
การเช่ือมโยงผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล เคารพสทิธ ิค านึงถงึประโยชน์ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึการเสรมิสรา้งความร่วมมอืตามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละกลุ่ม โดย

บรษิทัค านึงถงึผลกระทบทัง้ในทางบวก ทางลบ หรอืทัง้ทางตรง และทางออ้ม เพื่อสรา้งความความพงึพอใจแก่กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ความคาดหวงั การตอบสนองต่อความคาดหวงั วิธีการส่ือสาร 

พนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และ
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ 

(2) โอกาส และความกา้วหน้าในอาชพี 
(3) การพฒันาความรูค้วามสามารถทัง้ดา้นที่

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัอาชพีการงาน รวมถงึ
ความรูเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชวีติ
อย่างต่อเนื่อง 

(4) ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(5) ความสมดุลระหว่างชวีติ และการท างาน 
 

(1) ใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกระดบัและปฏบิตัิ
ต่อพนกังานอย่างเทา่เทยีม 

(2) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูแ้ละ
ความสามารถ พรอ้มกบัการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังาน 

(3) นโยบายแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(4) การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
(5) การเคารพซึง่สทิธมินุยชน และสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน 

รวมถงึการไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของ
พนกังานต่อผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง  

(6) เปิดโอกาสใหพ้นกังานมชี่องทางในการ
ตดิต่อสือ่สาร เสนอแนะและรอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการ
ท างาน 

 
 
 

(1) การส ารวจความผกูพนัองคก์ร 
(2) วารสารเพื่อคนอสีตโ์คสท ์
(3) กล่องรบัความคดิเหน็ของพนกังาน 
(4) E-mail 
(5) บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
(6) การจดัสมัมนาใหค้วามรู ้  
(7) กจิกรรมพบปะสงัสรรคต์ามโอกาสต่าง ๆ 
 



ผูมี้ส่วนได้เสีย ความคาดหวงั การตอบสนองต่อความคาดหวงั วิธีการส่ือสาร 

ผูถ้อืหุน้/นกัลงทุน 
 

(1) การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
(2) การดแูลสทิธ ิและความเท่าเทยีม 
(3) ผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ีและสม ่าเสมอ 
(4) ผลการด าเนินงานทีด่ ี และความยัง่ยนืในการ

ด าเนินธุรกจิ 
(5) การบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งรอบคอบ 

ระมดัระวงั 
 

(1) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ 
ของผูถ้อืหุน้ 

(2) การสง่เสรมิอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิ
ของผูถ้อืหุน้  

(3) การเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

(4) การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
(5) การจ่ายปันผลอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ

สอดคลอ้งตามผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
(6) การบรหิารธุรกจิภายใตก้ารจดัการอย่างยัง่ยนื 
(7) การวางแผนบรหิารจดัการความเสีย่งในการ

ด าเนินธุรกจิอย่างรอบดา้นและเหมาะสม 
 

(1) การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และการจดั
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(2) การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

(3) การจดังานแถลงผลการด าเนินงานผ่านงาน 
Opportunity Day ทีจ่ดัโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) การสนทนาพดูคุยตอบขอ้ซกัถามผ่าน
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ (Investor 
Relations) โดยก าหนดบคุคลทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

(5) Web site : www.eastcoast.co.th  
(6) การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

และประจ าปี 
(7) ขา่วประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่าง ๆ 
(8) การจดักจิกรรมเยีย่มชมโรงงาน (Company 

visit) 
ลกูคา้ 

 
 
 
 

(1) การน าเสนอสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย ตรงต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ และสนิคา้มคีุณภาพ 
ปลอดภยั และมอีายุการใชง้านทีเ่หมาะสม 

(2) สนิคา้ถูกผลดิอย่างมสี านึกรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม และสามารถน ากลบัมา

(1) ผลติสนิคา้ตามมาตรฐาน โดยค านึงถงึความ
ปลอดภยัของลกูคา้ และการใหบ้รกิารหลงัการ
ขาย 

(2) ใชว้สัดุประเภท Eco Friendly ในการผลติสนิคา้ 
(3) จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารเพื่อใหล้กูคา้สามารถ

(1) การเขา้พบลกูคา้ เพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์
ใหม่ ๆ รวมทัง้เปิดโอกาสรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการจากลกูคา้
โดยตรง  

(2) การจดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจจาก

http://www.eastcoast.co.th/
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หมุนเวยีนใชใ้หมไ่ด ้
(3) ความสะดวกในการเขา้ถงึผลติภณัฑ ์ ผ่านช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายต่าง ๆ ทีบ่รษิทัสรา้งขึน้ 
(4) ความพรอ้มและความรวดเรว็ในการเขา้ถงึ

ผลติภณัฑ ์
(5) ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสม 
(6) การรกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้ 
(7) ความพรอ้มใหบ้รกิารต่าง ๆ ทัง้ก่อนซือ้ ระหว่าง

ซือ้ และหลงัจากทีซ่ือ้สนิคา้แลว้ 
 

รอ้งเรยีนต่อบรษิทัได ้ และจดัการปัญหาขอ้
รอ้งเรยีนของลกูคา้ 

(4) ด าเนินธุรกจิโดยยดึถอืความซื่อสตัย ์ สจุรติ และ
เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการ
ละเมดิสทิธขิองลกูคา้ 

(5) ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัย ์ หรอื
ประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่สจุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม  

 

ลกูคา้ 
(3) การจดักจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้ เพื่อเขา้ถงึ

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายตามช่องทางการตลาด
ทีไ่ดก้ าหนดขึน้ อาท ิ การจดังานแสดง
สนิคา้ส าหรบักลุ่มลกูคา้ประเภทรา้นคา้สง่ 
และรา้นคา้ปลกีรายย่อยทัว่ประเทศ เป็นตน้  

(4) การสรา้งช่องทางใหล้กูคา้แสดงความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน  

(5) การเขา้รบัทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
บรษิทัหรอืผลติภณัฑข์องบรษิทัผ่าน Web 
site : www.eastcoast.co.th และ 
www.elegathai.com  

คู่คา้และเจา้หนี้การคา้ (1) คา้ขายดว้ยความยตุธิรรม 
(2) การบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
(3) การบรหิารหว่งโซธุ่รกจิทีย่ ัง่ยนื 
(4) ความสามารถชว่ยสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิ  
(5) การร่วมกนัพฒันาสนิคา้ และบรกิารเพื่อยกระดบั

คุณภาพและมาตรฐานใหด้ยีิง่ขึน้  
 

(1) ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ดว้ยความเสมอภาค 
(2) คดัเลอืกคู่คา้ทีม่กีารด าเนินธุรกจิตามกฎหมาย มี

มาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั และ
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

(3) รกัษาความลบัหรอืขอ้มลูทางการคา้ของคู่คา้ 
(4) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั

แลกเปลีย่นความรู ้ รว่มกนัพฒันาและเพิม่คุณค่า
ใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์

(5) ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือจากขอ้ตกลง
ปกตทิางการคา้ 

(1) จดัประชมุคู่คา้เป็นประจ าทุกปี 
(2) การพดูคุยหารอืเพื่อระดมความคดิเหน็ใน

การพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างสรา้งสรรค ์
(3) การเยีย่มชมกจิการคู่คา้ เพื่อรบัฟัง

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
(4) การใหข้อ้มลูต่อคู่คา้เพื่อรบัทราบนโยบาย

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 
(5) คู่มอืการปฏบิตังิานในการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

http://www.eastcoast.co.th/
http://www.elegathai.com/
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คู่แขง่ขนัทางการคา้ 
 

ด าเนินธุรกจิและแขง่ขนัดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทีด่แีละสจุรติ 

(1) การปฏบิตัติามกรอบกตกิา การแขง่ขนัทาง
การคา้ดว้ยความเป็นธรรม 

(2) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการ
ว่ารา้ย 

(3) ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา/ลขิสทิธิ ์
(4) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทาง

การคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติและไม่เหมาะสม 
(5) การร่วมมอืกนัพฒันาเฟอรน์ิเจอรข์องไทย ให้

สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

(1) การประชุมพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และความร่วมมอืกนัตามวาระต่าง ๆ 

(2) การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิในสมาคมทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งและดแูลดา้นอุตสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์

เจา้หนี้ 
 

(1) ความสามารถในการช าระหนี้ตรงเวลา 
(2) ความสามารถในการท าก าไรจากผลการ

ด าเนินงานของบรษิทั 

(1) การปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิ (Financial 
Covenants) ทีม่ต่ีอเจา้หนี้ตามทีต่กลงการกูย้มื
อย่างเคร่งครดั 

(2) การบรหิารจดัการทางการเงนิทีด่ ี เพื่อสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่เจา้หนี้ 

(3) การเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงาน และฐานะ 
 ทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา 
(4) ในกรณีหากไม่สามารถช าระหนี้ไดต้รงตาม

เงื่อนไข ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้รบัทราบเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 

(5) มกีารประชมุเพื่อพบปะเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ 
และจดัเขา้เยีย่มชมกจิการเป็นประจ าทุกปี 

 

(1) การเขา้พบปะพดูคยุ กบัผูบ้รหิาร หรอื
ผูร้บัผดิชอบของเจา้หนี้แต่ละราย 

(2) การเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานทาง
การเงนิอย่างถูกตอ้ง และตรงเวลาต่อ
เจา้หนี้เพื่อจะไดท้ราบถงึสถานะทาง
การเงนิของบรษิทัทีเ่ป็นขอ้มลูปัจจุบนั 
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ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

(1) ด าเนินธุรกจิทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อชุมชน หรอื
สามารถบรหิารจดัการผลกระทบทีเ่กดิจากการ
ด าเนินธุรกจิได ้

(2) การบรหิารจดัการของเสยีต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
การด าเนินธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3) การมสีว่นร่วมต่าง ๆ ในกจิกรรมของชุมชน 

(1) การสรา้งความเขา้ใจ ความไวว้างใจ และเขา้ไปมี
สว่นร่วมกบัชุมชน 

(2) ก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนั และแกไ้ข
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชมุชนและสงัคม อนั
เน่ืองมาจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

(3) การบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิระบบดแูลและ
ป้องกนัใหเ้กดิสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

(4) การประเมนิผลการจดักจิกรรมชมุชนสมัพนัธ ์
เพื่อวดัประสทิธผิลต่อกจิกรรมนัน้ ๆ 

(5) ปลกูจติส านึกและสง่เสรมิการใหค้วามรูแ้ก่
พนกังานในเรื่องการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

(6) สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลย ีเครื่องจกัร และวตัถุดบิ
ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

(1) กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์ (การเขา้ไปมสีว่น
ร่วมในกจิกรรมของชุมชน) 

(2) ส ารวจพดูคุยเพื่อรบัฟังขอ้คดิเหน็ และ
ความตอ้งการของชมุชนเป็นประจ าทุกปี 

(3) เปิดช่องทางเพื่อเขา้ถงึการสง่เรือ่งราว
รอ้งเรยีนหากเกดิปัญหาหรอืผลกระทบต่อ
ชุมชนผ่านช่องทางทีก่ าหนดไวใ้น Web 
site : www.eastcoast.co.th 

 

 

http://www.eastcoast.co.th/

