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 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ : ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

ผูถ้ือหุ้น 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใิน

การทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งก าไรของกจิการ สทิธใินการไดร้บัและเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัอย่างครบถว้น 
เพยีงพอ และทนัเวลา สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิัท เช่น การเพิม่ทุนหรอืลดทุน 
การจดัสรรเงนิปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิเป็นตน้  

2) สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 
 จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหผู้้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั โดยจะระบุวนั 

เวลา สถานที ่และวาระการประชุม กฎเกณฑต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ
ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืเชิญ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21-30 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้น
ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคญัที่มหีรอือาจมีผลกระทบต่อสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ีและสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศ
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึง
สารสนเทศของบรษิทั 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้น 

 เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ
ของบรษิทัทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

3) ก าหนดแนวปฏบิตัสิ าหรบัระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามประเดน็ส าคญัต่าง ๆ ตามรายละเอยีดในแต่ละวาระ
ได ้

4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสรจ็ บรษิัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงของแต่ละวาระในการประชุม
สามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทภายใน 14 วนั นับจากวนัที่จดัการประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้

5) บรษิทัไดน้ าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผู้ถอืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ดว้ยระบบบารโ์คด้ การนับ
คะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสยีง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถ
กระท าไดด้ว้ยความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 

6) บรษิทัมกีารจดักจิกรรมเยีย่มชมกจิการ (Company Visit) การประชุมนักวเิคราะห ์และเขา้ร่วมกจิกรรม
บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางการสื่อสารใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
นักวเิคราะห ์และนักลงทุน ใหส้ามารถตดิตามและรบัทราบขอ้มูลจากทางบรษิทัได ้  
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โดยในรอบปี 2563 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ 
1. การประชุมนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยใ์นรูปแบบเฉพาะกลุ่ม 4 ครัง้  
2. การประชุมกบักองทุนจากในประเทศ รวม 1 ครัง้  
3. การน าเสนอขอ้มูลใหก้บันักลงทุนในงานบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 

ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวม 2 ครัง้ 
โดยในรอบปี 2563 บรษิทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมในกจิกรรมงานสมัมนานักลงทุนทีจ่ดัโดยสื่อต่าง ๆ 

เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) 
7) บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถอืหุ้นอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมอีตัราการจ่ายเงนิปันผล

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ 
 
ลูกค้า 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ด าเนินธุรกจิดา้นการผลติ จ าหน่ายสนิค้าที่มคีวามปลอดภยัต่อการใชง้าน ค านึงถงึสุขภาพของผูใ้ชง้าน 

และการใหบ้รกิารหลงัการขายทีส่รา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 
2) มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ทีเ่พิม่คุณค่าในการใชง้านต่อผูบ้รโิภค 
3) ด าเนินธุรกจิโดยยดึถอืความซื่อสตัย ์สจุรติ รบัผดิชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการ

ละเมดิสทิธขิองลูกค้า รกัษาความลบัทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้ที่
เกี่ยวขอ้งโดยมชิอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผดิในลกัษณะดงักล่าว ผู้กระท าในฐานะ
พนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษิทัจะตอ้งถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 

4) ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่สจุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
5) ยดึหลกัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด ้จะมกีระบวนการแจง้ขอ้มูลต่อ

ลกูคา้เป็นการล่วงหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
6) จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนต่อบรษิทั และค ารอ้งเรยีนจากลูกคา้จะไดร้บัการ

เอาใจใส่และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทัง้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ 
www.eastcoast.co.th  ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัสามารถตอบสนองจดัการขอ้รอ้งเรยีนแกไ้ขไดส้ าเรจ็
ทัง้หมด และอยู่ระหว่างการจดัหาแนวทางเพื่อสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่งูขึน้จากเดมิ   

7) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั แลกเปลีย่นความรู ้ร่วมกนัพฒันาและเพิม่คุณค่าใหแ้ก่สนิคา้
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเดน็นี้ ทางทมีงานดา้นการตลาดของบรษิทัจะมกีารเขา้พบและร่วมประชุมกบั
ลกูคา้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาทีไ่ดม้กีารวางแผนไวเ้ป็นประจ าทุกปี เพื่อรบัฟังความ
พงึพอใจของลูกคา้ ปัญหา อุปสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรบัปรุง 
และพฒันาใหด้ขีึน้กว่าเดมิ นอกจากนี้ในทุก ๆ ปี บรษิทัจะจดักจิกรรมการเพื่อลูกคา้ในกลุ่มรา้นคา้ส่งและ
ร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลติภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบสนิค้าขึ้นใหม่เป็น
ประจ าทุกปี พร้อมกบัจดัรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการ
พฒันาสนิค้า ตลอดจนรบัทราบขอ้เสนอแนะ และหารอืแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าร่วมกนัเป็น
ประจ าทุกปี 
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8) ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์รวมถงึรายการส่งเสรมิการขายเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทั จะเป็นการ
กระท าอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้
เพื่อใหต้วัเองมขีอ้ไดเ้ปรยีบ   

 
คู่ค้าและเจ้าหน้ีการค้า 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผดิชอบ และค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย

เป็นส าคญั 
2) คดัเลอืกคู่ค้าทีม่กีารด าเนินธุรกจิตามกฎหมาย ปฏบิตัติามมาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั 

และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดูแลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3) รกัษาความลบัหรอืขอ้มูลทางการคา้ของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมิ
ชอบ 

4) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั แลกเปลีย่นความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิม่คุณค่าใหแ้ก่วตัถุดบิ
และสนิคา้ทีท่างบรษิทัมกีารสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยในประเดน็น้ี ทางทมีงานดา้นจดัซือ้ของบรษิทัจะมกีาร
เขา้พบและร่วมประชุมกบัคู่ค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาทีไ่ดม้กีารวางแผนไว ้เพื่อ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรบัปรุง และ
พฒันาใหด้ขีึน้กว่าเดมิ  

5) การซือ้สนิคา้และบรกิารจากคู่คา้จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏบิตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกนั
อย่างเคร่งครดั เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในระยะยาวต่อทัง้สองฝ่าย 

6) ยดึหลกัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด ้จะมกีระบวนการแจง้ขอ้มูลต่อคู่
คา้เป็นการล่วงหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

7) ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ โดย
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมจดัหา จดัซื้อ จดัจา้งต้องไม่รบัผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้มจากคู่ค้า 
และตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิจนอาจจะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ 

 
คู่แข่งขนัทางการค้า 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) การปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏบิตัิตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขนัด้วย

ความเป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลกีเลี่ยงวิธกีารที่ไม่สุจรติ เพื่อท าลายคู่แข่ง
ทางการคา้  

2) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้า้ย 
3) ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา / ลขิสทิธิ ์
4) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 
 
เจ้าหน้ี 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) การปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้สถาบนัการเงนิตามขอ้ตกลงการกูย้มืทีม่อีย่างเคร่งครดั  
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2) การปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผดิชอบ 
3) ในกรณีของการกูเ้งนิ บรษิทัจะไม่น าเงนิทีไ่ดจ้ากการกูย้มืไปใชใ้นทางทีผ่ดิจากวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง / 

เงื่อนไขการกูย้มื 
4) บรษิทัจะปฏบิตัติามเงื่อนไขการค ้าประกนัทีไ่ดใ้หต่้อเจา้หนี้ รวมถงึจะดูแลรกัษาทรพัยส์นิทีใ่หไ้วเ้พื่อเป็น

หลกัประกนัต่อเจา้หนี้ใหม้สีภาพทีจ่ะสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนื่อง 
5) บรษิทัจะบรหิารงาน/เงนิทุนในธุรกจิเพื่อให้เจ้าหนี้มัน่ใจในฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของ

บริษัท ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถที่จะช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลา  รวมถึงการรกัษาไว้ซึ่ง
อตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาการกูย้มืเงนิกบัเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั 

6) เปิดเผยขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา 
7) ในกรณีทีม่โีอกาสจะเกดิการผดินดัช าระหนี้หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่จา้หนี้และลูกหนี้ไดต้กลง

ไวร้่วมกนั ทางลกูหนี้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้รบัทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย  

8) มกีารจดัประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบนัการเงนิ และจดัเขา้เยี่ยมชมกจิการเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้เพื่อ
รบัทราบนโยบายการด าเนินธุรกจิและแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมถงึสรา้งความมัน่ใจในการด าเนิน
ธุรกจิต่อเจา้หนี้ 

 
พนักงาน 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกระดบัของบรษิทั โดยปฏบิตักิบัพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั ดว้ยความเป็น

ธรรม  
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเน้นการ

พฒันาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสในการเจรญิเตบิโตทางดา้นอาชพี
การงานตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยมแีนวปฏบิตัคิอื ทางฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืพนักงานท่าน
นัน้ หากพจิารณาเหน็ว่า หลกัสตูรการอบรม หรอืทบทวนความรูใ้ดมคีวามเหมาะสมและมคีวามสนใจทีจ่ะ
ขอสมคัรเพื่อเขา้รบัการอบรม กส็ามารถเสนอเรื่องขึน้มาต่อฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรพัยากร
บุคคลจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพจิารณาจากความรู ้ทกัษะทีส่อดคลอ้งกบัการ
ปฏบิตังิานทีจ่ะไดร้บัภายหลงัการเขา้รบัการอบรมเป็นส าคญั  

3) จดัท า Succession Management ดว้ยเป้าหมายเพื่อการรกัษาไวซ้ึ่งบุคลากรที่ด ีและพฒันาบุคลากร
เหล่านัน้ใหม้คีวามสามารถในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง รวมถงึการสบืทอดต าแหน่งงานต่อไปได ้ 

4) ใหค้วามส าคญักบัการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถงึความปลอดภยั สุขอนามยัใน
การท างานและคุณภาพชวีติของพนักงานเป็นส าคญั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดจ านวนการเกดิอุบตัเิหตุ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในกระบวนการผลติ บรษิทัมแีนวทางปฏบิตัเิพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู  และรองเท้าผ้าใบในขณะ
ปฏบิตังิานตลอดเวลา โดยจะพจิารณาจากกระบวนการท างานทีพ่นักงานแต่ละคนรบัผดิชอบในส่วนงาน
นัน้ ๆ เป็นส าคญั เช่น หากปฏบิตังิานในบรเิวณทีม่เีสยีงดงั พนกังานจะตอ้งสวมทีปิ่ดหูหรอืทีค่รอบหู เป็น
ตน้ ทัง้นี้บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ รวมถงึนโยบายดา้นความปลอดภยัขณะปฏบิตังิาน
ไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบในรายงานความยัง่ยนืของบรษิทั  
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5) การเคารพซึ่งสทิธมินุษยชน ศกัดิศ์ร ีและสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรอืส่งผ่าน
ขอ้มลูหรอืความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรอืหรอืผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง 

6) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เ กี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิาน 

7) สง่เสรมิความเท่าเทยีมกนัในการจา้งแรงงาน ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่กดีกนัทางเพศ สผีวิ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ 
ความพกิารหรอืสถานะอื่นใดทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

8) สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานและการพฒันาบรษิทั 
9) จดัให้มสีวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาท ิการรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท าประกนัสขุภาพและประกนัชวีติใหก้บัพนกังาน และกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นต้น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการ
ท างานเป็นประจ าในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จดัให้ส านักงานประกันสงัคม 
จงัหวดัระยองเขา้ใหข้อ้มลูและความรูง้านประกนัสงัคมแก่แรงงานต่างดา้ว  

10) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกบัการท างาน ซึ่ง
ขอ้เสนอต่าง ๆ จะไดร้บัการพจิารณาและก าหนดวธิกีารแกไ้ข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ใีนการท างานร่วมกนั 

11) สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของพนกังานทุกระดบัในการด าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 

ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ให้ความส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคยีง รวมถงึสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์

ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพื่อชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้
บรษิทัยงัตอบแทนชุมชนและสงัคม โดยการบรจิาคเงนิเพื่อการกุศลอย่างสม ่าเสมอ 

2) ไม่ด าเนินธุรกจิทีส่ง่ผลกระทบใหเ้กดิความเสยีหายต่อสงัคม และไม่ละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่นผูอ้ยู่อาศยัใน
ชุมชนและสงัคมทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ทีใ่นการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

3) ก าหนดให้มมีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อชุมชนและสงัคม อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

4) สง่เสรมิการอนุรกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ 
5) ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบใหม้คีวามน่าอยู่ หรอืมรีะดบั

คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้จากเดมิ 
6) ด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึผลกระทบ

ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
7) ส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มมีาตรการบ าบดั และ

ฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
8) ปลกูจติส านึกและสง่เสรมิการใหค้วามรู ้และอบรมแก่พนกังานทุกระดบัในเรื่องการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
9) สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลย ีเครื่องจกัร และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
10) ส าหรบัแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจาก

วตัถุดบิหลกัคอื ไม้ยางพารา ไมเ้อม็ดเีอฟ และไมป้าร์ตเิคลิบอร์ด เศษวสัดุทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ 
และวธิกีารบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบรษิทั 
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โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บรษิัทไม่เคยได้รบัข้อร้องเรยีนหรือมีขอ้พิพาทกบัชุมชนในพื้นที่บรเิวณ

ใกล้เคยีงกบัโรงงาน หรอืพื้นที่ทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในประเดน็ที่เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมหรอืผลกระทบจาก
กระบวนการผลติของบรษิทัแต่อย่างใด 
จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ : การประกอบธรุกิจอย่างเป็นธรรม 

 
นับตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั ในปี 2542 นโยบายส าคญัทีบ่รษิทัยดึถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตัง้แต่เริม่ต้นการด าเนิน
ธุรกจิคอื การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ซึง่บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานทีเ่อาใจใสต่่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี
ในทุก ๆ ฝ่าย ด าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบและวธิกีารปฏบิตัติามหลกัการทีห่น่วยงาน
ที่ก ากบัดูแลได้ก าหนดเอาไว้ นอกจากนี้ยงัได้ปลูกฝังหลกัการนี้ให้กบัพนักงานในทุกระดบัปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบและมคีวามเป็นธรรม ทัง้การปฏบิตัต่ิอพนักงานดว้ยกนัเอง การปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ผูบ้รโิภค คู่แขง่ทางการคา้ คู่
คา้ ชุมชน และสงัคม ตระหนักถงึการรกัษาความลบั การก าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน การเคารพในหลกัสทิธิ
มนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏบิตัตินอนัอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา การ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยสามารถแบ่งแนวปฏบิตั ิไดด้งันี้ 
 

1. การสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้โดยเสร ี
บรษิทัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบ ไดแ้ก่ ระบบการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึง่มากกว่ารอ้ย
ละ 50 เป็นการส่งออกสนิคา้ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ลูกคา้หลกัของบรษิทัคอื ลูกคา้ในประเทศญี่ปุ่ น และรองลงมา
คอืการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ในกลุ่มรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึง่ลกูคา้แต่ละ
รายมรีะบบการสัง่ซือ้สนิคา้ ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ และการส่งมอบสนิคา้เป็นไปตามระบบและหลกัการทีก่ าหนดไว ้
โดยบรษิทัมัน่ใจถงึกระบวนการน าเสนอขายสนิคา้ต่อลกูคา้ทีม่คีวามเป็นธรรม และไม่มลีกัษณะการผกูขาดเพื่อจ าหน่าย
สนิคา้ให้กบัลูกคา้เพยีงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด  ส าหรบัระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถุดบิ และสนิค้าที่จะ
น ามาใชใ้นกระบวนการผลติ ทางหน่วยงานจดัซือ้จะตอ้งด าเนินการเปรยีบเทยีบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการคา้ ตาม
หลกัการทีก่ าหนดไวทุ้กครัง้ เพื่อใหคู้่คา้ไดม้โีอกาสน าเสนอสนิคา้ใหก้บัทางบรษิทัไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบ ซึง่ทีผ่่านมา
บรษิทัไดร้บัประโยชน์จากการยดึมัน่ในระบบการคดักรอง พจิารณาและเปรยีบเทยีบคุณภาพและราคาจากคู่คา้เสมอมา 

2. นโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
บรษิทัมนีโยบายทีห่้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอื

พนกังานของบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างรอบคอบ ซื่อสตัย ์ เป็นธรรม 

สมเหตุสมผล มกีระบวนการทีโ่ปร่งใสในการอนุมตัเิขา้ท ารายการ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั 
เป็นส าคญั กรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงเพื่ออนุมตัใินเรื่องทีต่นเองมสีว่นได้
เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม และเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ส านกังาน 
ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งท ารายการเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัใหท้ ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้ง
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ไม่มสีว่นในการพจิารณาอนุมตั ินอกจากนี้จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูตามทีห่น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัเิอาไว ้

3. ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธรุกจิกบับรษิทัไดแ้ก่ การท าใหบ้รษิทัเสยี
ผลประโยชน์หรอืไดร้บัประโยชน์น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น หรอืเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบรษิทั 

4. หา้มไม่ใหก้ระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิลกัษณะ
เดยีวกนักบับรษิทั 

5. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัรวมถงึคู่สมรสและบตุรของบุคคลดงักล่าว 
แสวงหาผลประโยชน์ในกจิการสว่นตวักบับรษิทั เช่น กระท าการใด ๆ เพื่อขายสนิคา้และบรกิารใหก้บั
บรษิทัหากมกีารกระท านัน้ ๆ ตอ้งท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยขอ้มลูใหบ้รษิทัทราบในทุกกรณี 

6. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน นอกจากนี้ บรษิทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การเคารพสทิธมินุษยชน 
สทิธมินุษยชน (Human Rights) หมายถงึ สทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีม่นุษยท์ุกคนไดร้บัการรบัรองหรอืคุม้ครองให ้
ไม่ถูกเลอืกปฏบิตัเิพยีงเพราะความแตกต่างทางดา้นร่างกาย จติใจ เชือ้ชาต ิ สญัชาต ิ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สผีวิ 
การศกึษา สถานะทางสงัคมหรอืเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะก าหนด บรษิทัตระหนกัถงึการเคารพต่อ
หลกัสทิธมินุษยชน จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัขิ ึน้ ดงันี้ 

1. ใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน โดยไม่มกีารแบ่งแยกถิน่ก าหนด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ฐานะ 
ชาตติระกลู การศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดม้คีวามเกีย่วขอ้งและสง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน โดย
ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเท่าเทยีม 

2. พนกังานในทุกระดบัจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธดิา้นความปลอดภยัสว่นบุคคลในการปฏบิตังิาน การมี
สถานทีท่ างานทีส่ะอาด ปลอดภยั และถูกสขุลกัษณะ  

3. การใหส้ทิธเิสรภีาพเพื่อสทิธทิางการเมอืง แต่ทัง้นี้จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืน าทรพัยส์นิ 
อุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืใด ๆ ของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการ
เมอืง ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรอืกระท าการอนัเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง  

4. บรษิทัจะเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามหลกันติธิรรม  
5. บรษิทัไม่มนีโยบายการใชแ้รงงานเดก็ โดยไมพ่จิารณารบับุคคลทีม่อีายตุ ่ากว่า 18 ปี เขา้ท างาน 
6. การพจิารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม และในทุก ๆ ปี บรษิทัจะจดัใหม้กีจิกรรม

ประชุมประจ าปี ซึง่วนัดงักล่าวพนกังานจะไดเ้ขา้พบและรบัทราบถงึนโยบายการด าเนินธุรกจิทีจ่ะเกดิขึน้
ในรอบปีนัน้ ๆ รวมถงึขอ้คดิ หลกัการท างาน หลกัการใชช้วีติจากผูบ้รหิารบรษิทั รวมถงึการจดักจิกรรม
เพื่อเสรมิสรา้งความรกั ความสามคัคภีายในองคก์ร  

7. สอดสอ่งดแูลเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชน ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยละเมดิ
สทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยจะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคล
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ทีร่บัผดิชอบทราบทราบและใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้
ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว ้ 

8. ผูก้ระท าการละเมดิสทิธมินุษยชน เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการ
พจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ นอกจากนี้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการ
กระท าดงักล่าวนัน้ผดิกฎหมายดว้ย 

 
ทัง้นี้ ทีผ่่านมาบรษิทัยงัไม่เคยไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อย่างใด 

 
4. การไม่สนบัสนุนใหเ้กดิการล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 
คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายชดัเจนที่จะไม่กระท าการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา 

โดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
1. บรษิัทมกีารก าหนดนโยบายในการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัและบรษิัทย่อย โดยมี

การตรวจสอบการใชง้านระบบโปรแกรมซอฟต์แวรต่์าง ๆ ในการท างานของพนักงานเพื่อป้องกนั
การใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิห์รอืทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการท างาน เป็นตน้  

2. เน่ืองจากในทุก ๆ ปี บรษิทัจะตอ้งมกีารออกแบบและพฒันาสนิคา้ เพื่อน าเสนอต่อลูกคา้โดยเกดิขึน้
เป็นประจ า บรษิทัใหห้ลกัการต่อฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์(Research and development) 
โดยยดึหลกัการทีจ่ะไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่ลอกเลยีนหรอืน าทรพัยส์นิทางปัญญาของ
ผูอ้ื่นมาใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

3. การน าผลงานหรอืขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ที่ได้รบัมาหรอืที่จะน ามาใช้ภายในบรษิัท
จะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่า ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

4. ปฏิบตัิตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สนิทางปัญญาและลิขสทิธิ ์เช่น กฎหมาย
เกีย่วกบัเครื่องหมายการคา้ กฎหมายเกีย่วกบัสทิธบิตัร กฎหมายเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง และสง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังานในดา้นกฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทาง
ปัญญา การน าผลงานหรอืขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ทีไ่ดร้บัมาหรอืทีจ่ะน ามาใชภ้ายใน
บรษิทั จะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่า ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น นอกจากนี้จะต้องไม่
น าทรพัยส์นิทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบรษิทั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดย
มไิดร้บัอนุญาต  

 
โดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนกรณีทีพ่บเหน็การละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาไดท้ี่ 
จดหมายส่งถึง  

รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ หรอื 

นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์
กรรมการผูจ้ดัการ หรอื 

ส านกังานเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่25/28 หมู่ 12 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

E-mail ส่งถึง 
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 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
East Coast Furnitech Public Company Limited 

      ส านกังานเลขานุการบรษิทั: cg@eastcoast.co.th หรอื ฝ่ายทรพัยากรบคุคล:     
        hrrayong@eastcoast.co.th 
 

5. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัเตรยีมทีจ่ะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจรติเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยในรายละเอยีดการท างานในขณะนี้คอื บรษิทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.eastcoast.co.th และสรา้งระบบในการป้องกนั

การทุจรติในองคก์ร นอกจากนี้ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการสือ่สารประชาสมัพนัธแ์นวคดิในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัไดร้บัทราบ โดยออกจดหมายถงึคู่คา้ และลูกคา้ ของบรษิทั ในการงดให้ / รบัสิง่ตอบแทน

ทัง้ในรูปของเงนิสด สิง่ของ หรอืของขวญั รวมถงึการหา้มรบั/จ่ายสนิบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

และแจง้ถงึกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหคู้่คา้ และลกูคา้ ทีไ่ม่ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ไดร้อ้งเรยีนและไดร้บัการแกไ้ข 

รวมถงึจะจดัการประชุมและสือ่สารใหพ้นกังานทุกฝ่ายงานของบรษิทัไดร้บัทราบนโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้าน

การทุจรตินี้อย่างต่อเนื่อง 

 

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
http://www.ecf-furniture.com/

