่ม่
ว่ต่ถุประสงค์เพืั�อการเผู้ยั่แพัร่ผู้ลการดำาเนินงานเพืั�อการ
พั่ฒนาอยั่่างย่ั่�งยั่ืนขององค์กร ให่�แก่ผู้้ �ม่ส่วนได�เส่ยั่ทุกกลุ่ม
เพัื�อสื�อสารสร�างความเข�าใจในการดำาเนินธุุรกิจขององค์กร 
รวมถึงบุคคลท่�ม่ความสนใจต่่อข�อม้ลของบริษั่ท ห่ากม่ข�อ
สงส่ยั่ห่รือข�อเสนอแนะเพิั�มเต่ิม กรุณาติ่ดต่่อฝ่ายั่น่กลงทุน
ส่มพั่นธุ์ บริษ่ัท อ่สต่์ โคสท์เฟอร์นิ เทค จำาก่ด (มห่าชื่น) 
e-mail: ir@eastcoast.co.th โทรศ่พัท์: 02-152-7301-4 
ต่่อ 212 ห่รือ 202 โทรสาร: 02-152-7305 



ข้้อมููลทั่่�วไป
ของบริิษััท
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ธุรกัิจำผลิต์และจำำาหน่ายเฟอีร์นิเจำอีร์

กัลุ่มลูกัค้าต์่างประเทศขอีงเราประกัอีบด้วย

ธุรกัิจำโรงไฟฟ้าพื่ลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพัล่งงานแสงอาทิต่ยั่์ (Solar Power Plant ) บริษั่ท
เข�าลงทุนในนามของบริษั่ท อ่ซ่่เอฟ พัาวเวอร์ จำาก่ด (ECF-P) 
ซ่ึ�งเป็นบริษ่ัทยั่่อยั่ ภายั่ใต่�การบริห่ารงานโดยั่บริษ่ัท กรีน 
เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยั่แลนด์) จำาก่ด (GEP) ECF - P เข�าลงทุน
ท่�ส่ดส่วนการลงทุนร�อยั่ละ 20 ซ่ึ�งโครงการอย้ั่่ท่� สาธุารณร่ฐ
แห่่งสห่ภาพัเม่ยั่นมาร์ ดำาเนินธุุรกิจโรงไฟฟ้าพัล่งงานแสง
อาทิต่ยั่์ กำาล่งการผู้ลิต่ 220 เมกะว่ต่ต่์ โดยั่แบ่งออกเป็น 
4 เฟส ปัจจุบ่นสามารถผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่ไฟฟ้าเฟสท่�  1 
ขนาดกำาล่งการผู้ลิต่ 50 เมกะว่ต่ต่์ สำาห่ร่บเฟสท่�เห่ลืออย้ั่่
ระห่ว่างการก่อสร�าง

บริษ่ัทดำาเนินการผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์ ซึ่�งส่ดส่วนการ
จำาห่น่ายั่ภายั่ในประเทศ อย้ั่่ท่�ร�อยั่ละ 37 และการส่งออก 
ม่ส่ดส่วนร�อยั่ละ 63 ท่�งน่�โดยั่ส่วนให่ญ่จะเป็นการผู้ลิต่ต่าม 
คำาส่�งซ่ื�อให่�ก่บล้กค�าท่�งในประเทศและต่่างประเทศ สำาห่ร่บ
ล้กค�าห่ล่กในประเทศจะประกอบด�วยั่ร�านค�าปล่กขนาดให่ญ่ 
ได�แก่ โฮมโปร เทสโก� โลต่่ส บิ�กซ่่ เมกาโฮม โกลบอลเฮาส์ ด้
โฮม วินเนอร์ และมิสเต่อร์ ด่ ไอ วายั่ เป็นต่�น

ลูกัค้าในประเทศขอีงเรา ประกัอีบด้วยร้านค้าปลีกัสมัยใหม่ ดังนี� 
• โฮมโปร (Home Pro) ภายั่ใต่�เฮ�าส์แบรนด์
• เทสโก� โลต่่ส (Tesco Lotus) ภายั่ใต่�เฮ�าส์แบรนด์
• บิ�กซ่่ (Big C) ภายั่ใต่�เฮ�าส์แบรนด์
• เมกาโฮม (Mega Home) ภายั่ใต่�เฮ�าส์แบรนด์

United States 
of America

Duibai

Bahrain

Kuwait

Japan

Philipphines

India

China

Malaysia

Peru

• ด้ โฮม (Do Home) ภายั่ใต่�เฮ�าส์แบรนด์
• แบรนด์วินเนอร์ (Winner) ภายั่ใต่�เฮ�าส์แบรนด์
• โกลบอลเอ�าส์ (Global House) ภายั่ใต่�เฮ�าส์แบรนด์
• และ มิสเต่อร์ ด่ ไอ วายั่ (Mr.DIY) ภายั่ใต่�ต่ราสินค�าของบริษั่ทคือ Hasta 
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

VV-Decor 
บริษั่ท วีวี เดคคอร์ จำาก่ด
ผู้้�จ่ดจำาห่น่ายั่กระดาษัปิดผิู้ว

ECFH
บริษั่ท อ่ซ่่เอฟ โฮลดิ�งส์ จำาก่ด
ผู้้�จ่ดจำาห่น่ายั่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ECF-P 
บริษั่ท อ่ซ่่เอฟ พัาวเวอร์ จำาก่ด
ผู้้�ลงทุนด�านพัล่งงานทดแทน

บริิษััท อีีซีีเอีฟ พาวเวอีริ์ จำำากััด บริิษััท แพลนเนทบอีริ์ด จำำากััด

บริิษััท กัริีน เอีิริ์ธ พาวเวอีริ์ 
(ไทยแลนด์) จำำากััด

57.00%99.99%

20.00% 100%

75.00%99.95%

บริิษััท อีีซีีเอีฟ โฮลดิ�งส์์ จำำากััดบริิษััท วีวี เดคคอีริ์ จำำากััด

บริิษััท จำีอีีพี เมีียนมีาริ์ 
จำำากััด

PNB
บริษั่ท แพัลนเนทบอร์ด จำาก่ด
อย้ั่่ระห่ว่างการห่าธุุระกิจให่ม่

GEP
บริษั่ท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยั่แลนด์) จำาก่ด
โรงไฟฟ้าพัล่งงานแสงอาทิต่ยั่์ 
ขนาด 220 MW ประเทศเม่ยั่นมาร์
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การิริ่วมูสัริ้างห่วงโซ่อุปทั่าน 
สัู่การิพั่ฒนาอย่่างย่่�งย่ืน

ผู้มูีสั่วนไดำ้เสัีย่ทีั่�เกี�ย่วข้้อง

ผู้มูีสั่วนไดำ้เสัีย่ทีั่�เกี�ย่วข้้อง

ส์ินค้า
ถึึงลูกัค้า

คัดเลือีกั
วัตถึุดิบ

กัาริขนส์่ง
เพ่�อีกัริะจำาย

ส์ินค้า

วัตถึุดิบ
คุณภาพ

เข้าส์ู่โริงงาน
ผลิต

โริงงานผลิต
เฟอีริ์นิเจำอีริ์
ขอีงบริิษััท 

ตริวจำส์อีบ
คุณภาพส์ินค้า

กั่อีนส์่งมีอีบ
ให้้แกั่ลูกัค้า

- คู่ค้า
- พื่นักังาน

- คู่ค้า
- คู่แข่งทางกัารค้า

- พื่นักังาน  
- ชุมชน สังคม  

และสิ�งแวดล้อีม

- คู่ค้า 
- เจำ้าหนี�กัารค้า 
- พื่นักังาน

- พื่นักังาน 
- คู่ค้า
- ชุมชน 
- สังคม และ 

สิ�งแวดล้อีม

พื่นักังาน

ผู้ถือีหุ้น/นักัลงทุน เจำ้าหนี�

“ซื้้�อของดีี ผลิิตของดีี แลิะส่่งมอบของดีี”
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พื่ันธกัิจำ  

Sustainability = การพั่ฒนาให่�องค์กรเต่ิบโต่ด�วยั่ความ
ย่ั่�งยั่ืน ได�แก่ การจ่ดห่าแนวทางเพัื�อลดต่�นทุนและค่าใชื่�จ่ายั่
ในการเป็นผู้้ �ผู้ลิต่เฟอร์นิ เจอร ์ของบริษั่ท / การขยั่ายั่ 
ส้่ธุุรกิจด�านพัล่งงานทดแทน ซ่ึ�งเป็นแนวโน�มท่�สำาค่ญและเป็น 
ส่วนห่นึ�งของการสร�างความม่�นคงด�านพัล่งงาน เป็นการ
สร�างรายั่ได�และผู้ลกำาไรอยั่่างต่่อเนื�องให่ �ก่บภาพัรวม 
ของธุุรกิจ เป็นต่�น 
Diversification = การกระจายั่ความเส่�ยั่งในธุุรกิจ เชื่่น การ
ม่ท่�งรายั่ได�จากการจำาห่น่ายั่สินค�าท่�งในและต่่างประเทศ การ
ม่กลุ่มล้กค�าท่�ห่ลากห่ลายั่ ต่่�งแต่่การส่งออก ร�านค�าปล่ก
สม่ยั่ให่ม่ ร�านค�าส่ง ร�านค�าปล่กเฟอร์นิเจอร์ท่�วประเทศ และ
ย่ั่งรวมถึงการขยั่ายั่ธุรุกจิไปย่ั่งธุรุกจิประเภทอื�น ๆ  อาท ิธุรุกิจ
ด�านพัล่งงาน เพ่ั�อกระจายั่ความเส่�ยั่งและไม่พั่�งพัิงธุุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์เพัียั่งอยั่่างเด่ยั่ว
Adaptation = การพัร�อมสร�างกลยัุ่ทธุ์แห่่งการเปล่�ยั่นแปลง
และปร่บต่่วในธุุรกิจอยั่่างต่่อเนื�อง เพั่�อสร�างโอกาสในการ
ดำาเนินธุุรกิจให่�เป็นไปด�วยั่ความม่�นคงและย่ั่�งยืั่น ต่่�งแต่่เริ�ม
ต่�นจากธุุรกิจการเป็นผู้้�ผู้ลิต่ชื่ิ�นส่วนเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผู้้�
ผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ ไม�ยั่างพัารา เฟอร์นิเจอร์ ไม�ปาร์ต่ิเคิล 
บอร์ด และผู้้�ผู้ลิต่กระดาษัปิดผู้ิวเพั่�อลดต่�นทุนในการผู้ลิต่
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต่�น

วัต์ถุประสงค์
“การนำาพัาองค์กรให่�ม่การพั่ฒนาและเต่ิบโต่อยั่่างยั่่�งยั่ืน”

เป้าหมายระยะยาว
บริษั่ทกำาห่นดเป้าห่มายั่ระยั่ะยั่าว โดยั่จะร่กษัาอ่ต่ราการ
เจริญเติ่บโต่ของยั่อดขายั่ และกำาไรจากการดำาเนินงาน 
ในกลุ่มธุุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให่�เต่ิบโต่อยั่่างต่่อเนื�อง และมุ่งส้่
การเป็นองค์กรพ่ัฒนาต่่อยั่อดการลงทุนเพืั�อลดต่�นทุน 
ในธุุรกิจการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการต่่�ง
เป้าห่มายั่ผู้ลต่อบแทนจากธุุรกิจด�านพัล่งงานทดแทนคิด
เป ็นส่ดส ่วนไม ่ต่ำ�ากว ่าร �อยั่ละ 30 ของกำาไรสุทธุิรวม 
ของบริษั่ทและบริษ่ัทยั่่อยั่ท่�งห่มดภายั่ในระยั่ะเวลา 3 ปี  
รวมถึงการกระจายั่ความเส่�ยั่งในการดำาเนินธุุรกิจส้่ธุุรกิจ
ประ เภทอื�น  ๆ ท่�ม่ ศ่กยั่ภาพัและโอกาสในการเต่ิบโต่ 
อยั่่างต่่อเนื�อง”

สำาห่ร่บเป้าห่มายั่ระยั่ะยั่าวมากกว่า 3 ปีขึ�นไป บริษ่ัทต่่�ง 
เป ้ าห่มายั่การเป ็นผู้้ �นำ า ในธุุรกิจการเป ็นผู้้ �ผู้ลิต่และ 
จ่ดจำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์เพืั�อการส่งออก และการเป็นผู้้�นำา
ในธุุรกิจการจ่ดจำาห่น่ายั่เฟอร์นิ เจอร ์ ให่ �ก่บร �านค�าส ่ง 
ร�านค�าปล่กท่�วประเทศ และภ้มิภาคอาเซ่่ยั่น

วิสัยทัศน ์

“มุ่งม่�นท่�จะเป็นผู้้�นำาด�านธุุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในภ้มิภาคเอเชื่่ยั่ต่ะว่นออกเฉ่ยั่งใต่� 
และสร�างโอกาสในการเติ่บโต่ของธุุรกิจอยั่่างต่่อเนื�อง”
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ริางว่ลแห่งความูสัำาเริ็จ 

Year 2017 Contribution Award 
NWC Small Group Activities Excellent Award
บริษััท อีีสต์์ โคสท์เฟอีร์นิเทค จำำากััด (มหาชน)
มอบไว� ณ ว่นท่� 11 พัฤษัภาคม 2561
Nitori Holding Co., Ltd.

บริษััทได้รับกัารประเมินด้านกัารกัำากัับดูแลกิัจำกัาร
ที�ดี  ให้อียู่ ในระดับ  5  ดาว (ดี เลิศ)  ต์่อี เนื�อีง 
เป็นปีที� 2 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกัรรมกัาร
บริษััทไทย (IOD) ปี 2562 และ ปี 2563

คุณอีารักัษั์ สุขสวัสดิ์ กัรรมกัารผู้จำัดกัาร 
บริษััท อีีสต์์ โคสท์เฟอีร์นิเทค จำำากััด (มหาชน) 
ได้รับโล่ประกัาศเกัียรต์ิคุณ 
นายกักัิต์ต์ิมศักัด์ิ ปีบริหาร 2559 - 2560 
มอบไว� ณ ว่นท่� 14 ม่นาคม 2561
สมาคมอุต่สาห่กรรมเครื�องเรือนไทยั่
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บริษััท อีีสต์์ โคสท์เฟอีร์นิเทค จำำากััด (มหาชน) 
ได้รับเกัียรต์ิบัต์รสถานประกัอีบกัารที� ให้กัารสนับสนุน
ด้วยกัารจำ้างงานคนพื่ิกัาร ประจำำาปี 2559 
มอบไว� ณ ว่นท่� 9 กุมภาพ่ันธุ์ 2560
ผู้้�ว่าราชื่การจ่งห่ว่ดระยั่อง

 

บริษััท อีีสต์์ โคสท์เฟอีร์นิเทค จำำากััด (มหาชน) สาขา2 
ได้รับโล่เกัียรต์ิคุณได้เข้าร่วมดำาเนินกัาร
เป็นอีงค์กัรสุขภาวะ (Happy Workplace) 
ภายใต์้ โครงกัาร “เสริมสร้างกัารเป็นอีงค์กัรสุขภาวะ
อีย่างยั�งยืน ขอีงกัลุ่มอุีต์สาหกัรรมเฟอีร์นิเจำอีร์ ไทย”
มอบไว� ณ ว่นท่� 16 พัฤศจิกายั่น 2560
สมาคมอุต่สาห่กรรมเครื�องเรือนไทยั่ และ 
สำาน่กงานกองทุนสน่บสนุนการสร�างเสริมสุขภาพั (สสส.)
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การิพั่ฒนา
อย่่างยั่่�งยั่ืน
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

บริษ่ัท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) และบรษิั่ทยั่่อยั่ (“บรษิั่ท”) ดำาเนินธุุรกิจภายั่ใต่�ห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ เพ่ั�อเป็นแนวทาง 
 ในการบริห่ารจ่ดการ โดยั่ม่ “บุคลากร” เป็นทร่พัยั่ากรท่�สำาค่ญในการข่บเคลื�อนองค์กร สร�างคุณค่าและนว่ต่กรรม เพั่�อพั่ฒนาให่�บริษ่ัทเต่ิบโต่
ได�อยั่่างยั่่�งยืั่น และสร�างประโยั่ชื่น์ ให่�แก่ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ทุกกลุ่มอยั่่างเท่าเท่ยั่ม รวมถึงการเป็นองค์กรท่�อยั่้่ร่วมก่บส่งคมได�อยั่่างม่ความสุข 

ท่�งน่� เพ่ั�อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานและเพั่�อสร�างความเข�าใจต่่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ บริษั่ทจึงได�จ่ดทำานโยั่บายั่ ภายั่ใต่�ห่ล่กการพั่ฒนา GEBEC 
เพ่ั�อสร�างความย่ั่�งยืั่นให่�เกิดขึ�นแก่องค์กร  

นโย่บาย่การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

Community 
ชุุมูชุนเข้้มูแข็้ง 
องค์กริย่่�งย่ืน

Governance 
ดำำาเนินธุริกิจ

ภาย่ใต้หล่กการิ
กำาก่บดูำแลกิจการิทั่ี�ดำี

Environment 
ใชุ้ทั่ริ่พัย่ากริ
อย่่างคุ้มูค่า 

เพัื�อให้เกิดำปริะโย่ชุน์
สัูงสัุดำ

Employees 
พั่ฒนา “คนเก่ง” 

อย่่างริอบดำ้าน 
และสัริ้าง “คนดำี” 

ให้ก่บสั่งคมู

 Business 
พั่ฒนาต่อย่อดำธุริกิจ 
เพัื�อสัริ้างเสัถีย่ริภาพั

ทั่างเศริษัฐกิจ 
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ห่วข้้อ ริาย่ละเอีย่ดำ นโย่บาย่ย่่อย่ แนวปฏิบ่ติ/เคริื�องมูือ/มูาตริฐาน

1. Governance ดำาเนินธุุรกิจภายั่ใต่�
ห่ล่กการกำาก่บด้แล
กิจการท่�ด่

• นโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่
• นโยั่บายั่ต่่อต่�านการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�น
• นโยั่บายั่การไม่ล่วงละเมิดทร่พัยั่์สิน 

ทางปัญญาห่รือลิขสิทธุิ์ของผู้้�อื�น
• นโยั่บายั่การด้แลปกป้องผู้้�ท่�แจ�งข�อร�องเรียั่น
• นโยั่บายั่การป้องก่นความข่ดแยั่�งทางผู้ลประโยั่ชื่น์
• นโยั่บายั่การใชื่�ข�อม้ลภายั่ใน
• จริยั่ธุรรมในการดำาเนินธุุรกิจ 

• การเข�าเป็นแนวร่วมปฏิิบ่ต่ิของภาคเอกชื่นไทยั่ 
ในการต่่อต่�านการทุจริต่

2. Employees พั่ฒนา “คนเก่ง”  
อยั่่างรอบด�านและสร�าง 
“คนด่” ให่�ก่บส่งคม 
ผู้่านการควบคุม 
โดยั่นโยั่บายั่ของบริษั่ท 
ท่�จ่ดทำาขึ�น รวมถึงการ
ด้แลต่ิดต่ามให่�เกิดการ
ปฏิิบ่ต่ิต่ามอยั่่าง
เคร่งคร่ด 

• จรรยั่าบรรณทางธุุรกิจสำาห่ร่บ 
กรรมการ ผู้้�บรหิ่าร และพัน่กงาน

• จรรยั่าบรรณน่กลงทุนส่มพั่นธุ์
• นโยั่บายั่การพั่ฒนาบุคลากร
• นโยั่บายั่ค่าต่อบแทนและสว่สดิการพัน่กงาน
• นโยั่บายั่การเคารพัสิทธุิมนุษัยั่ชื่น
• นโยั่บายั่ด�านความปลอดภ่ยั่ อาชื่่วอนาม่ยั่ 

และสภาพัแวดล�อมในการทำางาน

• การส่งเสริมให่�พัน่กงานเข�าร่วมอบรมความร้� 
ท่�เก่�ยั่วข�องก่บการปฏิิบ่ต่ิงานท่�งภายั่ใน  
และภายั่นอกองค์กร

• การจ่ดห่ล่กส้ต่รอบรมเพั่�อเสริมความร้�ด�านอื�น ๆ 
เพัิ�มเต่ิมต่่อบุคลากร อาทิ การวางแผู้นทางการ
เงินเป็นต่�น

• การเปิดโอกาสให่�พัน่กงานสามารถแสดง 
ความคิดเห่็นได�อยั่่างเท่าเท่ยั่ม 

• เผู้ยั่แพัร่นโยั่บายั่ แนวปฏิิบ่ต่ิ ข�อม้ลข่าวสาร 
ต่่อพัน่กงานอยั่่างเท่าเท่ยั่ม รวมถึงการกำาก่บ 
ด้แลให่�เกิดการปฏิิบ่ต่ิจริง

3. Business พั่ฒนาต่่อยั่อดธุุรกิจ 
เพ่ั�อสร�างเสถ่ยั่รภาพั 
ทางเศรษัฐกิจ

• แผู้นธุุรกิจ และการขยั่ายั่การลงทุน
• แผู้นงานด�านการต่ลาด และการสำารวจ 

ความพั่งพัอใจของล้กค�า
• งบประมาณการลงทุน
• นโยั่บายั่การบริห่ารความเส่�ยั่ง

• การพ่ัฒนาร้ปแบบผู้ลิต่ภ่ณฑ์ ให่�ห่ลากห่ลายั่  
เพ่ั�อเป็นทางเลือกให่�ก่บล้กค�ามากขึ�น

• การคิดค�นนว่ต่กรรมต่่าง ๆ มาใชื่�ในกระบวนการ
ผู้ลิต่ เพ่ั�อลดเวลา ลดต่�นทุน แต่่ยั่่งคงไว�ซึ่�งสินค�า 
ท่�ม่คุณภาพั

• นำาผู้ลสำารวจความพั่งพัอใจของล้กค�ามวิเคราะห่์ 
และต่่อยั่อดเป็นการพั่ฒนาให่�คุณภาพั 
ท่�งด�านผู้ลติ่ภ่ณฑ์ และด�านการบริการให่�ดย่ั่ิ�งขึ�นไป 

• การกำาห่นดโครงสร�างการบริห่าร 
จ่ดการความเส่�ยั่งขององค์กร

• การสน่บสนุนให่�พัน่กงานสร�างนว่ต่กรรม 
เพ่ั�อนำามาใชื่�ในกระบวนการทำางานของต่นเอง

• การขยั่ายั่ธุุรกิจเพั่�อลดการพั่�งพัิงธุุรกิจห่ล่ก 
เพัียั่งอยั่่างเด่ยั่ว

• ดแ้ลและติ่ดต่ามผู้ลการดำาเนนิงาน ความสามารถ 
ในการเติ่บโต่ และความเส่�ยั่งด�านต่่าง ๆ  
ของธุุรกิจท่�ได�เข�าไปลงทุนอยั่่างใกล�ชื่ิด

4. Environment ใชื่�ทร่พัยั่ากรอยั่่าง 
คุ�มค่า เพั่�อให่�เกิด
ประโยั่ชื่น์ส้งสุด

• นโยั่บายั่การใชื่�ทร่พัยั่ากรอยั่่างม่ประสิทธุิภาพั
• นโยั่บายั่ลดก๊าซ่เรือนกระจก

• การบริห่ารจ่ดการของเส่ยั่ และว่สดุเห่ลือใชื่�
• การใชื่�พัล่งงานทดแทนในกระบวนการผู้ลิต่ 
• การเข�าร่วมโครงการอุต่สาห่กรรมส่เขียั่ว  

(Green Industry)
• การใชื่�ทร่พัยั่ากร ห่รือว่สดุ ในกระบวนการผู้ลิต่

อยั่่างคุ�มค่า เพั่�อลดขยั่ะ และของเส่ยั่ท่�จะเกิดขึ�น
• การต่ระห่น่กถึงแนวทางเศรษัฐกิจห่มุนเวียั่น  

(Circular Economy)
• การห่าแนวทางขายั่คาร์บอนเครดิต่จากโครงการ

โซ่ล่าร์ร้ปท็อป รวมถึงแนวทางลด 
ก๊าซ่เรือนกระจกให่�เกิดเป็นร้ปธุรรมท่�ชื่่ดเจน

5. Community ชืุ่มชื่นเข�มแข็ง  
องค์กรย่ั่�งยั่ืน 

• นโยั่บายั่ท่�เข�าถึงและม่ส่วนร่วมในการพ่ัฒนา 
เพั่�อยั่กระด่บคุณภาพัชื่่วิต่ของคนในชืุ่มชื่น 
บริเวณรอบโรงงาน รวมถึงในพ่ั�นท่�จ่งห่ว่ด 
ท่�โรงงาน ห่รือสำาน่กงานสาขาต่่�งอย้ั่่ 

• การให่�ความสำาค่ญต่่อกิจกรรมท่�ชืุ่มชื่นจ่ดขึ�น
• การร่บเรื�องร�องเรียั่น การร่บฟังความคิดเห่็น 

ของชืุ่มชื่น
• เปิดโอกาสให่�ม่ชื่่องทางการร่บเรื�องร�องเรียั่น 

พัร�อมข�อเสนอแนะจากชืุ่มชื่น ห่รือผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่
ทุกฝ่ายั่ ถึงบุคคลท่�บริษั่ทมอบห่มายั่ได�โดยั่ต่รง 
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) (“บริษั่ท”) ดำาเนินธุุรกิจ
ภายั่ใต่�ห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ ให่�ความสำาค่ญก่บการพ่ัฒนา
ธุุรกิจไปพัร�อมก่บการพั่ฒนาบุคลากร โดยั่บริษ่ัทม่ความเชื่ื�อม่�นว่า 
“บุคลากร” เป็นทร่พัยั่ากรท่�สำาค่ญในการข่บเคลื�อนองค์กร รวมถึง
เป็นส่วนสำาค่ญในการต่อบสนองความต่�องการของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่
อยั่่างสมดุล นอกจากการพ่ัฒนาบุคลากรเพั่�อก�าวเข�าส้่ความย่ั่�งยั่ืน 
บริษ่ัทย่ั่งคำานึงถึงการพั่ฒนาชุื่มชื่น ส่งคม รวมถึงสิ�งแวดล�อมให่�เติ่บโต่
ควบค้่ไปก่บการพั่ฒนาอยั่่างย่ั่�งยืั่นของบรษ่ิัท โดยั่กำาห่นดเป็นกลยุั่ทธุ์
เพั่�อเป็นกรอบในการพั่ฒนา ด่งน่�

ดำ้านบุคลากริ
• พื่ัฒนา “คนเกั่ง” อีย่างรอีบด้าน  

และสร้าง “คนดี” ให้กัับสังคม 
  บริษั่ทกำาห่นดคุณล่กษัณะพั่�นฐานท่�ทุกคนในองค์กรจำาเป็นต่�อง

ม ่โดยั่กรรมการ ผู้้�บรหิ่าร และพันก่งานของบริษัท่ทกุคนจะต่�องร่บ
ทราบจรรยั่าบรรณทางธุุรกิจสำาห่ร่บกรรมการ ผู้้�บริห่าร และ
พัน่กงาน พัร�อมก่นน่�ย่ั่งกำาห่นดความสามารถต่ามต่ำาแห่น่งงาน
ไว�อยั่่างชื่่ดเจนเพ่ั�อเป็นแนวทางในการพ่ัฒนาท่กษัะการทำางาน
ของพัน่กงานต่ลอดจนการบ่งค่บใชื่�กฎ ระเบ่ยั่บ ข�อบ่งค่บ และ
กฎห่มายั่ต่่าง ๆ  ท่�เก่�ยั่วข�องอย่ั่างเคร่งคร่ด รวมท่�งสร�านว่ต่กรรม
ผู้่านเทคโนโลย่ั่แลสร�างสรรค์ ให่�เกิดเป็นองค์กรแห่่งการเรยีั่นร้� 
การส่งเสรมิให่�พัน่กงานเข�าร่วมอบรมความร้�ท่�เก่�ยั่วข�องก่บการ
ปฏิิบ่ต่ิงานท่�งภายั่ใน และภายั่นอกองค์กร รวมถึงการจ่ห่ล่กส้ต่ร
อบรมเพ่ั�อเสริมความร้�ด�านอื�น ๆ  เพิั�มเติ่มต่่อบุคลากร อาทิ การ
วางแผู้นทางการเงิน เป็นต่�น โดยั่การพั่ฒนาท่�งห่มดต่ามท่�กล่าว
มาเพั่�อสร�างคนด่ คนเก่ง ให่�ก่บบริษั่ท และส่งคม

• สร้างความสมดุลระหว่างงานและคุณภาพื่ชีวิต์ 
ขอีงพื่นักังาน (Work Life Balance) 

  บริษ่ัทต่ระห่น่กถึงความสำาค่ญของพัน่กงาน ถ�าพัน่กงานม่ความ
สุขในการทำางาน และม่ความสุขในการใชื่�ชื่่วิต่ส่วนต่่วควบค้่ก่นไป
จะทำาให่�เกิดสุขภาวะของชื่่วิต่ ซ่ึ�งจะชื่่วยั่ผู้ล่กด่นให่�เกิดความสำาเร็จ 
ความม่�นคง และความก�าวห่น�าของพัน่กงาน องค์กร และส่งคม
ร่วมก่น

• กัารสร้างความไว้วางใจำ
 บริษ่ัทปฏิิบ่ติ่ต่่อบุคลากรอยั่่างเป็นธุรรม ยั่ึดม่�นในห่ล่กธุรรมา 

ภิบาล  ให่�ความสำา ค่ญต่่อผู้ลกระทบท่� อาจ เกิดขึ� นจาก
กระบวนการทำางานทุกด�านภายั่ในองค์กร รวมถึงร่บฟังความ
เห่็นจากบุคลากรผู้่านการประชืุ่มประจำาส่ปดาห่์ ประจำาไต่รมาส 

กลยุ่ทั่ธ์การิพั่ฒนาอย่่างย่่�งย่ืน 
Sustainable Strategy Development

และชื่่องทางต่่าง ๆ  เพั่�อนำามาปร่บปรุง ประยัุ่กต่์ ใชื่�ให่�เกิดประโยั่ชื่น์
ร่วมก่น พัร�อมท่�งบริษั่ทย่ั่งได�เปิดเผู้ยั่ข�อม้ลการปฏิิบ่ต่ิงาน การ
ดำาเนินธุุรกิจ การบริห่ารจ่ดการด�านต่่าง ๆ อยั่่างโปร่งใส 
สามารถต่รวจสอบได� ผู้่านรายั่งานประจำาปี เว็บไซ่ต์่ จดห่มายั่ข่าว
ชื่่�แจงผู้ลการดำาเนนิงานทกุ ๆ ไต่รมาส และประจำาปี รวมถึงการให่�
ข�อมล้ผู้ลการดำาเนนิงานในรอบปีท่�ผู้่านมา นอกจากน่�บริษั่ทยั่่งม่
การจ่ดทำาวารสาร “เพ่ั�อคนอ่สต่์โคสท์” ซ่ึ�งจะเป็นการนำาเสนอ
ข�อม้ลอ่พัเดทด�านต่่าง ๆ  ภายั่ในองค์กร ข�อม้ลผู้ลการดำาเนินงาน 
แนวทางการดำาเนินชื่่วติ่ท่�น่าสนใจ และสถานท่�ท่องเท่�ยั่ว ร�าน
อาห่ารท่�น่าสนใจให่�ก่บพัน่กงานภายั่ในบรษิั่ทเป็นข�อม้ลอยั่่างต่่อ
เนื�องเป็นประจำาทุกไต่รมาสด�วยั่

  
• กัารให้ความสำาคัญกัับกัารรับฟังความคิดเห็น 

ขอีงบุคลากัรในอีงค์กัรอีย่างเท่าเทียม
 บริษั่ทต่ระห่น่กว่าบุคลากร คือ ทร่พัยั่ากรท่�สำาค่ญในการ 

ข่บเคลื�อนองค์กร ด่งน่�นการร่บฟังความคิดเห่็นจึงเป็นเรื�องท่�ต่�อง
ให่�ความสำาค่ญ โดยั่บริษั่ทจะจ่ดให่�ม่การสำารวจความผู้้กพั่น 
ของพัน่กงานท่�ม่ต่ ่อองค์กร ผู้่านแบบสำารวจความคิดเห่็น
พัน่กงานท่�จ่ดทำาขึ�นผู้่านระบบออนไลน์ (Google Form) เป็น
ประจำาทุกปีด�วยั่ โดยั่ในแบบสำารวจจะแบ่งออกเป็นห่่วข�อให่ญ่  
5 ห่่วข�อ ประกอบด�วยั่
1. ภาพัล่กษัณ์องค์กร และการสื�อสารในองค์กร
2. ห่่วห่น�างาน และเพั่�อนร่วมงาน
3. บทบาทห่น�าท่� ความร่บผู้ิดชื่อบ ค่าต่อบแทน และการ

ประเมินผู้ล
4. โอกาสเต่ิบโต่ คุณภาพัชื่่วิต่ และความม่�นคง
5. ความเข�าใจเก่�ยั่วก่บนโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่

ซ่ึ�งผู้ลสำารวจท่�ได�ร่บในแต่่ละปีจะถ้กนำามาใชื่�ปร่บปรุงและพั่ฒนาเพ่ั�อให่�
เกิดเป็นแนวทางการบริห่ารจ่ดการและก่อเกิดความผู้้กพั่นให่�ม่ต่่อ
องค์กรให่�ด่ยิั่�งขึ�นไป

• กัารส่งเสริมให้บุคลากัรมีจำิต์อีาสาทำาความดี 
เพ่ื่�อีชุมชน และสังคม

บริษั่ทต่ระห่น่กถึงความสำาค่ญในการส่งเสริมให่ �พัน่กงานม่จติ่
สาธุารณประโยั่ชื่น์ เพ่ั�อเป็นรากฐานให่�เกิดส่งคมและชืุ่มชื่นท่�น่าอย้ั่่ ท่�ง
ภายั่ในและภายั่นอกองค์กรผู้่านการจ่ดกิจกรรมต่่าง ๆ เพ่ั�อสร�าง
ประโยั่ชื่น์ต่่อชืุ่มชื่น และส่งคมบริเวณรอบพั่�นท่�ต่่�งของสำาน่กงานให่ญ่ 
และสำาน่กงานสาขาของบรษ่ิัท 
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ดำ้านการิพ่ัฒนาธุริกิจ
• เพื่่�มศักัยภาพื่กัารแข่งขันด้วยสินค้าและบริกัารที�มีคุณภาพื่ 

และความรับผิดชอีบ โดย “ซื้้�อของดีี ผลิิตของดีี แลิะ  
ส่่งมอบของดีี” 

• กัารขยายธุรกิัจำสู่กัารลงทุนในธุรกัิจำอีื�น นอีกัเหนือีจำากั 
กัารผลิต์และจำำาหน่ายเฟอีร์นิเจำอีร์

 บริษั่ทม่แผู้นกลยัุ่ทธุ์ ในการสร�างความม่�นคงให่�ก่บองค์กร โดยั่
การขยั่ายั่การลงทุนไปย่ั่งธุุรกิจอื�น โดยั่เน�นการลงทุนท่�ให่�ผู้ล
ต่อบแทนคุ�มค่า สมำ�าเสมอในระยั่ะยั่าวแก่องค์กร และเพั่�อต่่อยั่อด 
ประโยั่ชื่น์ ไปถึงผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ รวมถึงเพั่�อเพัิ�มรายั่ได�และเสริม
ความแข็งแกร่งทางการเงิน แต่่ท่�งน่�ก่อนการลงทุนในธุุรกิจให่ม่ ๆ   
บริษั่ทได�ทำาการศึกษัาความเป็นไปได�ของโครงการ(Feasibility 
study) อยั่่างรอบคอบ ท่�งย่ั่งม่การจ่ดทำาแผู้นบริห่ารความเส่�ยั่ง
ต่่าง ๆ ต่ามมาต่รฐานท่�กำาห่นด โดยั่การขยั่ายั่ธุุรกิจท่�เกิดขึ�น
ส่วนห่นึ�งเป็นไปเพืั�อลดการพึั�งพิังเพั่ยั่งธุุรกิจห่ล่กเพั่ยั่งอยั่่าง
เด่ยั่ว ซ่ึ�งบริษ่ัทผู้่านบริษ่ัทยั่่อยั่ คือ บริษ่ัท อ่ซ่่เอฟ พัาวเวอร์ 
จำาก่ด ได�เลือกท่�จะเข �าลงทุนในธุุรกิจด�านพัล่งงานทดแทน 
ปัจจุบ่นคือ โครงการโรงไฟฟ้าพัล่งงานแสงอาทิต่ยั่์ ขนาด 220 
เมกะว่ต่ต่์ ณ เมืองมินบ้ ร่ฐมาเกวยั่ สาธุารณร่ฐแห่่งสห่ภาพั 
เม่ยั่นมาร์ โดยั่ปัจจุบ่นจากท่�งสิ�น 4 เฟส ได�ดำาเนินการก่อสร�าง
แล�วเสร็จและจำาห่น่ายั่ไฟฟ้าแล�ว 1 เฟส ขนาด 50 เมกะว่ต่ต่์ 
ซ่ึ�งท่�เห่ลืออ่ก 170 เมกะว่ต่ต่์ คาดว่าจะดำาเนินการก่อสร�างและ
จำาห่น่ายั่ไฟฟ้าได�ภายั่ในสิ�นปี 2565 น่�

  
  ซ่ึ�งนอกจากน่� บริษั่ทย่ั่งได�คำานึงถึงห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด ่

ผู้่านการส่งต่่วแทนเพั่�อเข�าเป็นกรรมการในต่ำาแห่น่งด�านการ
บริห่ารงานในโครงการโรงไฟฟ้าท่�ได�เข�าลงทุน เพ่ั�อจะได�ร่บความ
คืบห่น�าการบริห่ารงาน แนวทางการขยั่ายั่ธุุรกิจ รวมถึงเรื�องท่�
สำาค่ญคือ แนวทางป้องก่นความเส่�ยั่งในการดำาเนินธุุรกิจของ
โครงการอยั่่างใกล�ชื่ิดอ่กด�วยั่

ดำ้านการิพั่ฒนาชุุมูชุน และสิั�งแวดำล้อมู
บริษ่ัทมุ่งเน�นการพั่ฒนาธุุรกิจไปพัร�อมก่บการพ่ัฒนาชืุ่มชื่น รวมถึง 
การใชื่�ทร่พัยั่ากรอย่ั่างร้�คุณค่า พัร�อมส่งเสริมให่�เกิดการเสริมสร�างเพั่�อ
ทดแทนทร่พัยั่ากรท่�ส้ญเส่ยั่ไป
 
• สร้างอีาชีพื่และรายได้ ให้กัับชุมชน  

บรษิั่ทเชืื่�อม่�นว่า ห่ากชุื่มชื่นเข�มแข็งการดำาเนินธุุรกิจของบรษ่ิัทก็จะ
สามารถพั่ฒนาต่่อไปได�อยั่่างม่�นคง บรษิั่ทจึงมุ่งเน�นการสร�างอาชื่่พั
และรายั่ได�ให่�เกิดขึ�น แก่คนในชุื่มชื่นเพ่ั�อคุณภาพัชื่่วิต่ท่�ด่ และสามารถ
พ่ั�งพัาต่นเองได�อยั่่างเข�มแข็ง

• กัารสนับสนุนงบประมาณเพ่ื่�อีให้สังคมได้รับโอีกัาสทั�งด้านกัาร
ศึกัษัา กัารทำานุบำารุงศาสนา รวมถึงกัารสนับสนุนโรงพื่ยาบาล 
เพื่่�อีให้คนในชุมชนเข้าถึงกัารรักัษัาพื่ยาบาลด้วยเครื�อีงมือีที�
ทันสมัยได้อีย่างทั�วถึง

• พื่่�นที�สีเขียว
 บริษัท่มุง่เน�นการพัฒ่นาเพ่ั�อยั่กระดบ่ความคดิ และการกระทำาของ

พัน่กงานในการสร�างผู้ลล่พัธุ์ท่� จ ะชื่่วยั่ลดผู้ลกระทบต่่อ 
สิ�งแวดล�อมให่�มากท่�สุดให่�ครอบคลุมรอบด�าน เริ�มต่่�งแต่่
กระบวนการร่บสินค�าเข�า กระบวนการผู้ลิต่ การจ่ดส่ง และการ
ส่งเสริมการพั่ฒนาให่�เกิดเป็นนว่ต่กรรมด�านผู้ลิต่ภ่ณฑ์ท่�
สามารถชื่่วยั่ผู้ลกระทบต่่อสิ�งแวดล�อมได� ประกอบก่บในชื่่วงท่�
ผู้่านมาบริษั่ทได�เริ�มการศึกษัาห่าแนวทางลดการปล่อยั่ก๊าซ่เรือน
กระจกให่�เกิดขึ�นอย่ั่างเป็นร้ปธุรรม ซ่ึ�งจะดำาเนนิการให่�เห่็นผู้ลชื่่ดเจน
ยั่ิ�ง ๆ ขึ�นในปีต่่อไป 

 
• กัารรณรงค์ ให้ ใช้ทรัพื่ยากัรอีย่างรู้คุณค่า 
  บริษั่ทส่งเสริมการใชื่�ทร่พัยั่ากรอยั่่างคุ�มค่า ให่�พัน่กงานเห่็น

ความสำาค่ญของทร่พัยั่ากรเพั่�อจะใชื่� ให่�เกิดประสิทธิุภาพัส้งสุด 
เริ�มต่่�งแต่่ในกระบวนการผู้ลติ่ซึ่�งครอบคลมุต่่�งแต่่การใชื่�ทร่พัยั่ากร 
รวมถึงการใชื่�พัล่งงานให่�ลดลงอยั่่างต่่อเนื�องนอกจากน่�ย่ั่งม่การ
ส่งเสริมให่�เกิดการสร�างเพั่�อทดแทน อ่กท่�งย่ั่งม่การต่ิดป้ายั่รณรงค์
เรื�องการประห่ย่ั่ดนำ�า ประห่ยั่่ดไฟฟ้าต่ามจุดต่่าง ๆ  ภายั่ในบริษ่ัท 

  
 สำาห่ร่บเรื�องการใชื่�พัล่งงาน บริษั่ทได�ดำาเนินการโครงการ 

โซ่ล่าร์ร้ฟท�อป คือ บริษั่ทได�ติ่ดต่่�งระบบผู้ลิต่ไฟฟ้าพัล่งงาน 
แสงอาทิต่ยั่์แบบต่ิดต่่�งบนห่ล่งคาขนาดกำาล่งการผู้ลิต่ต่ิดต่่�งรวม 
998.40 กิโลว่ต่ต่์ ต่่�งอย้ั่่บริเวณพั่�นท่�ห่ล่งคาบางส่วนของอาคาร
ผู้ลิต่สินค�า สำาน่กงานให่ญ่ บมจ.อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค อ.แกลง 
จ.ระยั่อง

 
 ท่�มาท่�ไปของโครงการ : ท่�ผู้่านมาบรษ่ิัทได�เริ�มขยั่ายั่การลงทุน

ด�านธุุรกิจพัล่งงานทดแทน ท่�งร้ปแบบโรงไฟฟ้าพัล่งงานแสง
อาทติ่ย์ั่ และโรงไฟฟ้าพัลง่งานชื่ว่มวล ประกอบก่บได�เล็งเห่็นถึงความ
สำาค่ญท่�จะเป็นส่วนห่นึ�งของการชื่่วยั่เสริมสร�างความม่�นคงทาง
ด�านพัล่งงานให่�เกิดขึ�นต่่อส่งคม รวมถึงภายั่ในองค์กรเอง จึงได�
ต่่อยั่อดไปส้่การจ่ดห่าแนวทางการลงทุนท่�จะติ่ดต่่�งระบบผู้ลิต่
ไฟฟ้าบนห่ล่งคา เพั่�อส่งมอบระบบผู้ลิต่ไฟฟ้าใชื่�เองภายั่ใน
โรงงานสำาน่กงานให่ญ่ซึ่�งเป็นโรงงานสำาห่ร่บผู้ลิต่ ผู้ลิต่ภ่ณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ ไม�ปาต่ิเคิลบอร์ด ซ่ึ�งถือเป็นผู้ลติ่ภณ่ฑ์ห่ลก่ของบริษัท่ 
ท่�นอกจากจะเป็นส่วนห่นึ�งของการสร�างความม่�นคงด�านพัล่งงาน
ให่�เกิดขึ�นบางส่วนแล�ว ย่ั่งจะเป็นชื่่องทางท่�จะชื่่วยั่ประห่ย่ั่ดค่า
พัล่งงานไฟฟ้าให่�เกิดขึ�นในกระบวนการผู้ลิต่อ่กด�วยั่
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

การิเชุื�อมูโย่งผู้มูีสั่วนไดำ้เสัีย่   

บริษั่ทดำาเนินธุุรกิจโดยั่ยั่ึดม่�นในห่ล่กธุรรมาภิบาล เคารพัสิทธุิ คำานึงถึงประโยั่ชื่น์ของกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ทุกกลุ่ม รวมถึงการเสริมสร�าง 
ความร่วมมือต่ามบทบาทห่น�าท่�ของแต่่ละกลุ่ม โดยั่บริษ่ัทคำานึงถึงผู้ลกระทบท่�งในทางบวก ทางลบ ห่รือท่�งทางต่รง และทางอ�อม เพ่ั�อสร�าง
ความความพั่งพัอใจแก่กลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ทุกกลุ่มของบริษั่ทอยั่่างเท่าเท่ยั่มก่น

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กัารต์อีบสนอีงต์่อีความคาดหวัง วิธีกัารสื�อีสาร

พัน่กงาน 1. การจ่ายั่ค่าต่อบแทนอย่ั่างเป็นธุรรม และ
สอดคล�องก่บสภาวะเศรษัฐกิจ

2. โอกาส และความก�าวห่น�าในอาชื่่พั
3. การพั่ฒนาความร้�ความสามารถท่� งด�าน 

ท่�เก่�ยั่วข�องโดยั่ต่รงก่บอาชื่่พัการงาน รวมถึง
ความร้�เพั่�อนำาไปใชื่�ประโยั่ชื่น์ ในการดำาเนินชื่่วติ่
อยั่่างต่่อเนื�อง

4. ความปลอดภย่ั่และสภาพัแวดล�อมในการทำางาน
5. ความสมดุลระห่ว่างชื่่วิต่ และการทำางาน

1. ให่�ความสำาค่ญก่บพัน่กงานทุกระด่บและ
ปฏิิบ่ต่ิต่่อพัน่กงานอยั่่างเท่าเท่ยั่ม

2. ให่�ผู้ลต่อบแทนท่�เห่มาะสมก่บความร้�และ
ความสามารถ พัร�อมก่บการพ่ัฒนา
ศ่กยั่ภาพัของพัน่กงาน

3. นโยั่บายั่แผู้นงานด�านความปลอดภ่ยั่ 
อาชื่่วอนาม่ยั่ และสภาพัแวดล�อมในการ
ทำางาน

4. การจ่ดอบรมพ่ัฒนาศ่กยั่ภาพัพัน่กงาน
5. การเคารพัซึ่� งสิทธุิมนุยั่ชื่น และสิทธุ ิ

ข่�นพั่�นฐาน รวมถึงการไม่เปิดเผู้ยั่ข�อม้ล 
ความล่บของพัน่กงานต่่อผู้้�ท่�ไม่เก่�ยั่วข�อง 

6. เปิดโอกาสให่�พัน่กงานม่ชื่่องทางในการ
ต่ิดต่่อสื�อสาร เสนอแนะและร �องทุกข ์
เก่�ยั่วก่บการทำางาน

1. การสำารวจความผู้้กพ่ันองค์กร
2. วารสารเพั่�อคนอ่สต่์โคสท์
3. กล่องร่บความคิดเห็่นของพัน่กงาน
4. E-mail
5. บอร์ดประชื่าส่มพ่ันธุ์
6. การจ่ดส่มมนาให่�ความร้�  
7. กิจกรรมพับปะส่งสรรค์ต่ามโอกาสต่่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น 
น่กลงทัุ่น

1. การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่
2. การด้แลสิทธุิ และความเท่าเท่ยั่ม
3. ผู้ลต่อบแทนจากการลงทุนท่�ด่ และสมำ�าเสมอ
4. ผู้ลการดำาเนินงานท่�ด่ และความย่ั่�งยั่ืนในการ

ดำาเนินธุุรกิจ
5. การบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่งอยั่่างรอบคอบ 

ระม่ดระว่ง

1. ต่ระห่นก่และให่�ความสำาคญ่ในสิทธุพิั่�นฐาน
ต่่าง ๆ ของผู้้�ถือหุ่�น

2. การส่งเสริมอำานวยั่ความสะดวกในการ 
ใชื่�สิทธิุของผู้้�ถือหุ่�น 

3. การเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลอยั่่างถ้กต่�อง ครบถ�วน 
และเพัียั่งพัอต่่อการต่่ดสินใจ

4. การดำาเนินงานต่ามห่ล่กการกำาก่บด้แล
กิจการท่�ด่

5. การจ่ายั่ปันผู้ลอย่ั่างเห่มาะสม และสมำ�าเสมอ
สอดคล �องต่ามผู้ลการดำา เนินงานท่� 
เกิดขึ�นจริง

6. การบริห่ารธุุรกิจภายั่ใต่�การจ่ดการ 
อยั่่างย่ั่�งยั่ืน

7. การวางแผู้นบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่ง 
ในการดำาเนินธุุรกิจอยั่่างรอบด�านและ
เห่มาะสม

1. การจ่ดประชืุ่มสาม่ญผู้้�ถือหุ่�น และการจ่ด
ประชืุ่มวิสาม่ญผู้้�ถือหุ่�น

2. การเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลสารสนเทศผู้่านระบบ  
ของต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์แห่่งประเทศไทยั่ และ
เว็บไซ่ต่์ของบริษั่ท

3. การจ่ดงานแถลงผู้ลการดำาเนินงานผู้่านงาน 
Opportunity Day ท่�จด่โดยั่ต่ลาดห่ลก่ทรพ่ัย์ั่
แห่่งประเทศไทยั่

4. การสนทนาพูัดคยุั่ต่อบข�อซ่่กถามผู่้านห่น่วยั่
งานนก่ลงทุนสม่พัน่ธ์ุ (Investor Relations) 
โดยั่กำาห่นดบุคคลท่�ได�ร่บมอบห่มายั่

5. Web site : www.eastcoast.co.th 
6. การรายั่งานผู้ลการดำาเนินงานรายั่ไต่รมาส 

และประจำาปี
7. ข่าวประชื่าส่มพ่ันธุ์ผู้่านสื�อต่่าง ๆ
8. การจ่ดกิจกรรมเย่ั่�ยั่มชื่มโรงงาน 

 (Company visit)

ลูกค้า 1. การนำาเสนอสนิค�าท่�มค่วามห่ลากห่ลายั่ ต่รงต่อ่
ความต่�องการของล้กค�า และสินค�าม่คุณภาพั 
ปลอดภ่ยั่ และม่อายัุ่การใชื่�งานท่�เห่มาะสม

2. สนิค�าถก้ผู้ลดิอยั่า่งมส่ำานกึร่บผู้ดิชื่อบต่อ่สง่คม 
และสิ�งแวดล�อม และสามารถนำากลบ่มาห่มนุเวยีั่น
ใชื่�ให่ม่ได�

3. ความสะดวกในการเข�าถึงผู้ลิต่ภ่ณฑ์ ผู้่านชื่่อง
ทางการจ่ดจำาห่น่ายั่ต่่าง ๆ ท่�บริษั่ทสร�างขึ�น

4. ความพัร�อมและความรวดเร็วในการเข�าถึง
ผู้ลิต่ภ่ณฑ์

5. ราคาสินค�าม่ความเห่มาะสม
6. การร่กษัาข�อม้ลความล่บของล้กค�า
7. ความพัร�อมให่�บริการต่่าง ๆ  ท่�งก่อนซ่ื�อ ระห่ว่าง

ซ่ื�อ และห่ล่งจากท่�ซ่ื�อสินค�าแล�ว

1. ผู้ลิต่สินค�าต่ามมาต่รฐาน โดยั่คำานึงถึง
ความปลอดภ่ยั่ของล้กค�า และการให่�
บริการห่ล่งการขายั่

2. ใชื่�ว่สดุประเภท Eco Friendly ในการ 
ผู้ลิต่สินค�า

3. จ่ดให่�ม่ชื่่องทางการสื�อสารเพั่�อให่�ล้กค�า
สามารถร�องเรียั่นต่่อบริษั่ทได� และจ่ดการ
ปัญห่าข�อร�องเรียั่นของล้กค�า

4. ดำาเนินธุุรกิจโดยั่ยั่ึดถือความซ่ื�อส่ต่ยั่์ 
สุจริต่ และเป็นธุรรม และไม่กระทำาการใด ๆ  
ท่�เป็นการละเมิดสิทธิุของล้กค�า

5. ไม่เรียั่กร่บ ห่รือยั่ินยั่อมท่�จะร่บทร่พัยั่์ ห่รือ
ประโยั่ชื่น ์อื�น ใดท่� ไม ่ สุจรติ่จากล้กค �า 
ท่�งทางต่รงและทางอ�อม 

1. การเข�าพับล้กค�า เพั่�อนำาเสนอผู้ลิต่ภ่ณฑ์
ให่ม่ ๆ รวมท่�งเปิดโอกาสร่บฟังข�อเสนอแนะ 
และความต่�องการจากล้กค�าโดยั่ต่รง 

2. การจ่ดทำาแบบสำารวจความพั่งพัอใจ 
จากล้กค�า

3. การจ่ดกิจกรรมท่�บริษั่ทจ่ดขึ�น เพั่�อเข�าถึง
กลุ่มล้กค�าเป้าห่มายั่ต่ามชื่่องทางการต่ลาด
ท่�ได�กำาห่นดขึ�น อาทิ การจ่ดงานแสดงสินค�า
สำาห่ร่บกลุ่มล้กค�าประเภทร�านค�าส่ง และ 
ร�านค�าปล่กรายั่ยั่่อยั่ท่�วประเทศ เป็นต่�น 

4. การสร�างช่ื่องทางให่�ลก้ค�าแสดงความคิดเห็่น 
ข�อเสนอแนะ และข�อร�องเรียั่น 

5. การเข�าร่บทราบข�อม้ลเพัิ�มเต่ิมเก่�ยั่วก่บ
บ ริษั่ ท ห่ รือ ผู้ ลิ ต่ ภ่ ณ ฑ ์ ข อ ง บ ริษ่ั ท ผู้ ่ า น  
Web site :  www.eastcoast.co.th  
และ www.elegathai.com 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กัารต์อีบสนอีงต์่อีความคาดหวัง วิธีกัารสื�อีสาร

คู่ค้าและเจ้าหนี�
การิค้า

1. ค�าขายั่ด�วยั่ความยัุ่ต่ิธุรรม
2. การบริห่ารงานต่ามห่ล่กการ 

กำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ 
3. การบริห่ารห่่วงโซ่่ธุุรกิจท่�ย่ั่�งยั่ืน
4. ความสามารถชื่่วยั่สน่บสนุนการดำาเนินธุุรกิจ 
5. การร่วมก่นพั่ฒนาสินค�า และบริการเพั่�อ 

ยั่กระด่บคุณภาพัและมาต่รฐานให่�ด่ยั่ิ�งขึ�น 

1. ปฏิิบ่ต่ิต่่อค้่ค�าด�วยั่ความเสมอภาค
2. ค่ดเลือกค้่ค�าท่�ม่การดำาเนินธุุรกิจต่าม

กฎห่มายั่ ม่มาต่รฐานการผู้ลิต่ มาต่รฐาน
ความปลอดภย่ั่ และเป็นมติ่รต่่อสิ�งแวดล�อม

3. ร่กษัาความล่บห่รือข�อม้ลทางการค�า 
ของค้่ค�า

4. สร�างส่มพ่ันธุภาพัและความเข�าใจท่�ด่ 
ต่่อก่นแลกเปล่�ยั่นความร้� ร่วมก่นพ่ัฒนา
และเพัิ�มคุณค่าให่�แก่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์

5. ไม่เรียั่กร่บ ห่รือยั่ินยั่อมท่�จะร่บ ทร่พัยั่์สิน 
ห่รอืผู้ลประโยั่ชื่น์อื�นใดท่�อย้ั่่นอกเห่นือจาก
ข�อต่กลงปกติ่ทางการค�า

1. จ่ดประชุื่มค้่ค�าเป็นประจำาทุกปี
2. การพัูดคุยั่ห่ารือเพั่�อระดมความคิดเห่็นใน

การพั่ฒนาผู้ลิต่ภ่ณฑ์อยั่่างสร�างสรรค์
3. การเยั่่�ยั่มชื่มกจิการค่้ค�า เพ่ั�อรบ่ฟังข�อคดิเห่น็

และข�อเสนอแนะ
4. การให่�ข�อม้ลต่่อค้่ค�าเพั่�อร่บทราบนโยั่บายั่

การต่่อต่�านการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�นของบริษั่ท
5. ค้่มือการปฏิิบ่ติ่งานในการจ่ดซื่�อจ่ดจ�าง

คู่แข้่งข้่น
ทั่างการิค้า

ดำาเนินธุุรกิจและแข่งข่นด�วยั่ความโปร่งใส เป็นธุรรม 
ปฏิิบ่ต่ิต่ามกรอบการแข่งข่นท่�ด่และสุจริต่

1. การปฏิิบ่ต่ิต่ามกรอบกต่ิกาการแข่งข่น
ทางการค�าด�วยั่ความเป็นธุรรม

2. ไม่ทำาลายั่ชื่ื�อเส่ยั่งของค้่แข่งทางการค�า
ด�วยั่การว่าร�ายั่

3. ไม่ละเมิดทร่พัยั่์สินทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิุ
4. ไม่แสวงห่าข�อม้ลท่�เป็นความล่บของค้่แข่ง

ทางการค�าด �วยั่วิธุ่การท่� ไม ่สุจริต่และ 
ไม่เห่มาะสม

5. การรว่มมือก่นพัฒ่นาเฟอรนิ์เจอรข์องไทยั่ 
ให่�สามารถแข่งข่นได�ในระด่บสากล

1. การประชื่มุพับปะพัดูคยุั่แลกเปล่�ยั่นความคดิ
เห่็นและความร่วมมือก่นต่ามวาระต่่าง ๆ

2. การ เข� าร่ วม เป็นสมาชื่ิก ในสมาคมท่�ม ่
ความเก่�ยั่วข�องและด้แลด�านอุต่สาห่กรรม
เฟอร์นิเจอร์

เจ้าหนี� 1. ความสามารถในการชื่ำาระห่น่�ต่รงเวลา
2. ความสามารถในการทำากำาไร
 จากผู้ลการดำาเนินงานของบริษั่ท

1. การปฏิิบ่ต่ิต่าม เงื� อน ไขทางการ เงิน 
(Financial Covenants) ท่�ม่ต่่อเจ�าห่น่� 
ต่ามท่�ต่กลงการก้�ยืั่มอยั่่างเคร่งคร่ด

2. ก า ร บ ริ ห่ า ร จ่ ด ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น ท่� ด ่ 
เพัื�อสร�างความเชื่ื�อม่�นให่�แก่เจ�าห่น่�

3. การเปดิเผู้ยั่ข�อมล้การดำาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินอยั่่างถ้กต่�อง ต่รงเวลา

4. ในกรณ่ห่ากไม่สามารถชื่ำาระห่น่� ได�ต่รง
ต่ามเงื�อนไข ต่�องรีบแจ�งให่�เจ�าห่น่�ร่บทราบ
เป็นการล่วงห่น�า เพั่�อร่วมก่นห่าแนวทาง
แก� ไขและป้องก่นไม่ให่�เกิดความเส่ยั่ห่ายั่

5. ม่การประชืุ่มเพั่�อพับปะเจ�าห่น่�สถาบ่นการ
เงิน และจ่ดเข�าเย่ั่�ยั่มชื่มกิจการเป็นประจำา
ทุกปี

1. การเข�าพับปะพัูดคุยั่ ก่บผู้้�บริห่าร ห่รือ 
ผู้้�ร่บผู้ิดชื่อบของเจ�าห่น่�แต่่ละรายั่

2. การเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลการดำาเนินงานทางการ
เงินอยั่่างถ้กต่�อง และต่รงเวลาต่่อเจ�าห่น่�เพั่�อ
จะได�ทราบถึงสถานะทางการเงินของบริษ่ัท 
ท่�เป็นข�อม้ลปัจจุบ่น

ชุุมูชุน สั่งคมู และ
สัิ�งแวดำล้อมู

1. ดำาเนินธุุรกิจท่� ไม่ส่งผู้ลกระทบต่่อชุื่มชื่น ห่รือ
สามารถบรหิ่ารจด่การผู้ลกระทบท่�เกิดจากการ
ดำาเนินธุุรกิจได�

2. การบริห่ารจ่ดการของเส่ยั่ต่่าง ๆ ท่�เกิดขึ�นจาก
การดำาเนินธุุรกิจ อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั

3. การม่ส่วนร่วมต่่าง ๆ ในกิจกรรมของชืุ่มชื่น

1. การสร�างความเข�าใจ ความไว�วางใจ และ
เข�าไปม่ส่วนร่วมก่บชืุ่มชื่น

2. กำาห่นดให่�ม่มาต่รการป้องก่น และแก� ไข
ผู้ลกระทบท่�จะเกิดขึ�นต่่อชืุ่มชื่นและส่งคม 
อน่เนื�องมาจากการดำาเนินธุุรกิจของบรษ่ิัท

3. การบริห่ารจ่ดการเพั่�อให่�เกิดระบบด้แล
และป้องก่นให่�เกิดสิ�งแวดล�อมท่�ด่

4. การประเมินผู้ลการจ่ดกิจกรรมชุื่มชื่น
ส่มพ่ันธุ์ เพั่�อว่ดประสิทธุิผู้ลต่่อกิจกรรม
น่�น ๆ

5. ปลก้จติ่สำานกึและสง่เสรมิการให่�ความร้�แก่
พัน่กงานในเรื�องการร่กษัาสิ�งแวดล�อม

6. ส่งเสริมการใชื่�เทคโนโลย่ั่ เครื�องจ่กร และ
ว่ ต่ ถุ ดิ บ ท่� ใ ชื่ � ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผู้ ลิ ต่ ท่� 
เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล�อม

1. กจิกรรมชุื่มชื่นสม่พ่ันธุ ์(การเข�าไปมส่ว่นรว่ม
ในกิจกรรมของชืุ่มชื่น)

2. สำารวจพัูดคุยั่เพั่�อร่บฟังข�อคิดเห็่น และความ
ต่�องการของชุื่มชื่นเป็นประจำาทุกปี

3. เปิดชื่่องทางเพั่�อเข�าถึงการส่งเรื�องราว 
ร �องเรียั่นห่ากเกิดปัญห่าห่รือผู้ลกระทบ 
ต่ ่อชืุ่มชื่นผู้ ่านชื่ ่องทางท่�กำ าห่นดไว � ใน  
Web site : www.eastcoast.co.th
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่ี�ดำี ดำ้านเศริษัฐกิจ ดำ้านส่ังคมู ดำ้านสัิ�งแวดำล้อมู

• การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่
• การต่อ่ต่�านการทจุรติ่คอรร์ป่ชื่่�น

• รายั่ได�และการเต่ิบโต่ของธุุรกิจ
• การสร�างนว่ต่กรรมเพั่�อใชื่� ใน

กระบวนการผู้ลิต่
• การบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่ง

• การพ่ัฒนา ความร้� ความสามารถ  
เพั่�อเพัิ�มศ่กยั่ภาพัให่�แก่บุคลากร

• การเคารพัในสิทธุิมนุษัยั่ชื่น
• การให่�ความสำาค่ญด้แลอาชื่่วอนาม่ยั่ 

และความปลอดภ่ยั่
• การม่ส่วนร่วมในการพั่ฒนาชืุ่มชื่น 

รอบข�าง

• การผู้ลติ่พัลง่งานสะอาดเพั่�อ
ใชื่�ในธุุรกิจ

• การบริห่ารจ่ดการของเส่ยั่ 
ท่�เกิดจากกระบวนการผู้ลิต่
อยั่่างเป็นระบบ

คว
ามู

สัำา
ค่ญ

ต่อ
ผู้มู

ีสั่ว
นไ

ดำ้เ
สัย่

ความูสัำาค่ญต่อ ECF สัำาค่ญมูาก

สัำาค่ญมูาก

สัำาค่ญ

บริษ่ัทม่การค่ดเลือกประเด็นท่�ม่ผู้ลต่่อแนวทางการพั่ฒนาความย่ั่�งยืั่นโดยั่พิัจารณาจากความเส่�ยั่ง กลยุั่ทธุ์ ในการบริห่ารจ่ดการด�านความ
ย่ั่�งยั่ืนของบริษ่ัท และประเด็นท่�ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ให่�ความสำาค่ญ โดยั่ม่กระบวนการจ่ดลำาด่บความสำาค่ญ จากห่น่วยั่งานท่�ม่การเชืื่�อมโยั่งก่บ 
ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ และผู้้�บริห่ารของบริษั่ท รวมท่�งทำาการทบทวนประเด็นท่�สำาค่ญในทุกปี โดยั่ปี 2563 ได�พัิจารณาและวิเคราะห่์ประเด็นต่่าง ๆ  
ท่�ม่ความสำาค่ญต่่อกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ขององค์กร ในด�านการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ ด�านเศรษัฐกิจ ด�านส่งคม และด�านชุื่มชื่นและสิ�งแวดล�อม 
ในร้ปแบบ Materiality Matrix โดยั่ม่ประเด็นท่�สำาค่ญด่งต่่อไปน่�

2

1
2

1

1

2

3

2
1

3

4

การิค่ดำเลือกปริะเดำ็นสัำาค่ญ
ทั่ี�มูีผลต่อความูย่่�งย่ืน
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ผลการิดำำาเนินงาน
ด�านการกำาก่บด้แลกิจการ 
ด�านเศรษัฐกิจ ด�านส่งคม 
และด�านชืุ่มชื่นและสิ�งแวดล�อม
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

ห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่
การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ ห่รือบรรษั่ทภิบาล เป็นห่ล่กการสำาค่ญท่�บริษั่ทให่�การยั่ึดถือและพั่งปฏิิบ่ต่ิมาโดยั่ต่ลอด ซ่ึ�งในปัจจุบ่นเป็นท่�ทราบก่น
ด่ว่าห่ากธุุรกิจต่�องการการเติ่บโต่อยั่่างยั่่�งยั่ืน การดำาเนินงานของบริษั่ทและผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�องจะต่�องไม่ละเลยั่ประโยั่ชื่น์ และผู้ลกระทบท่�ม่ต่่อผู้้�ม่ส่วน
ได�เส่ยั่ทุกฝ่ายั่ ซ่ึ�งรวมถึง ส่งคม ชืุ่มชื่นและสิ�งแวดล�อม ไม่ใชื่่เพัียั่งการมุ่งเป้าห่มายั่เพัียั่งผู้ลกำาไรทางธุุรกิจ ห่รือประโยั่ชื่น์เฉพัาะแก่บุคคล 
บางกลุ่มเป็นห่ล่กอ่กต่่อไป ท่�งน่�บริษ่ัทได�ม่การจ่ดทำา นโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการ จริยั่ธุรรมในการดำาเนินธุุรกิจ จรรยั่าบรรณทางธุุรกิจ
สำาห่ร่บกรรมการ ผู้้�บริห่าร พัน่กงาน นโยั่บายั่การต่่อต่�านการคอร์ร่ปชื่่�น นโยั่บายั่การเก็บร่กษัาและป้องก่นการใชื่�ข�อม้ลภายั่ใน จรรยั่าบรรณ
น่กลงทุนส่มพั่นธุ์ รวมถึงนโยั่บายั่ยั่่อยั่อื�น ๆ ท่�เก่�ยั่วข�อง อยั่่างเป็นลายั่ล่กษัณ์อ่กษัร เพั่�อเป็นข�อปฏิิบ่ติ่ของกรรมการ ผู้้�บริห่าร และพัน่กงาน 
ต่ลอดจนการผู้ล่กด่นผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�องอื�น ๆ ในห่่วงโซ่่อุปทานให่�คำานึงถึงการดำาเนินธุุรกิจภายั่ใต่�ห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ด�วยั่เชื่่นก่น

ท่�งน่� บรษิั่ทต่ระห่น่กถึงการปฏิิบ่ต่ิต่ามห่ล่กนโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ต่ามท่�กำาห่นดของกรรมการ ผู้้�บริห่าร และพัน่กงาน รวมถึงผู้้�ท่�
เก่�ยั่วข�องอื�น ๆ ในห่่วงโซ่่อุปทานในการดำาเนินธุุรกิจของบริษั่ท บริษั่ทจึงได�จ่ดให่�ม่การสื�อสารนโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ รวมถึงค้่มือ
จรรยั่าบรรณทางธุุรกิจของบริษั่ทให่�แก่ กรรมการ ผู้้�บริห่าร พัน่กงาน และผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�องอื�น ๆ ผู้่านชื่่องทางด่งน่�
• ผู้่านชื่่องทางเว็บไซ่ต่์ของบริษั่ท www.eastcoast.co.th
• การแจ�งนโยั่บายั่ผู้่านทาง E-mail
• การแจ�งนโยั่บายั่ผู้่านบอร์ดประชื่าส่มพั่นธุ์ของบริษั่ท
• การนำาส่งเอกสารให่�ก่บพัน่กงาน พัร�อมลงนามร่บทราบ

บทั่บาทั่และความูริ่บผิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิในฐานะผู้นำาทั่ี�สัริ้างคุณค่าให้แก่กิจการิอย่่างย่่�งยื่น
คณะกรรมการของบริษั่ทเป็นผู้้�ม่ความเข�าใจในบทบาท ห่น�าท่� และต่ระห่น่กด่ถึงความร่บผู้ิดชื่อบในฐานะผู้้�นำาท่�ต่�องกำาก่บด้แลองค์กรให่�ม่การ
บริห่ารจ่ดการท่�ด่ ซ่ึ�งครอบคลุมถึงการกำาห่นดว่ต่ถุประสงค์ เป้าห่มายั่ กลยัุ่ทธุ์ นโยั่บายั่การดำาเนินงานต่ลอดจนการจ่ดสรรทร่พัยั่ากรสำาค่ญ
เพั่�อให่�บรรลุว่ต่ถุประสงค์ และเป้าห่มายั่ การติ่ดต่าม ประเมินผู้ลและด้แลการรายั่งานผู้ลการดำาเนินงาน ซ่ึ�งบริษั่ทม่คณะกรรมการบริษั่ท และ
คณะกรรมการชืุ่ดยั่่อยั่ รวมท่�งสิ�น จำานวน 5 คณะ ประกอบด�วยั่ คณะกรรมการบริษั่ท คณะกรรมการต่รวจสอบ คณะกรรมการบรหิ่ารความ
เส่�ยั่ง คณะกรรมการสรรห่า และคณะกรรมการพิัจารณาค่าต่อบแทน โดยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ดด่งน่�

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่
ปัจจุบ่น บรษิั่ทม่คณะกรรมการบริษั่ทจำานวน 8 ท่าน ประกอบด�วยั่
1.  พัลเอก เทอดศ่กดิ์ มารมยั่์ ประธุานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.  รศ.ดร. มนต่รี โสคต่ิยั่านุร่กษั์ กรรมการอิสระ
3.  รศ. ทรงกลด จารุสมบ่ต่ิ กรรมการอิสระ
4.  ดร. เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ
5.  นายั่ไพับ้ลยั่์  อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
6.  นายั่ชื่าล่ สุขสว่สดิ์ รองประธุานกรรมการ
7.  นายั่ว่ลลภ สุขสว่สดิ์ กรรมการ
8.  นายั่อาร่กษั์ สุขสว่สดิ์ กรรมการ

ผลการิดำำาเนินงานดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ
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บทั่บาทั่หน้าทั่ี�ข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่
กัำาห้นดกัลยุทธ์ แผนธุริกิัจำ และงบปริะมีาณ
คณะกรรมการบริษั่ทม่บทบาทในการพัิจารณาทบทวนวิส่ยั่ท่ศน์ พั่นธุกิจ ว่ต่ถุประสงค์ กลยุั่ทธุ์ อนุม่ต่ิแผู้นธุุรกิจรวมถึงงบประมาณ และการ
พัิจารณาอนุม่ต่ิการลงทุนในโครงการต่่าง ๆ 

โดยั่การประชืุ่มคณะกรรมการบริษั่ท คร่�งท่� 1/2563 เมื�อว่นท่� 27 กุมภาพ่ันธุ์ 2563 ได�ม่มต่ิพัิจารณาทบทวนวิส่ยั่ท่ศน์ พั่นธุกิจ ว่ต่ถุประสงค์ 
และเป้าห่มายั่ระยั่ะยั่าวของบริษั่ท

ติดตามีกัาริดำาเนินงาน
ต่รวจสอบความถ้กต่�องการใชื่�งบประมาณต่รงต่ามว่ต่ถุประสงค์การลงทุนในแต่่ละโครงการ รวมถึงติ่ดต่ามผู้ลการดำาเนินงานต่ามแผู้นห่รือ
เป้าห่มายั่ท่�ต่่�งไว� 

ดูแลให้้ถึูกัต้อีง และคริบถึ้วน
• ดำาเนินงานโดยั่ร่กษัาผู้ลประโยั่ชื่น์ของผู้้�ถือหุ่�น ควบคุมด้แลการเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลต่่อน่กลงทุนอยั่่างถ้กต่�อง ครบถ�วน ได�มาต่รฐาน
• จ่ดให่�ม่ระบบการบ่ญชื่่ การรายั่งานทางการเงินและการสอบบ่ญชื่่ ท่�ม่ความน่าเชืื่�อถือ
• ต่ิดต่ามด้แลให่�บริษ่ัทยั่่อยั่ บริษ่ัทร่วมท่�ได�เข�าลงทุนม่การเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลถ้กต่�อง และครบถ�วน
• พัิจารณา และแต่่งต่่�ง เปล่�ยั่นแปลงบุคคลเข�าเป็นคณะกรรมการ และ/ห่รือ ผู้้�บริห่าร
• พัิจารณากำาห่นดโครงสร�างการบริห่ารงานของบริษั่ท
• พัิจารณาและทบทวนกฎบ่ต่รของคณะกรรมการแต่่ละคณะเป็นประจำาทุกปี 
• พัิจารณารายั่การท่�เก่�ยั่วโยั่งก่น รายั่การท่�อาจก่อให่�เกิดความข่ดแยั่�งทางผู้ลประโยั่ชื่น์ รวมถึงรายั่การท่�ได�มาห่รือจำาห่น่ายั่ไปซ่ึ�งสินทร่พัยั่์

ของบริษ่ัท 

คณะกริริมูการิตริวจสัอบ
ปัจจุบ่น บริษั่ทม่คณะกรรมการต่รวจสอบ จำานวน 3 ท่าน ประกอบด�วยั่
1.  รศ.ดร. มนต่รี โสคต่ิยั่านุร่กษั์ ประธุานกรรมการต่รวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.  พัลเอก เทอดศ่กดิ์ มารมยั่์ กรรมการต่รวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.  รศ. ทรงกลด จารุสมบ่ติ่ กรรมการต่รวจสอบ / กรรมการอิสระ

บทั่บาทั่หน้าทีั่�ข้องคณะกริริมูการิตริวจสัอบ 
ตริวจำส์อีบความีถึูกัต้อีง
• ต่รวจสอบให่�บริษ่ัท บริษั่ทยั่่อยั่ บริษ่ัทร่วม เปิดเผู้ยั่และรายั่งานทางการเงินอยั่่างครบถ�วน ถ้กต่�อง ต่รงต่ามเวลาท่�ห่น่วยั่งานกำาก่บด้แล

กำาห่นดไว�
• ต่รวจสอบให่�บริษ่ัท บริษั่ทยั่่อยั่ บริษ่ัทร่วม ม่ระบบควบคุมภายั่ใน (Internal Control) อยั่่างเห่มาะสม และม่ประสิทธุิผู้ล
• สอบทานให่�บริษั่ท ปฏิิบ่ต่ิต่ามกฎห่มายั่ว่าด�วยั่ห่ล่กทร่พัยั่์ และต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ห่ล่กเกณฑ์ต่ามข�อกำาห่นดของกฎห่มายั่

อื�น ๆ ท่�เก่�ยั่วข�อง

พจิำาริณาอีนุมีัติและส์อีบทาน
• พัิจารณารายั่การท่�เก่�ยั่วโยั่งก่น รายั่การท่�อาจก่อให่�เกิดความข่ดแยั่�งทางผู้ลประโยั่ชื่น์ รวมถึงรายั่การท่�ได�มาห่รือจำาห่น่ายั่ไปซ่ึ�งสินทร่พัยั่์

ของบริษ่ัท
• พัิจารณา ค่ดเลือก เสนอแต่่งต่่�งบุคคลซ่ึ�งม่ความเป็นอิสระเพั่�อทำาห่น�าท่�เป็นผู้้�สอบบ่ญชื่่ของบริษ่ัท รวมถึงการเสนอเลิกจ�างผู้้�สอบบ่ญชื่่

ภายั่นอกด�วยั่
• สอบทานให่�ม่ระบบการควบคุมภายั่ใน และการต่รวจสอบภายั่ใน ท่�เห่มาะสมและม่ประสิทธุิผู้ล  และพัิจารณาความเป็นอิสระของห่น่วยั่งาน

ต่รวจสอบภายั่ใน ให่�ความเห่็นชื่อบในการพัิจารณาแต่่งต่่�ง โยั่กยั่�ายั่  เลิกจ�างห่่วห่น�าห่น่วยั่งานต่รวจสอบภายั่ใน ห่รือห่น่วยั่งานอื�นใดท่�
ร่บผู้ิดชื่อบเก่�ยั่วก่บการต่รวจสอบภายั่ใน

• จ่ดทำารายั่งานของคณะกรรมการต่รวจสอบโดยั่เปิดเผู้ยั่ไว�ในรายั่งานประจำาปี
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

คณะกริริมูการิบริิหาริความูเสัี�ย่ง
ปัจจุบ่น บริษั่ทม่คณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง จำานวน 4 ท่าน ประกอบด�วยั่
1.  รศ.ดร. มนต่รี โสคต่ิยั่านุร่กษั์ ประธุานกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง / กรรมการอิสระ
2.  รศ. ทรงกลด จารุสมบ่ติ่ กรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง / กรรมการอิสระ
3.  นายั่ชื่าล่ สุขสว่สดิ์ กรรมการบรหิ่ารความเส่�ยั่ง
4.  นายั่อาร่กษั์ สุขสว่สดิ์ กรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง

บทั่บาทั่หน้าทั่ี�ข้องคณะกริริมูการิบริิหาริความูเสัี�ย่ง
กัำากัับดูแล
• กำาห่นดนโยั่บายั่และกรอบการดำาเนินงานการบริห่ารความเส่�ยั่งของบริษั่ท
• กำาก่บด้แลเพั่�อให่�การบริห่ารความเส่�ยั่งของบริษั่ทบรรลุเป้าห่มายั่สำาเร็จต่ามว่ต่ถุประสงค์ 
• พัิจารณาระด่บการยั่อมร่บความเส่�ยั่งห่ากม่โอกาสเกิดขึ�น เพั่�อลดผู้ลกระทบท่�จะเกิดขึ�นให่�น�อยั่ท่�สุด 

พิจำาริณา ริายงานกัาริปริะเมิีน
• ประเมินผู้ลความเส่�ยั่ง ต่รวจสอบความเส่�ยั่งอยั่่างม่ระบบในธุุรกิจอุต่สาห่กรรมเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงธุุรกิจอื�น ๆ ท่�บริษั่ทเข�าลงทุนเพั่�อลด

โอกาสความเส่ยั่ห่ายั่ให่�อยั่้่ในระด่บท่�ยั่อมร่บได�
• รายั่งานผู้ลการกำาก่บด้แล และการประเมินความเส่�ยั่ง

คณะกริริมูการิสัริริหา
ปัจจุบ่น บริษั่ทม่คณะกรรมการสรรห่า จำานวน 3 ท่าน ประกอบด�วยั่
1.  รศ. ทรงกลด จารุสมบ่ต่ิ ประธุานกรรมการสรรห่า / กรรมการอิสระ
2.  นายั่ชื่าล่ สุขสว่สดิ์ กรรมการสรรห่า
3.  นายั่อาร่กษั์ สุขสว่สดิ์ กรรมการสรรห่า

บทั่บาทั่หน้าทีั่�ข้องคณะกริริมูการิสัริริหา
• ค่ดเลือกบุคคลท่�สมควรได�ร่บเสนอชื่ื�อเป็นกรรมการให่ม่ รวมถึงการสรรห่ากรรมการผู้้�จ่ดการ โดยั่ให่�ม่การกำาห่นดห่ล่กเกณฑ์ ห่รือวิธุ่

การสรรห่าและค่ดเลือกอยั่่างม่ห่ล่กเกณฑ์และความโปร่งใส
• จ่ดทำาแผู้นฝึกอบรมสำาห่ร่บกรรมการและผู้้�บริห่ารระด่บส้ง
• จ่ดทำาแผู้นการพั่ฒนากรรมการผู้้�จ่ดการและผู้้�บริห่ารระด่บส้ง รวมถึงแผู้นการสืบทอดอำานาจ (Succession Plan)

คณะกริริมูการิพัิจาริณาค่าตอบแทั่น
ปัจจุบ่น บริษั่ทม่คณะกรรมการพัิจารณาค่าต่อบแทน จำานวน 3 ท่าน ประกอบด�วยั่
1. รศ.ดร. มนต่รี โสคต่ิยั่านุร่กษั์ ประธุานกรรมการพัิจารณาค่าต่อบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายั่ชื่าล่ สุขสว่สดิ์ กรรมการพัิจารณาค่าต่อบแทน
3.  นายั่อาร่กษั์ สุขสว่สดิ์ กรรมการพัิจารณาค่าต่อบแทน

บทั่บาทั่หน้าทีั่�ข้องคณะกริริมูการิพัิจาริณาค่าตอบแทั่น
• เสนอนโยั่บายั่ค่าต่อบแทน ร้ปแบบห่ล่กเกณฑ์การจ่ายั่ค่าต่อบแทนของกรรมการและกรรมการผู้้�จ่ดการ
• ประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติ่งานของกรรมการผู้้�จ่ดการและเสนอนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบริษ่ัท
• พัิจารณากำาห่นดค่าต่อบแทนประจำาปีของคณะกรรมการ และกรรมการผู้้�จ่ดการ

* บทบาทห่น�าท่�และความร่บผู้ิดชื่อบของคณะกรรมการในแต่่ละคณะ 

 สามารถศึกษัาเพัิ�มเติ่มได�ท่�เอกสาร รายั่งานประจำาปี 2563

* นโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการ สามารถศึกษัารายั่ละเอ่ยั่ดเพิั�มเต่ิมได�ท่�เอกสาร 

 รายั่งานประจำาปี 2563
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ริายงานผลกัาริปริะเมิีนตนเอีงขอีงคณะกัริริมีกัาริ 
สำาห่ร่บปี 2563 ท่�ผู้่านมา ม่ค่าเฉล่�ยั่ผู้ลการประเมิน จากคะแนนเต็่มร�อยั่ละ 100 ด่งน่�

ประเภทคณะกัรรมกัาร รายคณะ รายบุคคล

คณะกรรมการบรษิั่ท 96.88 97.41

คณะกรรมการต่รวจสอบ 100.00 99.17

คณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง 100.00 98.13

คณะกรรมการสรรห่า 100.00 95.83

คณะกรรมการพัิจารณาค่าต่อบแทน 100.00 95.83

บริษั่ทม่นโยั่บายั่ในการกำาห่นดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยั่การใชื่�เครื�องมือ ต่ารางการพัิจารณาองค์ประกอบความร้� ความสามารถ
ของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซ่ึ�งจะแบ่งห่่วข�อห่ล่กท่�ใชื่�ประกอบการพัิจารณาออกเป็น 3 ห่่วข�อห่ล่ก ได�แก่ ความร้�เก่�ยั่วก่บ
อุต่สาห่กรรม และประสบการณ์ท่�เก่�ยั่วข�องก่บการดำาเนินธุุรกิจของบริษั่ท ท่กษัะ และประสบการณ์ ความร้�ในด�านต่่าง ๆ อาทิ ด�านบ่ญชื่่ การเงิน 
กฎห่มายั่ ฯลฯ รวมถึงความสามารถด�านพัฤต่ิกรรม อาทิ การทำางานเป็นท่ม การประสานงาน ความกล�าได�กล�าเส่ยั่ ฯลฯ ซ่ึ�งห่ากพัิจารณา
จากต่ารางด่งกล่าวแล�ว องค์ประกอบของกรรมการแต่่ละท่าน เมื�อนำามาพัิจารณาต่่อภาพัรวมของคณะกรรมการแล�วม่ความครอบคลุมในทุก ๆ 
ห่่วข�อ คณะกรรมการสรรห่าจะพัิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการม่ความเห่มาะสม และครอบคลุมความร้� ประสบการณ์ ความ
สามารถ และท่กษัะ ครบถ�วนเพีัยั่งพัอ อ่นจะก่อให่�เกิดประโยั่ชื่น์ และประสิทธุิภาพัในการดำาเนินงานในส่วนของคณะกรรมกรรมการบริษั่ทแล�ว

ผลกัาริพจิำาริณาอีงค์ปริะกัอีบความีริู้ความีส์ามีาริถึขอีงกัริริมีกัาริ (Board Competency Matrix)

หัวข้อีกัารพื่่จำารณาประเมินผล ผลกัารประเมิน (ร้อียละ)

ความร้�เก่�ยั่วก่บอุต่สาห่กรรม และประสบการณ์ 86.88

ท่กษัะ/ประสบการณ์ 88.18

ความสามารถด�านพัฤต่ิกรรม 93.33

คะแนนเฉลี�ย่ทัุ่กห่วข้้อ 89.90

ในส่วนของการกำาก่บด้แลกิจการ บรษิั่ทได�จ่ดทำานโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการ สำาห่ร่บปี 2563 จรยิั่ธุรรมในการดำาเนินธุุรกิจ และจรรยั่าบรรณ
ในการดำาเนินธุุรกิจสำาห่ร่บกรรมการ ผู้้�บริห่าร และพัน่กงาน รวมถึงนโยั่บายั่การป้องก่นและกำาก่บด้แลการใชื่�ข�อม้ลภายั่ใน ซ่ึ�งเปิดเผู้ยั่ไว� ใน
เว็บไซ่ต่์ของบริษั่ท www.eastcoast.co.th ห่น�าน่กลงทุนส่มพ่ันธุ์ ห่่วข�อการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่

นอกจากน่�คณะกรรมการพัิจารณาค่าต่อบแทน ย่ั่งได�กำาห่นดห่ล่กเกณฑ์และนโยั่บายั่เพั่�อดำาเนินการประเมินผู้ลการทำางานของกรรมการ 
ผู้้�จ่ดการเป็นประจำาทุกปี โดยั่กำาห่นดผู้้�ม่คุณสมบ่ติ่ในการประเมินผู้ลการทำางานของกรรมการผู้้�จ่ดการเฉพัาะกรรมการอิสระเท่าน่�น 
ซ่ึ�งในปี 2563 ทางกรรมการอิสระของบริษั่ทรวม 5 ท่าน ได�ดำาเนินการประเมินผู้ลงานและได�ข�อสรุป ด่งรายั่ละเอ่ยั่ดต่่อไปน่�
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

ส์ริุปแบบปริะเมีินผลงานขอีง กัริริมีกัาริผู้จัำดกัาริ (MD) ส์ำาห้รัิบริอีบปี 2563

ลำาดับ หัวข้อี
คะแนนรวม
(ต์่อีหัวข้อี)

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนน)

คะแนนเฉลี�ย 
(ร้อียละ)

1 ความเป็นผู้้�นำา 24 24.00 100.00%

2 การกำาห่นดกลยัุ่ทธุ์ 24 23.60 98.33%

3 การปฏิิบ่ต่ิต่ามกลยัุ่ทธุ์ 24 23.80 99.17%

4 การวางแผู้นและผู้ลปฏิิบ่ต่ิทางการเงิน 24 23.60 98.33%

5 ความส่มพั่นธุ์ก่บคณะกรรมการ 24 24.00 100.00%

6 ความส่มพั่นธุ์ก่บภายั่นอก 20 20.00 100.00%

7 การบริห่ารงานและความส่มพ่ันธุ์ก่บบุคลากร 24 23.80 99.17%

8 การสืบทอดต่ำาแห่น่ง 12 12.00 100.00%

9 ความร้�ด�านผู้ลิต่ภ่ณฑ์และบริการ 16 16.00 100.00%

10 คุณล่กษัณะส่วนต่่ว 24 23.60 98.33% 

คะแนนริวมู 216 214.40 99.26%

นอีกัจำากันี�ยังมีนโยบายอืี�น ๆ ที�เกัี�ยวข้อีงกัับหลักักัารกัำากัับดูแลกัิจำกัารที�ดี โดยมีรายละเอีียด ดังนี�

นโยบายกัารคุ้มครอีงและให้ความเป็นธรรมแกั่ผู้มีส่วนได้เสีย และพื่นักังานที�แจำ้งข้อีมูลหรอืีให้เบาะแสเกัี�ยวกัับกัารทุจำริต์ กัารถูกัละเมิดสิทธิ 
หรือีกัารไม่ปฏิบัต์ิต์ามกัฎหมาย กัฎระเบียบ ข้อีบังคับบรษิััท และจำรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

การแจ�งเบาะแสห่รือข�อร�องเรยีั่นท่�ผู้มีส่วนได้เสียทุกัฝ่าย สามารถติ่ดต่่อห่รือร�องเรยีั่นในเรื�องท่�อาจเป็นการกระทำาการทุจริต่ การถ้กละเมิด
สิทธิุ ห่รือเรื�องท่�อาจเป็นปัญห่า ต่่อคณะกรรมการบริษั่ทฯ สามารถดำาเนินการผู้่านชื่่องทางต่่าง ๆ ได�ด่งน่�

1) จดห่มายั่ส่งถึง 
• รศ.ดร.มนต่รี โสคติ่ยั่านุร่กษั์
  ประธุานกรรมการต่รวจสอบ / กรรมการอิสระ ห่รือ
• นายั่อาร่กษั์ สุขสว่สดิ์
  กรรมการผู้้�จ่ดการ ห่รือ 
• สำาน่กงานเลขานุการบริษั่ท 
  บริษ่ัท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น)
  เลขท่� 25/28 ห่ม้่ 12 ต่ำาบลบึงคำาพัร�อยั่ อำาเภอลำาล้กกา จ่งห่ว่ดปทุมธุาน่ 12150

2)  E-mail ส่งถึงสำาน่กงานเลขานุการบริษั่ท : cg@eastcoast.co.th ห่รือ ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th  
3)  เว็บไซ่ต่์บริษั่ท ห่่วข�อ “ชื่่องทางการร�องเรียั่น”

ภายั่ห่ล่งจากท่�บริษั่ท ได�ร่บแจ�งข�อม้ลการกระทำาการทุจริต่ การถ้กละเมิดสิทธิุ ห่รือเรื�องท่�อาจเป็นปัญห่าแล�ว บริษั่ทม่กระบวนการดำาเนินการ
เมื�อได�ร่บข�อร�องเรียั่น ด่งน่�

1) ริวบริวมีข้อีเท็จำจำริิง พจิำาริณาในริายละเอีียดขอีงข้อีเท็จำจำริิง 
เมื�อได�ร่บข�อร�องเรียั่นผู้่านชื่่องทางต่่าง ๆ แล�วทางบริษั่ทจะดำาเนินการรวบรวมข�อเท็จจริงท่�เก่�ยั่วก่บการกระทำาการทุจรติ่ การถ้กละเมิดสิทธิุ 
ห่รือเรื�องท่�อาจเป็นปัญห่า โดยั่จะดำาเนินการจ่ดต่่�งคณะทำางานต่รวจสอบข�อเท็จจริงซ่ึ�งจะพิัจารณาจากผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�อง อาทิ ผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่า / 
ห่่วห่น�างานส้งสุดในห่น่วยั่งานท่�ได�ร่บการร�องเรียั่น และผู้้�จ่ดการฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคล และ/ห่รือบุคคลอื�นท่�พัิจารณาเห็่นสมควร โดยั่ท่มคณะ
ทำางานต่รวจสอบข�อเท็จจริงจะเริ�มดำาเนินการรวบรวมข�อม้ล ห่ล่กฐานและต่รวจสอบข�อเท็จจริงในรายั่ละเอ่ยั่ด
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2) ห้าข้อีส์รุิปมีาตริกัาริดำาเนินกัาริ
ทางคณะทำางานต่รวจสอบข�อเท็จจริงจะห่าข�อสรุปเก่�ยั่วก่บมาต่รการดำาเนินการ เพั่�อบรรเทาความเส่ยั่ห่ายั่ให่�ก่บผู้้�ท่� ได�ร่บผู้ลกระทบ 

3) ริายงานผล
สำาน่กเลขานุการบริษ่ัทม่ห่น�าท่�รายั่งานผู้ลให่�ผู้้�ร�องเรียั่นร่บทราบ ท่�งน่� ในกรณ่ท่�เป็นเรื�องสำาค่ญจะต่�องรายั่งานต่่อกรรมการผู้้�จ่ดการ และ/
ห่รือผู้้�บริห่ารในระด่บส้งสุดของห่น่วยั่งานท่�ได�ร่บข�อร�องเรียั่นน่�นด�วยั่ (ในกรณ่ท่�ผู้้�บริห่ารระด่บส้งสุดของห่น่วยั่งานไม่ได�เข�าร่วมเป็นคณะทำางาน
ต่รวจสอบข�อเท็จจริง) ซ่ึ�งจะขึ�นอย้ั่่ก่บระด่บความสำาค่ญ และความร�ายั่แรงของเรื�องท่�ได�ร่บการร�องเรียั่น

นโยบายกัารคุ้มครอีงและให้ความเป็นธรรมแกั่พื่นักังานที�แจำ้งข้อีมูลหรือีให้เบาะแสเกัี�ยวกัับกัารทุจำริต์ กัารถูกัละเมิดสิทธิ หรือีกัารไม่ปฏิบัต์ิ
ต์ามกัฎหมาย กัฎระเบียบ ข้อีบังคับบรษิััท และจำรรยาบรรณ

ภายั่ห่ล่งจากท่�บริษั่ท ได�ร่บแจ�งข�อม้ลการกระทำาผู้ิดและการทุจริต่แล�ว บรษิั่ทม่กระบวนการดำาเนินการเมื�อได�ร่บข�อร�องเรยีั่น ด่งน่�

1) ริวบริวมีข้อีเท็จำจำริิง พจิำาริณาในริายละเอีียดขอีงข้อีเท็จำจำริิง 
เมื�อได�ร่บข�อร�องเรียั่นผู้่านชื่่องทางต่่าง ๆ  แล�วทางบริษ่ัทจะดำาเนินการรวบรวมข�อเท็จจริง โดยั่จะดำาเนินการจ่ดต่่�งคณะทำางานต่รวจสอบข�อเท็จ
จริงการทุจรติ่ซึ่�งจะพัิจารณาจากผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�อง อาทิ ผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่า / ห่่วห่น�างานส้งสุดในห่น่วยั่งานท่�ได�ร่บการร�องเรียั่น และผู้้�จ่ดการฝ่ายั่
ทร่พัยั่ากรบุคคล และ/ห่รือบุคคลอื�นท่�พัิจารณาเห็่นสมควร โดยั่ท่มคณะทำางานต่รวจสอบข�อเท็จจริงการทุจรติ่จะเริ�มดำาเนินการรวบรวมข�อม้ล 
ห่ล่กฐานและต่รวจสอบข�อเท็จจริงในรายั่ละเอ่ยั่ด

2) ห้าข้อีส์รุิปมีาตริกัาริดำาเนินกัาริ
ทางคณะทำางานต่รวจสอบข�อเท็จจริงการทุจรติ่จะห่าข�อสรุปเก่�ยั่วก่บมาต่รการดำาเนินการ เพ่ั�อบรรเทาความเส่ยั่ห่ายั่ให่�ก่บผู้้�ท่�ได�ร่บผู้ลกระทบ 
โดยั่จะไม่ดำาเนินการลงโทษัใด ๆ ก่บพัน่กงานท่�ให่�ข�อม้ลด�วยั่เจต่นาสุจริต่

3) ริายงานผล
สำาน่กเลขานุการบรษ่ิัทม่ห่น�าท่�รายั่งานผู้ลให่�พัน่กงานทราบ ห่ากพัน่กงานผู้้�ร�องเรียั่นเปิดเผู้ยั่ต่นเอง ท่�งน่� ในกรณ่ท่�เป็นเรื�องสำาค่ญจะต่�อง
รายั่งานต่่อกรรมการผู้้�จ่ดการ และ/ห่รือผู้้�บริห่ารในระด่บส้งสุดของห่น่วยั่งานท่�ได�ร่บข�อร�องเรยีั่นน่�นด�วยั่ (ในกรณ่ท่�ผู้้�บรหิ่ารระด่บส้งสุดของ
ห่น่วยั่งานไม่ได�เข�าร่วมเป็นคณะทำางานต่รวจสอบข�อเท็จจริงการทุจริต่) ซ่ึ�งจะขึ�นอย้ั่่ก่บระด่บความสำาค่ญ และความร�ายั่แรงของเรื�องท่�ได�ร่บการ
ร�องเรยีั่น
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

การิดำูแลและปกป้องพัน่กงานทั่ี�แจ้งข้้อริ้องเริีย่น
ห่ากบุคคลใดในบริษั่ทม่พัฤติ่กรรมท่�กล่�นแกล�ง ข่มข่่ เลือกปฏิิบ่ติ่ ห่รือลงโทษัทางวิน่ยั่ ด�วยั่วิธุ่การท่�ไม่เห่มาะสม ห่รือไม่ยัุ่ต่ิธุรรม ซ่ึ�งเก่�ยั่วเนื�อง
มาจากการร�องเรียั่นของผู้้�แจ�งเรื�องร�องเรียั่น รวมถึงบุคคลอื�น ๆ  ท่�เก่�ยั่วข�องก่บการต่รวจสอบข�อเท็จจริงการทุจริต่จากเรื�องร�องเรียั่นน่�น ๆ  จะ
ถือว่าบุคคลน่�นกระทำาผู้ิดวิน่ยั่ และต่�องร่บผิู้ดชื่ดใชื่�ความเส่ยั่ห่ายั่ต่่อบริษั่ทห่รือผู้้�ท่� ได�ร่บผู้ลกระทบจากการกระทำาด่งกล่าว ห่รืออาจม่ความ
ผู้ิดในทางกฎห่มายั่ต่่อไปด�วยั่

นโยบายและแนวปฏิิบัติเกีั�ยวกัับกัาริไมี่ล่วงละเมีิดทริัพย์สิ์นทางปัญญาห้ริือีลิขสิ์ทธิ�ขอีงผู้อีื�น
คณะกรรมการบริษั่ทม่นโยั่บายั่ชื่่ดเจนท่�จะไม่กระทำาการใด ๆ ท่�จะเป็นการละเมิดทร่พัยั่์สินทางปัญญา โดยั่ได�กำาห่นดแนวปฏิิบ่ต่ิ ด่งน่�
• บริษ่ัทม่การกำาห่นดนโยั่บายั่ในการใชื่�ระบบเทคโนโลย่ั่สารสนเทศของบริษั่ทและบริษั่ทยั่่อยั่ โดยั่ม่การต่รวจสอบการใชื่�งานระบบโปรแกรม

ซ่อฟต่์แวร์ต่่าง ๆ ในการทำางานของพัน่กงานเพ่ั�อป้องก่นการใชื่�ซ่อฟต่์แวร์ท่�ละเมิดลิขสิทธ์ิุห่รือท่�ไม่เก่�ยั่วข�องก่บการทำางาน เป็นต่�น 
• เนื�องจากในทุก ๆ ปี บริษั่ทจะต่�องม่การออกแบบและพ่ัฒนาสินค�า เพั่�อนำาเสนอต่่อล้กค�าโดยั่เกิดขึ�นเป็นประจำา บริษั่ทให่�ห่ล่กการต่่อฝ่ายั่

ออกแบบและพ่ัฒนาผู้ลิต่ภ่ณฑ์ (Research and development) โดยั่ยึั่ดห่ล่กการท่�จะไม่ล่วงละเมิดทร่พัยั่์สินทางปัญญา ไม่ลอกเล่ยั่น
ห่รือนำาทร่พัยั่์สินทางปัญญาของผู้้�อื�นมาใชื่�โดยั่ไม่ได�ร่บอนุญาต่

• การนำาผู้ลงานห่รือข�อม้ลอ่นเป็นสิทธุิของบุคคลภายั่นอก ท่� ได�ร่บมาห่รือท่�จะนำามาใชื่�ภายั่ในบริษ่ัทจะต่�องต่รวจสอบเพั่�อให่�ม่�นใจว่า ไม่
ละเมิดทร่พัยั่์สินทางปัญญาของผู้้�อื�น

• ปฏิิบ่ต่ิต่นให่�เป็นไปต่ามกฎห่มายั่ท่�เก่�ยั่วข�องก่บทร่พัยั่์สินทางปัญญาและลิขสิทธุิ์ เชื่่น กฎห่มายั่เก่�ยั่วก่บเครื�องห่มายั่การค�า กฎห่มายั่เก่�ยั่ว
ก่บสิทธุิบ่ต่ร กฎห่มายั่เก่�ยั่วก่บลิขสิทธุิ์ ห่รือกฎห่มายั่อื�นท่�เก่�ยั่วข�อง และส่งเสริมให่�ม่การฝึกอบรมให่�ความร้�ก่บพัน่กงานในด�านกฎห่มายั่
เก่�ยั่วก่บทร่พัยั่์สินทางปัญญา การนำาผู้ลงานห่รือข�อม้ลอ่นเป็นสิทธุิของบุคคลภายั่นอก ท่�ได�ร่บมาห่รือท่�จะนำามาใชื่�ภายั่ในบริษั่ท จะต่�อง
ต่รวจสอบเพั่�อให่�ม่�นใจว่า ไม่ละเมิดทร่พัยั่์สินทางปัญญาของผู้้�อื�น นอกจากน่�จะต่�องไม่นำาทร่พัยั่์สินทางปัญญาประเภทต่่าง ๆ  ของบริษั่ท 
ไปใชื่�เพั่�อประโยั่ชื่น์ส่วนต่่วห่รือเพั่�อบุคคลอื�นโดยั่มิได�ร่บอนุญาต่ 

โดยบริิษััทได้เปิดโอีกัาส์ให้้แจำ้งข้อีริ้อีงเริียนกัริณีที�พบเห้็นกัาริละเมีิดทริัพย์สิ์นทางปัญญาได้ที�
• จดำหมูาย่สั่งถึง 
 รศ.ดร.มนต่รี โสคติ่ยั่านุร่กษั์
 ประธุานกรรมการต่รวจสอบ / กรรมการอิสระ ห่รือ
 นายั่อาร่กษั์ สุขสว่สดิ์
 กรรมการผู้้�จ่ดการ ห่รือ
 สำาน่กงานเลขานุการบริษั่ท
 บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น)
 เลขท่� 25/28 ห่ม้่ 12 ต่ำาบลบึงคำาพัร�อยั่ อำาเภอลำาล้กกา จ่งห่ว่ดปทุมธุาน่ 12150
• E-mail ส่งถึงสำาน่กงานเลขานุการบริษั่ท: cg@eastcoast.co.th ห่รือ 
 ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคล: hrrayong@eastcoast.co.th

ริวบริวมู
ข้้อเท็ั่จจริิง

หาข้้อสัริุป 
มูาตริการิ
ดำำาเนินการิ

ริาย่งาน

คณะทำางานต่รวจสอบข�อเท็จจริงเพั่�อห่าข�อสรุปเก่�ยั่วก่บมาต่รการดำาเนินการ เพั่�อบรรเทา 
ความเส่ยั่ห่ายั่ให่�ก่บผู้้�ท่� ได�ร่บผู้ลกระทบ

เมื�อได�ร่บข�อร�องเรียั่นบริษั่ทจะดำาเนินการจ่ดต่่�งคณะทำางานสอบสวนข�อเท็จจริง ซ่ึ�งพัิจารณา 
จากผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�อง อาทิ ผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่า ผู้้�จ่ดการฝ่ายั่บุคคล เป็นต่�น

สำาน่กเลขานุการบริษั่ทม่ห่น�าท่�รายั่งานผู้ลให่�พัน่กงาน ในบางกรณ่ท่�สำาค่ญจะต่�องรายั่งาน 
ต่่อกรรมการผู้้�จ่ดการด�วยั่

กริะบวนการิดำำาเนินการิเมูื�อไดำ้ริ่บข้้อริ้องเริีย่น
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นโย่บาย่ป้องก่นความูข้่ดำแย่้งทั่างผลปริะโย่ชุน์ (Conflict of Interest)
บริษั่ทม่นโยั่บายั่ท่�ห่�ามมิให่�กรรมการ ผู้้�บริห่าร และพัน่กงานใชื่�โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้้�บริห่าร ห่รือพัน่กงานของบริษั่ทแสวงห่าผู้ล
ประโยั่ชื่น์ส่วนต่น โดยั่ได�กำาห่นดเป็นนโยั่บายั่และแนวทางปฏิิบ่ต่ิ ด่งน่�
1. ดำาเนินการก่บความข่ดแยั่�งทางผู้ลประโยั่ชื่น์ห่รือรายั่การท่�เก่�ยั่วโยั่งก่นอยั่่างรอบคอบ ซ่ื�อส่ต่ยั่์ เป็นธุรรม สมเห่ตุ่สมผู้ล ม่กระบวนการท่�

โปร่งใสในการอนุม่ต่ิเข�าทำารายั่การ โดยั่คำานึงถึงผู้ลประโยั่ชื่น์ของบริษั่ท เป็นสำาค่ญ กรรมการบริษั่ทฯ ท่�เป็นผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ไม่ม่สิทธุิออก
เส่ยั่งเพั่�ออนุม่ติ่ในเรื�องท่�ต่นเองม่ส่วนได�เส่ยั่ห่รือม่ความข่ดแยั่�งทางผู้ลประโยั่ชื่น์ท่�งทางต่รงและทางอ�อม และเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลอยั่่างถ้กต่�อง 
ครบถ�วน เป็นไปต่ามห่ล่กเกณฑ์ของสำาน่กงานคณะกรรมการกำาก่บห่ล่กทร่พัยั่์และต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์ (สำาน่กงาน ก.ล.ต่.) และ
ต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์แห่่งประเทศไทยั่

2. กรณ่ท่�จำาเป็นต่�องทำารายั่การเพั่�อประโยั่ชื่น์ของบริษั่ทให่�ทำารายั่การน่�นเสมือนการทำารายั่การก่บบุคคลภายั่นอกท่�ม่ข�อต่กลงทางการค�า
ในล่กษัณะเด่ยั่วก่บท่�วิญญ้ชื่นพ่ังกระทำาก่บค้่ส่ญญาท่�วไป ด�วยั่อำานาจต่่อรองทางการค�าท่�ปราศจากอิทธิุพัลในการเป็นกรรมการ ผู้้�
บริห่าร ห่รือบุคคลท่�เก่�ยั่วข�อง และต่�องไม่ม่ส่วนในการพัิจารณาอนุม่ต่ิ นอกจากน่�จะต่�องปฏิิบ่ต่ิต่ามห่ล่กเกณฑ์การเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลต่ามท่�
ห่น่วยั่งานท่�เก่�ยั่วข�องได�กำาห่นดข�อปฏิิบ่ต่ิเอาไว�

3. ต่�องไม่กระทำาการใด ๆ อ่นเป็นการข่ดต่่อผู้ลประโยั่ชื่น์ทางธุุรกิจก่บบริษั่ทได�แก่ การทำาให่�บริษั่ทเส่ยั่ผู้ลประโยั่ชื่น์ห่รือได�ร่บประโยั่ชื่น์น�อยั่
กว่าท่�ควรจะเป็น ห่รือเป็นการแบ่งผู้ลประโยั่ชื่น์จากบริษั่ท

4. ห่�ามไม่ให่�กระทำาการใด ๆ อ่นเป็นการแข่งข่นก่บกิจการของบริษั่ท ห่รือในกิจการท่�ประกอบธุุรกิจล่กษัณะเด่ยั่วก่นก่บบริษั่ท
5. ห่�ามมิให่�กรรมการ ผู้้�บริห่าร พัน่กงาน และล้กจ�างของบริษั่ทรวมถึงค้่สมรสและบุต่รของบุคคลด่งกล่าว แสวงห่าผู้ลประโยั่ชื่น์ ในกิจการ

ส่วนต่่วก่บบริษั่ท เชื่่น กระทำาการใด ๆ  เพั่�อขายั่สินค�าและบริการให่�ก่บบริษั่ทห่ากม่การกระทำาน่�น ๆ  ต่�องทำาเอกสารชื่่�แจงและเปิดเผู้ยั่ข�อม้ล
ให่�บรษิั่ททราบในทุกกรณ่

6. กรรมการบริษั่ทและผู้้�บริห่าร ต่�องรายั่งานการม่ส่วนได�เส่ยั่ของต่นเองและบุคคลท่�อาจม่ความข่ดแยั่�งต่ามห่ล่กเกณฑ์ท่�กำาห่นด
7. คณะกรรมการบริษั่ทจะกำาก่บด้แลให่�บริษั่ทและบริษั่ทยั่่อยั่ปฏิิบ่ต่ิต่ามกฎห่มายั่ว่าด�วยั่ห่ล่กทร่พัยั่์และต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์ ข�อบ่งค่บ ประกาศ 

คำาส่�ง ห่รือกฎเกณฑ์ของต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์แห่่งประเทศไทยั่ สำาน่กงาน ก.ล.ต่. และคณะกรรมการกำาก่บต่ลาดทุน นอกจากน่� บริษั่ทจะต่�อง
เปิดเผู้ยั่ข�อม้ลการเข�าทำารายั่การท่�เก่�ยั่วโยั่งก่นต่ามห่ล่กเกณฑ์ท่�กำาห่นดของต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์แห่่งประเทศไทยั่ และของห่น่วยั่งานท่�เก่�ยั่วข�อง
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

การิต่อต้านการิทัุ่จิตคอริ์ริ่ปชุ่�น
คำานิยามีตามีนโยบายต่อีต้านกัาริคอีริ์รัิปชั�น
การทุจริต่และคอร์ร่ปชื่่�น (Corruption) ห่มายั่ถึง การปฏิิบ่ต่ิห่รือละเว�นการปฏิิบ่ต่ิงานต่ามต่ำาแห่น่งห่น�าท่� รวมถึงการต่ิดสินบนไม่ว่าจะอยั่้่ใน
ร้ปแบบใดๆ โดยั่การเสนอให่� ส่ญญา มอบให่� ให่�คำาม่�น เรียั่กร�อง ห่รือร่บ ซ่ึ�งเงิน ทร่พัยั่์สิน ห่รือประโยั่ชื่น์อื�นใดซ่ึ�งไม่เห่มาะสม ก่บเจ�าห่น�าท่�ของ
ร่ฐ ห่น่วยั่งานของร่ฐ ห่น่วยั่งานของเอกชื่น ห่รือผู้้�ม่ห่น�าท่�ไม่ว่าจะโดยั่ทางต่รงห่รือทางอ�อม เพั่�อให่�บุคคลด่งกล่าวกระทำาห่รือละเว�นการปฏิิบ่ต่ิ
ห่น�าท่� อ่นเป็นการให่� ได�มาห่รือร่กษัาไว�ซ่ึ�งธุุรกิจ ห่รือแนะนำาธุุรกิจให่�ก่บบริษั่ทโดยั่เฉพัาะ ห่รือเพั่�อให่� ได�มาห่รือร่กษัาไว�ซึ่�งผู้ลประโยั่ชื่น์อื�นใดท่�
ไม่เห่มาะสมทางธุุรกิจก่บบริษั่ท ต่นเอง ห่รือผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�อง

กัารคอีร์รัปชั�น อีาจำกัระทำาได้หลายรูปแบบ เช่น
1. การชื่่วยั่เห่ลือทางการเมือง (Political contributions)
2. การบริจาคเพั่�อการกุศลและการเป็นผู้้� ให่�เงินสน่บสนุน (Charitable contributions and sponsorships)
3. การจ่ายั่และร่บเงินท่�เก่�ยั่วก่บค่าของขว่ญ ค่าบริการต่�อนร่บ และค่าใชื่�จ่ายั่เล่�ยั่งร่บรอง (Gifts and hospitality)

ท่�งน่�การใชื่�ความชื่่วยั่เห่ลือทางการเมือง ห่มายั่ถึง การสน่บสนุนท่�งท่�เป็นต่่วเงินห่รือมิใชื่่ต่่วเงินแก่พัรรคการเมือง น่กการเมือง ห่รือผู้้�ลงสม่คร
ร่บเลือกต่่�งทางการเมือง ท่�งน่� การสน่บสนุนท่�มิใชื่่ต่่วเงินจะรวมถึงการให่�ยั่ืมห่รือบริจาคอุปกรณ์ การให่�บริการด�านเทคโนโลยั่่โดยั่ไม่คิดค่า
บริการ รวมท่�งการให่�กรรมการ ผู้้�บริห่าร และพัน่กงานลาห่ยัุ่ดโดยั่ไม่ร่บค่าจ�าง เพ่ั�อร่วมกิจกรรมทางการเมือง

บริษ่ัทให่�ความสำาค่ญก่บการปร่บปรุงกระบวนการบริห่ารจ่ดการภายั่ในองค์กรให่�เกิดความโปร่งใสในการปฏิิบ่ต่ิงาน สามารถต่รวจสอบได� 
เราเชื่ื�อเสมอมาว่าการทำาธุุรกิจด�วยั่ความซ่ื�อส่ต่ยั่์ สุจริต่ และสามารถต่รวจสอบได� จะเป็นประโยั่ชื่น์ต่่อบรษิั่ทโดยั่การได�ร่บความไว�วางใจจาก
ล้กค�า ผู้้�ถือหุ่�นรวมถึงผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ทุกกลุ่ม ท่�งน่�บรษ่ิัทได�ม่การแก� ไขปร่บปรุงนโยั่บายั่ต่่อต่�านการทุจรติ่คอร์ร่ปชื่่�น เพ่ั�อให่�สอดคล�องก่บ
สถานการณ์การดำาเนินงานของบริษ่ัท รวมท่�งได�ม่การเผู้ยั่แพัร่นโยั่บายั่ด่งกล่าวผู้่านทางเว็บไซ่ต่์ (www.eastcoast.co.th) และประชื่าส่มพั่นธุ์
เพั่�อให่�พัน่กงานของบริษั่ทร่บทราบ
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นอกจากน่�บริษ่ัทย่ั่งอย้ั่่ระห่ว่างดำาเนินการสื�อสารประชื่าส่มพั่นธุ์แนวคิดในการต่่อต่�านการทุจรติ่คอร์ร่ปชื่่�น ให่�ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ของบรษิั่ทได�ร่บ
ทราบ โดยั่ออกจดห่มายั่ถึงค้่ค�า และล้กค�า ของบริษั่ท ในการงดให่� / ร่บสิ�งต่อบแทนท่�งในร้ปของเงินสด สิ�งของ ห่รือของขว่ญ รวมถึงการห่�าม
ร่บ/จ่ายั่สินบนใด ๆ  เพั่�อผู้ลประโยั่ชื่น์ทางธุุรกิจของบริษ่ัท และแจ�งถึงกระบวนการท่�เปิดโอกาสให่�ค้่ค�า และล้กค�า ท่�ไม่ได�ร่บการปฏิิบ่ติ่ท่�เป็นธุรรม 
ได�ร�องเรยีั่นและได�ร่บการแก� ไข รวมถึงจะจ่ดการประชุื่มและสื�อสารให่�พัน่กงานทุกฝ่ายั่งานของบรษิั่ทได�ร่บทราบนโยั่บายั่และแนวปฏิิบ่ต่ิในการ
ต่่อต่�านการทุจริต่น่�อยั่่างต่่อเนื�อง

คณะกรรมการมอบห่มายั่ให่�เป็นนโยั่บายั่ท่�จะให่�ม่การประกาศเจต่นารมณ์และเข�าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิิบ่ต่ิของภาคเอกชื่นไทยั่ในการต่่อ
ต่�านการทุจรติ่ ห่รือ CAC ซ่ึ�งเป็นวิธุ่การแก� ไขปัญห่าทุจรติ่คอร์ร่ปชื่่�นด�วยั่ความร่วมมือก่นในห่ม้่บริษั่ทเอกชื่นท่�ต่�องการสร�างแรงกดด่นให่�เกิด
การเปล่�ยั่นแปลงในภาคร่ฐ โดยั่ร่วมมือก่นปฏิิเสธุการจ่ายั่สินบนทุกร้ปแบบและต่่อต่�านการใชื่�คอร์ร่ปชื่่�นเป็นเครื�องมือก่ดก่นการแข่งข่นและข่ด
ขวางการประกอบธุุรกิจอยั่่างเสรี โดยั่บริษ่ัททุกแห่่งท่�ประกาศเจต่นารมณ์เข�าร่วมโครงการ CAC จะต่�องจ่ดทำาห่รือสอบทานระบบควบคุมภายั่ใน
ของต่นเองต่ามแนวทางท่�กำาห่นดในแบบประเมินต่นเอง (71 ข�อ) และให่�บุคคลท่�สาม (ประธุานคณะกรรมการต่รวจสอบ ห่รือผู้้�สอบบ่ญชื่่ร่บ
อนุญาต่) ต่รวจสอบความถ้กต่�องของข�อม้ล ก่อนจะยั่ื�นขอร่บรองไปท่�คณะกรรมการแนวร่วมปฏิิบ่ต่ิฯ (CAC Council) เพ่ั�อพัิจารณาให่�การ
ร่บรอง ซ่ึ�งขณะน่�บริษั่ทอยั่้่ระห่ว่างการวางแผู้นงานเต่รยีั่มการจ่ดทำาแบบประเมินต่นเอง 71 ข�อ ให่�ม่ความคืบห่น�าอยั่่างน�อยั่ร�อยั่ละ 80 จึงจะเข�า
ส้่ข่�นต่อนการประกาศเจต่นารมณ์และเข�าร่วมโครงการ CAC ต่่อไป 

บริษ่ัทกำาห่นดแนวทางปฏิิบ่ต่ิสำาห่ร่บการร่บเรื�องร�องเรียั่น ต่ลอดจนการแจ�งเบาะแส การกระทำาความผิู้ด ห่รือการกระทำาอ่นส่อไปในทางประพัฤติ่
มิชื่อบและการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�นของบุคลากรของบริษั่ทต่่อผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�องและบริษ่ัทในอ่นท่�จะก่อให่�เกิดความเส่ยั่ห่ายั่ต่่อบรษิั่ท 

กรรมการ ผู้้�บริห่าร พัน่กงานทุกระด่บของบริษ่ัทจะต่�องไม่พั่งละเลยั่ ห่รือเพัิกเฉยั่ เมื�อได�พับเห่็นการกระทำาท่�เข�าข่ายั่การทุจรติ่คอร์ร่ปชื่่�นท่�
เก่�ยั่วข�องก่บบริษั่ท จะต่�องแจ�งผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่า ห่รือบุคคลท่�ร่บผู้ิดชื่อบทราบ ต่ลอดจนต่�องให่�ความร่วมมือในการต่รวจสอบ สืบสวนสอบสวน
ข�อเท็จจริงต่่าง ๆ นอกจากน่�บรษิั่ทได�จ่ดให่�ม่ชื่่องทางในการร่บข�อร�องเรยีั่นจากบุคคลภายั่นอกด�วยั่บริษ่ัทจะให่�ความเป็นธุรรมและคุ�มครอง
พัน่กงานท่�ปฏิิเสธุการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�น ห่รือแจ�งเรื�องการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�น โดยั่บริษั่ทจะไม่ลดต่ำาแห่น่ง ลงโทษั ห่รือให่�ผู้ลทางลบต่่อพัน่กงานท่�
ปฏิิเสธุการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�น ต่ลอดจนบริษั่ทจะเก็บร่กษัาความล่บของผู้้�ม่ส่วนเก่�ยั่วข�องในการสืบสวนสอบสวนต่่อการกระทำาอ่นเป็นการทุจริต่
คอร์ร่ปชื่่�น

ในปี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษ่ัทได�ดำาเนินการประเมินความเส่�ยั่งจากการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่น โดยั่ได�ม่การประเมินความเส่�ยั่งจากการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�น
แล�วพับว่า ไม่พับความเส่�ยั่งจากการทุจรติ่ ท่�จะจ่ดเป็นความเส่�ยั่งท่�ม่สาระสำาค่ญต่่อกิจการ และบริษั่ทได�ม่การกำาห่นดแนวปฏิิบ่ต่ิในระบบการ
ควบคุมภายั่ในต่่าง ๆ ท่�งในระบบสารสนเทศ ระบบการจ่ดทำาเอกสารท่�ม่การต่รวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนการทำางานเพ่ั�อ
ให่�เกิดการกำาก่บด้แลและควบคุมเพ่ั�อป้องก่นแล�ว และนอกจากน่�ย่ั่งได�ม่การติ่ดต่ามความเส่�ยั่งท่�เคยั่ม่การทุจริต่ห่รือวิเคราะห่์ความเส่�ยั่งท่�ม่แนว
โน�มของการทุจรติ่และม่การประเมินผู้ลแล�ว พับว่าย่ั่งม่การด้แลควบคุมภายั่ในอยั่่างเพัียั่งพัอ และในรอบปีท่�ผู้่านมา ย่ั่งไม่พับว่า ม่ข�อม้ลร�อง
เรียั่นเก่�ยั่วก่บพัฤต่ิกรรมการคอร์ร่ปชื่่�น พัฤต่ิกรรมท่�ผู้ิดกฎห่มายั่ รวมท่�งการทุจรติ่ผู้ิดจรรยั่าบรรณ ท่�ส่งผู้ลกระทบอยั่่างม่น่ยั่สำาค่ญเกิดขึ�น
ภายั่ในองค์กรแต่่อยั่่างใด 

โดยั่ในปี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษั่ทไม่ได�ร่บเรื�องร�องเรียั่นเก่�ยั่วก่บการทุจริต่ การถ้กละเมิดสิทธิุ ห่รือการไม่ปฏิิบ่ต่ิต่ามกฎห่มายั่ กฎระเบ่ยั่บ ข�อ
บ่งค่บบริษั่ท และจรรยั่าบรรณ ห่รือเกิดกรณ่เก่�ยั่วก่บชื่ื�อเส่ยั่งของบริษั่ทในทางลบ อ่นเนื�องมาจากการบริห่ารงานของคณะกรรมการบรษิั่ท ผู้้�
บรหิ่าร รวมถึงไม่ม่กรณ่ท่�กรรมการห่รือผู้้�บริห่ารลาออกจากเห่ตุ่ผู้ลของการไม่ม่นโยั่บายั่การกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ ห่รือระบบการควบคุม
ภายั่ในท่�เพัียั่งพัอและเห่มาะสม ต่ลอดจนไม่ม่ข�อพัิพัาททางด�านกฎห่มายั่ท่�งในเรื�องแรงงาน และท่�เก่�ยั่วข�องก่บการดำาเนินธุุรกิจก่บผู้้�ท่�ม่ส่วนได�
เส่ยั่ในทุกฝ่ายั่แต่่อยั่่างใด
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

ผลการิปริะเมูินดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ (CGR)
บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) ห่รือ “ECF” ได�ร่บผู้ลประเมิน “ด่เย่ั่�ยั่ม” จากโครงการสำารวจการกำาก่บด้แลกิจการ บริษั่ทจด
ทะเบ่ยั่นไทยั่ (CGR) 2563 ซ่ึ�งจ่ดโดยั่ สถาบ่นกรรมการบริษั่ทไทยั่ (IOD) ร่วมก่บต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์แห่่งประเทศไทยั่

ปี ระดับ สัญลักัษัณ์

2563 ดีเยี�ยมี

2562 ดีเยียมี

2561 ดีมีากั

ผลกัาริปริะเมิีนคุณภาพกัาริจัำดกัาริปริะชุมีส์ามีัญผู้ถึือีหุ้้นปริะจำำาปี (คะแนนเต็มี 100)
บริษ่ัท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) ห่รือ “ECF” ได�ร่บผู้ลประเมิน 100 คะแนนเต็่ม จากโครงการประเมินคุณภาพัการจ่ดประชุื่มสาม่ญ
ผู้้�ถือหุ่�นประจำาปี (AGM) ปี 2563 โดยั่สมาคมส่งเสริมผู้้�ลงทุนไทยั่

จากผู้ลการประเมินข�างต่�น เป็นสิ�งท่�สะท�อนให่�เห่็นว่าบริษั่ท ม่ความมุ่งม่�นท่�จะดำาเนินธุุรกิจภายั่ใต่�ห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ ท่�งน่� สิ�งเห่ล่าน่� 
จะไม่สามารถเกิดขึ�นได� ห่ากขาดซึ่�งความร่วมมือ ห่รือการท่�ทุกคนในองค์กรให่�ความสำาค่ญและยั่ึดเป็นแนวปฏิิบ่ต่ิเสมอมา 

2563

2562

2561

ไดำ้ริ่บคะแนน 98 คะแนน  
จำากัคะแนนเต็มี 100 คะแนน จัำดอียู่ในริะดับดีเยี�ยมี

ไดำ้ริ่บคะแนน 100 คะแนน  
จำากัคะแนนเต็มี 100 คะแนน จัำดอียู่ในริะดับดีเยี�ยมี

ไดำ้ริ่บคะแนน 100 คะแนน  
จำากัคะแนนเต็มี 100 คะแนน จัำดอียู่ในริะดับดีเยี�ยมี



บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) (ECF)32

การิดำำาเนินงาน
ด�านเศรษัฐกิจ
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การิบริิหาริความูเสัี�ย่งเพัื�อความูย่่�งย่ืนข้ององค์กริ 
บริษ่ัทได�ต่ระห่น่กถึงความสำาค่ญของการบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่ง โดยั่ยึั่ดถือว่าการบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่งเป็นองค์ประกอบสำาค่ญของ 
ทุกกระบวนการในการดำาเนินธุุรกิจของบริษั่ท บริษั่ทจึงได�ม่การแต่่งต่่�งคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง เพั่�อทำาห่น�าท่�ในการกำาห่นดนโยั่บายั่
บริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่ง ประเมินผู้ลความเส่�ยั่ง พัร�อมก่บห่าแนวทางป้องก่นและต่รวจสอบความเส่�ยั่งอยั่่างม่ระบบในธุุรกิจของบริษ่ัท 
ห่าแนวทางลดโอกาสท่�องค์กรจะเกิดความเส่ยั่ห่ายั่ให่�อย้ั่่ในระด่บท่�องค์กรยั่อมร่บได� (Risk Appetite) โดยั่มุ่งเน�นให่�เกิดว่ฒนธุรรมการบริห่าร
ความเส่�ยั่งขึ�นในองค์กร ท่�งน่� เพั่�อเป็นแนวทางในการบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่ง คณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่งได�ม่การจ่ดทำานโยั่บายั่บริห่าร
จ่ดการความเส่�ยั่ง โดยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ดด่งน่�
1. บริษ่ัทดำาเนินธุุรกิจภายั่ใต่�ความเส่�ยั่งท่�ยั่อมร่บได� เพั่�อให่�บรรลุว่ต่ถุประสงค์ของบริษั่ทและต่อบสนองต่่อความคาดห่ว่งของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่
2. กำาห่นดให่�การบริห่ารความเส่�ยั่งเป็นส่วนห่นึ�งของการจ่ดทำาแผู้นงานประจำาปี
3. ผู้้�บริห่าร และพัน่กงานทุกคนม่ห่น�าท่�ในการร่บผู้ิดชื่อบ ระบุและประเมินความเส่�ยั่งของห่น่วยั่งานท่�ต่นเองร่บผู้ิดชื่อบ รวมท่�งกำาห่นด

มาต่รการท่�เห่มาะสม เพั่�อจ่ดการความเส่�ยั่งท่�อาจจะเกิดขึ�น
4. ความเส่�ยั่งท่�ม่ผู้ลกระทบต่่อการบรรลุว่ต่ถุประสงค์ของบริษั่ทท่�งห่มด ต่�องได�ร่บการดำาเนินการ ด่งน่�

1. ระบุความเส่�ยั่งอยั่่างท่นเวลา เชื่่น ประเภท ระด่บความสำาค่ญ แนวทางการแก� ไข ผู้้�ร่บผิู้ดชื่อบ เป็นต่�น
2. ประเมินโอกาสของการเกิดความเส่�ยั่งและผู้ลกระทบห่ากเกิดเห่ตุ่การณ์ด่งกล่าว
3. จ่ดการความเส่�ยั่งให่�สอดคล�องก่บห่ล่กเกณฑ์การบริห่ารความเส่�ยั่ง โดยั่คำานึงถึงค่าใชื่�จ่ายั่ท่�เก่�ยั่วข�องและผู้ลประโยั่ชื่น์ท่�จะได�ร่บ
4. ต่ิดต่าม ด้แล ประเมินผู้ล เพั่�อให่�ม่�นใจว่า ความเส่�ยั่งของบริษั่ทได�ร่บการจ่ดการได�อยั่่างเห่มาะสม

5. ความเส่�ยั่งท่�อาจม่ผู้ลกระทบต่่อแผู้นธุุรกิจและกลยุั่ทธุ์ของบริษั่ทในด�านต่่าง ๆ ซ่ึ�งม่ระด่บส้งและส้งมากท่�งห่มด ต่�องรายั่งานให่�คณะ
กรรมการบริห่าร คณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง คณะกรรมการต่รวจสอบ และคณะกรรมการบริษ่ัททราบ 

โครงสร�างการบริห่ารความเส่�ยั่งขององค์กร

กัารกัำากัับดูแล

กัารต์ิดต์ามต์รวจำสอีบ
- คณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง
- คณะกรรมการต่รวจสอบ

กัารดำาเนินงาน
- ผู้้�บริห่ารระด่บฝ่ายั่ขึ�นไป
- คณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง
- เลขานุการคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง
- ผู้้�ต่รวจสอบภายั่ใน
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ประเด็นความเส่�ยั่งด�านความย่ั่�งยืั่นขององค์กร
• ความเส่�ยั่งจากการขาดแคลนว่ต่ถุดิบ
 ในงวดบ่ญชื่่ปี 2562 และงวดบ่ญชื่่ปี 2563 บริษั่ทม่ส่ดส่วนการส่�งซ่ื�อไม�ปาร์ติ่เคิลบอร์ด คิดเป็นร�อยั่ละ 27.75 และร�อยั่ละ 37.90 

ของยั่อดส่�งซ่ื�อว่ต่ถุดิบรวม ซ่ึ�งในรอบปี 2563 ม่ส่ดส่วนท่�เพัิ�มขึ�นเมื�อเท่ยั่บก่บชื่่วงปี 2562 เนื�องจากน่บต่่�งแต่่ชื่่วงไต่รมาสท่� 3 ทางกลุ่ม
ผู้้�ผู้ลิต่ได�เริ�มปร่บราคาไม�ปาร์ต่ิเคิลบอร์ดให่�เพัิ�มส้งขึ�นต่่�งแต่่ร�อยั่ละ 7 ถึงร�อยั่ละ 10 ขึ�นอย้ั่่ก่บประเภทของไม�ท่�ส่�งซ่ื�อ น่บต่่�งแต่่ชื่่วงไต่รมาส
ท่� 4 ปี 2563 ท่�ผู้่านมา ส่งผู้ลให่�บริษั่ทม่ม้ลค่าการส่�งซ่ื�อไม�ปาร์ต่ิเคิลบอร์ดเพัิ�มขึ�น  

 บริษ่ัทไม่ม่การทำาส่ญญาซื่�อขายั่ก่บผู้้�จำาห่น่ายั่ว่ต่ถุดิบรายั่ใดรายั่ห่นึ�งโดยั่เฉพัาะ ด่งน่�นบริษั่ทจึงอาจได�ร่บความเส่�ยั่งจากการจ่ดห่า
ว่ต่ถุดิบห่ากผู้้�จ่ดจำาห่น่ายั่ไม่สามารถจำาห่น่ายั่ว่ต่ถุดิบให่�ก่บบริษั่ทได�อยั่่างเพัียั่งพัอ ห่รืองดการจำาห่น่ายั่ว่ต่ถุดิบให่�ก่บบริษั่ท แต่่อยั่่างไร
ก็ต่าม บริษั่ทต่ระห่น่กถึงประเด็นความเส่�ยั่งด่งกล่าว และได�ม่การป้องก่นความเส่�ยั่งจากการจ่ดห่าว่ต่ถุดิบ โดยั่ได�ส่�งซ่ื�อว่ต่ถุดิบจากผู้้�
จำาห่น่ายั่รายั่ให่ญ่ท่�ม่ศ่กยั่ภาพัด�านการผู้ลิต่รวม 7 รายั่ ควบค้่ไปก่บการร่กษัาความส่มพ่ันธุ์อ่นด่ก่บผู้้�จำาห่น่ายั่ว่ต่ถุดิบมายั่าวนานต่่อ
เนื�อง ซ่ึ�งจำานวนผู้้�จำาห่น่ายั่ว่ต่ถุดิบกว่าร�อยั่ละ 80 ของจำานวนผู้้�จำาห่น่ายั่ว่ต่ถุดิบห่ล่ก ม่การขายั่ว่ต่ถุดิบให่�ก่บบริษั่ทมาเป็นเวลานาน
มากกว่า 10 ปีขึ�นไป

• ความเส่�ยั่งจากการผู้่นผู้วนของอ่ต่ราแลกเปล่�ยั่น
 บริษ่ัทม่การจำาห่น่ายั่สินค�าไปย่ั่งล้กค�าต่่างประเทศ โดยั่กำาห่นดเงื�อนไขการชื่ำาระค่าสินค�าเป็นสกุลดอลล่าร์สห่ร่ฐ ซ่ึ�งในงวดบ่ญชื่่ปี 2562 

และงวดบ่ญชื่่ปี 2563 บริษ่ัทม่ส่ดส่วนการจำาห่น่ายั่สินค�าไปยั่่งต่่างประเทศคิดเป็นร�อยั่ละ 56.34 และร�อยั่ละ 62.79 ของรายั่ได�จากการ
ขายั่ ต่ามลำาด่บ นอกจากน่� บริษ่ัทม่การนำาเข�าว่ต่ถุดิบเพั่�อผู้ลิต่กระดาษัปิดผู้ิวจากต่่างประเทศและการส่�งซ่ื�อเฟอร์นิเจอร์เพั่�อจำาห่น่ายั่
ภายั่ในโชื่ว์ร้ม โดยั่ในงวดบ่ญชื่่ปี 2562 และงวดบ่ญชื่่ปี 2563 บริษ่ัทม่ส่ดส่วนการส่�งซ่ื�อว่ต่ถุดิบด่งกล่าวคิดเป็นร�อยั่ละ 2.84 และร�อยั่ละ 
3.89 ของม้ลค่าการส่�งซ่ื�อว่ต่ถุดิบรวม ด่งน่�น บริษ่ัทจึงอาจได�ร่บความเส่�ยั่งจากความผู้่นผู้วนของอ่ต่ราแลกเปล่�ยั่น ซ่ึ�งอาจส่งผู้ลกระทบ
ต่่อกำาไรสุทธุิของบริษั่ทได� อยั่่างไรก็ต่าม บริษั่ทได�เต่รียั่มเครื�องมือทางการเงินสำาห่ร่บป้องก่นความเส่�ยั่งท่�อาจจะเกิดขึ�นด่งกล่าว 
โดยั่ ณ ว่นท่� 31 ธุ่นวาคม 2563 บริษ่ัทม่วงเงินซ่ื�อขายั่เงินต่ราต่่างประเทศล่วงห่น�า (Forward Contract) ก่บสถาบ่นการเงินแห่่งห่นึ�งใน
ประเทศ เป็นจำานวนเงินรวมประมาณ 0.05 ล�านเห่รียั่ญสห่ร่ฐ ห่รือคิดเป็นเงินบาทจำานวนรวมประมาณ 1.55 ล�านบาท  เพั่�อลดผู้ล 
กระทบจากความผู้่นผู้วนของอ่ต่ราแลกเปล่�ยั่นท่�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต่ได�ในระด่บห่นึ�ง ท่�งน่�บริษั่ทม่นโยั่บายั่ในการใชื่�วงเงินซ่ื�อขายั่เงิน
ต่ราต่่างประเทศล่วงห่น�าให่�เพัียั่งพัอก่บระด่บม้ลค่าท่�คิดว่าเพัียั่งพัอในการป้องก่นความเส่�ยั่งโดยั่จะไม่ม่การเปิดวงเงินซ่ื�อขายั่เพั่�อใชื่�
ประโยั่ชื่น์ ในร้ปแบบการเก็งกำาไรจากอ่ต่ราแลกเปล่�ยั่นแต่่อยั่่างใด 

• ความเส่�ยั่งด�านการให่�ความสำาค่ญต่่อผู้ลิต่ภ่ณฑ์ท่�ใส่ใจต่่อสิ�งแวดล�อมมากขึ�น
 เนื�องจากปัจจุบ่นการให่�ความสนใจ ห่รือใส่ใจต่่อสิ�งแวดล�อมของคนในส่งคม ม่จำานวนเพัิ�มมากขึ�น ซ่ึ�งสิ�งเห่ล่าน่�เป็นส่ญญาณท่�ด่ในการ

ต่ระห่น่กถึงแนวทางการอนุร่กษั์สิ�งแวดล�อม แต่่ในแง่ของการทำาธุุรกิจน่�น บริษั่ทได�เล็งเห็่นความสำาค่ญต่่อประเด็นน่�มากเชื่่นก่น โดยั่ดำาเนิน
การผู้ลิต่ การกำาจ่ดว่สดุท่�เห่ลือจากกระบวนการผู้ลิต่ ต่ลอดจนกระบวนการส่งมอบผู้ลิต่ภ่ณฑ์ ไปย่ั่งล้กค�า ซ่ึ�งบริษั่ทยั่่งคงม่แผู้นท่�จะ
พั่ฒนาในประเด็นด่งกล่าวให่�ด่ยั่ิ�งขึ�นในอนาคต่เพั่�อแสดงออกถึงแนวทางการต่ระห่น่กและให่�ความสำาค่ญต่่อสิ�งแวดล�อมอยั่่างต่่อเนื�อง

• ความเส่�ยั่งจากการแข่งข่นในอุต่สาห่กรรม
 ในธุุรกิจการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท รวมถึงการเป็นผู้้�จ่ดจำาห่น่ายั่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของไทยั่ปัจจุบ่นม่ม้ลค่าประมาณ 115,442 

ล�านบาท และม่ผู้้�ประกอบการประมาณ 4,000 รายั่ สำาห่ร่บปี 2563 ประเทศไทยั่ม่ผู้้�ประกอบการท่�งการเป็นผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาห่น่ายั่
เฟอร์นิเจอร์รายั่ให่ญ่รวมไม่ต่ำ�ากว่า 5 รายั่ (รวมบริษั่ท) ซ่ึ�งผู้้�ประกอบการรายั่ให่ญ่ด่งกล่าวห่ากพัิจารณาเปรียั่บเท่ยั่บกลุ่มล้กค�า 
เป้าห่มายั่ จะพับว่าไม่ใชื่่กลุ่มล้กค�าเด่ยั่วก่นก่บบริษั่ท กล่าวคือ ผู้้�ประกอบการ 2 รายั่ ในกลุ่มด่งกล่าว ดำาเนินธุุรกิจในร้ปแบบร�านค�า
ปล่กเฟอร์นิเจอร์ขนาดให่ญ่ท่�จำาห่น่ายั่สินค�าภายั่ใต่�ต่ราสินค�าของต่นเอง และจำาห่น่ายั่สินค�าไปยั่่งผู้้� ใชื่�เฟอร์นิเจอร์โดยั่ต่รง (End-user) 
ในขณะท่�อ่กรายั่จะเน�นการผู้ลิต่สินค�าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรท่�ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยั่ม่การจำาห่น่ายั่สินค�าผู้่าน
โชื่ว์ร้ม และล้กค�าโครงการอส่งห่าริมทร่พัยั่์ต่่าง ๆ  และรายั่สุดท�ายั่จะเป็นการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์เพั่�อรองร่บคำาส่�งซ่ื�อจากผู้้�ค�าปล่กรายั่ให่ญ่
รายั่เด่ยั่วเป็นห่ล่กจึงกล่าวได�ว่า ผู้้�ประกอบการท่�ง 4 รายั่ ไม่ได�เป็นค้่แข่งโดยั่ต่รงของบริษั่ท เนื�องจากม่กลุ่มล้กค�าเป้าห่มายั่ท่�ไม่เห่มือนก่น 
และห่ากพัิจารณาถึงผู้้�ผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์ ท่�ม่กลุ่มล้กค�าเป็นร�านค�าปล่กขนาดให่ญ่ (Hypermarket) เห่มือนก่บบริษั่ท ปัจจุบ่น
ม่เพัียั่ง 4 รายั่ท่�ม่สินค�าวางจำาห่น่ายั่ใน Hypermarket แต่่เนื�องจากผู้้�ผู้ลิต่ท่�ง 4 รายั่ เป็นโรงงานผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กท่�ม่
ความสามารถในการร่บคำาส่�งซื่�อจำาก่ด และไม่ม่ผู้้�ประกอบการรายั่ใดท่�ม่ยั่อดขายั่ใกล�เค่ยั่งก่บบริษั่ท สำาห่ร่บค้่แข่งข่นจากต่่างประเทศ จะ
ม่เพัียั่งรายั่เด่ยั่วท่�ม่ล่กษัณะการดำาเนินธุุรกิจใกล�เค่ยั่งก่บบริษั่ท รวมถึงม่กลุ่มล้กค�าเป้าห่มายั่ในต่่างประเทศเป็นกลุ่มเด่ยั่วก่น คือ HEVEA 
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซ่่ยั่ แต่่ด�วยั่การสร�างความส่มพ่ันธุ์อ่นด่ก่บผู้้�ซ่ื�อ รวมถึงการให่�ความสำาค่ญก่บคุณภาพัของ
สินค�า ควบค้่ไปก่บการผู้ลิต่ท่�สามารถต่อบสนองความต่�องการของล้กค�าต่ามปริมาณท่�ต่�องการได� จึงทำาให่�ล้กค�าต่่างประเทศส่วนให่ญ่
ย่ั่งคงส่�งซ่ื�อสินค�าก่บบริษั่ทมายั่าวนานต่่อเนื�องกว่า 10 ปี อยั่่างไรก็ต่ามบริษั่ทต่ระห่น่กด่ถึงจุดแข็งของค้่แข่งข่นในต่่างประเทศ ซ่ึ�งค้่แข่งข่น
ท่�สำาค่ญคือ กลุ่มโรงงานผู้้�ผู้ลิต่ในประเทศมาเลเซ่่ยั่ และเวียั่ดนาม โดยั่มาเลเซ่่ยั่จะม่ความได�เปรียั่บเรื�องเน�นการผู้ลิต่ต่ามคำาส่�งซ่ื�อ ผู้ลิต่
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

และขายั่ในปริมาณมาก โดยั่ใชื่�เทคโนโลยั่่ท่�ท่นสม่ยั่เข�ามาชื่่วยั่ในกระบวนการผู้ลิต่ ต่�นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่ส้ง ขณะท่�เวียั่ดนามจะเน�น
การผู้ลิต่ต่ามคำาส่�งซ่ื�อเชื่่นเด่ยั่วก่น ต่�นทุนแรงงานต่ำ�า แต่่จุดอ่อนคือ ต่�องพั่�งพัาว่ต่ถุดิบนำาเข�าจากต่่างประเทศ ซ่ึ�งการจะสร�างข�อได�เปรียั่บ
ของบริษ่ัท บริษั่ทต่ระห่น่กด่ถึงการสร�างจุดยั่ืนให่�ก่บสินค�าของบริษั่ท โดยั่การเกาะต่ิดแนวโน�มพัฤต่ิกรรมผู้้�บริโภคท่�เปล่�ยั่นแปลงไป รวม
ถึงการปร่บต่่วไปส้่ร้ปแบบการผู้ลิต่สินค�าท่�รองร่บก่บความต่�องการด่งกล่าว การห่าแนวทางลดต่�นทุนและค่าใชื่�จ่ายั่ให่�ลดลงอยั่่างต่่อ
เนื�อง รวมถึงห่าชื่่องทางสร�างม้ลค่าเพัิ�มให่�ก่บสินค�า (Value Added) เพั่�อให่�สามารถแข่งข่นก่บความได�เปรียั่บในด�านต่่าง ๆ เมื�อเท่ยั่บ
ก่บค้่แข่งได�

 นอกจากน่�ในรอบปี 2563 จากสถานการณ์การแพัร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให่�บริษั่ทได�ร่บโอกาสจากล้กค�าในประเทศญ่�ปุ่นซ่ึ�งเป็น
ล้กค�าห่ล่กเดิมของบริษ่ัทท่�ม่คำาส่�งซ่ื�อเข�ามาเพัิ�มขึ�นอยั่่างต่่อเนื�องเชื่่นก่น เนื�องจากภายั่ใต่�สถานการณ์ของ COVID-19 ทำาให่�ผู้้�คนอาศ่ยั่
อย้ั่่ในบ�านมากขึ�น ส่งผู้ลต่่อยั่อดขายั่เฟอร์นิเจอร์ท่�เพัิ�มส้งขึ�นมากในประเทศญ่�ปุ่น ส่งผู้ลให่�บริษั่ทม่โอกาสได�ร่บคำาส่�งซ่ื�อท่�เพัิ�มขึ�นอยั่่าง
ต่่อเนื�องถึงปี 2564

ความเส่�ยั่งด�านส่งคม
• ความเส่�ยั่งจากการขาดแคลนแรงงาน
 บริษั่ทดำาเนินธุุรกิจผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์กระดาษัปิดผู้ิว และไม�ยั่างพัาราแปรร้ป อบแห่�ง ซ่ึ�งแรงงานด�านการผู้ลิต่ถือเป็นส่วน

สำาค่ญ โดยั่ ณ ว่นท่� 31 ธุ่นวาคม 2563 บริษั่ทม่พัน่กงานรวมท่�งสิ�น 1,259 คน แบ่งเป็นพัน่กงานประจำาจำานวน 207 คน และล้กจ�างรายั่ว่น 
จำานวน 1,052 คน ซ่ึ�งประมาณร�อยั่ละ 83.56 ของจำานวนล้กจ�างรายั่ว่นท่�งห่มดอย้ั่่ในฝ่ายั่โรงงาน/ผู้ลิต่ ซ่ึ�งการม่แรงงานเป็นจำานวนมาก 
ยั่่อมส่งผู้ลกระทบต่่อต่�นทุนการผู้ลิต่และความสามารถในการแข่งข่นของกิจการ โดยั่ในระห่ว่างปี คนงานม่การเปล่�ยั่นงานรวมท่�งบริษั่ท
ม่การขยั่ายั่กระบวนการผู้ลิต่อย้ั่่ต่ลอดเวลา จึงอาจเกิดการห่มุนเวียั่นของแรงงานเพัิ�มขึ�น/ลดลง จนอาจส่งผู้ลกระทบต่่อความสามารถ
ในการผู้ลิต่ได� ในบางชื่่วง ซ่ึ�งบริษ่ัทต่ระห่น่กถึงประเด็นความเส่�ยั่งด่งกล่าว และกำาห่นดแนวทางป้องก่นความเส่�ยั่งจากการขาดแคลน
แรงงาน ซ่ึ�งท่�ผู้่านมาบริษั่ทยั่่งไม่เคยั่ประสบก่บปัญห่าด่งกล่าว นอกจากน่� บริษั่ทยั่่งม่แผู้นท่�จะปร่บปรุงสายั่การผู้ลิต่ ด�วยั่การนำาเข�า
เครื�องจ่กรท่�ม่เทคโนโลยั่่ท่นสม่ยั่ เพั่�อให่�กระบวนการผู้ลิต่เป็นระบบอ่ต่โนม่ติ่ (Automatic System) มากขึ�นอยั่่างต่่อเนื�อง ซ่ึ�งจะชื่่วยั่ลด
ผู้ลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานท่�อาจเกิดขึ�นได�ในระด่บห่นึ�ง

• ความเส่�ยั่งด�านการยั่อมร่บจากชืุ่มชื่น
 บริษ่ัทมุ่งดำาเนินธุุรกิจภายั่ใต่�ห่ล่กการกำาก่บด้แลกิจการท่�ด่ เพั่�อให่�การดำาเนินงานม่ประสิทธุิภาพั สามารถต่อบสนองความต่�องการของ

ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ทุกกลุ่ม รวมถึงส่งคม ชืุ่มชื่น และสิ�งแวดล�อม ซ่ึ�งเป็นห่นึ�งในกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ท่�บริษั่ทให่�ความสำาค่ญ บริษั่ทต่ระห่น่กเป็น
อยั่่างยิั่�งว่า ห่ากธุุรกิจของบริษั่ทไม่ได�ร่บการยั่อมร่บจากส่งคม และชุื่มชื่น ยั่่อมส่งผู้ลต่่อกระบวนการผู้ลิต่ ต่่อภาพัล่กษัณ์องค์กร และ
ท�ายั่ท่�สุดคือ กระทบต่่อยั่อดขายั่ บริษั่ทจึงบริห่ารความเส่�ยั่งในประเด็นด่งกล่าว ด�วยั่การสร�างความเข�าใจก่บชืุ่มชื่น ประชุื่ม สอบถาม 
รวมถึงการม่ส่วนร่วมในกิจกรรมต่่าง ๆ ภายั่ในชุื่มชื่น จึงส่งผู้ลให่�การดำาเนินงานท่�ผู้่านมาพับว่า บริษั่ทไม่เคยั่ประสบปัญห่าข�อข่ดแยั่�งท่�
เกิดขึ�นก่บชืุ่มชื่นแต่่อยั่่างใด

ความเส่�ยั่งด�านสิ�งแวดล�อม
• ความเส่�ยั่งจากการเกิดภ่ยั่ธุรรมชื่าต่ิ 
 ภ่ยั่ธุรรมชื่าติ่เกิดจากการเปล่�ยั่นแปลงของสภาพัภ้มิอากาศ (Climate Change) ซ่ึ�งส่วนให่ญ่จะส่งผู้ลต่่อการดำาเนินธุุรกิจในทุกๆ 

อุต่สาห่กรรม รวมถึงธุุรกิจการผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์ของบริษั่ท ท่�งน่� บริษั่ทได�ม่การบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่งในประเด็นด่งกล่าว
โดยั่การทำาประก่นภ่ยั่ เชื่่น ประก่นอ่คค่ภ่ยั่ ประก่นอุทกภ่ยั่ รวมถึงการประก่นความส้ญเส่ยั่ของรายั่ได� เป็นต่�น เพั่�อเป็นการบรรเทา 
ผู้ลกระทบห่ากเห่ตุ่การณ์ด่งกล่าวเกิดขึ�น นอกจากน่�ย่ั่งม่การจ่ดห่าแนวทางลดมลภาวะจากการดำาเนินธุุรกิจท่�ส่งผู้ลต่่อการเปล่�ยั่นแปลง
ของสภาพัภ้มิอากาศ เชื่่น การใชื่�ทร่พัยั่ากรให่�เกิดประสิทธุิภาพัส้งสุดภายั่ใต่�แนวคิดเศรษัฐกิจห่มุนเวียั่น (Circular Economy) การผู้ลิต่
ไฟฟ้าโดยั่ใชื่�พัล่งงานแสงอาทิต่ยั่์เพั่�อนำามาใชื่� ในกระบวนการผู้ลิต่ภายั่ในโรงงานผู้่านการลงทุนในโครงการผู้ลิต่พัล่งงานแสงอาทิต่ยั่ ์
บนห่ล่งคา (Solar Rooftop) เป็นต่�น

 สำาห่ร่บปี 2563 ท่�ผู้่านมาน่�น ภาคอุต่สาห่กรรมโดยั่ส่วนให่ญ่ล�วนได�ร่บผู้ลกระทบจากการระบาดของเชื่ื�อไวร่สโคโรน่าสายั่พั่นธุุ์ ให่ม่ 
(COVID-19) ซ่ึ�งส่งผู้ลกระทบต่่อทุกอุต่สาห่กรรม รวมถึงต่่อการดำาเนินชื่่วิต่ ในส่วนของความเส่�ยั่งท่�เกิดขึ�นโดยั่ท่�ไม่สามารถควบคุมได�
เชื่่นน่� แม�ทางการเพัทยั่์จะสามารถจ่ดห่าและผู้ลิต่ว่คซ่่นป้องก่นโรคด่งกล่าวได�แต่่ก็ย่ั่งอยั่้่ในชื่่วงเริ�มต่�น และจะต่�องรอด้ผู้ลข�างเค่ยั่งจาก
ว่คซ่่นในอนาคต่อ่นใกล�น่� อยั่่างไรก็ต่ามผู้ลกระทบจาก COVID-19 ส่งผู้ลกระทบต่่อบริษั่ทในชื่่วงไต่รมาสท่� 1 ถึงกลางไต่รมาสท่� 2 
ซ่ึ�งสถานการณ์ด่งกล่าวเริ�มคล่�คลายั่จากคำาส่�งซ่ื�อท่�เพัิ�มส้งขึ�นต่่�งแต่่ชื่่วงปลายั่ไต่รมาสท่� 2 ท่�ผู้่านมา ซ่ึ�งบริษั่ทได�ต่ระห่น่กด่ถึงการจ่ดห่า
แนวทางลดการพั่�งพัิงกลุ่มล้กค�าเพัียั่งรายั่ใดรายั่ห่นึ�ง โดยั่ได�ม่การวางแผู้นในเรื�องของการเพัิ�มชื่่องทางจำาห่น่ายั่สินค�ามากขึ�น ผู้่านการ
เร่งพั่ฒนาอยั่่างจริงจ่งเพั่�อขยั่ายั่ส้่ชื่่องทางการจำาห่น่ายั่สินค�าออนไลน์ ให่�ม่ประสิทธุิภาพัมากขึ�น 
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• ความเส่�ยั่งจากการใชื่�พัล่งงานมากขึ�น 
 เนื�องจากบริษ่ัทประกอบธุุรกิจการผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์ จึงม่ความจำาเป็นในส่วนของการม่โรงงานสำาห่ร่บการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ 

โดยั่บริษั่ทม่โรงงานเพั่�อผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ จำานวน 2 แห่่ง คือ โรงงานท่�อำาเภอแกลง และโรงงานท่�อำาเภอว่งจ่นทร์ จ่งห่ว่ดระยั่อง กระบวนการ
ผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์น่�น ม่ความจำาเป็นอยั่่างยั่ิ�งท่�จะต่�องอาศ่ยั่พัล่งงานเป็นทร่พัยั่ากรห่ล่กในการข่บเคลื�อนเครื�องจ่กร และเพั่�อใชื่�เป็น 
ไฟส่องสว่างภายั่ในพั่�นท่�อาคารการเงิน ได�แก่ พัล่งงานไฟฟ้า เป็นต่�น นอกจากจะเป็นการพั่�งพัิงด�านพัล่งงานท่�สำาค่ญแล�ว ย่ั่งเป็นต่�นทุน
ห่ล่กในการผู้ลิต่เชื่่นก่น บริษั่ทจึงได�ม่การบริห่ารจ่ดการความเส่�ยั่งในประเด็นด่งกล่าว โดยั่การต่ิดต่่�งแผู้งผู้ลิต่ไฟฟ้าจากพัล่งงานแสง
อาทิต่ยั่์แบบต่ิดต่่�งบนห่ล่งคา (Solar Rooftop) บริเวณโรงงานท่�อำาเภอแกลง ขนาดกำาล่งการผู้ลิต่ 998.40 kWhDC เพั่�อนำาไฟฟ้าท่�ได�
จากพัล่งงานแสงอาทิต่ยั่์มาใชื่�ในกระบวนการผู้ลิต่ ภายั่ในโรงงาน ซ่ึ�งจะสามารถชื่่วยั่ลดค่าใชื่�จ่ายั่ในส่วนของไฟฟ้าได�เป็นอยั่่างด่ โดยั่ใน
รอบปี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษั่ทได�ลดการซ่ื�อไฟฟ้าจากภาคร่ฐ โดยั่สามารถใชื่�พัล่งงานจากห่ล่งคาในการผู้ลิต่ไฟฟ้าได�คิดเป็นส่ดส่วน 
ร�อยั่ละ 16.73 ของพัล่งงานไฟฟ้าท่�ใชื่�ผู้ลิต่ภายั่ในพั่�นท่�โรงงานอำาเภอแกลง และปัจจุบ่นอยั่้่ระห่ว่างการวางแผู้นท่�จะต่ิดต่่�ง Solar Rooftop 
บนห่ล่งคาโรงงานท่�อำาเภอว่งจ่นทร์ด�วยั่เชื่่นก่น

• ความเส่�ยั่งจากการเกิดมลภาวะจากกระบวนการผู้ลิต่
 การเกิดมลภาวะต่่าง ๆ เชื่่น ฝุ่น คว่น เส่ยั่ง เป็นต่�น ผู้ลกระทบเห่ล่าน่� บริษั่ทไม่สามารถห่ล่กเล่�ยั่งได� แต่่ท่�งน่� ในทุกข่�นของกระบวน 

การผู้ลิต่ บริษั่ทม่กระบวนการควบคุมด้แล เพั่�อลดผู้ลกระทบท่�จะเกิดขึ�นต่่อกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ให่�น�อยั่ท่�สุด เชื่่น บริษั่ทใชื่�เครื�องด้ดฝุ่น
แบบถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) เศษัฝุ่นเห่ล่าน่�จะถ้กนำาไปขายั่ให่�ก่บบุคคลภายั่นอกเพั่�อนำาไปเป็นว่ต่ถุดิบในการผู้ลิต่ไม�อ่ด รวมถึง เศษัส่ 
ห่รือส่สำาเร็จ คือ ส่ก�นถาดท่�เห่ลือจากการใชื่�งานในกระบวนการผู้ลิต่ แต่่เดิมบริษั่ทจะนำาไปฝังกลบท่�งห่มดภายั่พั่�นท่�ท่�โรงงานจ่ดเต่รียั่ม
ไว� แต่่ในปัจจุบ่นบริษั่ทจะม่วิธุ่การค่ดกรองส่ท่�เห่ลือเพั่�อให่�สามารถนำากล่บมาผู้สมใชื่�เป็นว่ต่ถุดิบต่่�งต่�นได�ให่ม่อ่กคร่�ง บนเงื�อนไขต่�องเป็น
ส่ท่�ย่ั่งม่คุณภาพัด่ เพั่�อให่� ได�ชื่ิ�นงานท่�ย่ั่งคงคุณภาพั และได�มาต่รฐานต่ามท่�บริษั่ทกำาห่นด  นอกจากจะเป็นการลดการทำาลายั่สิ�งแวดล�อม
แล�ว ย่ั่งชื่่วยั่ในเรื�องของการลดต่�นทุนการผู้ลิต่ให่�ก่บบริษั่ทอ่กด�วยั่ 

ความเส่�ยั่งจากการทุจริต่คอร่ปช่ื่�น
กริะบวนการิปริะเมิูนความูเสีั�ย่งจากการิทุั่จริิตคอริ์ริ่ปชุ่�น
 นอกจากความเส่�ยั่งในด�านเศรษัฐกิจ ส่งคม และสิ�งแวดล�อม ท่�บริษั่ทให่�ความสำาค่ญแล�ว บริษ่ัทย่ั่งได�คำานึงถึงประเด็นการป้องก่นความ
เส่�ยั่งจากการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�นท่�น่บว่าม่ความสำาค่ญต่่อทุกข่�นต่อนในการดำาเนินงานของบริษั่ท ท่�งน่� บริษั่ทได�จ่ดให่�ม่การประเมินความเส่�ยั่ง
จากการทุจริต่คอร์ร่ปชื่่�น เพั่�อให่�ภายั่ในองค์กรสามารถระบุ ประเมิน และป้องก่นความเส่�ยั่งด�านการทุจริต่ท่�อาจเกิดขึ�นได� เพั่�อให่�ม่�นใจว่า ความ
เส่�ยั่งด�านการทุจริต่ได�ถ้กดำาเนินการและจ่ดการอยั่่างท่นท่วงท่ โดยั่ผู้้�บริห่ารของทุกห่น่วยั่งานภายั่ในบริษั่ท ม่ห่น�าท่�ต่�องให่�ความร่วมมือในการ
ให่�ข�อม้ลความเส่�ยั่งด�านการทุจริต่ท่�อาจเกิดขึ�นในห่น่วยั่งานของต่น โดยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ดของกระบวนการ ด่งน่�

1. การระบุความเส่�ยั่ง โดยั่ห่่วห่น�าห่น่วยั่งานแต่่ละห่น่วยั่งาน ท่�งของบริษั่ทและบริษั่ทยั่่อยั่ ทำาการระบุความเส่�ยั่งด�านการทุจริต่ท่�อาจเกิดขึ�น 
2. การประเมินความเส่�ยั่ง เมื�อผู้้�ประเมินทำาการบ่งชื่่�ความเส่�ยั่ง จึงม่การประเมินความเส่�ยั่งท่� ได�ว่า ม่ผู้ลกระทบต่่อการบรรลุว่ต่ถุประสงค์ 

ห่รือม่ผู้ลต่่อความเส่ยั่ห่ายั่ท่�จะเกิดขึ�นอยั่่างไร โดยั่พัิจารณาระด่บของโอกาสท่�จะเกิดความเส่�ยั่ง และระด่บผู้ลกระทบท่�อาจจะเกิดขึ�นจาก
ความเส่�ยั่งด่งกล่าว

3. การจ่ดการความเส่�ยั่ง โดยั่กำาห่นดกลยุั่ทธุ์ห่รือกิจกรรมเพั่�อจ่ดการความเส่�ยั่งให่�สอดคล�องก่บระด่บความเส่�ยั่งท่�ยั่อมร่บได�ของบริษั่ท
ซ่ึ�งทำาการประเมินว่า การจ่ดการความเส่�ยั่งท่�ม่อย้ั่่เพัียั่งพัอห่รือไม่ สามารถชื่่วยั่ลดโอกาสในการเกิดความเส่�ยั่งและผู้ลกระทบท่�อาจ 
เกิดขึ�นจากความเส่�ยั่งได�ห่รือไม่ 

4. กิจกรรมควบคุม คือการนำานโยั่บายั่ห่รือวิธุ่ปฏิิบ่ต่ิไปใชื่�ดำาเนินการควบคุม เชื่่น การอนุม่ติ่ การสอบทาน การกระทบยั่อด การแบ่งแยั่ก
ห่น�าท่� การวางแผู้นเพั่�อเข�าทำาการต่รวจสอบระบบการทำางานโดยั่ไม่ม่การแจ�งให่�ทราบล่วงห่น�า (Surprise Check) การปร่บเปล่�ยั่น
ต่ำาแห่น่งงานต่ามระยั่ะเวลาท่�กำาห่นด (Job Rotation) เพั่�อให่�ม่�นใจว่า การจ่ดการความเส่�ยั่งได�ม่การดำาเนินการอยั่่างเห่มาะสมและท่นเวลา

5. การติ่ดต่ามและรายั่งานความเส่�ยั่ง เพั่�อติ่ดต่ามและปร่บปรุงกิจกรรมการจ่ดการความเส่�ยั่งต่่าง ๆ  ให่�ม่การดำาเนินการอยั่่างต่่อเนื�อง โดยั่
ม่การรวบรวมและนำาเสนอข�อม้ลความเส่�ยั่งด�านทุจริต่ นำาเสนอต่่อคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง โดยั่คณะกรรมการบริห่ารความ
เส่�ยั่งจะ ประเมิน วิเคราะห่์ความเส่�ยั่ง จ่ดลำาด่บความเส่�ยั่ง กำาห่นดแนวทางและกลยัุ่ทธุ์การบริห่ารความเส่�ยั่งเก่�ยั่วก่บการทุจริต่ เพั่�อให่�
ความเส่�ยั่งอย้ั่่ในระด่บท่�ยั่อมร่บได�ภายั่ใต่�ต่�นทุนและค่าใชื่�จ่ายั่ท่�เห่มาะสม รวมถึงรายั่งานผู้ลการประเมินความเส่�ยั่งต่่อคณะกรรมการ
บริห่ารความเส่�ยั่งเพั่�อพัิจารณาร่บทราบ

6. การสื�อสาร จ่ดให่�ม่การสื�อสารการจ่ดการความเส่�ยั่งต่ามความเห็่นของคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง และแจ�งให่�ฝ่ายั่ท่�เก่�ยั่วข�องทราบ 
อาทิ ฝ่ายั่งานต่รวจสอบระบบควบคุมภายั่ใน ฝ่ายั่บ่ญชื่่และการเงิน เป็นต่�น เพั่�อดำาเนินการจ่ดทำาค้่มือการปฏิิบ่ติ่งานและสื�อสารถึง 
ทุกคนในฝ่ายั่ให่�ร่บทราบและปฏิิบ่ต่ิโดยั่ท่�วก่น 

7. การต่ิดต่ามผู้ล บริษั่ทกำาห่นดแนวทางในการต่ิดต่ามประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติ่ต่ามนโยั่บายั่การต่่อต่�านการทุจริต่คอร์ร่ปช่ื่�นโดยั่ความเห่็น
ของคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง จะต่�องนำาไปต่ิดต่ามผู้ลการปฏิิบ่ติ่ต่ามค้่มือการปฏิิบ่ติ่งานเป็นประจำาทุกปี อยั่่างน�อยั่ปีละ 2 คร่�ง

8. การรายั่งาน โดยั่คณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยั่ง รายั่งานผู้ลการปฏิิบ่ติ่ต่ามค้่มือการปฏิิบ่ติ่งานให่�คณะกรรมการบริษ่ัทฯ ร่บทราบ
เป็นประจำาทุกปี
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ผลการิดำำาเนินงานดำ้านเศริษัฐกิจ 
(Economics Performance) 
การสร�างความย่ั่�งยืั่นทางด�านเศรษัฐกิจ 
การสร�างเสถ่ยั่รภาพัทางเศรษัฐกิจภายั่ในบริษั่ทเอง ถือเป็นส่วนสำาค่ญต่่อการพั่ฒนาอยั่่างย่ั่�งยั่ืนของประเทศ เนื�องจากการดำาเนินธุุรกิจของ
บริษ่ัทล�วนแต่่ส่งกระทบท่�งในด�านบวก ด�านลบ ต่่อกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ บริษั่ทจึงให่�ความสำาค่ญต่่อส่วนของการดำาเนินงานด�านเศรษัฐกิจเป็น
อยั่่างยิั่�ง โดยั่เน�นการบริห่ารต่�นทุนการผู้ลิต่อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั เพัิ�มความสามารถในกระบวนการผู้ลิต่ รวมถึงสร�างการเต่ิบโต่ของรายั่ได� 
และผู้ลต่อบแทนท่�ด่ให่�แก่กลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ของบริษ่ัท อ่กท่�งย่ั่งให่�ความสำาค่ญในการบริห่ารจ่ดการความพั่งพัอใจของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ให่�เกิด
ความสมดุล และความย่ั่�งยั่ืนสืบต่่อไป 

จากสถานการณ์การแพัร่ระบาดเชื่ื�อไวร่ส COVID -19 ในปี 2563 ท่�ผู้่านมาน่�น ได�ส่งผู้ลกระทบต่่อธุุรกิจทุกภาคส่วน รวมถึงธุุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ของบริษั่ทเชื่่นก่น จากมาต่รการ Lock down ของร่ฐบาลในประเทศล้กค�าของบริษ่ัท ส่งให่�ในชื่่วงไต่รมาสท่� 1 ถึงกลางไต่รมาสท่� 2 บริษั่ทไม่
สามารถส่งออกออกเฟอร์นิเจอร์ ไปย่ั่งประเทศค้่ค�าบางรายั่ได� แต่่อยั่่างไรก็ต่ามบริษั่ทสามารถส่งออกสินค�าต่ามออเดอร์ ได�ต่ามปกติ่น่บต่่�งแต่่
ชื่่วงปลายั่ไต่รมาสท่� 2 ท่�ผู้่านมา จนส่งผู้ลต่่อภาพัรวมผู้ลการดำาเนินงานในส่วนรายั่ได�รวมประจำาปี 2563 ม่อ่ต่ราการเต่ิบโต่เพัิ�มขึ�นจากปี 
2562 กว่าร�อยั่ละ 9.66 ภายั่ใต่�สถานการณ์ COVID-19 อยั่่างไรก็ต่ามจากการเห่ตุ่การณ์ด่งกล่าวส่วนห่นึ�งทำาให่�บริษั่ทเล็งเห่็นความสำาค่ญ
ของการพั่ฒนาชื่่องทางการจำาห่น่ายั่สินค�าแบบออนไลน์ ให่�มากยิั่�งขึ�น 

ภาวะต่ลาดและผู้้�ประกอบการในอุต่สาห่กรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ม้ลค่าต่ลาดของอุต่สาห่กรรมเฟอร์นิเจอร์ ม่ประมาณ 90,000 ล�านบาท ท่�งน่� จากข�อม้ล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ม่ผู้้�ประกอบการในห่มวด
การผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์จำานวน 2,959 รายั่ แบ่งออกเป็นผู้้�ประกอบการรายั่เล็ก จำานวน 2,821 รายั่ คิดเป็นส่ดส่วนร�อยั่ละ 95 ผู้้�ประกอบการ
ขนาดกลาง จำานวน 106 รายั่ คิดเป็นส่ดส่วนร�อยั่ละ 4 และผู้้�ประกอบการขนาดให่ญ่ จำานวน 32 รายั่ คิดเป็นส่ดส่วนร�อยั่ละ 1 เมื�อพัิจารณา
รายั่ได�กลุ่มผู้้�ประกอบการอุต่สาห่กรรมเฟอร์นิเจอร์ท่�จดทะเบ่ยั่นในต่ลาดห่ล่กทร่พัยั่์ 5 อ่นด่บแรกในชื่่วงแรกของปี 2563 พับว่า บริษั่ทม่ขนาด
รายั่ได�อย้ั่่ในลำาด่บท่� 3

1. ผู้ลการดำาเนินงานด�านการเงินปี 2563 
 ริาย่ไดำ้จากการิข้าย่ และต้นทุั่นข้าย่
 (ล�านบาท)

รายั่ได�จากการขายั่

2561 2562 2563

รายั่ได�จากการขายั่ รายั่ได�จากการขายั่ต่�นทุนขายั่ ต่�นทุนขายั่ ต่�นทุนขายั่

1,393.11 981.81 1,254.18 851.54 1,384.49 1,077.23



บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) (ECF)38

7.15%

 กำาไริสัุทั่ธิ - สั่วนทั่ี�เป็นข้องบริิษั่ทั่ใหญ่
 (ล�านบาท)

 เปริีย่บเทีั่ย่บข้้อมููลและส่ัดำสั่วน แบ่งแย่กตามูปริะเภทั่ผลิตภ่ณฑ์์

% อ่ต่รากำาไรข่�นต่�น

63.76

2561 2562 2563

69.89 41.16

% กำาไรสำาห่ร่บงวด

 อ่ตริากำาไริข้่�นต้น และกำาไริสัำาหริ่บงวดำ
 (ร�อยั่ละ)

30.11%

Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019 Q4.2019 Q1.2020 Q2.2020 Q3.2020 Q4.2020

30.59% 30.51%

25.80% 25.91%

22.23% 21.91%
20.34%

Particle 
Board

1,138.44
22.05%

-19.61%

-35.62%

5.45%

-61.87%

-100.00%116.59 75.67

2562 2563

50.48 3.31 0.00

Rubber 
wood

Dealer & 
Showroom

Foil paper Sawn timber Can Do

2.61% 1.10% 2.24% 3.04% -0.72%
5.28%

0.78%

*ปีี 2562 มีีกำำ�ไรจ�กำกำ�รจำ�หน่่�ยตร�สิิน่ค้้� Costa ซึ่่�งไมี่เกำิดขึ้้�น่บ่่อย
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 สั่ดำสั่วนริาย่ไดำ้ริะหว่างการิจำาหน่าย่สัินค้าภาย่ในปริะเทั่ศ และการิสั่งออก
 ห่น่วยั่: ล�านบาท

ECF ม่ต่่วเลขส่งออกญ่�ปุ่นในร้ปค่าเงินบาทลดลงจากปี 2562 ท่�ผู้่านมา เล็กน�อยั่ห่รือร�อยั่ละ 2.14 (ม้ลค่าการส่งออกรวม 629.36 ล�านบาท 
สำาห่ร่บปี 2563)
ข�อม้ลจากศ้นยั่์ข�อม้ลสถิต่ิการค�า กระทรวงพัาณิชื่ยั่์ พับว่า สำาห่ร่บการส่งออกในปี 2563 ในม้ลค่า USD
1. ต่่วเลขการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ไม�เติ่บโต่ขึ�นจากชื่่วงเด่ยั่วก่นของปีก่อนร�อยั่ละ 32.17
2. การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชื่ิ�นส่วนไปประเทศญ่�ปุ่นในร้ปค่าเงิน USD ม่อ่ต่ราลดลงร�อยั่ละ 14.46 ซ่ึ�งสอดคล�องก่บทิศทางการส่งออก

ญ่�ปุ่นท่�ลดลงเล็กน�อยั่ของบริษั่ท
3. อยั่่างไรก็ต่าม ในปี 2563 บริษ่ัทรายั่ได�จากการส่งออกไปจำาห่น่ายั่สห่ร่ฐอเมริกา อินเด่ยั่ และจีน เติ่บโต่เพัิ�มขึ�นแบบก�าวกระโดดเท่าก่บ

ร�อยั่ละ 658.47 ร�อยั่ละ 421.16 และร�อยั่ละ 251.71 เมื�อเท่ยั่บก่บชื่่วงปี 2562 ท่�ผู้่านมา

การกระจายั่ม้ลค่าส้่ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น การลงทุนด้านบุลคลากร มูลค่าทางเศรษฐกิจ

12 ล�านบาท ค่าต่อบแทนพัน่กงาน 239.74 ล�านบาท สร�างต่�นทุนและค่าใชื่�จ่ายั่เพั่�อห่มุนเวียั่นใน
เศรษัฐกิจ 1,291.20 ล�านบาท

ค่าส่มมนา 0.40 ล�านบาท ภาษั่ท่�จ่ายั่ให่�ก่บภาคร่ฐ 13.80 ล�านบาท

ค่าต่อบแทนกรรมการ 4.98 ล�านบาท

การสำารวจความพั่งพัอใจของล้กค�า ประจำาปี 2563

เพั่�อให่� ได�ทราบถึงประสิทธิุภาพัในการด้แลล้กค�าของบริษ่ัทอยั่่างเห่มาะสม บริษ่ัทได�ม่การออกแบบสำารวจความพั่งพัอใจในสินค�า และการให่�
บริการ โดยั่แบ่งคำาถามออกเป็น  5 ห่มวด ซ่ึ�งประกอบด�วยั่ 
1. ความพั่งพัอใจในภาพัรวมของบริษั่ท
2. ความพั่งพัอใจในสินค�าของบริษั่ท
3. ความเห่มาะของราคาสินค�า
4. ความพั่งพัอใจด�านการขนส่ง 
5. ความพั่งพัอในการให่�บริการของพัน่กงาน 

The Companny The Product The DeliveryThe Price The Staff and Service

Score

Target74.50% 68.00% 65.00% 52.00% 79.60%

706.57

547.61

2562 2563

515.19

-5.92%

869.30

23.03%
Domestic Sales

Export Sales
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จากผู้ลการสำารวจพับว่า ล้กค�าม่ความพั่งพัอใจในการให่�บริการของพัน่กงานส้งสุด คิดเป็นร�อยั่ละ 79.60 ลำาด่บต่่อมาคือ ภาพัรวมของบริษั่ท 
คิดเป็นร�อยั่ละ 74.50 ความพั่งพัอใจด�านสินค�า ด�านความเห่มาะสมของราคา และด�านการขนส่ง คิดเป็นร�อยั่ละ 68.00 ร�อยั่ละ 65.00 และร�อยั่
ละ 52.00 ต่ามลำาด่บ ท่�งน่� บริษั่ทได�ม่การต่่�งเป้าห่มายั่เพั่�อการพ่ัฒนาสินค�าและบริการ และอำานวยั่ความสะดวกให่�แก่ล้กค�าเพั่�อสร�างความพั่ง
พัอใจท่�เพัิ�มขึ�นให่�ก่บล้กค�าอยั่่างต่่อเนื�อง 

เป้าหมูาย่การิสัำาริวจดำ้านความูพัึงพัอใจข้องลูกค้า 
ว่ต่ถุประสงค์ : เพั่�อเป็นอ่กห่นึ�งชื่่องทางในการสื�อสาร ร่บฟังความคิดเห่็นจากล้กค�า เพั่�อนำาข�อเสนอแนะมาเป็นส่วนห่นึ�งในการพั่ฒนา

สินค�าและบริการให่�ต่รงต่ามความต่�องการของล้กค�า
ประโยั่ชื่น์ต่่อล้กค�า : ม่ชื่่องทางในการแสดงความคิดเห่็นเพั่�อให่� ได�สินค�าเละบริการท่�ด่เพัิ�มขึ�น 
ประโยั่ชื่น์ต่่อบริษ่ัท : ได�ทราบถึงข�อเสนอแนะของล้กค�าโดยั่ต่รง เพั่�อนำาข�อม้ลด่งกล่าวมาใชื่�เป็นแนวทางในการพ่ัฒนาสินค�าและบริการของ

บริษั่ท เพั่�อสร�างจุดเด่นเเก่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์ของบริษั่ท สร�างความได�เปรียั่บในต่ลาดการแข่งข่น
เป้าห่มายั่ : บริษั่ทต่่�งเป้าห่มายั่คะแนนเฉล่�ยั่ในแต่่ละห่่วข�อไม่ต่ำ�ากว่าร�อยั่ละ 70 สำาห่ร่บปี 2563 ห่่วข�อท่�ม่คะแนนเฉล่�ยั่ต่ำ�ากว่าเป้าห่มายั่

ท่�ต่่�งไว� ประกอบด�วยั่ ห่่วข�อความพั่งพัอใจด�านการขนส่ง ห่่วข�อความพั่งพัอใจด�านความเห่มาะสมของราคา และความ
พั่งพัอใจด�านสินค�าของบริษ่ัท โดยั่ม่คะแนนเท่าก่บร�อยั่ละ 52 ร�อยั่ละ 65 และร�อยั่ละ 68 ต่ามลำาด่บ ท่�งน่� บริษั่ทอย้ั่่ระห่ว่าง
ห่าแนวทางในการบริห่ารจ่ดการ ปร่บปรุงแก� ไขในด�านต่่าง ๆ  เพั่�อให่�คุณภาพัสินค�า และบริการท่�เห่มาะสมคุ�มค่า ต่รงต่าม
ความต่�องการของล้กค�า และบรรลุต่ามเป้าห่มายั่ท่�บริษั่ทต่่�งไว�

2. ข�อม้ลส่ดส่วนการถือหุ่�นใน ECF
รายั่ชืื่�อผู้้�ถือหุ่�นของบริษ่ัท ณ ว่นท่� 31 ธุ่นวาคม 2563 ม่จำานวนผู้้�ถือหุ่�นท่�งห่มด 4,241 รายั่ โดยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ดด่งน่�

50.13%
กลุ่มครอบคร่วสุขสว่สดิ์

บริษั่ท ไทยั่เอ็นวีด่อาร์ จำาก่ด

กลุ่มครอบคร่วพัานิชื่

นายั่สาธุร ฉ่นท์เรืองวณิชื่ยั่์กลุ่มครอบคร่วปัทมส่ต่ยั่าสนธุิ

กลุ่มครอบคร่ววิริยั่าทรพั่นธุุ์

กลุ่มโดยั่ บล.เคท่บ่ (ประเทศไทยั่) จำาก่ด

นางกนกวรรณ กวางทอง

นางสาวท่ศน่ยั่์ วงษั์จิราษัฎร์

นางมณ่ร่ต่น์ อน่นต่์ภ้มิไต่รภพั

ผู้้�ถือหุ่�นรายั่ยั่่อยั่อื�น ๆ 

3.39%

2.83%

1.42%1.29%

1.17%

1.02%

0.79%
0.75%

0.60%

36.62%
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การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

3. การนำาระบบ KAIZEN มาใชื่�ในการปฏิิบ่ติ่งาน เพั่�อการบริห่ารจ่ดการด�านต่�นทุน และเวลา
บริษ่ัทม่ความมุ่งเน�นท่�จะผู้ล่กด่นให่�เกิดการพ่ัฒนาในด�านนว่ต่กรรมการผู้ลิต่ เพั่�อการบริห่ารจ่ดการด�านต่�นทุนการผู้ลิต่อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั 
โครงการ Innovation Day ได�เริ�มม่การจ่ดทำาขึ�น เมื�อปี 2562 ภายั่ใต่�นโยั่บายั่ท่�ต่�องการเปิดโอกาสให่�พัน่กงานทุกคน เสนอวิธุ่การทำางาน ห่รือ
แนวทางการทำางาน ท่�สามารถลดข่�นต่อน ประห่ย่ั่ดเวลา ลดต่�นทุน และท่�สำาค่ญคือ ย่ั่งคงร่กษัาคุณภาพัด�านการผู้ลิต่ไว� ซ่ึ�งการเสนอแนวคิด
น่�น บริษ่ัทสร�างแรงจ่งใจด�วยั่การนำามาเป็นส่วนห่นึ�งของการพัิจารณาค่าต่อบแทนให่�ก่บพัน่กงาน สำาห่ร่บผู้้�ท่�สามารถริเริ�มคิดโครงการท่�ชื่่วยั่
บริห่ารจ่ดการต่�นทุนแก่บริษั่ทได�  

ต่วอย่่างผลการิดำำาเนินงานทั่ี�นำาริะบบ KAIZEN มูาใชุ้ในการิปฏิบ่ติงาน 
1. การิออกแบบกริะบวนการิผลิตให้ควบคุมูทั่ิศทั่างไอนำ�าออกในห้องเก็บไมู้
บริษ่ัทม่การจ่ดการระบบควบคุมทิศทางไอนำ�าออก เพั่�อป้องการไม่ให่� ไอนำ�าท่�ออกมาไปถ้กก่บไม�ท่�อบแห่�งแล�ว ส่งผู้ลให่�พัน่กงานลดเวลาในการ
ค่ดเลือก และการเชื่็คความชื่ื�น เป็นการลดข่�นต่อนการปฏิิบ่ติ่งาน และทำาให่�บริษั่ทได� ไม�ท่�ม่คุณภาพัในจำานวนท่�เพัิ�มขึ�น

2. การิปริ่บปริุงริูปแบบข้องชุิ�นสั่วนเฟอริ์นิเจอริ์ ในการิปริะกอบ
บริษั่ทได�ม่การปร่บปรุงร้ปแบบการประกอบ สำาห่ร่บการผู้ลิต่เก�าอ่� โดยั่ปร่บปรุงคุณภาพัเครื�องกด่เดือยั่ ให่�สามารถใชื่�งานได�อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั
มากขึ�น  แทนการใชื่�แรงงานคนต่อก ส่งผู้ลให่�บริษั่ทสามารถลดข่�นต่อนในการประกอบเก�าอ่�ได�ด่งน่�

ก่อนการเปลี�ยนแปลง หลังการเปลี�ยนแปลง

1. ข่�นต่อนการต่่ดไม�สำาห่ร่บทำาชื่ิ�นงาน 1. ข่�นต่อนการก่ดเดือยั่

2. ข่�นต่อนการเจาะไม� 2. ข่�นต่อนการประกอบชื่ิ�นงาน

3. ข่�นต่อนการต่อกเดือยั่

4. ข่�นต่อนการประกอบชื่ิ�นงาน

ผู้ลท่�ได�ร่บ
1. ลดการซื่�อเดือยั่ขนาด 10*40 mm และขนาด 10*35 mm 
 ยั่กต่่วอยั่่างเชื่่น บริษั่ทสามารถลดค่าใชื่�จ่ายั่ได�โดยั่ลดการส่�งซ่ื�อเดือยั่ จำานวน 8 ต่่ว/การผู้ลิต่เก�าอ่� 1 ต่่ว ห่ากบริษั่ทจะต่�องผู้ลิต่เก�าอ่�

จำานวน 450 ต่่ว ต่่อเดือน ในรอบระยั่ะเวลา 1 ปี บริษ่ัท จะสามารถประห่ยั่่ดค่าใชื่�จ่ายั่ได�ประมาณ 150,000 บาท ต่่อปี 
2. ลดค่าแรงงานสำาห่ร่บการต่อกเดือยั่ จำานวน 1 คน
 ค่าแรง 330 บาท/ว่น *27 ว่น สามารถลดค่าใชื่�จ่ายั่ต่่อเดือนเท่าก่บ 8,910 บาท/เดือน และ สามารถประห่ย่ั่ดค่าใชื่�จ่ายั่ได�ประมาณ 110,000 

บาท ในระยั่ะเวลา 1 ปี
3. จากกระบวนการด่งกล่าวบริษ่ัทสามารถลดต่�นทุนในการผู้ลิต่ได�จำานวน 260,000 บาท/ปี

 

 

Before After
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3. การิจ่ดำผ่งวางเคริื�องจ่กริตำาแหน่งใหมู่
การจ่ดวางผู้่งเครื�องจ่กรต่ำาแห่น่งให่ม่ ส่งผู้ลให่�พัน่กงานสามารถลดระยั่ะทางในการเดิน จากเดิมระยั่ะทาง 180 เมต่ร ใชื่�เวลา 4 นาท่ เปล่�ยั่นแปลง
ต่ำาแห่น่งการวางเครื�องจ่กร ส่งผู้ลให่�ระยั่ะทางลดลงเห่ลือ 14 เมต่ร ใชื่�ระยั่ะเวลาประมาณ 1 นาท่ ส่งผู้ลให่�พัน่กงานสามารถทำาชื่ิ�นงานได�จำานวน
เพัิ�มมากขึ�น 

4.  การิพ่ัฒนาฝีีมูือแริงงาน
บริษั่ทได�ม่แนวทางในการจ่ดอบรมเพั่�อพั่ฒนาฝีมือแรงงานเป็นประจำา เพั่�อเป็นการส่งเสริมท่กษัะในการปฏิิบ่ต่ิงานของพัน่กงาน อ่กท่�งยั่่งเป็นการ
ลดต่�นทุนในการผู้ลิต่ชิื่�นส่วนเฟอร์นิเจอร์บางประเภทท่�จากเดิมบริษั่ทได�ม่การส่�งซื่�อจากค้่ค�า แต่่ปัจจุบ่นแรงงานท่�ได�ร่บการอบรมพ่ัฒนาฝีมือ
สามารถผู้ลิต่ชื่ิ�นส่วนเห่ล่าน่�ได�เอง อาทิเชื่่น บริษ่ัทสามารถผู้ลิต่เบาะรองเก�าอ่�  ส่งผู้ลให่�ลดค่าใชื่�จ่ายั่ในการส่�งซ่ื�อ และลดความผิู้ดพัลาดจาก
การผู้ลิต่ชื่ิ�นส่วนผิู้ดขนาด เมื�อเท่ยั่บก่บการส่�งซ่ื�อจากบุคคลภายั่นอกได�
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5. การิลดำปริิมูาณการิใชุ้สีัในการิผลิตชุิ�นงาน
บริษ่ัทได�ม่การพ่ัฒนาส้ต่รส่ร่วมก่บค้่ค�า ส่งผู้ลให่� ได�ส่ท่�ม่คุณภาพั ห่รือเรียั่กว่า Top High loss และสร�างอุโมงค์อบส่ชื่ิ�นงาน ให่�แห่�งเร็วขึ�น เพั่�อ
ลดเวลา และลดปัญห่าริ�วรอยั่ในชื่ิ�นงาน ท่�งน่�สามารถลดระยั่ะเวลาในการทำาให่�ชื่ิ�นงานแห่�งเร็วขึ�น จากเดิมใชื่�เวลาประมาณ 50 นาท่ ลดลงเป็น 
30 นาท่ อ่กท่�ง ยั่่งสามารถลดปัญห่าในเรื�องริ�วรอยั่ขีดข่วนในชื่ิ�นงานได�มากขึ�น จากเดิมการอบส่ชื่ิ�นงานจะม่ริ�วรอยั่มากถึงร�อยั่ละ 30 แต่่เมื�อ
ม่การปร่บเปล่�ยั่นวิธุ่ พับว่าพับปัญห่าริ�วรอยั่ในชื่ิ�นงานเห่ลือเพัียั่งร�อยั่ละ 5 เท่าน่�น 

จากข�อม้ลข�างต่�นเป็นส่วนห่นึ�งของแนวคิด ห่รือโครงต่่าง ๆ ท่�พัน่กงานได�ม่ส่วนร่วมในการพั่ฒนา และปัจจุบ่นบริษ่ัทย่ั่งคงนำาแนวคิดด่งกล่าว
มาดำาเนินการปร่บใชื่�ก่บส่วนงานอื�น ๆ และบริษั่ทยั่่งม่แผู้นท่�จะพั่ฒนาต่่อยั่อด เพั่�อการบริห่ารจ่ดการด�านต่�นทุนการผู้ลิต่ท่�ด่ บริห่ารจ่ดการ
ด�านเวลา และย่ั่งคงไว�ซ่ึ�งคุณภาพัท่�ด่ของสินค�า 
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การิดำำาเนินงาน
ด�านส่งคม
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

บรษิั่ท อ่สต่์ โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) และบรษิั่ทยั่่อยั่ (“บริษั่ท”) ม่ความมุ ่งม่�นในการดำาเนินธุุรกิจด�วยั่ความร่บผู้ิดชื่อบ 
ต่่อส่งคม สิ�งแวดล�อม รวมถึงชุื่มชื่นในพั่�นท่�ต่่าง ๆ ท่�งท่�อยั่้่ในบริเวณพั่�นท่�ห่รือไม่อยั่้่ในบริเวณพั่�นท่�ท่�บริษั่ทเข�าไปดำาเนินธุุรกิจ ท่�งโดยั่ทางต่รง
ห่รือทางอ�อม โดยั่มุ่งเน�นการม่ส่วนร่วมในการพ่ัฒนาชืุ่มชื่นเห่ล่าน่�ให่�ม่ความเข�มแข็ง เนื�องจากบริษ่ัทม่ความเชื่ื�อว่า “ชุุมูชุนเข้้มูแข้็ง บริิษั่ทั่
มู่�นคง” ท่�งน่� การดำาเนินธุุรกิจของบริษั่ทน่�นอยั่้่ภายั่ใต่�ห่ล่กธุรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถต่รวจสอบได� ปฏิิบ่ต่ิต่ามข�อกำาห่นด กฎห่มายั่ 
ต่่าง ๆ ท่�เก่�ยั่วข�อง รวมท่�งการม่คุณธุรรม จริยั่ธุรรม เคารพัห่ล่กสิทธุิมนุษัยั่ชื่น คำานึงถึงผู้ลกระทบท่�ม่ต่่อส่งคม สิ�งแวดล�อม ชืุ่มชื่น รวมถึงผู้ล
ประโยั่ชื่น์ของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ทุกฝ่ายั่ บรษิั่ทจึงได�ม่การกำาห่นดนโยั่บายั่ความร่บผู้ิดชื่อบต่่อส่งคมขึ�นมาเพั่�อเป็นกรอบในการดำาเนินธุุรกิจ ด่งน่�
 
1. มุ่งม่�นพั่ฒนาให่�ธุุรกิจของบริษั่ทเจริญเต่ิบโต่อยั่่างม่�นคง ยั่่�งยั่ืน ควบค้่ก่บการคำานึงถึงผู้ลกระทบต่่อส่งคม สิ�งแวดล�อมและชืุ่มชื่น
2. ดำา เนินกิจกรรมด�านความร่บผู้ิดชื่อบต่่อส่งคม โดยั่มุ่ ง เน�นการม่ส่วนร่วมและสน่บสนุนชืุ่มชื่นองค์กรภาคร่ฐและ เอกชื่น 

ท่�ม่ส่วนได�เส่ยั่ในการดำาเนินธุุรกิจของบริษ่ัทท่�งโดยั่ทางต่รงและทางอ�อม
3. สน่บสนุนการม่ส่วนร่วมของพัน่กงานในบริษ่ัท และปล้กฝังค่านิยั่มด�านการม่จิต่สาธุารณะให่�เกิดเป็นว่ฒนธุรรมองค์กร
4. ดำาเนินงานและใส่ใจให่�ความสำาค่ญเรื�องความปลอดภ่ยั่ในการปฏิิบ่ต่ิงานและบริห่ารจ่ดการสิ�งแวดล�อมให่�ส่งผู้ลกระทบต่่อส่งคม สิ�งแวดล�อม

และชืุ่มชื่นน�อยั่ท่�สุด
5. นำาความร้� ประสบการณ์ และความเชื่่�ยั่วชื่าญของบุคลากรในบริษั่ท รวมถึงสน่บสนุนเครื�องมือเครื�องใชื่�ต่่าง ๆ เพั่�อชื่่วยั่เห่ลือและ 

พั่ฒนาส่งคม สิ�งแวดล�อมและชืุ่มชื่น 
6. ห่าโอกาสในการสร�างพั่�นท่�ท่�งภายั่ในสถานท่�ปฏิิบ่ต่ิงานของบริษั่ท ห่รือพั่�นท่�ภายั่นอกท่�บริษั่ทจ่ดห่า เพั่�อสร�างสาธุารณประโยั่ชื่น์ ห่รือ

โอกาสในการยั่กระด่บคุณภาพัชื่่วิต่ต่่อชืุ่มชื่นในบริเวณใกล�เค่ยั่ง

นโย่บาย่
ความูริ่บผิดำชุอบต่อสั่งคมู  
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72.22% 71.76%

ผลการิดำำาเนินงานดำ้านสั่งคมู 
(Social Performance) 
ผู้ลการดำาเนินงานด�านพัน่กงาน 
บริษั่ทม่ความเชื่ื�อม่�นว่า “บุคลากร” เป็นห่่วใจสำาค่ญของการสร�างความได�เปรียั่บทางการแข่งข่น และเป็นทร่พัยั่ากรสำาค่ญในการผู้ล่กด่นให่�
องค์กรเต่ิบโต่อยั่่างย่ั่�งยั่ืน การให่�ความสำาค่ญก่บการเสริมสร�างองค์กรแห่่งความสุขท่�บุคลากรสามารถทำางานได�อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั  
ด�วยั่สภาพัแวดล�อมท่�สน่บสนุนกระตุ่�นต่่อการสร�างสรรค์สิ�งให่ม่ ๆ และการสร�างความผู้้กพ่ันของบุคลากรให่�เกิดม่ต่่อองค์กร ย่ั่งเป็นความ
ท�าทายั่ท่�สำาค่ญสำาห่ร่บองค์กรในปัจจุบ่นเป็นอยั่่างยิั่�ง โดยั่บริษั่ทม่แนวทางท่�จะต่อบสนองต่่อแนวทางการเสริมสร�างองค์กรการทำางานอยั่่าง
ม่ความสุข เพั่�อความยั่่�งยั่ืนขององค์กรและการเต่ิบโต่ของธุุรกิจอยั่่างต่่อเนื�อง ในแนวทางต่่าง ๆ ท่�ดำาเนินการ ด่งต่่อไปน่�

1. ผู้ลการสำารวจความพั่งพัอใจของพัน่กงานต่่อองค์กร ประจำาปี 2563
บริษ่ัทเล็งเห่็นถึงความสำาค่ญของพัน่กงาน จึงเปิดโอกาสให่�พัน่กงานม่ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห่็น เพั่�อเป็นประโยั่ชื่น์ต่่อการพ่ัฒนา 
สร�างความย่ั่�งยั่ืนท่�งในส่วนของพัน่กงานเอง และบริษ่ัท ซ่ึ�งสามารถสรุปข�อคิดเห่็นได�ด่งน่�

จากผู้ลการสำารวจเรื�อง ความผู้้กพ่ันท่�ม่ต่่อองค์กรของพัน่กงานในรอบปี 2563 พับว่า ค่าเฉล่�ยั่โดยั่รวมอยั่้่ท่�ร�อยั่ละ 68.13 ซ่ึ�งม่ค่าค่าเฉล่�ยั่
ใกล�เค่ยั่งก่บปี 2562 ซ่ึ�งอยั่้่ท่�ระด่บร�อยั่ละ 68.15 สำาห่ร่บห่่วข�อท่�ม่คะแนนส้งสุดได�แก่ ห่่วข�อท่� 2 ห่่วห่น�างาน และการทำางานร่วมก่นก่บเพั่�อน
ร่วมงาน ม่คะแนนเท่าก่บร�อยั่ละ 75.00 ซ่ึ�งม่คะแนนเฉล่�ยั่มากกว่าปี 2562 ท่�ม่คะเนนเฉล่�ยั่เท่าก่บร�อยั่ละ 72.69  และสำาห่ร่บห่่วข�อท่�ม่คะแนน
เฉล่�ยั่ต่ำ�าสุด คือ ห่่วข�อท่� 4 ด�านโอกาสในการเต่ิบโต่ คุณภาพัชื่่วิต่และความม่�นคง ซ่ึ�งม่คะแนนเฉล่�ยั่เท่าก่บร�อยั่ละ 54.58 ซ่ึ�งลดลงเมื�อเท่ยั่บก่บ
ปี 2562 ท่�ม่คะแนนเฉล่�ยั่เท่าก่บร�อยั่ละ 64.17 อยั่่างไรก็ต่าม ในรอบปี 2563 ท่�ผู้่านมา เป็นชื่่วงท่�บริษั่ทอย้ั่่ในสถานการณ์ท่�ควบคุมค่าใชื่�จ่ายั่
ต่่าง ๆ ด�วยั่ความรอบคอบ ระม่ดระว่งในการใชื่�จ่ายั่ ม่การปร่บเปล่�ยั่นต่ำาแห่น่งงานเพั่�อให่�สอดคล�องก่บปริมาณงานท่�ร่บผู้ิดชื่อบ ท่�งน่�เพั่�อ
เป็นการวางแผู้นป้องก่นความเส่�ยั่งท่�อาจจะได�ร่บห่ากผู้ลกระทบจากสถานการณ์การแพัร่ระบาดของ COVID-19 ม่แนวโน�มปร่บต่่วเพัิ�มส้งขึ�น
ในอนาคต่ด�วยั่เห่ตุ่ผู้ลของความอย้ั่่รอดท่�งองค์กร เพั่�อไม่ให่�เกิดปัญห่าการปร่บลดค่าจ�างแรงงาน เงินเดือน ผู้ลต่อบแทน ห่รือการเลิกจ�างงาน
ให่�เกิดขึ�น อยั่่างไรก็ต่ามไม่ว่าจะด�วยั่เห่ตุ่ผู้ลประการใด บริษ่ัทจะจ่ดห่าแนวทางเพั่�อการพ่ัฒนาและปร่บปรุงในด�านด่งกล่าว สำาห่ร่บการพั่ฒนา
เพั่�อสร�างโอกาสในการเต่ิบโต่ คุณภาพัชื่่วิต่ รวมถึงจะจ่ดห่าห่ล่กส้ต่รการอบรมต่่าง ๆ สำาห่ร่บพัน่กงาน เพั่�อพั่ฒนาศ่กยั่ภาพัในสายั่งานของ
พัน่กงานให่�ด่ยั่ิ�งขึ�นไป  

1. ภาพัล่กษัณ์และการสื�อสารภายั่ในองค์กร
2. ห่่วห่น�างาน และการทำางานร่วมก่นก่บเพั่�อนร่วมงาน
3. บทบาทห่น�าท่� ความร่บผู้ิดชื่อบ ผู้ลต่อบแทน และการประเมินผู้ล
4. โอกาสการเต่ิบโต่ คุณภาพัชื่่วิต่ และความม่�นคง

1

75.00% 66.15% 54.58%72.69% 67.01% 64.17%

2 3 4

2563

2562

กราฟแสดงความพึึงพึอใจของพึนักงานต่่อองค์กร ปี 2563
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

ในรอบปี 2563 บริษั่ทม่การปร่บโครงสร�างการทำางานให่�สอดคล�องก่บปริมาณงานท่�ม่อย้ั่่ในแต่่ละห่น่วยั่งานภายั่ในบริษั่ท ประกอบก่บต่�องการ
ลดปริมาณแรงงานในสายั่งานการผู้ลิต่ เพั่�อเต่รียั่มปร่บต่่วต่ามแผู้นการลดการพั่�งพัิงแรงงานและทดแทนการผู้ลิต่ด�วยั่เครื�องจ่กรให่�มากขึ�น
จากเดิม ส่งผู้ลให่�ในรอบปี 2563 จำานวนบุคลากรของบริษั่ทปร่บลดลงจากเดิม 1,342 คน จากปี 2562 ลดลงเป็น 1,262 คน ในชื่่วงปี 2563 
คิดเป็นจำานวนคนท่�ลดลง 80 คน ห่รือร�อยั่ละ 6.34 เมื�อเท่ยั่บก่บปี 2562 

การเคารพัด�านสิทธิุมนุษัยั่ชื่น
สิทธุิมนุษัยั่ชื่น (Human Rights) ห่มายั่ถึง สิทธุิข่�นพั่�นฐานท่�มนุษัยั่์ทุกคนได�ร่บการร่บรองห่รือคุ�มครองให่� ไม่ถ้กเลือกปฏิิบ่ติ่เพัียั่งเพัราะความ
แต่กต่่างทางด�านร่างกายั่ จิต่ใจ เชื่ื�อชื่าต่ิ ส่ญชื่าต่ิ ศาสนา เพัศ ภาษัา อายัุ่ ส่ผู้ิว การศึกษัา สถานะทางส่งคมห่รือเรื�องอื�นใดต่ามกฎห่มายั่ 
ของแต่่ละประเทศจะกำาห่นด 
บริษ่ัทต่ระห่น่กถึงการเคารพัต่่อห่ล่กสิทธุิมนุษัยั่ชื่น จึงได�กำาห่นดแนวทางปฏิิบ่ติ่ขึ�น ด่งน่�
1. ให่�ความเคารพัต่่อสิทธุิมนุษัยั่ชื่น โดยั่ไม่ม่การแบ่งแยั่กถิ�นกำาห่นด เชื่ื�อชื่าติ่ เพัศ อายุั่ ส่ผู้ิว ศาสนา ฐานะ ชื่าต่ิต่ระก้ล การศึกษัา ห่รือ

สถานะอื�นใดท่�มิได�ม่ความเก่�ยั่วข�องและส่งผู้ลกระทบต่่อการปฏิิบ่ติ่งาน โดยั่ให่�เก่ยั่รต่ิซ่ึ�งก่นและก่น และปฏิิบ่ติ่ต่่อก่นอยั่่างเท่าเท่ยั่ม
2. พัน่กงานในทุกระด่บจะได�ร่บการคุ�มครองสิทธิุด�านความปลอดภ่ยั่ส่วนบุคคลในการปฏิิบ่ติ่งาน การม่สถานท่�ทำางานท่�สะอาด ปลอดภ่ยั่ 

และถ้กสุขล่กษัณะ 
3. การให่�สิทธุิเสรีภาพัเพั่�อสิทธุิทางการเมือง แต่่ท่�งน่�จะต่�องไม่แอบอ�างความเป็นพัน่กงาน ห่รือนำาทร่พัยั่์สิน อุปกรณ์ ห่รือเครื�องมือใด ๆ 

ของบริษั่ทไปใชื่�เพั่�อประโยั่ชื่น์ ในการดำาเนินการใด ๆ ท่�เก่�ยั่วข�องก่บทางการเมือง ซ่ึ�งบริษั่ทฯ ม่นโยั่บายั่เป็นกลางทางการเมือง โดยั่จะไม่
ให่�การสน่บสนุน ห่รือกระทำาการอ่นเป็นการฝักใฝ่พัรรคการเมืองใดพัรรคการเมืองห่นึ�ง 

4. บริษ่ัทจะเข�าดำาเนินการแก� ไขปัญห่าความข่ดแยั่�งท่�อาจจะเกิดขึ�นต่ามห่ล่กนิต่ิธุรรม 
5. บริษ่ัทไม่ม่นโยั่บายั่การใชื่�แรงงานเด็ก โดยั่ไม่พัิจารณาร่บบุคคลท่�ม่อายุั่ต่ำ�ากว่า 18 ปี เข�าทำางาน
6. การพัิจารณาจ่ายั่ค่าแรงงานและค่าจ�างด�วยั่ความเป็นธุรรม และในทุก ๆ  ปี บริษั่ทจะจ่ดให่�ม่กิจกรรมประชุื่มประจำาปี ซ่ึ�งว่นด่งกล่าวพัน่กงาน

จะได�เข�าพับและร่บทราบถึงนโยั่บายั่การดำาเนินธุุรกิจท่�จะเกิดขึ�นในรอบปีน่�น ๆ  รวมถึงข�อคิด ห่ล่กการทำางาน ห่ล่กการใชื่�ชื่่วิต่จากผู้้�บริห่าร
บริษ่ัท รวมถึงการจ่ดกิจกรรมเพั่�อเสริมสร�างความร่ก ความสาม่คค่ภายั่ในองค์กร 

7. สอดส่องด้แลเรื�องการเคารพัสิทธุิมนุษัยั่ชื่น ไม่ละเลยั่ห่รือเพัิกเฉยั่เมื�อพับเห่็นการกระทำาท่�เข�าข่ายั่ละเมิดสิทธุิมนุษัยั่ชื่นท่�เก่�ยั่วข�องก่บการ

1,056

2561

305

2562 2563

พัน่กงานประจำา

พัน่กงานรายั่ว่น

*รายั่ละเอ่ยั่ดจำานวนพัน่กงานแบ่งต่ามแผู้นกและความร่บผิู้ดชื่อบได�เปิดเผู้ยั่รายั่ละเอ่ยั่ดไว�ในรายั่งานประจำาปี 2563 ของบริษ่ัท

1,074

268

1,056

206

เป้าห่มายั่การสำารวจความผู้้กพ่ันต่่อองค์กร 
ว่ต่ถุประสงค์ : เพั่�อเปิดโอกาสให่�พัน่กงานของบริษั่ท สามารถแสดงความคิดเห่็น เสนอแนะ ห่รือสื�อสารข�อม้ลต่่าง ๆ ได�อยั่่างอิสระ เพั่�อ

ใชื่�เป็นแนวทางในการพั่ฒนาบริษั่ทร่วมก่น
ประโยั่ชื่น์ต่่อพันก่งาน : ม่ชื่่องทางในการแสดงความคิดเห่็นอยั่่างเป็นอิสระเพัิ�มขึ�น 
ประโยั่ชื่น์ต่่อบริษ่ัท : ได�ร่บทราบถึงข�อเสนอแนะของพัน่กงานอยั่่างท่�วถึง ไม่เฉพัาะกลุ่ม ห่รือบุคคลใดบุคคลห่นึ�ง เพั่�อนำาข�อม้ลด่งกล่าวมาใชื่�

เป็นแนวทางในการพั่ฒนาบริษั่ท สร�างความผู้้กพ่ันธุ์ พั่ฒนาพัน่กงาน เพั่�อการเต่ิบโต่อยั่่างม่�นคงขององค์กร
เป้าห่มายั่ : บริษั่ทต่่�งเป้าห่มายั่คะแนนเฉล่�ยั่รวมท่�งห่มดเท่าก่บร�อยั่ละ 70 สำาห่ร่บปี 2563 ม่คะแนนเฉล่�ยั่รวมต่ำ�ากว่าเป้าห่มายั่ท่�ต่่�งไว� 

ซ่ึ�งม่คะแนนเท่าก่บร�อยั่ละ 68.13 ท่�งน่� บริษั่ทอย้ั่่ระห่ว่างห่าแนวทางในการบริห่ารจ่ดการ ในด�านต่่าง ๆ เพั่�อให่�เกิดความ
สมดุลก่บท่�งพัน่กงาน และบริษั่ทต่่อไป

จำานวนพัน่กงาน (คน)
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ดำาเนินงานของบริษั่ท โดยั่จะต่�องรายั่งานให่�ผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่าห่รือบุคคลท่�ร่บผู้ิดชื่อบทราบและให่�ความร่วมมือในการต่รวจสอบข�อเท็จจริง
ต่่าง ๆ ห่ากม่ข�อสงส่ยั่ห่รือข�อซ่่กถามให่�ปรึกษัาก่บผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่า ห่รือบุคคลท่�ร่บผู้ิดชื่อบผู้่านชื่่องทางต่่าง ๆ ท่�กำาห่นดไว� 

8. ผู้้�กระทำาการละเมิดสิทธุิมนุษัยั่ชื่น เป็นการกระทำาผู้ิดจรรยั่าบรรณของบริษั่ท ซ่ึ�งจะต่�องได�ร่บการพัิจารณาโทษัทางวิน่ยั่ต่ามระเบ่ยั่บท่�
บริษั่ทกำาห่นดไว� นอกจากน่�อาจจะได�ร่บโทษัต่ามกฎห่มายั่ห่ากการกระทำาด่งกล่าวน่�นผู้ิดกฎห่มายั่ด�วยั่

ท่�งน่� ท่�ผู้่านมาบริษ่ัทย่ั่งไม่เคยั่ได�ร่บข�อร�องเรียั่นเก่�ยั่วก่บการละเมิดสิทธุิมนุษัยั่ชื่นแต่่อยั่่างใด

นโยั่บายั่ค่าต่อบแทนและสว่สดิการพัน่กงาน
บริษั่ทม่นโยั่บายั่พัิจารณาค่าต่อบแทนของพัน่กงานและล้กจ�าง โดยั่พัิจารณาจากอ่ต่ราการเต่ิบโต่ของผู้ลการดำาเนินงานในแต่่ละปีเป็นสำาค่ญ 
ต่่อมาจะพัิจารณาการปร่บเพัิ�มขึ�นของอ่ต่ราค่าต่อบแทนให่�ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่่ละปี และจะพัิจารณาการปร่บเพัิ�มขึ�นเป็นรายั่บุคคลต่าม
ระด่บความม่อุต่สาห่ะ ต่่�งใจ ทุ่มเท และความสามารถในการปฏิิบ่ต่ิงานเป็นลำาด่บต่่อมา ผู้่านการจ่ดทำาแบบประเมินผู้ลการปฏิิบ่ต่ิต่ามท่�ห่น่วยั่งาน 
ทร่พัยั่ากรบุคคลได�กำาห่นดนำ�าห่น่กในแต่่ละห่่วข�อของการประเมิน เพั่�อทราบผู้ลคะแนนค่าเฉล่�ยั่ท่�พัน่กงานแต่่ละคนจะได�ร่บ โดยั่จะพัิจารณา
ครอบคลุม อาทิ ด�านการปฏิิบ่ต่ิต่ามระเบ่ยั่บวิน่ยั่ท่�บริษั่ทกำาห่นดไว� ขาด ลา มาสายั่ พัฤต่ิกรรมบุคคล การพ่ัฒนาในเนื�อห่างาน ความคิด
สร�างสรรค์ ผู้ลสำาเร็จของงาน เป็นต่�น ท่�งน่�จากการท่�กล่าวถึงการพัิจารณาในข�างต่�นน่�น ล�วนแต่่ต่่�งอยั่้่บนห่ล่กความเป็นธุรรม เพั่�อร่กษัาและ
สร�างแรงจ่งใจในการทำางาน เพั่�อเกิดประสิทธุิภาพัและประสิทธุิผู้ลอยั่่างต่่อเนื�อง

แนวทางในการดำาเนินการ
1. บริษั่ทม่การประเมินค่าจ�างต่ามความเห่มาะสมก่บงานในแต่่ละต่ำาแห่น่ง รวมถึงปริมาณเนื�องานท่�ได�ร่บมอบห่มายั่ แนวทางการพั่ฒนาวิธุ่

การทำางานให่�ม่ประสิทธุิภาพัท่�ด่ขึ�น ผู้ลสำาเร็จของงานท่�เกิดขึ�น เป็นต่�น
2. บริษั่ทได�จ่ดให่�ม่ระบบประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติ่งานท่�ชื่่ดเจนเพั่�อสร�างความเป็นธุรรมให่�แก่พัน่กงาน โดยั่ใชื่� KPIs ขององค์กรเป็นต่่วว่ดผู้ล

สิทธุิข่�นพั่�นฐานท่�พัน่กงานได�ร่บ

สว่สดิการแยั่กต่ามประเภทพัน่กงาน

พัน่กงาน 
ประจำา

พัน่กงาน 
ส่ญญาจ�าง

พัน่กงาน 
ทดลองงาน

เงินเดือน / / /

ค่าล่วงเวลา / / /

ว่นห่ยัุ่ด / / /

การลาห่ยัุ่ด (ลาป่วยั่ ลากิจ) / / /

ค่าร่กษัาพัยั่าบาล (ประก่นสุขภาพั) / /

การต่รวจสุขภาพัประจำาปี / /

การให่�ความชื่ว่ยั่เห่ลอืพันก่งานท่�ประสบอน่ต่รายั่ ห่รอืเจบ็ปว่ยั่ 
อ่นเนื�องมาจากการปฏิิบ่ต่ิงานให่�ก่บบริษั่ท

/ / /

กองทุนสำารองเล่�ยั่งชื่่พั / /

ยั่้นิฟอร์มพัน่กงาน (เฉพัาะเสื�อ ปีละ 4 ต่่ว) / /

ทุนการศึกษัาบุต่ร /

เงินชื่่วยั่เห่ลืองานฌาปนกิจศพั / / /

ค่าซ่ื�อของเยั่่�ยั่มผู้้�ป่วยั่ / / /

ส่วนลดค่าสินค�าราคาพัน่กงาน / /

ค่าใชื่�จ่ายั่ในการเดินทางภายั่ในประเทศและต่่างประเทศอ่นเนื�อง
มาจากการปฏิิบ่ต่ิงานให่�ก่บบริษั่ท

/ / /
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

นโยั่บายั่ด�านความปลอดภ่ยั่ อาชื่่วอนาม่ยั่ และสภาพัแวดล�อมในการทำางาน 
3. บริษ่ัทจะปฏิิบ่ต่ิต่ามกฎระเบ่ยั่บ ข�อบ่งค่บ ประกาศ คำาส่�ง และมาต่รฐานเรื�องความปลอดภ่ยั่ อาชื่่วอนาม่ยั่ และสภาพัแวดล�อมในการทำางาน 

ต่ามท่�ราชื่การกำาห่นดอยั่่างเคร่งคร่ด
4. บรษิัท่สนบ่สนุนและสง่เสริมด�านความปลอดภ่ยั่ อาชื่ว่อนามย่ั่และสภาพัแวดล�อมในการทำางานอย่ั่างต่่อเนื�องและจะจด่งบประมาณให่�เพีัยั่งพัอ 

และม่ความเห่มาะสม
5. บริษั่ทสน่บสนุนและส่งเสริมด�านความปลอดภ่ยั่ โดยั่จะจ่ดฝึกอบรมให่�ความร้� ทบทวนและฝึกซ่�อมต่ลอดจนจ่ดกิจกรรมในร้ปแบบต่่างๆ 

เพั่�อสร�างจิต่สำานึกด�านความปลอดภ่ยั่ให่�ก่บพัน่กงานอยั่่างต่่อเนื�องและม่การเต่รียั่มความพัร�อมอยั่้่เสมอ
6. บริษ่ัทจะจ่ดเต่รียั่ม จ่ดห่าอุปกรณ์ป้องก่นภ่ยั่ส่วนบุคคลท่�ม่ประสิทธุิภาพัให่�พัน่กงานได�ใชื่� และสวมป้องก่น ต่ามความเห่มาะสมต่่อล่กษัณะ

และการปฏิิบ่ติ่งานของพัน่กงาน 
7. บริษ่ัทจะเอาใจใส่ สำารวจต่รวจต่ราในเรื�องความปลอดภ่ยั่ และเข�มงวดกวดข่นให่�พัน่กงานปฏิิบ่ติ่ต่ามระเบ่ยั่บเก่�ยั่วก่บความปลอดภ่ยั่ของ

บริษ่ัท ต่ลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมด้แลให่�พัน่กงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องก่นภ่ยั่ต่ามท่�บริษั่ทได�กำาห่นดไว�อยั่่างเคร่งคร่ด
8. บริษ่ัทจะยั่กระด่บและพั่ฒนาสิ�งแวดล�อมภายั่ในบริษ่ัท สถานท่�ทำางาน ความสะอาดโดยั่รอบบริษ่ัทอย้ั่่เสมอ เพั่�อให่�ม่ความปลอดภ่ยั่ 

ม่สภาพัแวดล�อมท่�ด่ถ้กสุขล่กษัณะ อ่นจะนำามาซ่ึ�งคุณภาพัชื่่วิต่การทำางานและสุขภาพัท่�ด่โดยั่ท่�วก่นของพัน่กงาน
9. บริษั่ทให่�ความสำาค่ญต่่อการให่�ความร่วมมือของพัน่กงานในการปฏิิบ่ต่ิต่ามระเบ่ยั่บเก่�ยั่วก่บความปลอดภ่ยั่ อาชื่่วอนาม่ยั่และสิ�งแวดล�อม 

ความสำาเร็จในการป้องก่นอุบ่ต่ิเห่ตุ่ โดยั่ถือเป็นปัจจ่ยั่ห่นึ�งในการประเมินผู้ลการปฏิิบ่ติ่งาน
10. บริษั่ทถือว่าความปลอดภ่ยั่ในการทำางาน ต่ลอดจนวิธุ่การปฏิิบ่ติ่งานท่�ถ้กต่�องปลอดภ่ยั่เป็นห่น�าท่�ของพัน่กงานและผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่าทุก

ระด่บชื่่�นท่�จะต่�องถือปฏิิบ่ต่ิและร่บผู้ิดชื่อบ
11. บริษั่ทถือว่าพัน่กงานทุกคนม่ส่วนร่วมในการป้องก่นอุบ่ติ่เห่ตุ่ และร่กษัาสิ�งแวดล�อม บริษั่ทยิั่นด่ร่บข�อเสนอะแนะ ข�อคิดเห็่นต่่าง ๆ ของ

พัน่กงาน โดยั่จะนำาไปพัิจารณา ต่ลอดจนปร่บปรุงแก� ไขจุดบกพัร่องต่่าง ๆ ต่ามความเห่มาะสมเพั่�อให่�เกิดความปลอดภ่ยั่แก่พัน่กงาน
มากท่�สุด

12. ในกรณ่ท่�พัน่กงานได�ร่บอุบ่ติ่เห่ตุ่จากการทำางาน บริษั่ทจะให่�การเอาใจใส่ด้แลและพัิจารณาให่�ความชื่่วยั่เห่ลือพัน่กงานผู้้� ได�ร่บอุบ่ติ่เห่ตุ่
ให่�สามารถดำารงชื่่พัอยั่้่ได�ต่ามสมควร
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โคริงสัริ้างหน่วย่งานความูปลอดำภ่ย่ อาชีุวอนามู่ย่และสัภาพัแวดำล้อมูในการิทั่ำางาน

ตาริางสัรุิปจำานวนการิเกิดำอุบ่ติเหตุจากการิทั่ำางาน ปริะจำาปี 2562 – 2563

ความรุนแรง/ความเสียหาย

การรักษา

จำานวนครั�ง ปฐมพึยาบาลเบื�องต่้น ส่งโรงพึยาบาล

2562 2563 2562 2563 2562 2563

ได�ร่บบาดเจ็บเล็กน�อยั่ (ไม่ห่ยุั่ดงาน) 5 - 5 - - -

ได�ร่บบาดเจ็บ (ห่ยัุ่ดงาน) 14 6 14 3 14 3

ริวมู 19 6 19 3 14 3

จากข�อม้ลต่ามต่ารางด่งกล่าว จะเห่็นได�ว่า บริษั่ทสามารถลดจำานวนความรุนแรง และความเส่ยั่ห่ายั่ท่�เกิดจากอุบ่ติ่เห่ตุ่จากการทำางานได�ลด
ลงอยั่่างม่น่ยั่สำาค่ญให่�เกิดขึ�นในรอบปี 2563 ท่�ผู้่านมา ห่รือคิดเป็นร�อยั่ละ 68.42 ซ่ึ�งเป็นผู้ลจากความเข�มงวดด�านความปลอดภ่ยั่ในกระบวนการ
ผู้ลิต่ รวมถึงด�านต่่าง ๆ ภายั่ในองค์กรเพั่�อป้องก่นการเกิดอุบ่ติ่เห่ตุ่จากการทำางานให่�ลดลงจากเดิม

ผู้อำานวย่การิ
โริงงาน 

จป.บริิหาริ

ห่วหน้าหน่วย่
งานความู
ปลอดำภ่ย่

จป.ห่วหน้างาน
ตริวจสัอบความู

ปลอดำภ่ย่ 
ในโริงงาน

ทั่ีมูพัย่าบาล 
พัย่าบาลวิชุาชีุพั

ฝี่าย่วิศวกริ 
ซ่อมูบำาริุง

ทั่ีมูฉุกเฉิน 
จป.วิชุาชุีพั

จป.เทั่คนิค 
ชุ่�นสัูง

ทีั่� ริปภ. 
ห่วหน้า ริปภ.
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

กิจกรรมส่งเสริมด�านความปลอดภ่ยั่
บริษ่ัทได�ด้แลร่กษัาสภาพัแวดล�อมในการทำางานให่�ม่ความปลอดภ่ยั่ต่่อชื่่วิต่และทร่พัยั่์สินของพัน่กงาน ล้กค�า และบุคคลภายั่นอกท่�เข�ามาเพั่�อ
ต่ิดต่่องาน โดยั่ได�ม่การปร่บปรุงและต่รวจเชื่็คระบบป้องก่นภ่ยั่ ท่�งด�านอ่คค่ภ่ยั่และภ่ยั่จากทางนำ�าอยั่่างสมำ�าเสมอ รวมถึงว่าจ�างท่มวิศวกรท่�ได�
ผู้่านการอบรมและขึ�นทะเบ่ยั่นเป็นผู้้�ต่รวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ในการเข�ามาต่รวจสอบ ด้แล และควบคุมการดำาเนินงานต่่าง ๆ  ให่�เป็นไปต่าม
ข�อกำาห่นดของกฎห่มายั่ โดยั่ท่มวิศวกรม่ห่น�าท่�ห่ล่กในการต่รวจสอบความม่�นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปร่บอากาศ ระบบ 
สุขอนาม่ยั่และสิ�งแวดล�อม ระบบป้องก่นและระง่บอ่คค่ภ่ยั่ ระบบบริห่ารจ่ดการความปลอดภ่ยั่ภายั่ในอาคาร รวมท่�งเชื่็คสมรรถนะของอุปกรณ์
ต่่างๆ ของอาคารเป็นประจำาทุกปี โดยั่ปกติ่บริษั่ทจะจ่ดให่�ม่การอบรมให่�ความร้�ด�านการปฐมพัยั่าบาล และการชื่่วยั่ชื่่วิต่เบื�องต่�นให่�แก่พัน่กงาน
เป็นประจำาอยั่่างต่่อเนื�อง แต่่เนื�องจากสถานการณ์ การแพัร่ระบาดของเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 2019 ส่งผู้ลให่�ในปี 2563 บริษั่ทไม่ได�ม่การจ่ดอบรม
ด่งกล่าว  

อบรมด�านอ่คค่ภ่ยั่เบื�องต่�นในชื่่วงท่�ผู้่านมา
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ด�านสุขภาพัของพัน่กงาน
บริษ่ัทให่�ความสำาค่ญก่บการด้แลร่กษัาสุขภาพัของพัน่กงาน เพัราะสุขภาพัท่�ด่เป็นปัจจ่ยั่สำาค่ญท่�ทำาให่�พัน่กงานสามารถปฏิิบ่ติ่ห่น�าท่�ต่ามท่�
ได�ร่บมอบห่มายั่ได�อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั โดยั่จ่ดให่�ม่บริการต่รวจสุขภาพัพัน่กงานเป็นประจำาปีทุกปี 

นโยั่บายั่การควบคุมและป้องก่นการแพัร่ระบาดของโคโรน่าไวร่สสายั่พั่นธุุ์ ให่ม่ (COVID-19) 

จากการแพัร่ระบาดของโคโรน่าไวร่สสายั่พั่นธุุ์ ให่ม่ (COVID-19) เพั่�อป้องก่นการแพัร่ระบาดบริษั่ทได�ม่มาต่รการด่งต่่อไปน่� 
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

กำาห่นดมาต่รการ การค่ดกรองด�วยั่การว่ดอุณห่ภ้มิก่อนเข�าโรงงานท่�งพัน่กงาน ค้่ค�า ล้กค�าและผู้้�มาติ่ดต่่อโรงงานทุกคน พัร�อมกำาห่นดให่�
ล�างมือด�วยั่สบ้่เห่ลว นำ�ายั่าทำาความสะอาดห่รือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข�าโรงงาน

บริษั่ทได�ม่การจ่ดทำาค้่มือการปฏิิบ่ติ่งานมาต่รการป้องก่นไวร่สโคโรน่า 2019 เพั่�อเป็นแนวปฏิิบ่ติ่สำาห่ร่บบุคลากรภายั่ในบริษั่ท รวมถึงแนว
ปฏิิบ่ต่ิสำาห่ร่บผู้้�ท่�เก่�ยั่วข�อง อาทิเชื่่น ค้่ค�า ล้กค�า เป็นต่�น

การจ่ดสถานท่�ทำางานเพั่�อป้องก่นการส่มผู้่สเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 2019
ภายั่ในโรงงานพัน่กงานต่�องสวมห่น�ากากอนาม่ยั่ ห่รือห่น�ากากผู้�าต่ลอดเวลา

การดำาเนินการ กรณ่พับว่าม่การส่มผู้่สก่บผู้้�ติ่ดเชื่ื�อห่รือพัน่กงานต่ิดเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 2019
กรณ่ท่�ได�ร่บแจ�งว่า พัน่กงานม่การส่มผู้่สผู้้�ต่ิดเชื่ื�อ
ผู้้�ส่มผู้่ส ห่มายั่ถึง ผู้้�ท่�ม่กิจกรรมร่วมก่บผูุ้�ป่วยั่ยืั่นย่ั่นห่รือผู้้�ป่วยั่เข�าข่ายั่ โดยั่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได�ด่งน่�
1. ผู้้�ส่มผู้่สท่�อาจเป็นแห่ล่งโรค ได�แก่ ผู้้�ส่มผู้่สก่บผู้้�ป่วยั่ในชื่่วง 14 ว่น ก่อนเริ�มป่วยั่
2. ผู้้�ส่มผู้่สท่�อาจร่บเชื่ื�อจากผู้้�ป่วยั่ ได�แก่ ผู้้�ส่มผู้่สก่บผู้้�ป่วยั่น่บต่่�งแต่่ว่นเริ�มป่วยั่ ในกลุ่มน่�ย่ั่งแบ่งเป็นผู้้�ส่มผู้่สเส่�ยั่งส้ง และผู้้�ส่มผู้่สเส่�ยั่งต่ำ�า  

ผู้้�ส่มผู้่สเส่�ยั่งส้ง  ห่มายั่ถึง ผู้้�ส่มผู้่สท่�ม่โอกาสส้งในการร่บห่รือแพัร่เชื่ื�อก่บผู้้�ป่วยั่ประกอบด�วยั่
• ผู้้�ส่มผู้่สใกล�ชิื่ดห่รือม่การพัูดคุยั่ก่บผู้้�ป่วยั่ในระยั่ะ 1 เมต่ร นานกว่า 5 นาท่ ห่รือถ้กไอ จามรดจากผู้้�ป่วยั่โดยั่ไม่ม่การป้องก่น เชื่่น 

ไม่สวมห่น�ากากอนาม่ยั่ เป็นต่�น
• ผู้้�ท่�อย้ั่่ในบริเวณท่�ปิด ไม่ม่อากาศถ่ายั่เท เชื่่น ในรถปร่บอากาศ ห่�องปร่บอากาศ ร่วมก่บผู้้�ป่วยั่ และอย้ั่่ห่่างจากผู้้�ป่วยั่ไม่เกิน 1 เมต่ร 

นานกว่า 15 นาท่ โดยั่ไม่ม่การป้องก่น
เมื�อสำารวจแล�วพับว่าพัน่กงานเข�าเกณฑ์ผู้้�ส่มผู้่สควรห่ยัุ่ดงาน และอยั่้่บ�านส่งเกต่อาการ 14 ว่น ห่ล่งส่มผู้่สแห่ล่งโรค ห่รือผู้้�ป่วยั่ 
ปฎิบ่ติ่ต่าม คำาแนะนำาการแยั่กส่งเกต่อาการท่�บ�าน (Home Quarantine )
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กรณ่ท่�ได�ร่บแจ�งว่า พัน่กงานท่�ต่ิดเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 2019
ในกรณ่ท่�สถานประกอบการพับห่รือได�ร่บแจ�งจากพัน่กงานในสถานประกอบการป่วยั่เป็นโรคโควิด-19 ให่�ปฎิบ่ติ่ต่าม ประกาศกระทรวง
สาธุารณะสุข เรื�อง ห่ล่กเกณฑ์และวิธุ่การแจ�งในกรณ่ท่�ม่โรคติ่ดต่่ออ่นต่รายั่โรคติ่ดต่่อท่�ต่�องเฝ้าระว่ง ห่รือโรคระบาดเกิดขึ�น พั.ศ. 2560 
โดยั่ห่ล่กปฎิบ่ติ่ ด่งน่�
• การแจ�งต่่อเจ�าพัน่กงานควบคุมโรคติ่ดต่่อ ส่งก่ดกรมควบคุมโรคห่รือเจ�าพัน่กงานควบคุมโรคติ่ดต่่อ ส่งก่ดห่น่วยั่งานอื�นๆ ท่�งส่วนกลาง

และส่วนภ้มิภาค ภายั่ใน 3 ชื่่�วโมง น่บแต่่พับผู้้�ท่�เป็นห่รือผู้้�ท่�ม่เห่ตุ่ผู้ลอ่นควรสงส่ยั่ว่าต่ิดเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 2019
• การแจ�งข�อม้ล สถานประกอบการควรม่การแต่่งต่่�งผู้้�ท่�ได�ร่บมอบห่มายั่ในการแจ�งให่�ชื่่ดเจน ว่าเป็นห่น�าท่�ของใคร ห่น่วยั่งานใด เพั่�อให่�เกิด

ความชื่่ดเจนในการปฎิบ่ต่งิานซ่ึ�งอาจจะมอบห่มายั่ให่�เจ�าห่น�าท่�พัยั่าบาลสถานประกอบการ ห่รือเจ�าห่น�าท่�ฝ่ายั่บุคคล แล�วแต่ส่ถานประกอบ
การพัิจารณาความเห่มาะสม โดยั่แจ�งต่ามวิธุ่การด่งต่่อไปน่�
1. แจ�งโดยั่ต่รงต่่อเจ�าพัน่กงานควบคุมโรคต่ิดต่่อ
2. แจ�งทางโทรศ่พัท์ เชื่่น สายั่ด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3. แจ�งทางโทรสาร
4. แจ�งทางไปรษัณ่ยั่์อิเล็กทรอนิกส์
5. วิธุ่การอื�นใดท่�อธุิบด่กรมควบคุมโรคกำาห่นดเพัิ�มเต่ิม
ห่ล่กเกณฑ์การแจ�งนอกเห่นือจากท่�ระบุไว�ข�างต่�น ให่�ปฎิบ่ต่ิต่าม ประกาศกระทรวงสาธุารณะสุข เรื�อง ห่ล่กเกณฑ์และวิธุ่การแจ�งในกรณ่
ท่�ม่โรคติ่ดต่่ออ่นต่รายั่ โรคต่ิดต่่อท่�ต่�องเฝ้าระว่ง ห่รือโรคระบาดเกิดขึ�น พั.ศ. 2560  สำาห่ร่บรายั่ละเอ่ยั่ดท่�ต่�องแจ�ง ได�แก่
1. ให่�แจ�งชืื่�อ ท่�อยั่้่ และสถานท่�ทำางานของต่น
2. ความส่มพั่นธุ์ก่บผู้้�ท่�เป็นห่รือม่เห่ตุ่อ่นสมควรสงส่ยั่ว่าเป็นไวร่สโคโรน่า 2019
3. ชื่ื�อ อายัุ่ เพัศ ส่ญชื่าต่ิ ท่�อยั่้่ปัจจุบ่น และอาการสำาค่ญของผู้้�ท่�เป็นห่รือม่เห่ตุ่อ่นควรสงส่ยั่ว่าต่ิดเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 2019

• เมื�อพับผู้้�ป่วยั่เข�าข่ายั่ ( Probable ) ห่รือผู้้�ป่วยั่ยืั่นย่ั่น ( Confirmed) ต่ิดเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 2019 จะต่�องม่การติ่ดต่ามผู้้�ส่มผู้่สไกล�ชิื่ดเพั่�อ
ประเมินอาการและต่รวจจ่บผู้้�ป่วยั่รายั่ให่ม่ให่� ได�อยั่่างรวดเร็ว การต่ิดต่ามผู้้�ส่มผู้่สสามารถดำาเนินการโดยั่เจ�าห่น�าท่�พัยั่าบาลของสถาน
ประกอบการ ห่รือบุคคลท่�ม่ความร้�

นโยั่บายั่การพั่ฒนาบุคลากร
บริษั่ทให่�ความสำาค่ญก่บการพั่ฒนาบุคลากรเพั่�อเพัิ�มความสามารถและประสิทธุิภาพัในการทำางาน โดยั่กำาห่นดแผู้นการพั่ฒนาบุคลากรอยั่่าง
ชื่่ดเจนและสมำ�าเสมอ เพั่�อเป็นแผู้นงานประจำาปีสำาห่ร่บการอบรมเพั่�อเพัิ�มท่กษัะในการทำางาน ท่�งการอบรมภายั่ในบริษั่ทและส่งเข�าร่บการอบรม
ในห่ล่กส้ต่รของห่น่วยั่งานราชื่การและเอกชื่นท่�เก่�ยั่วข�องก่บการทำางาน นอกจากน่� บริษั่ทย่ั่งได�จ่ดให่�ม่สว่สดิการให่�ก่บบุคลากร เพั่�อสร�างขว่ญ
และกำาล่งใจในการทำางาน โดยั่ม่การทบทวนเพั่�อปร่บปรุงสิทธุิประโยั่ชื่น์ต่่าง ๆ ให่�เห่มาะสมอยั่่างต่่อเนื�อง
ท่�งน่� บริษั่ทม่เป้าห่มายั่การพ่ัฒนาบุคลากรท่�เป็นพั่�นฐานสำาค่ญคือ 
1. บริษั่ทส่งเสริมให่�กรรมการ และผู้้�บริห่ารของบริษ่ัท เข�าร่บการอบรม ส่มมนา ในห่ล่กส้ต่รท่�เก่�ยั่วข�องและเห่มาะสม เพั่�อให่�เกิดการพั่ฒนา

ความร้� ความเข�าใจในบทบาทห่น�าท่�และความร่บผู้ิดชื่อบในฐานะกรรมการบริษั่ท และผู้้�บริห่ารอยั่่างต่่อเนื�อง
2. การให่�พัน่กงานเป็นผู้้�ม่ส่วนร่วมในการกำาห่นดแนวทางการทำางานในฝ่ายั่งานของต่นเองนำาเสนอความคิดเห่็นมุมมองในการทำางาน 

เพั่�อพั่ฒนาการทำางานจากร้ปแบบเดิม ๆ ให่�ม่ประสิทธุิภาพัและประสิทธุิผู้ลเพัิ�มมากขึ�น
3. สร�างบรรยั่ากาศในการทำางานให่�ทุกคนม่ส่วนร่วมในความสำาเร็จขององค์กร และจะพัิจารณาการให่�ผู้ลต่อบแทนแก่บุคลากรท่�งจากผู้ล

สำาเร็จขององค์กรโดยั่รวม และความมุ่งม่�น ทุ่มเทในการทำางานโดยั่เฉพัาะท่�ต่่วบุคคล 
4. ส่งเสริมให่�พัน่กงานสร�างความร้�จากการปฏิิบ่ต่ิงาน การจ่ดทำาค้่มือการปฏิิบ่ต่ิงานท่�ม่การปร่บปรุงให่�สอดคล�องก่บการทำางานจริงท่�

เปล่�ยั่นแปลงไปต่ลอดเวลา 
5. ส่งเสริมให่�ม่การเดินทางเพั่�อเข�าร่วมงานแสดงสินค�าท่�งในประเทศและต่่างประเทศ เพั่�อให่�ท่นต่่อสถานการณ์ด�านการผู้ลิต่ ด�านการพั่ฒนา

สินค�า การต่ลาด รวมถึงเรียั่นร้�ต่่อพัฤต่ิกรรมของผู้้�บริโภคท่�ม่การเปล่�ยั่นแปลงอย้ั่่ต่ลอดเวลา ท่�งน่�เพั่�อจะได�นำามาปร่บใชื่�ในกระบวนการ
ทำางานของบริษั่ทให่�ม่ความท่นสม่ยั่และสามารถปร่บต่่วได�ท่นต่่อทุก ๆ  สถานการณ์ ในภาวะอุต่สาห่กรรมเฟอร์นิเจอร์ท่�ม่การเปล่�ยั่นแปลง

6. ส่งเสริมให่�เกิดการพ่ัฒนาเพั่�อสร�างม้ลค่าเพัิ�ม (Value Added) ให่�เกิดขึ�นในผู้ลิต่ภ่ณฑ์ท่�ทางบริษั่ทเป็นผู้้�ผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่ เพั่�อสร�างการ
เต่ิบโต่ท่�ยั่่�งยืั่น และสร�างการร่บร้�และความเป็นท่�ต่�องการของผู้้�บริโภคให่�เกิดขึ�นอยั่่างต่่อเนื�อง

7. ส่งเสริมการพั่ฒนาและกระตุ่�นเพั่�อให่�บุคลากรภายั่ในองค์กรม่ท่ศนคต่ิต่่อการทำางาน ท่�จะต่�องสร�างการพั่ฒนาและความเจริญก�าวห่น�า
ในการทำางานให่�เกิดขึ�นอยั่่างต่่อเนื�อง อาทิ ในกระบวนการผู้ลิต่จะต่�องด่ขึ�นอยั่่างต่่อเนื�อง การต่ลาดจะต่�องสร�างรายั่ได�จากการขายั่สินค�า
ให่�เติ่บโต่ขึ�นอยั่่างต่่อเนื�อง ฝ่ายั่งานท่�ควบคุมค่าใชื่�จ่ายั่ของบริษั่ทจะต่�องม่การบริห่ารจ่ดการให่�ส่ดส่วนต่�นทุนและค่าใชื่�จ่ายั่ลดลงอยั่่าง
ต่่อเนื�องในขณะท่�จะต่�องบริห่ารจ่ดการให่�เกิดประสิทธุิภาพัส้งสุด
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

แนวทางการปฏิิบ่ติ่ 
1. ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลม่ห่น�าท่�ร่บผิู้ดชื่อบในการประเมินความต่�องการ ความจำาเป็นในการพ่ัฒนาบุคลากรของบริษั่ท และกำาห่นดขึ�นเป็น

แผู้นพั่ฒนาประจำาปี พัร�อมท่�งจ่ดทำางบประมาณค่าใชื่�จ่ายั่ให่�เสร็จสิ�น โดยั่แผู้นพั่ฒนาบุคลากรจะต่�องสอดคล�องก่บความต่�องการ ความ
จำาเป็นท่�แท�จริงต่ามแผู้นการพั่ฒนาของบริษ่ัทและจะต่�องได�ร่บการอนุม่ติ่จากผู้้�บ่งค่บบ่ญชื่า โดยั่ในแต่่ละแผู้นกจะต่�องส่งแผู้นการพั่ฒนา
ประจำาปีให่�ก่บฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลล่วงห่น�าเสมอ

2. ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลจะต่�องคอยั่ติ่ดต่ามแผู้นการฝึกอบรม ห่ากม่ความจำาเป็นต่�องเปล่�ยั่นแปลงห่รือปร่บเปล่�ยั่นแผู้นการพ่ัฒนา โดยั่จะ
ต่�องแจ�งฝ่ายั่ท่�เก่�ยั่วข�องเพั่�อทราบ

3. ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลจะต่�องควบคุมงบประมาณในการพั่ฒนาให่�อย้ั่่ในแผู้นงบประมาณท่�ได�กำาห่นดไว�
4. ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลจะดำาเนินงานในฐานะท่�เป็นผู้้�ด้แลร่บผิู้ดชื่อบการฝึกอบรม โดยั่ทุกฝ่ายั่ท่�จะจ่ดฝึกอบรมจะต่�องให่�ความร่วมมือและ

ประสานงานก่บฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลในเรื�องของ วิทยั่ากร ว่น เวลา สถานท่� สื�อการเรียั่นการสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่่าง ๆ ท่�จะต่�องใชื่� 
เป็นต่�น

5. ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลเป็นผู้้�ร่บผิู้ดชื่อบในการประเมินและต่ิดต่ามผู้ลของห่ล่กส้ต่รต่่าง ๆ ท่�ได�จ่ดไปแล�ว

นอกจากน่�คณะกรรมการได�กำาห่นดให่�ม่แผู้นสืบทอดต่ำาแห่น่ง (Succession Plan) เพั่�อเป็นการเต่รียั่มสืบทอดต่ำาแห่น่งกรรมการผู้้�จ่ดการและ
ผู้้�บริห่ารระด่บส้ง โดยั่คณะกรรมการสรรห่า ได�พัิจารณาและวางนโยั่บายั่เก่�ยั่วก่บแผู้นการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพั่�อเต่รียั่มความ
พัร�อมในกรณ่ท่�ผู้้�บริห่ารไม่สามารถปฏิิบ่ติ่งานได� เพั่�อให่�การดำาเนินงานของบริษ่ัทย่ั่งคงต่่อเนื�อง และเป็นไปอยั่่างม่ประสิทธุิภาพั โดยั่ได�วางแผู้น
การสืบทอดต่ำาแห่น่งงานในห่น�าท่�ต่่างๆ โดยั่บุคลากรท่�ม่ความร้� ความสามารถ และประสบการณ์ เพั่�อให่�สามารถปฏิิบ่ติ่งานแทนต่ำาแห่น่งท่�ว่าง
ลงได�อยั่่างต่่อเนื�อง ห่รือเพั่�อการก�าวส้่ต่ำาแห่น่งท่�ส้งขึ�น โดยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ด ด่งน่�
1. จ่ดให่�ผู้้�บริห่ารระด่บรองลงไปม่โอกาสได�ทำางานร่วมก่บผู้้�บริห่ารระด่บส้งในสายั่งานท่�ต่่วเองม่บทบาทร่บผู้ิดชื่อบ การได�เข�าร่วมร่บฟัง

การประชืุ่มในระด่บท่�เป็นการมอบห่มายั่นโยั่บายั่จากผู้้�บริห่ารระด่บส้ง 
2. จ่ดเต่รียั่มให่�ม่บุคลากรท่�ม่ความสามารถเฉพัาะทางให่�ม่ความสามารถบริห่ารงานด�านอื�น ๆ เพัิ�มมากขึ�นกว่าเดิมเพั่�อเต่รียั่มรองร่บ 

ในระด่บต่ำาแห่น่งงานท่�ส้งขึ�น
3. กำาห่นดให่�ผู้้�บริห่ารระด่บรองท่�ม่ศ่กยั่ภาพัเป็นผู้้�สืบทอดต่ำาแห่น่งงาน
4. เปิดโอกาสให่�ผู้้�บริห่ารระด่บรองม่โอกาสได�เข�าร่บการอบรมแนวคิดเก่�ยั่วก่บการเป็นผู้้�นำาองค์กร การสร�างจิต่สำานึกในระด่บความร่บ 

ผู้ิดชื่อบ และความซ่ื�อส่ต่ยั่์ต่่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริห่ารงานบุคลากรในสายั่งานท่�ต่่วเองเป็นผู้้�ร่บผู้ิดชื่อบ
5. พั่ฒนาให่�ผู้้�บริห่ารงานระด่บรองม่โอกาสได�นำาเสนอแผู้นงานและผู้ลการปฏิิบ่ติ่งานต่่อผู้้�บริห่ารระด่บส้ง สำาห่ร่บระด่บพัน่กงาน บริษ่ัทม่น

โยั่บายั่ในการร่กษัาผู้้�ม่ศ่กยั่ภาพัส้งในองค์กร โดยั่การมอบห่มายั่นโยั่บายั่จากบริษั่ทในการพัิจารณาค่ดเลือกผู้้�ท่�ม่คุณสมบ่ติ่เห่มาะสมใน
การร่บชื่่วงสืบทอดต่ำาแห่น่ง โดยั่จะแจ�งก่บบุคคลด่งกล่าวให่�ร่บทราบ รวมถึงการเต่รียั่มแผู้นงานการเพัิ�มขอบเขต่ความร่บผู้ิดชื่อบ อำานาจ
ในการต่่ดสินใจ และการส่งเข�าร่วมฝึกอบรมในห่ล่กส้ต่รต่่างๆ ท่�สอดคล�อง และเห่มาะสมก่บการพ่ัฒนาศ่กยั่ภาพัให่�ก่บบุคคลด่งกล่าว 
และต่ำาแห่น่งงานท่�จะก�าวขึ�นไปในอนาคต่ ท่�งน่� เพั่�อเป็นการสร�างความม่�นใจให่�ก่บบริษั่ทว่าจะม่ความพัร�อมในการเต่รียั่มบุคลากรเพั่�อ
ทดแทนได�ท่นท่เมื�อม่ต่ำาแห่น่งว่างลงและป้องก่นความเส่�ยั่งในการดำาเนินงานเพั่�อให่�เป็นไปอยั่่างราบรื�นรองร่บการขยั่ายั่ธุุรกิจได�ต่่อเนื�อง
ในอนาคต่

6. จ่ดให่�ผู้้�บริห่ารระด่บรองลงไปม่โอกาสได�ทำางานร่วมก่บผู้้�บริห่ารระด่บส้งในสายั่งานท่�ต่่วเองม่บทบาทร่บผู้ิดชื่อบ การได�เข�าร่วมร่บฟัง
การประชืุ่มในระด่บท่�เป็นการมอบห่มายั่นโยั่บายั่จากผู้้�บริห่ารระด่บส้ง 

7. จ่ดเต่รียั่มให่�ม่บุคลากรท่�ม่ความสามารถเฉพัาะทางให่�ม่ความสามารถบริห่ารงานด�านอื�นๆ เพัิ�มมากขึ�นกว่าเดิมเพั่�อเต่รียั่มรองร่บใน
ระด่บต่ำาแห่น่งงานท่�ส้งขึ�น

8. กำาห่นดให่�ผู้้�บริห่ารระด่บรองท่�ม่ศ่กยั่ภาพัเป็นผู้้�สืบทอดต่ำาแห่น่งงาน
9. เปิดโอกาสให่�ผู้้�บริห่ารระดบ่รองมโ่อกาสได�เข�ารบ่การอบรมแนวคิดเก่�ยั่วก่บการเป็นผู้้�นำาองค์กร การสร�างจิต่สำานกึในระดบ่ความรบ่ผิู้ดชื่อบ 

และความซื่�อส่ต่ยั่์ต่่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริห่ารงานบุคลากรในสายั่งานท่�ต่่วเองเป็นผู้้�ร่บผู้ิดชื่อบ
10. พั่ฒนาให่�ผู้้�บริห่ารงานระด่บรองม่โอกาสได�นำาเสนอแผู้นงานและผู้ลการปฏิิบ่ติ่งานต่่อผู้้�บริห่ารระด่บส้ง สำาห่ร่บระด่บพัน่กงาน บริษ่ัทม่น

โยั่บายั่ในการร่กษัาผู้้�ม่ศ่กยั่ภาพัส้งในองค์กร โดยั่การมอบห่มายั่นโยั่บายั่จากบริษั่ทในการพัิจารณาค่ดเลือกผู้้�ท่�ม่คุณสมบ่ติ่เห่มาะสมใน
การร่บชื่่วงสืบทอดต่ำาแห่น่ง โดยั่จะแจ�งก่บบุคคลด่งกล่าวให่�ร่บทราบ รวมถึงการเต่รียั่มแผู้นงานการเพัิ�มขอบเขต่ความร่บผู้ิดชื่อบ อำานาจ
ในการต่่ดสินใจ และการส่งเข�าร่วมฝึกอบรมในห่ล่กส้ต่รต่่าง ๆ ท่�สอดคล�อง และเห่มาะสมก่บการพั่ฒนาศ่กยั่ภาพัให่�ก่บบุคคลด่งกล่าว 
และต่ำาแห่น่งงานท่�จะก�าวขึ�นไปในอนาคต่ ท่�งน่� เพั่�อเป็นการสร�างความม่�นใจให่�ก่บบริษั่ทว่าจะม่ความพัร�อมในการเต่รียั่มบุคลากรเพั่�อ
ทดแทนได�ท่นท่เมื�อม่ต่ำาแห่น่งว่างลงและป้องก่นความเส่�ยั่งในการดำาเนินงานเพั่�อให่�เป็นไปอยั่่างราบรื�นรองร่บการขยั่ายั่ธุุรกิจได�ต่่อเนื�อง
ในอนาคต่
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การพ่ัฒนาท่กษัะและความร้�ความสามารถในการทำางาน (Work Skill)
บริษั่ทวางแนวทางในการพ่ัฒนาท่กษัะฝีมือให่�ก่บพัน่กงาน รวมถึงกำาห่นดชื่่�วโมงการฝึกอบรม ด่งน่�

แนวทาง วิธีีการ รวมจำานวนชั่ั�วโมง (ต่่อปี)

การพั่ฒนาในการทำางาน 
(On-the-Job Training)

กำาห่นดมาต่รฐานการฝึกอบรมท่�จำาเป็นของแต่่ละ
ต่ำาแห่น่งงาน และจ่ดให่�ห่่วห่น�าแต่่ละห่น่วยั่งานสอนงาน
ให่�ก่บพัน่กงานในขณะปฏิิบ่ต่ิงานจริง เพั่�อให่�ร่บร้� เข�าใจ
วิธุ่การทำางานท่�ถ้กต่�อง

1. ห่น่วยั่งานฝ่ายั่ผู้ลิต่ภายั่ในโรงงาน
 (ไม่ต่ำ�ากว่า 50 ชื่่�วโมง)
2. ห่น่วยั่งานด�านการต่ลาด
 (ไม่ต่ำ�ากว่า 10 ชื่่�วโมง)
3. ห่น่วยั่งานบ่ญชื่่ – การเงิน
 (ไม่ต่ำ�ากว่า 30 ชื่่�วโมง)
4. ห่น่วยั่งานทร่พัยั่ากรบุคคล
 (ไม่ต่ำ�ากว่า 20 ชื่่�วโมง)
5. ห่น่วยั่งานด�านเลขานุการบริษั่ทและ 

น่กลงทุนส่มพั่นธุ์
 (ไม่ต่ำ�ากว่า 30 ชื่่�วโมง)

การอบรมภายั่ในบริษั่ท 
(In-house Training)

กำาห่นดห่ล่กส้ต่รความสามารถ โดยั่แบ่งเป็น
- ห่ล่กส้ต่รพั่�นฐานสำาห่ร่บพัน่กงาน
- ห่ล่กส้ต่รต่ามความสามารถเฉพัาะต่ำาแห่น่ง
- ห่ล่กส้ต่รต่ามความสามารถในการบริห่ารจ่ดการ
- ห่ล่กส้ต่รอื�นๆ

การอบรมภายั่นอก 
(Public Training)

การส่งพัน่กงานไปอบรมในห่ล่กส้ต่รท่�จ่ดโดยั่สถาบ่น
ภายั่นอก

ผลการิดำำาเนินงานดำ้านการิฝีึกอบริมูปี 2563

หลักสูต่ร จำานวนชั่ั�วโมงที�เข้ารับการอบรบ

การจ่ดอบรมภายั่ในของบริษั่ท (In-house Training) 63

การจ่ดอบรมภายั่นอกของบริษั่ท (Public Training) 31

เป้าหมูาย่ดำ้านการิฝีึกอบริมู และพ่ัฒนาพัน่กงาน
ว่ต่ถุประสงค์ : บริษั่ทพัิจารณาว่าพัน่กงานเป็นทร่พัยั่ากรท่�ม่ค่า และเป็นสิ�งสำาค่ญในการสร�างความก�าวห่น�าให่�แก่องค์กร ด่งน่�น 

บริษั่ทจึงมุ่งม่�นท่�จะพั่ฒนาเพัิ�มขีดความสามารถให่�แก่พัน่กงานทุกคนให่�เติ่บโต่ไปพัร�อมก่บองค์กร
ประโยั่ชื่น์ต่่อพันก่งาน : ได�ร่บความร้� ความสามารถ ท่กษัะต่่าง ๆ  เพัิ�มขึ�น ม่ประสิทธุิภาพัในการทำางานด่ขึ�น และม่โอกาสในการก�าวห่น�าในต่ำาแห่น่ง 

อาชื่่พัของต่นได�เป็นอยั่่างด่ ซ่ึ�งเป็นผู้ลต่อบแทนในระยั่ะยั่าวท่�ได�ร่บจากบริษั่ท
ประโยั่ชื่น์ต่่อบริษ่ัท : บริษั่ทม่ศ่กยั่ภาพัในการแข่งข่นทางธุุรกิจท่�ด่ขึ�น และสร�างความผู้้กพ่ันต่่อองค์กรสำาห่ร่บพัน่กงาน
หมายั่เหตุุ: ภายั่ใตุ้สถานการณ์์การป้้องก่นการแพร่ระบาดของเชื้ื�อไวร่สโคโรน่า 2019 ส่งผลให้กิจกรรมการจ่ดอบรมตุ่าง ๆ ลดลงในชื้่วงป้ีที่่�ผ่านมา ที่่�งน่� บริษั่ที่ได้ม่การกำาหนดแผนในการจ่ดหากิจกรรมอบรมเพ่�อพ่ฒนา
ศั่กยั่ภาพพน่กงานให้เกิดข้�นอยั่่างตุ่อเนื�องผ่านชื้่องที่างการอบรมส่มมนาออนไลน์มากข้�น

ด�านการพั่ฒนาและการด้แลพัน่กงาน
บริษั่ทได�สน่บสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) เพั่�อสร�างสมดุลยั่ภาพัระห่ว่างชื่่วิต่ส่วนต่่วและการทำางานให่�แก่บุคลากรในองค์กร 
โดยั่ม่เป้าห่มายั่การสร�างความสุขท่�ย่ั่�งยืั่น และพัร�อมแบ่งปันความสุขส้่ส่งคมภายั่นอก โดยั่กลไกของ Happy Work Place ประกอบด�วยั่ 
กล่องแห่่งความสุข 8 ประการ ด่งน่�
1. Happy Body บริษั่ทรณรงค์ ให่�พัน่กงานใส่ใจสุขภาพั ส่งเสริมการออกกำาล่งกายั่ และร่บประทานอาห่ารท่�ม่ประโยั่ชื่น์ เพั่�อให่�พัน่กงาน 

ม่สุขภาพัแข็งแรง จิต่ใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผู้ลให่�พัน่กงานปฏิิบ่ต่ิงานได�อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั 
2. Happy Brain บริษ่ัทส่งเสริมให่�พัน่กงานม่ความใฝ่ร้� และพั่ฒนาต่นเองต่ลอดเวลาจากแห่ล่งการเรียั่นร้� และโอกาสต่่างๆ เพั่�อนำาไปส้่การ

พั่ฒนาฝีมือ ส่งผู้ลให่�ม่ความก�าวห่น�าในห่น�าท่�การงาน และบริษั่ท ย่ั่งจ่ดห่ล่กส้ต่รการอบรมให่�ก่บพัน่กงานอยั่่างสมำ�าเสมอ
3. Happy Family บริษ่ัทเล็งเห่็นความสำาค่ญของสถาบ่นครอบคร่ว เมื�อพัน่กงานม่ชื่่วิต่ครอบคร่วท่�อบอุ่น และม่�นคง จะเป็นการส่งเสริม

การสร�างความร่กความผู้้กพ่ันในครอบคร่วและส่มพั่นธุภาพัท่�ด่ระห่ว่างครอบคร่วของพัน่กงานก่บองค์กร 
4. Happy Heart  บริษั่ทรณรงค์การม่นำ�าใจเอื�อเฟ้�อเผู้ื�อแผู้่ต่่อก่น เป็นการส่งเสริมความม่นำ�าใจไมต่รี เอื�ออาทรต่่อก่นในท่�ทำางาน เพั่�อให่�

พัน่กงานเกิดความร่กใคร่ปรองดองสาม่คค่ก่น เชื่่น การแบ่งปันสิ�งของ ปล้กฝังให่�เกิดเป็นส่งคมแห่่งการให่�
5. Happy Money บริษั่ทสน่บสนุนให่�พัน่กงานร้�จ่กการเก็บออม การบริห่ารจ่ดการเงิน ให่�ม่เงินเก็บ ร้�จ่กใชื่� ไม่เป็นห่น่�สิน เป็นการส่งเสริม

ให่�พัน่กงานใชื่�จ่ายั่อยั่่างประห่ย่ั่ด ม่เงินเก็บออมไว�ใชื่� ในยั่ามจำาเป็น 
6. Happy Relax บริษั่ทส่งเสริมให่�พัน่กงานร้�จ่กผู้่อนคลายั่ต่่อสิ�งต่่าง ๆ  เป็นการสร�างความสนุกสนาน ผู้่อนคลายั่ความเมื�อยั่ล�า 

ความเครียั่ดจากการทำางาน ชื่่วยั่ให่�พัน่กงานม่ขว่ญและกำาล่งใจท่�ด่ และทำาให่�พัน่กงานม่โอกาสสร�างส่มพ่ันธุภาพัท่�ด่ต่่อก่น เชื่่น การรวม
กลุ่มร่บประทานอาห่ารร่วมก่น พัูดคุยั่ ปรึกษัาห่ารือก่นในบรรยั่ากาศท่�ผู้่อนคลายั่ 

7. Happy Society บริษั่ทส่งเสริมการอย้ั่่ร่วมก่นในส่งคมท่�งในบริษั่ท และส่งคมรอบด�าน เป็นการส่งเสริมความร่กสาม่คค่ เอื�อเฟ้�อต่่อ
ชืุ่มชื่นท่�ทำางาน ชืุ่มชื่นท่�พั่กอาศ่ยั่ ชื่่วยั่เห่ลือส่งคมรอบข�าง ซ่ึ�งห่ากส่งคมรอบข�างด่ องค์กรท่�อยั่้่ในส่งคมน่�นยั่่อมม่ความสุขไปด�วยั่
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

8. Happy Soul  บริษ่ัทจ่ดให่�ม่กิจกรรมท่�เก่�ยั่วข�องก่บว่นสำาค่ญทางศาสนา และประเพัณ่สำาค่ญต่่าง ๆ เพั่�อให่�พัน่กงานได�ม่ส่วนร่วม และม่
ความศร่ทธุาในศาสนา ปล้กฝังเรื�องศ่ลธุรรมในการดำาเนินชื่่วิต่ เป็นการส่งเสริมคุณธุรรมจริยั่ธุรรมให่�ก่บพัน่กงาน เพั่�อให่�พัน่กงานม่
ความสุขสงบทางจิต่ใจ อย้ั่่ร่วมก่นอยั่่างส่นต่ิสุข

จ่ดทำาวารสาร “เพั่�อคนอ่สต่์โคสท์” 
บริษ่ัทได�จ่ดทำาวารสารเพั่�อสื�อสารภายั่ในองค์กร โดยั่ใชื่�ชื่ื�อว่า “วารสารเพั่�อคนอ่สต่์โคสท์” ว่ต่ถุประสงค์คือ บริษั่ทต่�องการท่�จะเพัิ�มชื่่องทางใน
การสื�อสารข�อม้ลข่าวสาร รวมถึงนโยั่บายั่ต่่าง ๆ เพั่�อสร�างความเข�าใจ และเป็นอ่กห่นึ�งชื่่องทางในการแจ�งข่าวสารแก่พัน่กงานของบริษ่ัท 

การพั่ฒนาศ่กยั่ภาพัพัน่กงาน
การพั่ฒนาศ่กยั่ภาพัของพัน่กงาน เพั่�อนำาไปส้่ความก�าวห่น�าในห่น�าท่�การทำางาน รวมถึงการนำาความร้� ความสามารถมาใชื่� ในการปฏิิบ่ติ่
ห่น�าท่� นอกจากจะเป็นส่วนสำาค่ญในการข่บเคลื�อนบริษั่ทให่�เต่ิบโต่อยั่่างม่�นคงแล�ว ท่กษัะต่่าง ๆ เห่ล่าน่�ย่ั่งเป็นสิ�งท่�เป็นความสามารถเฉพัาะ
บุคคล เพั่�อการก�าวเข�าส้่การเป็นบุคคลแห่่งคุณภาพัต่่อไป อยั่่างไรก็ต่ามเนื�องจากในปี 2563 ม่การแพัร่ระบาดเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า-19 เพั่�อป้องก่น
การแพัร่ระบาดของเชื่ื�อไวร่ส บริษั่ทจึงม่ความจำาเป็นต่�องงดจ่ดกิจกรรมต่่าง ๆ ท่�อาจจะส่งผู้ลต่่อสุขภาพัของผู้้�เข�าร่วมกิจกรรม ท่�งน่� ในบาง
กิจกรรมจะเป็นการจ่ดในร้ปแบบออนไลน์ 

การจ่ดอบรมให่�ความร้�พัน่กงาน ด�านการขอร่บใบร่บรอง FSC-CoC (FSC-CoC Forest Management 
System) 
FSC-CoC (FSC-CoC Forest Management System) เริ�มต่�นมาจาก องค์การจ่ดการด�านป่าไม� ( FSC ยั่่อมาจาก Forest Stewardship 
Council) ซ่ึ�งก่อต่่�งขึ�นโดยั่ไม่ห่ว่งผู้ลกำาไร นโยั่บายั่ถ้กกำาห่นดโดยั่สมาชื่ิกจากภาคส่วนสิ�งแวดล�อม ส่งคม และเศรษัฐกิจ เพั่�อให่�การจ่ดการ 
ป่าไม� ของโลกเป็นไปอยั่่างเห่มาะสม และม่ความร่บผู้ิดชื่อบ ด�วยั่ระบบการร่บรองท่�เข�มงวดและม่ความโปร่งใส FSC จึงเป็นมาต่รฐานท่�ได�ร่บการ
ยั่อมร่บจากผู้้�ซ่ื�อในต่ลาดระด่บสากล ผู้ลิต่ภ่ณฑ์ท่�ได�ร่บฉลาก FSC จะต่�องถ้กต่รวจสอบต่ลอดกระบวนการยั่�อนไปถึงแห่ล่งท่�มาของว่ต่ถุดิบ 
เพั่�อให่�ม่�นใจได�ว่ามาจากป่าปล้กเชื่ิงพัาณิชื่ยั่์ท่�ม่การบริห่ารจ่ดการอยั่่างเห่มาะสมและร่บผู้ิดชื่อบต่่อสิ�งแวดล�อม ในส่วนของอุต่สาห่กรรมไม�น่�น 
จำาเป็นต่�องม่การร่บรองระบบ CoC (Chain of Custody) ห่รือระบบต่รวจสอบยั่�อนกล่บซ่ึ�งแห่ล่งท่�มาของไม� โดยั่คำานึงถึงการใชื่� ไม�จากแห่ล่ง
ปล้กไปจนถึงการผู้ลิต่ และผู้้�ขายั่ปลายั่ทาง ด่งน่�น มาต่รฐาน FSC-COC จึงเป็นการร่บประก่นว่าผู้ลิต่ภ่ณฑ์ท่�เห่มาะสมน่�น ต่�องมาจากวิธุ่ท่�
ถ้กต่�อง อาทิ ไม�ท่�นำามาผู้ลติ่เฟอร์นเิจอร์จะต่�องไม่เป็นไม�ท่�มาจากป่า แต่่จะต่�องเป็นไม�ท่�มาจากการปลก้เชื่งิพัาณชิื่ย์ั่ท่�มก่ารบริห่ารจด่การอย่ั่างมค่วาม
รบ่ผู้ดิชื่อบต่่อสิ�งแวดล�อมเท่าน่�น ท่�งน่� ในปัจจุบน่บริษัท่อยั่้ร่ะห่ว่างการเต่รียั่มความพัร�อมเพ่ั�อขอร่บใบร่บรองในมาต่รฐานดง่กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับ “เลา่ส ูก่นัฟัง” ในฉบับนี้เราขอเอาใจสายมเูตล ูเสริม
ความปัง สร้างฮวงจุย้ให้โต๊ะท างาน และเพิ่มออกซิเจนใน
อากาศหากลองนกึดวู่าสถานท่ี ที่เราอยู่มากที่สดุในหนึ่งวัน ก็
คงหนีไม่พน้โต๊ะท างาน ซ่ึงแน่นอนว่าเมื่อเวลาที่เราท างาน 
สายตาของเรามักจะจดจ้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน ๆ บางทีอาจ สง่ผลเสยีตอ่ดวงตา 
 

หรืออาจส่งผลให้เราเกิดความเครียด กดดัน แต่คงจะร ู้สึกผ่อน
คลายไม่นอ้ยหากเมื่อเราละสายตาจากจอคอมพิวเตอร ์หันมาเจอ
ตน้ไมส้ีเขียว ๆ ดังนั้น เราจึงอยากแนะน าตน้ไมท้ี่นอกจากจะเสริม 
ฮวงจุ้ย เพิ่มความเฮง และมีความหมายดี ๆ แลว้ ยังช่วยเติม
บรรยากาศใหส้ดชืน่และผอ่นคลายไดเ้ป็นอย่างด ีมาดกูนัเลยว่ามีตน้
อะไรบา้ง? 

เลา่ส ูก่นัฟัง....  
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โครงการ “สินเชื่ื�อสบายั่ใจ”
ม่ว่ต่ถุประสงค์เพั่�อปลดภาระห่น่�สินให่�ก่บพัน่กงาน โดยั่การลงนามความร่วมมือระห่ว่าง บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) และ 
บริษ่ัท จี แคปปิต่อล จำาก่ด (มห่าชื่น) จ่ดทำาโครงการ สินเชื่ื�อสบายั่ใจ ก้�ง่ายั่ ผู้่อนสบายั่ มอบเงื�อนไขพัิเศษัให่�ก่บพัน่กงานประจำารายั่เดือนท่�ม่อายุั่
งานก่บบริษั่ทไม่น�อยั่กว่า 2 ปี และพัน่กงานประจำารายั่ว่น อายุั่งานก่บบริษั่ทไม่น�อยั่กว่า 3 ปี เป็นต่�นไป เป็นการให่�สินเชื่ื�อท่�จะชื่่วยั่ลดภาระห่น่�
ให่�แก่พัน่กงานท่�เข�าร่วมโครงการฯ ท่�งค่างวดท่�ผู้่อนชื่ำาระ และอ่ต่ราดอกเบ่�ยั่เงินก้�ท่�ลดลง พัร�อมท่�งให่�ความร้�และพ่ัฒนาท่กษัะในการบริห่าร
จ่ดการเงินให่�ก่บพัน่กงาน  โดยั่พัน่กงานท่�เข�าร่วมโครงการฯ ต่�องปฏิิบ่ติ่ต่ามกติ่กาของโครงการฯ และต่�องเปิดเผู้ยั่ข�อม้ลทางการเงินต่ามความ
เป็นจริง ซ่ึ�งโครงการด่งกล่าวได�เริ�มดำาเนินการในปี 2559 และยั่่งคงดำาเนินงานโครงการอยั่่างต่่อเนื�องจนถึงปัจจุบ่น

การจ�างงานคนพัิการ
บริษั่ทได�ม่การว่าจ�างพัน่กงานท่�ม่ความบกพัร่องทางร่างกายั่เข�ามาปฏิิบ่ต่ิงานในส่วนของกระบวนการผู้ลิต่ และจ่ดเต่รียั่มฟิต่ติ่�ง (อุปกรณ์ท่�
ใชื่� ในการประกอบผู้ลิต่ภ่ณฑ์เฟอร์นิเจอร์) เพั่�อให่� ได�ร่บโอกาสและผู้ลต่อบแทนเท่ยั่บเท่าก่บพัน่กงานซ่ึ�งเป็นคนปกต่ิ ต่ามพัระราชื่บ่ญญ่ต่ ิ
ส่งเสริมและพ่ัฒนาคุณภาพัชื่่วิต่คนพัิการ พั.ศ. 2550 ท่�ม่เจต่นาเพั่�อคุ�มครองให่�คนพัิการม่งานทำาห่รือประกอบอาชื่่พั โดยั่มิให่�ม่การเลือก
ปฏิิบ่ติ่อยั่่างไม่เป็นธุรรมเนื�องจากสาเห่ตุ่ทางกายั่และสุขภาพั ซ่ึ�งม่บ่ญญ่ติ่ให่�ห่น่วยั่งานของร่ฐ และนายั่จ�างห่รือเจ�าของสถานประกอบการ ต่�อง
ร่บคนพัิการเข�าทำางานต่ามมาต่รา 33 ซ่ึ�งปัจจุบ่นม่จำานวนพัน่กงานท่�ม่ความบกพัร่องทางร่างกายั่รวม 14 คน ห่รือส่งเงินเข�ากองทุนส่งเสริม
และพ่ัฒนาคุณภาพัชื่่วิต่คนพัิการต่ามมาต่รา 34 ห่รือเลือกดำาเนินการให่�ส่มปทานต่ามมาต่รา 35 ซ่ึ�งในส่วนของมาต่รา 35 นอกจากน่� บริษั่ท
ม่การด้แลพัน่กงานท่�ประสบปัญห่าด�านสุขภาพั โดยั่ปร่บเปล่�ยั่นห่น�าท่�ความร่บผิู้ดชื่อบต่ามศ่กยั่ภาพัและความสามารถในการปฏิิบ่ติ่งาน 
เพั่�อให่�เกิดผู้ลกระทบก่บสุขภาพัของพัน่กงานน�อยั่ท่�สุด

ผู้ลการดำาเนินงานด�านชุื่มชื่น (Community)
ผลกัารดำาเนินงานด้านชุมชน
บริษั่ทให่�ความสำาค่ญต่่อการเข�าไปม่ส่วนร่วมสน่บสนุนกิจกรรมท่�เก่�ยั่วข�องก่บการพั่ฒนาเพั่�อยั่กระด่บคุณภาพัชื่่วิต่ของชืุ่มชื่นในบริเวณพั่�นท่�
ใกล�เค่ยั่งให่�ม่ความเป็นอย้ั่่ท่�ด่ขึ�น โดยั่ท่มงานท่�ด้แลงานด�านน่� จะถ้กกำาห่นดให่�ร่บผู้ิดชื่อบโดยั่ฝ่ายั่ทร่พัยั่ากรบุคคลร่วมก่บท่มงานน่กลงทุน
ส่มพั่นธุ์ เพั่�อสำารวจความต่�องการและความพั่งพัอใจของชืุ่มชื่น โดยั่โครงการพั่ฒนาชืุ่มชื่นในพั่�นท่� ประกอบด�วยั่ 5 ด�าน ด่งน่�
1. การศึกษัา โดยั่บริษั่ทม่การจ่ดงานมอบทุนการศึกษัา และอุปกรณ์การเรียั่นการสอนให่�ก่บน่กเรียั่นท่�เรียั่นด่แต่่ขาดแคลนทุนทร่พัยั่์เป็น

ประจำาทุกปี ให่�ก่บโรงเรียั่นท่�ต่่�งอยั่้่โดยั่รอบพั่�นท่�สำาน่กงานของบริษ่ัท
2. สิ�งแวดล�อม บริษ่ัทได�ให่�ความสำาค่ญต่่อกระบวนการผู้ลิต่ เพั่�อลดผู้ลกระทบท่�จะเกิดขึ�นต่่อสิ�งแวดล�อม เชื่่น การผู้ลิต่ไฟฟ้าจากพัล่งงาน

แสงอาทิต่ยั่์ เพั่�อใชื่�ในกระบวนการผู้ลิต่ ยั่กเลิกการใชื่�กระดาษัเขียั่นแบบโดยั่ใชื่�แท็บเล็ต่แทน การบริห่ารจ่ดการว่สดุท่�เห่ลือจากกระบวนการ
ผู้ลิต่อยั่่างม่ประสิทธุิภาพั เป็นต่�น

3. สุขภาพั บริษ่ัทจ่ดกิจกรรมมอบเครื�องมือแพัทยั่์ ให่�ก่บโรงพัยั่าบาลแกลง จ่งห่ว่ดระยั่อง เป็นประจำาทุกปี ซ่ึ�งเป็นโรงพัยั่าบาลท่�นอกจากชื่าว
บ�านในพั่�นท่�แล�ว ย่ั่งรวมถึงพัน่กงานของบริษ่ัท จากสำาน่กงานให่ญ่ จะเลือกใชื่�บริการโรงพัยั่าบาลแห่่งน่� เนื�องจากต่่�งอยั่้่ใกล�ก่บสำาน่กงาน
ให่ญ่ของบริษ่ัท

4. เศรษัฐกิจและอาชื่่พั บริษ่ัทสร�าง ECF PARK เพั่�อต่�องการสร�างแห่ล่งรายั่ได�ให่�ก่บคนในชืุ่มชื่น เนื�องจาก ECF Park ต่่�งอย้ั่่ติ่ดถนนบ�านบึง-
แกลง ซ่ึ�งเห่มาะสมต่่อการใชื่�เป็นสถานท่�สำาห่ร่บจ่ดจำาห่น่ายั่สินค�าของฝาก สินค�าพั่�นบ�าน ท่�งน่� บริษั่ทได�ให่�ชุื่มชื่นในบริเวณพั่�นท่�ใกล�เค่ยั่ง
ก่บสำาน่กงานให่ญ่ ของบริษ่ัท ในยั่่านอำาเภอแกลง จ่งห่ว่ดระยั่อง สามารถเข�ามาเชื่่าพั่�นท่�เพั่�อนำาสินค�ามาจำาห่น่ายั่ในบริเวณพั่�นท่�ของ 
ECF Park ได� 

กิจกรรม “ส่งต่่อความสุข...ส้่ส่งคม”
บริษั่ทม่ความต่ระห่น่กเป็นอยั่่างยั่ิ�ง ท่�จะสร�างการแบ่งปันให่�เกิดเป็นว่ฒนธุรรมในองค์กร โดยั่มุ่งเน�นส่งเสริมให่�พัน่กงานม่จิต่สาธุารณะ สร�าง
ความสุขให่�เกิดขึ�นจากการเป็นผู้้� ให่� เพั่�อเป็นส่วนห่นึ�งในการสร�างส่งคมปัจจุบ่นให่�น่าอยั่้่มากยิั่�งขึ�น ท่�งน่� จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่่าง ๆ 
เพั่�อส่งมอบความสุขให่�เกิดขึ�นต่่อชุื่มชื่น ส่งคม และความสุขใจส้่พัน่กงานจากการเป็นผู้้� ให่� แต่่เนื�องด�วยั่การแพัร่ระบาดของเชื่ื�อไวร่สโคโรน่า 
2019 ในปี 2563 ท่�ผู้่านมา เพั่�อเป็นการป้องก่นการแพัร่ระบาดของเชื่ื�อไวร่สด่งกล่าว บริษั่ทจึงได�ม่การงดกิจกรรมบางส่วน  โดยั่กิจกรรม 
“ส่งต่่อความสุข...ส้่ส่งคม” ในปี 2563 ม่ด่งน่� 
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

SCN ร่วมก่บ ECF และ META บริจาคเครื�องผู้ลิต่ออกซิ่เจนในนาม GEP แก่ โรงพัยั่าบาลยั่่างกุ�ง 
เยั่เนอร์ร่ล ส้�ภ่ยั่โควิด-19

เมื�อว่นท่� 15 ตุ่ลาคมท่�ผู้่านมา บริษั่ท สแกน อินเต่อร์ จำาก่ด (มห่าชื่น) 
ห่รือ SCN ร่วมก่บ บริษั่ท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น) (ECF) 
และบริษั่ท เมต่ะ คอร์ปอเรชื่่�น จำาก่ด (มห่าชื่น) (META) ส่งต่่วแทน
บริจาคเครื�องผู้ลิต่ออกซิ่เจน ให่�แก่โรงพัยั่าบาล ยั่่างกุ�ง เยั่เนอร์ร่ล ณ 
สาธุารณร่ฐแห่่งสห่ภาพัเม่ยั่นมา ในนามของบริษั่ท กรีน เอิร์ธุ พัาว
เวอร์ (ไทยั่แลนด์) จำาก่ด ห่รือ GEP ซ่ึ�ง ในรอบปี 2563 สาธุารณร่ฐแห่่ง
สห่ภาพัเม่ยั่นมา กำาล่งประสบปัญห่าขาดแคลนเครื�องมือและอุปกรณ์
ท า ง ก า ร แ พั ท ยั่์ ใ น ก า ร ด้ แ ล  ร่ ก ษั า ผู้้� ป่ ว ยั่ ท่� ติ่ ด เ ชื่ื� อ ไ ว ร่ ส
โคโรนา(COVID-19) ท่�ม่ต่่วเลขผู้้�ต่ิดเชื่ื�อและผู้้�เส่ยั่ชื่่วิต่เพัิ�มส้งขึ�น ซ่ึ�ง 
GEP ได�เล็งเห่็นถึงความสำาค่ญในการร่กษัาพัยั่าบาล ชื่่วยั่เห่ลือผู้้�ป่วยั่ 
จึงได�ส่งมอบเครื�องผู้ลิต่ออกซ่ิเจน ซ่ึ�งเป็นอุปกรณ์ทางการแพัทยั่์ท่�ม่
ความสำาค่ญมากสำาห่ร่บผู้้�ป่วยั่ เพั่�อชื่่วยั่เพัิ�มประสิทธุิภาพัให่�เพัียั่งพัอ
ในการรก่ษัาผู้้�ปว่ยั่ติ่ดเชื่ื�อ ในชื่มุชื่นท่�ได�รบ่ผู้ลกระทบ เพั่�อชื่ว่ยั่ลดอต่่รา
การเส่ยั่ชื่่วิต่ของผู้้�ป่วยั่ ในสาธุารณร่ฐแห่่งสห่ภาพัเม่ยั่นมา

กิจกรรม “มอบเฟอร์นิเจอร์ พัร�อมทุนการศึกษัาให่�แก่โรงเรียั่น 
บ�านยั่างงาม ต่.กระแส อ.แกลง จ.ระยั่อง”  

กิจกรรม “มอบอุปกรณ์คอมพัิวเต่อร์ อุปกรณ์สำาน่กงานให่�แก่ 
สมาคมผู้้�พัิการ จ่งห่ว่ดระยั่อง”  

กิจกรรม “มอบเงินทุน เพั่�อสน่บสนุนกิจกรรมในชืุ่มชื่นใกล�เค่ยั่งก่บบริษั่ท”
สำาห่ร่บเงินทุนสน่บสนุนกิจกรรมให่�แก่ชืุ่มชื่นใกล�เค่ยั่งน่�น เพั่�อเป็นการสน่บสนุนกิจกรรมสาธุารณประโยั่ชื่น์ต่่าง ๆ  ของชุื่มชื่น อาทิเชื่่น กิจกรรม
การพั่ฒนาชุื่มชื่น กิจกรรมงานประเพัณ่ท�องถิ�น เป็นต่�น
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กิจกรรม “มอบเก�าอ่�ของบริษั่ท เพั่�อใชื่�งานในสำาน่กงานจ่ดห่างานจ่งห่ว่ดระยั่อง”
บริษั่ทได�มอบเก�าอ่� ให่�แก่สำาน่กงานจ่ดห่างานจ่งห่ว่ดระยั่อง เพั่�อใชื่�สำาห่ร่บให่�บริการประชื่าชื่นท่�มาต่ิดต่่อสำาน่กงาน

สร�างแห่ล่งรายั่ได�ให่�ก่บคนในชืุ่มชื่น
บริษั่ทได�จ่ดสร�าง ECF Park ขึ�น โดยั่ห่นึ�งในว่ต่ถุประสงค์ห่ล่กในการสร�าง
น่�น  เพั่�อต่�องการสร�างแห่ล่งรายั่ได� ให่� ก่บคนในชืุ่มชื่น ECF Park 
ต่่�งอยั่้่ต่ิดถนนบ�านบึง-แกลง อำาเภอแกลง จ่งห่ว่ดระยั่อง ซ่ึ�งเห่มาะสมต่่อการ
ใชื่�เป็นสถานท่�สำาห่ร่บจ่ดจำาห่น่ายั่สินค�าของฝาก สินค�าพั่�นบ�าน บริษั่ทได�ให่�
คนในพั่�นท่�ชุื่มชื่นมาเชื่่าพั่�นท่�เพั่�อนำาสินค�ามาจำาห่น่ายั่ใน ECF Park ได� 
นอกจากน่�ย่ั่งถือเป็นจุดห่นึ�งท่�ให่�บริการจุดพั่กรถ ซ่ึ�งม่พั่�นท่�ให่�บริการและ
จำาห่น่ายั่สินค�า อาทิ ร�านกาแฟ ร�านสะดวกซ่ื�อ ร�านอาห่าร ห่�องนำ�าสะอาด 
จุดให่�บริการสถาน่อ่ดประจุไฟฟ้าแก่รถท่�ใชื่� ไฟฟ้า เป็นต่�น



รายั่งานความยั่่�งยั่ืน 2563 61

การดี�าเนินงาน
ด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ผลการิดำำาเนินงานดำ้านสัิ�งแวดำล้อมู 
Quality Environment  

มูาตริการิวิธีการิปฏิบ่ติภาย่ในองค์กริทั่ี�แสัดำงถึงความูริ่บผิดำชุอบต่อสัิ�งแวดำล้อมู
บริษ่ัทให่�ความสำาค่ญต่่อผู้ลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมท่�เกิดขึ�นจากกระบวนการทางธุุรกิจของบริษ่ัท ไม่ว่าจะโดยั่ทางต่รง ห่รือทางอ�อม ม่การ
ควบคุมด้แลต่่�งแต่่กระบวนการผู้ลิต่สินค�าและบริการท่�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล�อมในทุกข่�นต่อน อ่กท่�งย่ั่งปล้กฝังให่�พัน่กงานม่จติ่สำานึกในการ 
ด้แลร่กษัา สิ�งแวดล�อม ไม่ว่าจะเป็นการค่ดแยั่กขยั่ะ การร่กษัาความสะอาดท่�งภายั่ในบริเวณอาคาร โรงงาน และบริเวณโดยั่รอบ

ต์ัวอีย่างกัารแบ่งเขต์พื่่�นที�ความรับผิดชอีบในกัารดูแลความสะอีาด

นโย่บาย่การิใชุ้ทั่ริ่พัย่ากริอย่่างมีูปริะสัิทั่ธิภาพั
เพั่�อให่�ม่�นใจว่าบริษั่ท ม่แนวทางปฏิิบ่ต่ิ และระบบการจ่ดการด�านสิ�งแวดล�อมและความปลอดภ่ยั่ท่�เชื่ื�อถือได� บริษั่ทได�ดำาเนินการร่บรองต่าม
มาต่รฐานระบบบริห่ารงานคุณภาพั ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality Management System) นอกจากน่� บริษัท่ย่ั่งดำาเนนิการ 
ต่รวจสอบข�อม้ลผู้ลการดำาเนินงานทางด�านสิ�งแวดล�อมและความปลอดภ่ยั่เป็นประจำาทุกปี และม่นโยั่บายั่ท่�เป็นห่ล่กการสำาค่ญเพ่ั�อให่�เกิดการ
ใชื่�ทร่พัยั่ากรอยั่่างม่ประสิทธุิภาพั ด่งน่�
1. สน่บสนุนแนวทางการระแวดระว่งในการดำาเนินงานท่�อาจส่งผู้ลกระทบต่่อสิ�งแวดล�อม
2. ส่งเสริมให่�เกิดกิจกรรมเพั่�อยั่กระด่บความร่บผิู้ดชื่อบต่่อสิ�งแวดล�อม
3. ส่งเสริมการพ่ัฒนาและการเผู้ยั่แพัร่เทคโนโลยั่่ท่�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล�อม

ในกระบวนการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ บรษ่ิัทให่�ความสำาค่ญต่่อการสร�างมลภาวะท่�อาจจะเกิดขึ�นในระห่ว่างกระบวนการผู้ลิต่ อาทิ ละอองส่ ฝุ่น  
ซ่ึ�งปัจจุบ่นใชื่�การออกแบบให่�พั่นส่ในห่�องปิด รวมถึงการนำาเทคโนโลย่ั่ในการพั่นส่ท่�ม่ประสิทธิุภาพั ชื่่วยั่ลดมลภาวะเข�ามาใชื่�ในกระบวนการผู้ลิต่ 
และสำาห่ร่บว่ต่ถุดิบท่�ใชื่� ในการผู้ลิต่ ประเภทกาว ซ่ึ�งเป็นว่ต่ถุดิบท่�ใชื่� ในการปิดผู้ิวกระดาษัปิดผู้ิวบนไม�ปาร์ต่ิเคิลบอร์ด บริษ่ัทใชื่�กาวประเภท 
ท่�สามารถละลายั่ได�ด�วยั่นำ�า (Water Base) เพั่�อให่� ไม่ส่งผู้ลกระทบต่่อสิ�งแวดล�อม
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

การิใชุ้ทั่ริ่พัย่ากริอย่่างมูีปริะสัิทั่ธิภาพั
บริษั่ทม่การใชื่�พัล่งงานในส่วนของกระบวนการผู้ลิต่ การให่�บริการ และสำาน่กงาน ประกอบไปด�วยั่ 3 ส่วน คือ
1. พัล่งงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคสำาห่ร่บสำาน่กงาน และการผู้ลิต่ในโรงงาน ท่�สำาน่กงานให่ญ่จ่งห่ว่ดระยั่อง และการไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาคสำาห่ร่บสำาน่กงานการต่ลาด ท่�สำาน่กงานสาขาลำาล้กกา จ่งห่ว่ดปทุมธุาน่
2. เชื่ื�อเพัลิง ได�แก่ นำ�าม่นด่เซ่ล นำ�าม่นเบนซิ่น สำาห่ร่บใชื่�ในงานขนส่งสินค�าและรถประจำาสำาน่กงานของบริษ่ัท
3. นำ�าประปา จากการประปาส่วนภ้มิภาค สำาห่ร่บสำาน่กงาน และการผู้ลิต่ในโรงงาน ท่�สำาน่กงานให่ญ่จ่งห่ว่ดระยั่อง และการประปาส่วนภ้มิภาค

สำาห่ร่บสำาน่กงานการต่ลาด ท่�สำาน่กงานสาขาลำาล้กกา จ่งห่ว่ดปทุมธุาน่

โดยั่บริษั่ทต่ระห่น่กถึงการประห่ยั่่ดและลดการใชื่�ทร่พัยั่ากรด�านพัล่งงาน โดยั่ม่นโยั่บายั่ควบคุมค่าใชื่�จ่ายั่ท่�งด�านพัล่งงานไฟฟ้า เชื่ื�อเพัลิง และ
นำ�าประปา อยั่่างใกล�ชื่ิด และม่เป้าห่มายั่ให่�ค่าใชื่�จ่ายั่ลดลงอยั่่างต่่อเนื�อง 

ในชื่่วงปี 2563 บรษิั่ทม่ปริมาณการใชื่�พัล่งงานไฟฟ้า เชื่ื�อเพัลิง นำ�าประปา และกระดาษั โดยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ด ด่งน่� 

ห่น่วยั่ : บาท

ปริะเภทั่ทั่ริ่พัย่ากริ
จำานวน

2562 2563 ผลต่าง (%)

พัล่งงานไฟฟ้า 24,467,466.82 24,512,146.82 0.18%

นำ�าม่นเชื่ื�อเพัลิง 10,692,871.21 7,935,400 -25.79%

นำ�าประปา 55,218.75 52,303.00 0.21%

กระดาษั 165,063.00 118,500 -28.21%

ริวมู 35,377,619.78 32,618,376.82 -7.80%
  
จากต่ารางแสดงข�อม้ลการใชื่�ทร่พัยั่ากรข�างต่�น จะพับว่า ปี 2563 บรษิัท่สามารถลดค่าใชื่�จ่ายั่ในการใชื่�ทร่พัยั่ากร เมื�อเท่ยั่บก่บค่าใชื่�จ่ายั่ในปี 2562 
ค่าใชื่�จ่ายั่ด่งกล่าวปร่บต่่วลดลงร�อยั่ละ 7.80 น่บเป็นการสะท�อนให่�เห็่นได�เป็นอยั่่างด่ว่า บรษ่ิัทม่ความมุ่งม่�นท่�จะร่บผู้ิดชื่อบต่่อสิ�งแวดล�อม  
รวมถึงการเป็นส่วนห่นึ�งในการสร�างแรงผู้ล่กด่นกระตุ่�นให่�พัน่กงานเกิดความต่ระห่น่กในการใชื่�นำ�า ไฟฟ้า รวมถึงทร่พัยั่ากรอื�น ๆ อยั่่างคุ�มค่า

ท่�งน่� สำาห่ร่บค่าใชื่�จ่ายั่ในส่วนของไฟฟ้าน่�น เนื�องจากบริษั่ท ได�ดำาเนินการติ่ดต่่�งแผู้งโซ่ล่าร์เซ่ลล์ ขนาดกำาล่งการผู้ลิต่ต่ิดต่่�งประมาณ 1 MW 
บนห่ล่งคาโรงงานท่�สำาน่กงานให่ญ่ อำาเภอแกลง จ่งห่ว่ดระยั่อง เพั่�อนำากระแสไฟฟ้ามาใชื่�ในกระบวนการผู้ลิต่ โดยั่สามารถใชื่� ได�เต่็มกำาล่งการ
ผู้ลิต่ ต่่�งแต่่ปี 2562 จากเดิมปี 2561 บรษิั่ทม่ค่าใชื่�จ่ายั่ด�านไฟฟ้าอยั่้่ท่� 36,404,316.15 บาท ห่ล่งจากม่การติ่ดต่่�งแผู้งโซ่ล่าร์เซ่ลล์ ค่าใชื่�จ่ายั่
ด�านไฟฟ้าในปี 2562 ปร่บลดลงมาท่� 24,467,466.82 บาท เมื�อเท่ยั่บก่บปี 2561 ลดลงร�อยั่ละ 32.79 และในปี 2563 ค่าใชื่�จ่ายั่ด�านไฟฟ้า  
อย้ั่่ท่� 24,512,66.82 บาท ซ่ึ�งเป็นจำานวนท่�ใกล�เค่ยั่งก่บปี 2562 น่บว่าการต่ิดต่่�งโซ่ล่าร์เซ่ลล์ถือเป็นความสำาเร็จของบริษั่ท ท่�มุ่งเน�นการลด 
ค่าใชื่�จ่ายั่ด�านทร่พัยั่ากรได�เป็นอยั่่างด่ นอกจากการดำาเนินการด่งกล่าวจะเป็นผู้ลด่ในด�านการลดภาระค่าใชื่�จ่ายั่ของบริษั่ทแล�ว ย่ั่งส่งผู้ลด่ต่่อ 
สิ�งแวดล�อม เนื�องจากโซ่ล่าร์เซ่ลล์ถือเป็นพัล่งงานบริสุทธุิ์ประเภทห่นึ�ง ท่� ไม่ส่งผู้ลกระทบต่่อสิ�งแวดล�อม พัร�อมก่นน่�บริษั่ทยั่่งม่นโยั่บายั่ห่าทาง
ต่่อยั่อดการจำาห่น่ายั่คาร์บอนเครดิต่จากโครงการด่งกล่าวในร้ปแบบของจำานวนห่น่วยั่ก๊าซ่เรือนกระจกท่�สามารถลดลงได� เพั่�อจำาห่น่ายั่เป็น
รายั่ได�ให่�ก่บบริษั่ทต่่อไป

การิบริิหาริจ่ดำการิข้องเสัีย่ และว่สัดำุเหลือใชุ้
บริษั่ทให่�ความสำาค่ญก่บการจ่ดการของเส่ยั่ และว่สดุเห่ลือใชื่�ท่�เกิดขึ�นจากกระบวนการผู้ลิต่ และการอุปโภคบริโภคของพัน่กงาน โดยั่ม่วิธุ่การ
ค่ดแยั่กขยั่ะท่�ชื่่ดเจน รวมท่�งขอความร่วมแรงร่วมใจจากพัน่กงานในการค่ดแยั่กขยั่ะแต่่ละประเภท 

สำาห่ร่บการดำาเนินการจ่ดการของเส่ยั่และว่สดุเห่ลือใชื่�จากกระบวนการต่่าง ๆ ม่รายั่ละเอ่ยั่ด ด่งน่�
• เศษไมี้ และเศษขึ้้�เล่�อย  เป็นว่ต่ถุดิบท่�เห่ลือจากกระบวนการผู้ลิต่โดยั่เกิดจากการต่่ดชื่ิ�นงานเพั่�อให่� ได�ร้ปทรงต่ามท่�ต่�องการ  ทางบริษั่ท 

จะนำาเศษัไม�และเศษัขี�เลื�อยั่บางส่วนไปใชื่�เป็นเชื่ื�อเพัลิงให่�ก่บห่ม�อไอนำ�า (Boiler) เพ่ั�อใชื่�เป็นพัล่งงานห่มุนเวียั่นในกระบวนการผู้ลิต่ และห่าก
ในชื่่วงไห่นท่�ม่เศษัไม�และเศษัขี�เลื�อยั่เป็นจำานวนมาก ทางบริษั่ทจะจำาห่น่ายั่ให่�ก่บบุคคลภายั่นอกบางส่วน

• ฝุ่่ �น่    เป็นเศษัว่สดุท่� ได�จากการข่ดชื่ิ �นงานด�วยั่กระดาษัทรายั่ ห่รือเครื�องมือข่ด ทางบริษั่ทจะใชื่�เครื�องด้ดฝุ ่นแบบถุงกรองฝุ ่น  
(Filter Bag) เศษัฝุ่นท่�กรองได�จะถ้กนำาไปรวบรวมเพัื�อจำาห่น่ายั่ให่�ก่บบุคคลภายั่นอกท่�ร่บซ่ื�อเพืั�อนำาไปใชื่�เป็นว่ต่ถุดิบในการผู้ลิต่
ผู้ลิต่ภ่ณฑ์อื�น ๆ ต่่อไป

• ละอองสิี เกิดจากการพั่นส่บนชื่ิ�นงาน ทางบริษั่ทม่วิธุ่การกำาจ่ดละอองส่เพั่�อป้องก่นไม่ให่�ละอองส่ม่ผู้ลกระทบต่่อสิ�งแวดล�อม โดยั่ใชื่�ระบบ
ห่�องพั่นเป็นแบบด่กละอองส่ด�วยั่ระบบนำ�าห่มุนเวียั่น โดยั่กากส่ท่�ได�จากการด่กละอองส่ได�ถ้กกำาจ่ดโดยั่วิธุ่ท่�ถ้กต่�องต่่อไป
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• เศษสิี เกิดจากกระบวนการผู้ลิต่กระดาษัปิดผู้ิวจากเครื�องจ่กรพัิมพั์ลายั่ท่�จะม่เศษัส่ห่ลงเห่ลือภายั่ห่ล่งพัิมพั์งานเสร็จ เดิมทางบริษั่ทจะใชื่�
วิธุ่การฝังกลบภายั่ในพ่ั�นท่�ท่�กำาห่นดภายั่ในโรงงาน ปัจจุบ่นห่ากส่ท่�เห่ลือเห่ล่าน่�นย่ั่งม่คุณภาพัท่�ด่ บริษ่ัทจะนำามาผู้สม เพั่�อกล่บมาใชื่�ให่ม่ 
ซ่ึ�งเป็นการลดผู้ลกระทบท่�เกิดจากเศษัส่ท่�เห่ลือ และเป็นส่วนห่นึ�งในการลดต่�นทุนการผู้ลิต่ แต่่ย่ั่งไว�ซ่ึ�งการผู้ลิต่เพั่�อให่� ได�ผู้ลิต่ภ่ณฑ์ท่�ม่
คุณภาพัท่�ด่ ต่ามมาต่รฐานท่�บริษั่ทกำาห่นด ซ่ึ�งจากการดำาเนินการด่งกล่าวสามารถลดต่�นทุนในการซื่�อส่ให่ม่ได�ส้งสุดถึงร�อยั่ละ 5   

• เศษวััสิด่ ได�แก่ เศษัห่น่งเท่ยั่ม เศษัผู้�า ท่�เห่ลือจากการผู้ลิต่ ทางบริษั่ทจะรวบรวมไว�เพั่�อนำาไปจำาห่น่ายั่ให่�ก่บผู้้�ร่บซ่ื�อต่่อไป
• กำ�วั เป็นว่ต่ถุดิบท่�ใชื่� ในการปิดผู้ิวกระดาษัปิดผู้ิวบนไม�ปาร์ต่ิเคิลบอร์ด บริษั่ทใชื่�กาวประเภทท่�สามารถละลายั่ได�ด�วยั่นำ�า (Water Base) 

เพั่�อให่� ไม่ส่งผู้ลกระทบต่่อสิ�งแวดล�อม

อยั่่างไรก็ต่ามในปีท่�ผู้่านมา บริษั่ทได�เริ�มดำาเนินงานต่ามนโยั่บายั่เพั่�อประโยั่ชื่น์ต่่อส่งคมและสิ�งแวดล�อม (CSR) ท่�ม่ผู้ลอยั่่างย่ั่�งยั่ืนท่�งต่่อส่งคม
และกิจการ ซ่ึ�งในปีต่่อ ๆ ไป บริษ่ัทจะกำาห่นดนโยั่บายั่และแนวทางปฏิิบ่ติ่เพั่�อแสดงออกถึงความร่บผู้ิดชื่อบต่่อส่งคมและสิ�งแวดล�อมท่�ชื่่ดเจน 
ยั่ิ�งขึ�น เดินห่น�าจ่ดกิจกรรมท่�เป็นร้ปธุรรมมากยั่ิ�งขึ�น รวมถึงการนำาผู้ลจากนโยั่บายั่และกิจกรรมมาวิเคราะห่์ และประเมินผู้ลท่�ได� โดยั่ม่ว่ต่ถุประสงค์
เพ่ั�อการพั่ฒนาและปร่บปรุงให่�ด่ยั่ิ�งขึ�นต่่อไป

แนวทั่างการิปฏิบ่ติเพัื�อการิดำูแลริ่กษัาสัิ�งแวดำล้อมูข้องบริิษั่ทั่

โคริงการิ Solar Rooftop  
เนื�องจากบริษั่ทดำาเนินธุุรกิจผู้ลิต่และจำาห่น่ายั่เฟอร์นิเจอร์ ม่โรงงานสำาห่ร่บการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ จำานวน 2 แห่่ง ได�แก่ โรงงานท่�ต่ำาบลทางเกวียั่น 
อำาเภอแกลง จ่งห่ว่ดระยั่อง ซ่ึ�งเป็นท่�ต่่�งของสำาน่กงานให่ญ่ และเป็นสถานท่�ผู้ลิต่ผู้ลิต่ภ่ณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม�ปาร์ติ่เคิลบอร์ด ซ่ึ�งเป็นผู้ลิต่ภ่ณฑ์
ห่ล่กของบริษ่ัท และโรงงานแห่่งท่� 2 ต่่�งอย้ั่่ท่�ต่ำาบลว่งจ่นทร์ อำาเภอว่งจ่นทร์ ซ่ึ�งโรงงานแห่่งน่�ใชื่�เป็นโรงงานผู้ลิต่และประกอบเฟอร์นิเจอร์ ไม�ยั่างพัารา 
รวมถึงสายั่การผู้ลิต่ในส่วนของโรงเลื�อยั่ไม�ยั่างพัาราแปรร้ป และอบแห่�ง และผู้ลิต่กระดาษัปิดผู้ิวสำาห่ร่บใชื่� ในการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ เนื�องจาก
กระบวนการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์ ในแต่่ละข่�นต่อน ล�วนต่�องใชื่� ไฟฟ้าเป็นพัล่งงานสำาค่ญในการผู้ลิต่ บริษ่ัทจึงม่แนวคิดท่�จะผู้ลิต่พัล่งงานสะอาด 
โดยั่เลือกใชื่�พัล่งงานแสงอาทิต่ยั่์ ห่รือ Solar Rooftop ดำาเนินการบนห่ล่งคาโรงงาน ในส่วนของโรงงานท่�ต่่�งอย้ั่่อำาเภอแกลง โครงการ Solar 
Rooftop ของบริษั่ท ม่ขนาดกำาล่งการผู้ลิต่ต่ิดต่่�งไม่เกิน 1 เมกะว่ต่ต่์  ภายั่ห่ล่งการติ่ดต่่�ง Solar Rooftop เพั่�อใชื่� ในกระบวนการผู้ลิต่ สำาห่ร่บ
ปี 2563 ชื่่วยั่ให่�บริษั่ทสามารถประห่ยั่่ดค่าไฟฟ้าได�ถึง 3,664,729 บาท ท่�งน่� บรษิั่ทอยั่้่ระห่ว่างศึกษัาโครงการเพัิ�มเต่ิม เพั่�อวางแผู้นการติ่ดต่่�ง 
Solar Rooftop ภายั่ในโรงงานเพิั�มเต่ิมต่่อไป 

นอกจากการต่ิดต่่�ง Solar Rooftop จะชื่่วยั่ประห่ย่ั่ดค่าใชื่�จ่ายั่ด�านพัล่งงานไฟฟ้าให่�แก่บริษ่ัทแล�ว ย่ั่งชื่่วยั่ในด�านการร่กษัาสภาพัแวดล�อม 
เนื�องจากพัล่งงานแสงอาทิต่ยั่์เป็นพัล่งงานสะอาด ไม่ก่อให่�เกิดปฏิิกิริยั่าท่�จะทำาให่�สิ�งแวดล�อมเป็นพัิษั ซ่ึ�งในอนาคต่ม่แผู้นท่�จะดำาเนินโครงการ 
Solar Rooftop ท่�โรงงานอำาเภอว่งจ่นทร์เชื่่นก่น

การิผลิตคู่มูือการิปริะกอบสัินค้าโดำย่ใชุ้กริะดำาษัเกริดำริี ไซเคิลแทั่นกริะดำาษัเกริดำดำี
การผู้ลิต่ค้่มือประกอบสินค�า ม่ความจำาเป็นท่�บริษั่ทจะต่�องจ่ดทำา และกระบวนข่�นต่อนน่�ทางบริษั่ทม่ความจำาเป็นจะต่�องใชื่�กระดาษัเป็นว่ต่ถุดิบ
ท่�สำาค่ญจำานวนมาก บริษ่ัทจึงได�นำากระดาษัในเกรดรีไซ่เคิลมาใชื่� ในกระบวนด่งกล่าว เพั่�อทดแทนการใชื่�กระดาษั A4 เกรดด่ ซ่ึ�งเป็นการชื่่วยั่ 
ลดการต่่ดต่�นไม�เพ่ั�อผู้ลิต่กระดาษั อ่กท่�งย่ั่งเป็นการลดต่�นทุนในกระบวนการผู้ลิต่ให่�แก่บริษ่ัทสามารถคิดเป็นจำานวนต่�นทุนท่�ลดลงได� 
ประมาณ 0.40 ล�านบาทต่่อปี 
รวมถึงปัจจุบ่นบริษั่ทได�ม่ความพัยั่ายั่ามท่�จะลดการใชื่�กระดาษั เพั่�อเป็นการลดผู้ลกระทบต่่อสิ�งแวดล�อมจากกระบวนการผู้ลิต่กระดาษั  
โดยั่การใชื่�วิธุ่พิัมพ์ัค่้มือประกอบสนิค�าลงบนกล่องสนิค�า แต่่วิธุน่่�ย่ั่งคงม่ข�อจำากด่เนื�องจากจะสามารถใชื่� ได�ในกรณ่ท่�ผู้ลติ่ภณ่ฑ์ด่งกล่าวมข่่�นต่อน 
การประกอบท่�ไม่ยุั่่งยั่ากและซ่่บซ่�อนจนเกินไป
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ข้องบริิษั่ทั่

การิพั่ฒนา
อย่่างย่่�งย่ืน

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านการิกำาก่บดำูแลกิจการิ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านเศริษัฐกิจ

การิดำำาเนินงาน
ดำ้านสั่งคมู

การิดำำาเนินงานดำ้านชุุมูชุน 
และสัิ�งแวดำล้อมู

การิใชุ้ว่สัดำุปริะเภทั่ Eco Friendly  
บริษ่ัทได�ม่การเปล่�ยั่นแปลงการใชื่�ว่สดุประเภท Edge Banding ห่รือพัลาสติ่กสำาห่ร่บปิดขอบไม�จากเดิมใชื่�ว่สดุท่�ผู้ลิต่จาก PVC 100%  
มาเป็นพัลาสต่ิกท่�เป็นมิต่รก่บสิ�งแวดล�อม ห่รือเกรด Eco Friendly ซ่ึ�งเป็นพัลาสต่ิกท่�สามารถยั่่อยั่สลายั่ได� เพั่�อลดการทำาลายั่สิ�งแวดล�อม 

ลดำการิใชุ้สัาริเคมีูในกริะบวนการิผลิต
กระบวนการผู้ลิต่เฟอร์นิเจอร์จากไม�เท่ยั่ม อาทิเชื่่น ไม�ประเภทปาร์ติ่เคิลบอร์ด ซ่ึ�งกระบวนการอ่ดเพั่�อให่� ไม�ยั่ึดเกาะก่น ด่งน่�นจึงม่ความจำาเป็น
ต่�องใชื่�เรซ่ินเป็นส่วนผู้สม โดยั่เรซ่ินจะม่ส่วนประกอบของสารฟอร์มาลด่ไฮด์ห่ากม่ค่าเกินมาต่รฐานจะเป็นอ่นต่รายั่ต่่อผู้้� ใชื่� โดยั่ได�กำาห่นด
มาต่รฐานการว่ดค่าสารฟอร์มาลด่ไฮด์ห่รือ European formaldehyde emission standards โดยั่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนห่ล่ก ๆ โดยั่เริ�ม
จาก “E2” ระด่บท่�เป็นอ่นต่รายั่ก่บผู้้� ใชื่�เพัราะม่การปล่อยั่สารฟอร์มาลด่ไฮด์ส้งกว่ากำาห่นด “E1” จะม่สารฟอร์มาลด่ไฮด์ ไม่เกิน 0.75 ppm 
และสำาห่ร่บ “E0” เป็นมาต่รฐานข่�นส้งท่�อ่พัเกรดขึ�นมาจาก E1 โดยั่เฟอร์นิเจอร์ท่�จะผู้่านข่�นน่�จะม่สารฟอร์มาลด่ไฮด์ ไม่เกิน 0.07 ppm ซ่ึ�งใน
ทุกภาคส่วนโดยั่เฉพัาะอยั่่างยิั่�งภาคการผู้ลิต่กำาล่งดำาเนินการและพั่ฒนาเพั่�อให่�มาต่รฐานด่งกล่าวครอบคลุมอุต่สาห่กรรมเฟอร์นิเจอร์โลก
ในอนาคต่ต่่อไป

ท่�งน่� เพั่�อเป็นการลดผู้ลกระทบท่�เกิดต่่อท่�งผู้้� ใชื่� และสิ�งแวดล�อม ปัจจุบ่นบริษั่ทเลือกใชื่� ไม�ประเภท E1 ซ่ึ�งพับว่าม่สารฟอร์มาลด่ไฮด์ต่ำ�ากว่า E2 
มากถึง 1.0 mg/l ห่รือสามารถลดสารฟอร์มาลด่ไฮด์จากการใชื่�ว่สดุได�มากถึง 67% นอกจากเป็นผู้ลด่ต่่อสิ�งแวดล�อม ต่่อผู้้� ใชื่�สินค�า และ
ต่่อสุขภาพัของพัน่กงานแล�ว ย่ั่งเป็นผู้ลด่ในแง่ของการชื่่วยั่ลดต่�นทุนในกระบวนการผู้ลิต่ คิดเป็นจำานวนต่�นทุนท่�ลดลงได�มากถึง  
3.70 ล�านบาทต่่อปี

การิเปลี�ย่นใชุ้หลอดำไฟ LED ภาย่ในโริงงาน
ภายั่ในโรงงานในส่วนของฝ่ายั่ผู้ลิต่ พับว่า ภายั่ในพ่ั�นท่�ของกระบวนการผู้ลิต่ม่ความจำาเป็นจะต่�องต่ิดต่่�งห่ลอดไฟจำานวนกว่า 2,000 ดวง  
ซ่ึ�งปัจจุบ่นทางบริษั่ทได�เริ�มทยั่อยั่เปล่�ยั่นห่ลอดไฟด่งกล่าวมาเป็น ห่ลอดไฟแบบ LED เนื�องจากห่ลอดไฟแบบ LED ม่คุณสมบ่ติ่ในเรื�องของ
การให่�แสงส่ขาวท่�แท�จรงิ ม่ค่าอุณห่ภ้มิส่ท่�ใกล�เค่ยั่งก่บแสงจากธุรรมชื่าติ่ จึงทำาให่�สบายั่ต่า ถนอมสายั่ต่า ม่อายัุ่การใชื่�งานค่อนข�างนาน ประห่ย่ั่ด
ค่าไฟฟ้า กว่าห่ลอดไฟฟ้าแบบปกติ่ และท่�สำาค่ญการใชื่�ห่ลอดไฟ LED น่�น เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล�อม เนื�องจากการผู้ลิต่ห่ลอดไฟแบบฟล้ออเรส
เซ่นต่์จะประกอบด�วยั่สารโลห่ะห่น่ก เชื่่น สารปรอท ซ่ึ�งเป็นพัิษัก่บสิ�งแวดล�อม ในขณะท่�ห่ลอดไฟ LED จะไม่ม่ส่วนประกอบของโลห่ะห่น่กท่�เป็น
อ่นต่รายั่ และท่�สำาค่ญว่สดุท่�ผู้ลิต่สามารถนำากล่บมารีไซ่เคิลได�ต่่อไป   

การิเปลี�ย่นหล่งคาบริิเวณพัื�นทั่ี�โริงงาน ให้เป็นหล่งคาแบบโปริ่งแสัง
บริษ่ัทได�ม่การเปล่�ยั่นห่ล่งคาบริเวณโรงงาน จากเดิมท่�เป็นห่ล่งคาแบบทึบ ปัจจุบ่นได�เริ�มเปล่�ยั่นมาเป็นห่ล่งคาโปร่งแสง โดยั่ออกแบบพ่ั�นท่� 
บางจุดภายั่ในโรงงาน เพ่ั�อใชื่�แสงสว่างจากธุรรมชื่าต่ิเข�าชื่่วยั่ ซ่ึ�งจะชื่่วยั่ลดการใชื่�แสงสว่างจากพัล่งงานไฟฟ้าได�เป็นอยั่่างด่ 

การินำาเทั่คโนโลย่ีมูาใชุ้ในการิลดำการิใชุ้กริะดำาษัในสัำาน่กงาน
บริษั่ทอย้ั่่ระห่ว่างการพ่ัฒนาระบบ Application เพั่�อรองร่บและอำานวยั่ความสะดวกสำาห่ร่บงานขายั่และให่�บริการล้กค�า การต่รวจสอบ 
สต่็อกสินค�าท่�รวดเร็ว การนำาผู้ลิต่ภ่ณฑ์เพั่�อนำาเสนอผู้่าน Application นอกจากน่�ในส่วนของงานการผู้ลิต่สินค�า สิ�งท่� ได�ดำาเนินการแล�วคือ 
บริษ่ัทได�นำาขึ�นระบบ Cloud สำาห่ร่บการเก็บรวบรวมแบบเฟอร์นิเจอร์ ให่�ครบถ�วน ครอบคลุมทุกประเภทท่�บริษ่ัทเป็นผู้้�ผู้ลิต่ และจำาห่น่ายั่  
เพ่ั�อเป็นการอำานวยั่ความสะดวกแก่ล้กค�าท่�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึงเพั่�อลดระยั่ะเวลาการทำางานของฝ่ายั่ออกแบบและพั่ฒนา
ผู้ลิต่ภ่ณฑ์ นอกจากน่�ยั่่งสามารถชื่่วยั่ลดการใชื่�ทร่พัยั่ากรกระดาษัในการทำางาน (Paperless system) ให่�ลดลงอยั่่างม่น่ยั่สำาค่ญด�วยั่

การิค่ดำแย่กข้ย่ะ “พัวกเริา ECF ชุ่วย่ลดำโลกริ้อน” ริู้ทั่ิ�ง ริู้ค่ดำแย่ก ริู้คุณค่า
เพ่ั�อเป็นสร�างจิต่สำานึกในการด้แลร่กษัาสิ�งแวดล�อม ปัจจุบ่นบริษั่ทได�กำาห่นดแนวทางสำาห่ร่บพัน่กงาน ในการควบคุมและจ่ดการของเส่ยั่ 
ท่�เกิดจากการดำาเนินกิจกรรม โดยั่แบ่งขยั่ะออกเป็น 4 ประเภท ด่งน่�
1. ถ่งขยั่ะเปียั่ก (ส่เขียั่ว) สำาห่ร่บขยั่ะเปียั่ก เชื่่น เศษัอาห่าร เศษัผู้่ก เศษัผู้ลไม� เป็นต่�น
2. ถ่งขยั่ะแห่�ง (ส่เห่ลือง) สำาห่ร่บขยั่ะแห่�ง เชื่่น กิ�งไม� ใบไม� กระดาษัชื่ำาระ เป็นต่�น
3. ถ่งขยั่ะซ่่ไรเคิล (ส่นำ�าเงิน) สำาห่ร่บขยั่ะรีไซ่เคิล เชื่่น กระดาษั กล่องกระดาษั เศษัโลห่ะ กระป๋องเครื�องดื�ม ขวด แก�ว พัลาสต่ิกต่่างๆ เป็นต่�น
4. ถ่งขยั่ะอ่นต่รายั่ (ส่แดง) สำาห่ร่บขยั่ะอ่นต่รายั่ เชื่่น ถ่านไฟฉายั่ แบต่เต่อรี�โทรศ่พัท์ ต่ล่บห่มึก เป็นต่�น

นอกจากน่� เพ่ั�อเป็นการกระตุ่�นให่�เกิดการต่ระห่น่กถึงการใชื่�ทร่พัยั่ากรธุรรมชื่าต่ิให่�เกิดประโยั่ชื่น์ส้งสุด บริษั่ทจึงได�ต่ิดป้ายั่ข�อความเต่ือน 
ในบริเวณต่่าง ๆ  เชื่่น การติ่ดป้ายั่ข�อความเต่ือนเรื�องการใชื่�กระดาษัชื่ำาระในห่�องนำ�า การติ่ดป้ายั่ข�อความรณรงค์การประห่ย่ั่ดนำ�า ประห่ยั่่ดไฟฟ้า 
บรเิวณก๊อกนำ�าห่รือสวิต่ซ่์ ไฟ ภายั่ในพ่ั�นท่�อาคารสำาน่กงาน เพั่�อสร�างจิต่สำานึกในการลดการใชื่�ทร่พัยั่ากรธุรรมชื่าต่ิให่�เกิดขึ�นแก่พัน่กงาน 
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ขององค์กร ซ่ึ�งนโยั่บายั่ด่งกล่าวเห่็นผู้ลได�จากค่าใชื่�จ่ายั่ค่าไฟฟ้าท่�ลดลง



รายั่งานความยั่่�งยั่ืน 2563 67

Indication Description Page

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Statement from the most Senior decision –maker of organization 2

G4-2 Description of key impacts, risk, and opportunities 17-18

ORGANIZATION PROFILE

G4-3 Name of the organization 6-7

G4-4 Primary brands, and services 6-7

G4-5 Location of the organization’s head quartersw ปกห่ล่ง

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.

6

G4-7 Nature of ownership and legal form  -

G4-8 Market served 6

G4-9 Scale of the organization 47

G4-10 Total number of employee by type 47

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

G4-12 Organization’s supply chain 8

G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the organization ‘s size, structure, ownership or its 
supply chain 

-

G4-14 Whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 28-30

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 -

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 Organizations consolidate financial statement or equipment documents status 6-7

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.

3,19

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

G4-20 For each material Aspects, report the Accepts Boundary within the organization 3

G4-21 For each material Aspects, report the Accepts Boundary outside the organization 3

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. 17-18

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholder with whom to engage.  17-18

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement 17-18

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 

17-18

GRI Content Index
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Indication Description Page

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period (Such as fiscal or calendar year) for information provided 3

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 3

G4-30 Reporting cycle (Such as annual or biennial) 3

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents 3

G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content index. One the External Assurance Report 3

G4-33 The organizational policy and current practice regarding external assurance for the report. 3

G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 21-36

G4-35 Process for delegating authority for economic environmental and social topics from the highest governance 
body to senior executives and other employees

21-23

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

49-51

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

17-18

G4-38 Composition of highest governance body and its committees 21-23

G4-39 Whether the Chair of the highest governance body is also and executive officer 21-23

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

9,13-16

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

21-25

G4-45 Highest governance body’s role in the identification and management of economic, environmental and social 
impacts, risks, and opportunities

33-36

G4-46 Highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s risk management processes 
for economic, environmental and social topics

3

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, 
risks, and opportunities

21-23

G4-48 Highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s sustainability report and 
ensures that all material Aspects are covered

21-23

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

-
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Indication Description Page

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

9

G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related to 
organizational integrity

29-30

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

29-30
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รายั่งานความย่ั่�งยั่ืนปี 2563 บริษ่ัท อ่สต่์โคสท์เฟอร์นิเทค จำาก่ด (มห่าชื่น)
ข�อเสนอแนะของท่านจะนำามาใชื่� ในการพ่ัฒนาการจ่ดทำารายั่งานการพั่ฒนาอยั่่างยั่่�งยั่ืนของบริษั่ทในอนาคต่
บริษั่ทขอขอบพัระคุณสำาห่ร่บความร่วมมือของท่านเป็นอยั่่างส้งมา ณ โอกาสน่�

กรุณาทำาเครื�องห่มายั่ x ลงในชื่่อง   และแสดงความคิดเห่็นของท่านลงในชื่่องว่าง

1. ทั่่านเป็นผู้อ่านในกลุ่มูใดำ

 ผู้้�ถือหุ่�น/น่กลงทุน  ค้่แข่งทางการค�า  ชืุ่มชื่น

 ล้กค�า  เจ�าห่น่�  อื�น ๆ กรุณาระบุ ........................................

 ค้่ค�า  พัน่กงาน

2. ทั่่านอ่านริาย่งานความูย่่�งยื่น ปริะจำาปี 2563 เพัื�อ

 ร้�จ่กธุุรกิจของบริษั่ท

 ห่าข�อม้ลประกอบการต่่ดสินใจในการลงทุน

 การศึกษัา/การวิจ่ยั่

 อื�น ๆ กรุณาระบุ ........................................................................................................................................

3. ความูพัึงพัอใจต่อรูิปแบบริาย่งานความูย่่�งยื่น ปริะจำาปี 2563 

ห่วข้้อการิปริะเมูิน มูาก ปานกลาง น้อย่ ควริปริ่บปรุิง

ความสมบ้รณ์ของรายั่งาน

การกำาห่นดประเด็นของรายั่งาน

เนื�อห่าน่าสนใจ

เนื�อห่าเข�าใจง่ายั่

ร้ปแบบการนำาเสนอเล่มรายั่งาน

ความพั่งพัอใจต่่อรายั่งานโดยั่รวม

4. ข้้อเสันอแนะเพัิ�มูเติมูเพัื�อการิพั่ฒนาการิจ่ดำทั่ำาริาย่งานการิความูย่่�งย่ืนข้องบริิษั่ทั่ในอนาคต (หากมูี)

................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

แบบสัำาริวจความูคิดำเห็นข้องผู้อ่าน
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ที�ต์ั�งสำานักังานใหญ่

37/9 ห่ม้่ 10 ถนนบ�านบึง-แกลง ต่ำาบลทางเกวียั่น 
อำาเภอแกลง จ่งห่ว่ดระยั่อง 21110

โทรศ่พัท์ : +66 3867 5181-4
โทรสาร : +66 3867 8220

ที�ต์ั�งสำานักังานฝ่ายกัารต์ลาด
เลขท่� 25/28 ห่ม้่ท่� 12 ต่ำาบลบึงคำาพัร�อยั่ อำาเภอลำาล้กกา จ่งห่ว่ดปทุมธุาน่ 12150

โทรศ่พัท์ : +66 2152 7301-4
โทรสาร : +66 2152 7305

www.eastcoast.co.th / www.elega-thai.com


