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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2555 (ครัง้แรกหลงัแปร

สภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริเร่ิม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท า ให้ความเห็นในรายละเอียดของ
นโยบาย และได้ด าเนินการออกมติอนุมตัินโยบายการก ากับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรก รวมถึงการ
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงัจากวนัท่ีประชมุดงักลา่ว โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีตามหลกัเกณฑ์หรือแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องที่ได้ถกูน าเสนอไว้โดยหน่วยงานก ากับดแูล เพื่อเสริมสร้างให้กิจการมีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานในทกุระดบัชัน้ทัง้ในส่วนของพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี ้
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน ให้ความส าคญัต่อ
ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัจะน ามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายตลอดห่วงโซ่การด าเนินธุรกิจ 
โดยนับจากวันที่ได้มีการอนุมัติน โยบายและหลักการก าก ับดูแลกิจการในค รั ง้ แรกแ ล้วก็ ไ ด้มีกา รปรับปรุ ง
เพิ่มเติมในรายละเอียดที่ส าคัญเพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏิบตัิที่ดี ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ได้พิจารณาอนมุตัินโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดิมที่
ยกเลกิ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้
นโยบายก ากับดูแลกิจการฉบับนีไ้ด้ก าหนดหลกัปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้ รับผิดชอบสงูสดุของ
องค์กรใช้ในการก ากับดแูลเพื่อเป็นแนวทางให้กิจการสามารถสร้างความน่าเช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายเพื่อประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจน
ตลาดทนุและสงัคมโดยรวม อนัจะน ามาซึง่การสร้างผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวในท้ายที่สดุ 

ทัง้นีน้โยบายการก ากับดูแลกิจการจะได้รับการพิจารณาทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
หลกัการหรือแนวทางปฏิบตัิที่จะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

โดย “การก ากบัดูแลกิจการ” หมายถึง ระบบที่สร้างขึน้เพื่อใช้ในเชิงการก ากับดูแล และควบคุมการตดัสินใจ
ด าเนินงานของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เพื่อให้เกิดความยตุิธรรม โปร่งใส ซึง่รวมถึง 

(1) การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั ซึ่งครอบคลมุถึงเป้าหมายและแนวคิดหลกัขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลกัขององค์กรในรูปแบบของวิสยัทศัน์ หลกัการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้าง
คณุคา่ให้แก่กิจการ 

(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย และพิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณ 
(3) การติดตาม ประเมิน และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  
“การก ากบัดูแลกิจการที่ดี” ตามหลกัปฏิบตัิฉบับนี ้หมายถึง การสร้างหลกัการก ากับดูแลกิจการที่สะท้อน

โครงสร้างแหง่ความสมัพนัธ์ ระหวา่ง ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างใน
การก าหนดเปา้ประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการก าหนดวิธีการ เพื่อให้บรรลเุปา้ประสงค์ทางธุรกิจนัน้ และวิธีการใน
การควบคมุ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทได้อีกด้วย  

ซึง่คณะกรรมการมีเปา้หมายในการก ากบัดแูลกิจการให้น าไปสูเ่ปา้หมายที่ส าคญั ดงันี  ้
1. สามารถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงผลลพัธ์ที่จะเกิดขึน้ในระยะยาว 
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม และมีความ

รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
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3. เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
4. สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง และพฒันานวตักรรมด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ

เพิ่มมลูคา่ให้กบัธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของ

คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ข้อหลกั ดงันี ้
หลักปฏิบัติที่ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคณุค่าให้แก่

กิจการอยา่งยัง่ยืน 
หลักปฏิบัติที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
หลักปฏิบัติที่ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
หลักปฏิบัติที่ 5 สง่เสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติที่ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
หลักปฏิบัติที่ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททาง

ธุรกิจของบริษัทเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง   
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยทุธ์ในการด าเนินงาน ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของบริษัท 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุง่มัน่ท่ีจะรักษาความมัน่คง แขง็แกร่งในธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 

แสวงหาโอกาสขยายตวัสูธุ่รกิจอืน่ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อความยัง่ยนื” 
 

วัตถุประสงค์ 
“การน าพาองค์กรให้มีการพฒันาและก าไรท่ีเติบโตอยา่งยัง่ยืน ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และมีการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี” 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (Strategy) 
Sustainability = การพฒันาให้องค์กรเติบโตด้วยความยัง่ยืน ได้แก่ การจดัหาแนวทางเพื่อลดต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการ
เป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทน ซึง่เป็นแนวโน้มที่ส าคญัและเป็นสว่นหนึง่ของการ
สร้างความมัน่คงด้านพลงังาน เป็นการสร้างรายได้และผลก าไรอยา่งตอ่เนื่องให้กบัภาพรวมของธุรกิจ รวมถงึการจดัหา
ธุรกิจใหมท่ัง้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกั หรือโอกาสในธุรกิจใหม ่ ๆ ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เตบิโตอยา่งมัน่คง เป็นต้น 
รวมถงึการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายตลอดหว่งโซค่ณุคา่ สงัคม สิง่แวดล้อม และมกีาร
ก ากบัดแูลกิจกิจการท่ีด ี
Diversification = การกระจายความเสีย่งในธุรกิจ เช่น การมีทัง้รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าทัง้ในและตา่งประเทศ การมี
กลุม่ลกูค้าที่หลากหลาย ตัง้แตก่ารสง่ออก ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ โชว์รูมจ าหนา่ยสนิค้า ร้านค้าสง่ ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทัว่
ประเทศ การพฒันารูปแบบการจ าหนา่ยสนิค้าแบบอีคอมเมิร์ซผา่นออนไลน์แพลทฟอร์ม และยงัรวมถึงการขยายธุรกิจไปยงั
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลงังาน ธุรกิจเหมืองขดุคริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency Mining) ธุรกิจพืชผลทาง
การเกษตร เพื่อกระจายความเสีย่งและไมพ่ึง่พิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพยีงอยา่งเดียว 
Adaptation = การพร้อมสร้างกลยทุธ์แหง่การเปลีย่นแปลงและปรับตวัในธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมัน่คงและยัง่ยืน ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจากธุรกิจการเป็นผู้ผลติชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ และผู้ผลติกระดาษปิดผิวเพื่อลดต้นทนุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
 

ค่านิยมองค์กร 
ท างานด้วยใจที่มุง่มัน่ในเปา้หมาย (Be Passionate and Determined) 
ลดกระบวนการท างานแตไ่ด้ประสทิธิภาพท่ีมากขึน้ (Do More with Less) 

แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อยา่งไมห่ยดุนิ่ง (Pursue Growth and Learning) 
สือ่สารด้วยใจที่เปิดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสตัย์ตอ่ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with 

Communication) 
 

เป้าหมาย 
บริษัทก าหนดเปา้หมายหรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ที่เป็นรูปตวัเงินและที่ไมใ่ช่ตวัเงิน โดยจะ

รักษาอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการด าเนินงานในกลุม่บริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ
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ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10 – 15 และมุง่สูก่ารเป็นองค์กรพฒันาตอ่ยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบ
ครบวงจร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการแข่งขนั รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถรักษาระดบั
อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ต่อปี นอกจากนีจ้ะต้องสามารถสร้างระดบัความพึงพอใจต่อ
ผลติภณัฑ์ของบริษัทจากลกูค้าได้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าประจ าปี 

ส าหรับเปา้หมายระยะยาวนัน้ บริษัทก าหนดผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิดเป็นสดัสว่นไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นผู้น าในธุรกิจ
การเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก และการเป็นผู้น าในธุรกิจการจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับ
ร้านค้าสง่ร้านค้าปลกีทัว่ประเทศ และภมูิภาคอาเซียน 

 
หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่ง
ยัง่ยืน  

หลกัปฏิบตัิที่ 1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากบัดแูลให้องค์กรมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถึงการก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย กลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรร
ทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมาย การติดตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  

แนวปฏิบตัิที่ 1.1  
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร

จดัการท่ีดี รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาและร่วมกันก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกบัชว่งเวลาในแตล่ะปี นอกจากนีย้งัได้ก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน และ
การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้สามารถปฏิบตัิ งานได้ตาม
แผนงานท่ีวางไว้ และสามารถบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ ทัง้นีจ้ะมีฝ่ายบริหารระดบัสงูเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง มีการก ากบั
ดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานของทีมงานระดบัปฏิบตัิการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถทราบระดบัเป้าหมายที่บรรล ุและ
อปุสรรคในการท างานที่เกิดขึน้ รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดแูลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ทัง้นีเ้พื่อให้ทนัต่อ
การปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อรองรับปัญหา และอปุสรรคที่เกิดขึน้ให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ และเพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดขึน้ได้จริง  

นอกจากนีจ้ะมีการทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของ
บริษัทที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า การลงทนุที่เกิดขึน้ในแต่ละปี โดยบริษัทได้
ค านงึถึงจริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และกฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทกุชดุ ตามที่ได้น าเสนอและผา่นการกลัน่กรองและอนมุตัิจากคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่กฎบตัรจะก าหนดให้กรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุยอ่ยจะต้องบริหารให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานที่ส าคญัให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการ
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ก าหนดอ านาจอนมุตัิด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่มีอ านาจอนมุตัิในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่
ก าหนด  

ในแตล่ะครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดแูลให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึน้ในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครัง้ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้  

คณะกรรมการได้จดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อแสดงถึงหลกัการและแนวทางใน
การด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ประกอบด้วย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และดแูล
ให้มีการสื่อสารนโยบายดงักล่าวถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้มีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ า 

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่ส าคญัเก่ียวกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการด า เนินงานของบริษัท 
รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและ
ก าหนดแนวทาง นโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์การด าเนินงาน เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ าทกุปี  

ทัง้นีก้ารติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ ารายไตรมาส และประจ าปี โดยการรายงานผลการด าเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้าและกลยุทธ์การด าเนินงานที่ถูกน าไปปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วทางกรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 1.2 
ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้น าไปสูผ่ลอย่างน้อย คือ สามารถ

แขง่ขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  

แนวปฏิบตัิที่ 1.2  
1. บริษัทค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน

กลยทุธ์การพฒันาที่ยัง่ยืนผา่นการพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการติดตามปัจจยัตา่ง ๆ โดยรอบด้านท่ีก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับตวั
ได้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งที่จะเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้
นโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจดัการสามารถน านโยบายไปเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากปัจจัย
ทางด้านธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงได้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายที่จะสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การ
สร้างแนวทางความรู้ด้านการผลิตให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้ลดลงได้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

6 
 

อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะเป็นแนวทางที่จะสามารถสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจ รวมถงึความสามารถในการแขง่ขนั 
ซึง่จะช่วยสร้างผลประกอบการท่ีดีให้แก่บริษัทในระยะยาวด้วย 

2. บริษัทค านึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มี
สว่นได้เสีย โดยได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่บริษัทเช่ือวา่ การประกอบธุรกิจอยา่งซื่อตรง มีจริยธรรม เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น และปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้ 

3. บริษัทค านงึถึงการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ในกระบวนการผลิตของบริษัท จะต้องมี
วิธีการบริหารจดัการเศษวสัดทุี่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลติของบริษัท ได้แก่ เศษไม้ เศษขีเ้ลือ่ย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี เศษวสัด ุกาวที่ใช้ในกระบวนการ
ผลติ เป็นต้น 

4. บริษัทค านงึถึงความสามารถในการปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง เนื่องจากในยคุข้อมลูขา่วสารมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดงันัน้การติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ทัง้จากปัจจัยที่
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปัจจยัที่อาจจะสง่ผลกระทบโดยอ้อม เหล่านีล้้วนเป็นข้อมลูส าคญัที่
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อจะสามารถก าหนดนโยบาย
การท างานให้พร้อมรับมือ และลดผลกระทบตอ่ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งเหตกุารณ์ส าคญัที่เกิดขึน้
ในช่วงปี 2563 จากผลกระทบของเชือ้ไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม ่(COVID-19) นบัเป็นความท้าทายที่ส าคญั
ที่สง่ผลให้บริษัทต้องพร้อมรับมือ และหานโยบายการจดัการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความอยู่รอดให้เกิดขึน้
ได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไมส่ามารถคาดเดาและไมอ่าจควบคมุได้ในช่วงที่ผา่นมา เป็นต้น 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 1.3 
คณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ซื่อสตัย์สจุริตตอ่องค์กร และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
แนวปฏิบตัิที่ 1.3  
กรรมการของบริษัททกุคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล ข้อบงัคบับริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดัให้มีกระบวนการอนุมตัิการด าเนินการที่ส าคญั ในธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคญั รายการที่มีส่วนได้เสีย การเข้าท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด  

ทัง้นีก้รรมการบริษัททกุทา่นพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ และปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยั
อยูต่ลอดเวลา รวมถึงให้มีความเข้าใจตอ่กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องที่มีการเปลีย่นแปลง
ตามยคุสมยัที่เกิดขึน้ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน นอกจากนี ้กรรมการบริษัททกุ
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ทา่นยงัอทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติ เ ป็นหน้าที่ที่จะ ต้อง เข้า
ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตผุลจ าเป็น  

ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ โครงสร้าง
การด าเนินธุรกิจ ข้อมูลสดัส่วนรายได้ ผลการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง การจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสีย นโยบายด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการ นโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ฯลฯ ท่ีถือได้วา่เป็นข้อมลูส าคญัและควรต้องทราบของ กรรมการเข้า
ใหม ่ทัง้นีเ้พื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 1.4 
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้กรรมการ
ผู้จดัการและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

แนวปฏิบตัิที่ 1.4  
บริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด รวมถึงนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการ ที่ระบหุน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทกุทา่น และ
จะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี นอกจากนีย้งัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการไว้อยา่งชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหน้าที่บริหารงานด้านต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ด้านการก าหนดนโยบาย และสว่นปฏิบตัิงานตามนโยบายอยา่งชดัเจน โดยได้จดัท ารายละเอียดของขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด และกรรมการ
ผู้จดัการไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 
หลักปฏิบัติที่ 2 : ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดหรือดแูลให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  โดย

เป็นวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่สอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้กิจการ ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏิบตัิที่ 2.1  
บริษัทก าหนดวัตถุประสงค์คือ “การน าพาองค์กรให้มีการพัฒนาและก าไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” และก าหนดเปา้หมายที่ตัง้ไว้ภายในระยะเวลา 3 ปีวา่ “จะ
รักษาอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างตอ่เนื่องอยา่ง
น้อยปีละไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 – 15 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิต
เฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความแขง็แกร่งด้านการแขง่ขนั รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสทิธิ
และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ
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รักษาระดบัอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 25 ตอ่ปี นอกจากนีจ้ะต้องสามารถสร้างระดบัความพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑ์ของบริษัทจากลกูค้าได้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า
ประจ าปี”  

ซึ่งจะเห็นได้ว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน เน้นการสร้างคณุค่าให้แก่
กิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในสว่นของลกูค้าที่จะได้มีโอกาสใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีการพฒันารูปแบบสิน ค้า มี
แนวทางการลดต้นทนุ เพื่อให้สามารถจ าหนา่ยสนิค้าได้ในราคาที่สมเหตสุมผล ผู้มีสว่นได้เสียมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
แนวทางการต่อยอดธุรกิจของบริษัทสู่ต้นน า้ เพื่อลดต้นทนุการผลิตสินค้า ได้แก่ Supplier ผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบ สถาบนั
การเงินท่ีให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจด้านพลงังานทดแทนท่ีจะให้ประโยชน์และเป็นสว่นหนึง่ของการ
สร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานให้เกิดขึน้ในสงัคม และชมุชนท่ีบริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่ว  

บริษัทได้สง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการน าเสนอและตดัสินใจที่จะก าหนดแนวทางการท างานที่
ช่วยส่งเสริมให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร  เพื่อก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรขึน้ที่ทกุคนจะต้อง
ตระหนกัถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรมในการท างาน 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 2.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการโดยมีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม และปลอดภยั 

แนวปฏิบตัิที่ 2.2  
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

หลกัของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต โดยในทกุครัง้ที่มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการ
สอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจากกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นการทบทวน
วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์ เพื่อให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์ และแผนการท างานท่ีวางไว้ได้ค านงึถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึน้ และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการดแูลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความ
เสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย ซึ่งผู้มีสว่นได้เสียในที่นีค้รอบคลมุถึง พนกังานบริษัท 
ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นต้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยงัตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย  การทจุริต หรือขาด
จริยธรรม เป็นประเด็นหลกัที่จะมีการทกัท้วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกบัปัจจยัแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่อาจจะเอือ้ให้เกิดความเสี่ยงดงักลา่วด้วย 

โดยคณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายผ่านกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้
องค์กร เพื่อทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้รับทราบข้อมลูและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตัิงานที่สอดรับและเป็นไป
ตามความต้องการขององค์กรได้ 

ทัง้นีใ้นการสร้างช่องทางการมีสว่นร่วมหรือช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้มีสว่นได้เสียกบักิจการ บริษัทได้จดัท า
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลกัของบริษัทเพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความ
ต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศพัท์

http://www.ecf-furniture.com/
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สายตรงเข้ามาที่หน่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบนัได้รับการติดต่อมากที่สดุ บางส่วนท าให้สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวงัส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รับทราบสามารถน าเสนอต่อระดบัผู้บริหารเพื่อน าไป
วิเคราะห์และตอ่ยอดการสร้างคณุคา่ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีมาด าเนินการให้เกิดผลได้ รวมถึงการสง่ข้อมลูสอบถามหรือข้อ
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะสง่ตรงมาที่อีเมล์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรับทราบข้อมูลที่สอบถามเข้ามารวมถึง ข้อ
ร้องเรียนตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายที่จะก ากบัดแูลเพื่อเปิดโอกาสช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีสว่นได้เสียกบั
กิจการให้มากขึน้  

คณะกรรมการตระหนักถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
สง่เสริมให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทัง้ในส่วนของธุรกิจ
หลกั และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทนัน้ ได้หาแนว
ทางการเพิ่มประสทิธิภาพและลดต้นทนุในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการน าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรที่มีความทนัสมยัเข้ามา
ใช้ในกระบวนการผลติโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดจ านวนแรงงานในสายการผลติ ลดต้นทนุอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงเพื่อป้องกนั
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และเพื่อดแูลการผลิตให้สอดคล้องกบัรูปแบบ
ของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด ส าหรับในส่วนของธุรกิจพลงังานทดแทน  ที่บริษัทได้เข้า
ลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
ทนัสมยั และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระยะยาวสอดคล้องกบัอายขุองสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ที่ได้รับในแตล่ะโครงการ  

 
หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 

สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ อยา่งเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว้  
แนวปฏิบตัิที่ 3.1  
บริษัทก าหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ อาย ุ และต้องมี
กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการ
อยู ่โดยคณะกรรมการชดุปัจจบุนัมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน นอกจากนีใ้นสว่นของ
คณะกรรมการยงัประกอบด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระใน
จ านวนที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตไ่มน้่อยกวา่ 3 คน 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และข้อมลูกรรมการ ได้แก่ อาย ุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหนง่กรรมการ การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และสว่นได้เสยี ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) หนงัสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น 
และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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หลกัปฏิบตัิที่ 3.2 
คณะกรรมการควรเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรรมการเอือ้ตอ่การใช้ดลุยพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ   
แนวปฏิบตัิที่ 3.2 
บริษัทก าหนดแนวปฏิบตัิว่า ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระ เป็น

บคุคลที่มีความเหมาะสมต่อต าแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการซึ่งดแูลรับผิดชอบใน
สว่นการน านโยบายไปปฏิบตัิใช้ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ได้ว่า องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อ
การใช้ดุลยพินิจในการตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ นอกจากนีย้งัได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการ ในฐานะท่ีประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการไว้ชดัเจนเป็นท่ีเรียบร้อย 

นอกจากนีใ้นคณะกรรมการสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระหรือมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยจ านวนกรรมการอิสระที่มากกว่า
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นบั
จากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้แรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้รับการแต่งตัง้ต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ แต่จะไม่เป็นการต่อวาระโดย
อตัโนมตัิ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประโยชน์ที่มีต่อบริษัท ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  รวมถึงการปกป้องดแูลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นส าคญั 

ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองส าคญั คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพิจารณากลัน่กรองข้อมลูในประเด็นเฉพาะเร่ือง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในสว่นของนโยบายส าคญัที่จะก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงเฉพาะเร่ือง  จะผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นต้น 

คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน
ครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report)   

นอกจากนีใ้นการพิจารณาอนมุตัิ รับรองหรือให้ความเห็นตอ่วาระการประชมุ คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.3 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนดไว้   
แนวปฏิบตัิที่ 3.3 
ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้มีหน้าที่คดัเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการ

คดัเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการน าเสนอรายช่ือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ ให้
ความเห็น โดยตามรายช่ือที่น าเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
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2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ รวมถึงการใช้ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นข้อมลูประกอบการสรรหากรรมการใหม่ รวมทัง้รายช่ือที่น าเสนอจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุม่เท และมีทกัษะ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจหลกั รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัท
ได้เข้าไปลงทุนเป็นอย่างดี นอกจากนีใ้นการสรรหากรรมการ จะต้องด าเนินไปอย่างสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานเพิ่มขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้
พิจารณาคดัเลอืกกรรมการเข้าใหม ่ท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านพลงังาน เข้า
มา เพื่อเสริมศกัยภาพให้กบัภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีจ้ากความจ าเป็นในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อ
น ามาใช้ตอ่ยอดการลงทนุในธุรกิจด้านพลงังาน รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงการมีคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท  

ทัง้นีก้รรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

คณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบ 

 ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และหลกัเกณฑ์ทีเ่หน็
ควรและเหมาะสมของบริษัทเอง 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  

 ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

 พิจารณาวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่อีกวาระ จะต้องมีวาระการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องนบัจากวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรกไมเ่กินกวา่ 9 ปี โดยจะพจิารณาถึงความสมเหตสุมผลและความ
จ าเป็น หากจะแตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป 

 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่
ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
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 มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วย
คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
กรรมการ 
ในการพิจารณาคดัเลอืกกรรมการ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคดัเลอืกตาม

หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
2. ส าหรับกรณีที่เป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ

ปฏิบตัิงานในช่วงที่เคยด ารงต าแหนง่ และพิจารณาถึงจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะทา่นจะไปด ารงต าแหนง่ ซึง่ไมค่วรเกิน 
5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อปอ้งกนัปัญหาด้านประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

3. เมื่อได้รายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะน ารายช่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

4. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับฉลากกันว่าผู้ ใดจะต้องออกจากการเป็น
กรรมการ ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
5.1  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
5.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 3.1 เลือกตัง้บคุคลเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
5.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

6. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมี
มตด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 เลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็น
กรรมการแทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน 

7. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
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คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยคุณสมบตัิของกรรมการผู้จัดการที่
ต้องการสรรหาจะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัท ประสบการณ์ด้านการ
บริหารงาน ความทุม่เทในการท างาน คณุลกัษณะ ภาพลกัษณ์และวิสยัทศัน์ด้านการบริหารงานที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อน
องค์กรไปสูเ่ปา้หมาย การมีความสมัพนัธ์ที่ดกีบับคุคลหรือองค์กรตา่ง ๆ การมีคณุธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ะต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลและกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคญัในการ
พิจารณาของหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย 

นบัตัง้แตปี่ 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ที่
ผา่นมา ซึง่หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาด าเนินการด้านต่าง ๆ ดงันี ้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
4. จดัท าแผนการพฒันากรรมการ 
5. จดัท าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) 

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เคร่ืองมือ  ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่อจะน ามาประกอบการพิจารณาเร่ือง
การวิเคราะห์ทกัษะที่จ าเป็นเพื่อน ามาใช้ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งจะแบ่งหวัข้อหลกัที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรม และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ทกัษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้านตา่ง ๆ อาทิ ด้านบญัชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้านพฤติกรรม 
อาทิ การท างานเป็นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสยี ฯลฯ ซึง่หากพิจารณาจากตารางดงักลา่วแล้ว องค์ประกอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน ามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้วมีความครอบคลมุในทุก  ๆ หัวข้อ 
คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลมุความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะ ครบถ้วนเพียงพอ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสทิธิภาพในการด าเนินงานใน
สว่นของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูกรรมการ ได้แก่ อาย ุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

ทัง้นีก้่อนการพิจารณาคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปีบริษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายช่ือได้ โดยน า
ประกาศขึน้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจอยา่งเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  

ทัง้นีอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็น
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กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ
บริษัทก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการรายเดมิ จะมีการพิจารณาถึงการอทุิศตน
เพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบด้วย 
ดงันัน้บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพียงพอ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอตัรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานได้ตามเปา้หมายทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว   

แนวปฏิบตัิที่ 3.4 
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส าหรับหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึน้ตาม
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลูค่าตอบแทนที่
ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบเป็นประจ าทกุปี อ้างอิงกบัขนาดธุรกิจหรืออตุสาหกรรมที่มีรายได้ ก าไรสทุธิใกล้เคียงกบั
ของบริษัท รวมถึงการแยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามรายงานข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายวิจยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื่อให้มัน่ใจวา่โครงสร้าง
และอตัราคา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ และจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กร
บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อตุสาหกรรม  

ทัง้นีอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้
รูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไมใ่ช่ตวัเงินตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคา่ตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี ทัง้นี ้
รูปแบบคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน จะแบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ และค่าตอบแทนพิเศษหรือ
โบนสั และปัจจบุนัยงัไมม่ีรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงินให้แก่คณะกรรมการแตอ่ยา่งใด 

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้รูปแบบและจ านวนของ
คา่ตอบแทน ทัง้ในสว่นท่ีได้รับจากบริษัทและบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ    
แนวปฏิบตัิที่ 3.5 
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คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างกลไกสนบัสนนุให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรกจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการน าเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมลูผลการด าเนินงานในช่วงที่ผา่นมา เปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ของการด าเนินธุรกิจที่ระบุ
ไว้ในแผนงาน กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง การจดัท ารายงานการมีส่วน
ได้เสีย นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน ฯลฯ ต่อกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดที่ส าคัญของบริษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้าอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดให้กรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนต้องผา่นการอบรม 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสทิธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ  ทัง้นีก้ารเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริษัทไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อยา่งไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นส าคญั  

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมลูจ านวนครัง้ในการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จัดให้มีขึน้ทัง้หมดในรอบปี  ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1 One 
Report) โดยก าหนดว่า กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทัง้หมด ทัง้นี ้
ปัจจบุนับริษัทยงัไมพ่บกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้มีสว่นได้
เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขดัแย้งกบับริษัทแตอ่ยา่งใด  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.6 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บริษัทไปลงทนุมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย  

แนวปฏิบตัิที่ 3.6 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเป็น 3 สว่นหลกั โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
1. นโยบายการก ากบัดแูลด้านการบริหาร 

 การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะสง่บคุคลที่ได้รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ โดย
ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารที่เสนอช่ือนีม้ีคุณสมบัติ  บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 

 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแตง่ตัง้ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ให้ด ารงต าแหนง่ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลกั
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ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะ
ก าหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องมีหน้าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้กบับริษัท และดแูลให้เป็นไปอยา่งสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม่ 

 กรรมการของบริษัทต้องด าเนินการให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกนัการทุจริตที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม 
รวมทัง้ควบคมุให้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม มีระบบงานท่ีชดัเจนเพื่อแสดงได้วา่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่ส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องและ
นา่เช่ือถือ รวมทัง้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมลูเพื่อใช้ใน
การติดตาม ดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการท ารายการที่มี
นยัส าคญัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีต้้องจดัให้มีการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
โดยอาจแต่งตัง้ทีมผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท หรือว่าจ้างผู้ ตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกก็ได้ และดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในตอ่
ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม เป็นประจ าด้วย 

 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยจะต้องเปิดเผย และน าสง่ข้อมลูสว่นได้เสียของตนและ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึง
ความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเร่ือง
ดงักลา่วให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทก าหนดเพื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจหรืออนุมตัิด าเนินการใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคัญ รวมถึงการปฏิบตัิให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบงัคบัตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
ทัง้นีก้รรมการของบริษัทยอ่ยต้องไมม่ีสว่นร่วมอนมุตัิในเร่ืองที่ตนเองมีสว่นได้เสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมด้วย  

 การท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะต้องน าหลกัเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเก่ียวโยง ตามที่หนว่ยงานก ากบัดแูล
ได้ก าหนดไว้เข้ามาพิจารณาด้วย 

 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะกระท าธุรกรรมกับ
บริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัท ซึง่จะต้องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่
ขนาดรายการที่ค านวณได้ (แล้วแต่กรณี) โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามประกาศหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือประกาศ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้มาบงัคบัใช้ เว้นแตเ่ป็นการท าธรุกรรมที่เป็นข้อตกลง



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

17 
 

ทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการของบริษัทได้
อนมุตัิไว้แล้ว  

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันท์สามี ภรรยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัท และของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มา
จากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท 
บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม ่ 

 คณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมจะต้องดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการอื่นที่
ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  

2. นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบบัสอบ

ทาน และฉบบัตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีรายไตรมาส และรายปี ตามล าดบั ตลอดจนข้อมลู
ที่ใช้ประกอบการจดัท างบการเงินดงักลา่วของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบับริษัท พร้อม
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมลูดงักลา่วเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวม หรือรับรู้ตามวิธีสว่น
ได้เสยีแล้วแตก่รณี 

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดท างบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการ
ด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบระหว่างตวัเลขที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จ่าย 
การลงทนุ และผลการด าเนินงาน กบัตวัเลขที่เกิดขึน้จริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรับทราบ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ เพื่อรายงานตอ่บริษัท 

 บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษัท 
เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ
รายงาน   

3. นโยบายการจดัท าสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือรูปแบบของสญัญาอื่นท่ี
มีสาระส าคญัใกล้เคียงกนั คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการจดัท าสญัญาดงักลา่ว ในกรณีที่มีการ
เข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตร้่อยละ 20 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 เพื่อระบขุ้อตกลงให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการ
มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมลูใน
การจดัท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทนัตามก าหนดเวลา 
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หลกัปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปด้วย  
แนวปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยจะประเมนิผลการปฏิบตัิงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและ
ปัญหา เพื่อสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล 
โดยจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1 One 
Report) โดยหวัข้อหลกัที่น ามาใช้ในการประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ อาทิ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร เป็นต้น 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.8 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาท 

หน้าที่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทกุคน
ได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  

แนวปฏิบตัิที่ 3.8 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละปีจะสนบัสนุน

กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน
อยา่งตอ่เนื่อง และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) 

บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ที่จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นกรรมการเข้าใหม ่บริษัทจะสนบัสนนุให้ผ่านการอบรม
และได้รับประกาศนียบตัรโดยเร็วที่สดุนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  

เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ด าเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ข้อมลูเก่ียวกบัภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชดุยอ่ย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน วิสยัทศัน์ นโยบาย และเปา้หมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ในปัจจบุนั กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง การจดัท ารายงานการมีสว่นได้
เสยี นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับกรรมการเข้าใหม ่ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.9 
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง

ข้อมลูที่จ าเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ   

แนวปฏิบตัิที่ 3.9 
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คณะกรรมการได้จดัให้มีการวางแผนตารางการจดัประชุมประจ าปีเป็นการลว่งหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบ
ส าหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าเช่นกนั ทัง้นีเ้พื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ 
รวมถึงการเตรียมข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณาหรือซกัถามในแตล่ะวาระการประชมุได้เป็นการล่วงหน้า  

โดยจ านวนครัง้ของการจดัประชมุจะต้องไมต่ ่ากวา่ปีละ 4 ครัง้ และจ านวนครัง้ของการจดัประชมุจะเป็นไปตาม
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีสอดคล้องกบัเปา้หมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการ
จดัประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้กรรมการรวมทัง้ฝ่ายจดัการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอ
หรือให้ความเห็นในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเพื่อน าเสนอในที่ประชมุ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้
พิจารณาคดัเลอืกเพื่อเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้น าเสนอข้อมลู รายละเอียดในสว่นของ
การปฏิบตัิงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้รู้จักผู้บริหารระดบัสงูที่จะสามารถพฒันาต่อยอดการเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งได้ใน
อนาคต  

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจดัประชมุส าหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะประชมุ
ระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้แจ้งให้
กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
การสนบัสนนุคณะกรรมการ ได้แก่ สนบัสนนุคณะกรรมการให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามกฎหมาย (Compliance Roles) 
การติดตาม วัดผล และการก ากับดูแล (Monitoring and Supervising) สนับสนุนคณะกรรมการในการสร้างผล
ประกอบการ (Performance Roles) การก าหนดนโยบาย (Policy Making) รวมถึงการสนบัสนนุคณะกรรมการในการ
ท างานผ่านผู้บริหารสงูสดุขององค์กร (MD/CEO) (Approve and work with and through the MD/CEO) โดยบริษัทจะ
เปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) และ
บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการให้การสนบัสนนุการเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่เลขานกุารบริษัท อาทิ หลกัสตูร Company Secretary Program ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  

 
หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนินการให้มัน่ใจว่า มีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูให้มี

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย   
แนวปฏิบตัิที่ 4.1  
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรร

หาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ โดยคณุสมบตัิของกรรมการผู้จดัการท่ีต้องการสรรหา
จะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ความ
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ทุ่มเทในการท างาน คุณลกัษณะ ภาพลกัษณ์และวิสยัทัศน์ด้านการบริหารงานที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย การมีความสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ะต้องเป็นผู้ มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานก ากบัดแูลและกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นสว่นหนึง่ที่ส าคญัในการพิจารณา
ของหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย  

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผู้ จัดการดูแลให้มีผู้ บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกบักรรมการผู้จดัการในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแตง่ตัง้บคุคลเพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบต่อบคุคลที่กรรมการผู้จดัการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยจะ
อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกบัการคดัเลอืกกรรมการผู้จดัการ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคดัเลือกในบางข้อที่
เหมาะสมมาปรับใช้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะสง่เสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงูได้รับการ
อบรมและพฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลกัสตูรเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงธุรกิจตอ่บคุคลหรือองค์กรตา่ง ๆ  รวมถึงหลกัสตูรที่จะช่วยยกระดบัความรู้ ทกัษะที่จะ
สามารถน ามาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามต าแหนง่งานท่ีรับผิดชอบโดยตรง   

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลา
ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้จัดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการในบริษัทที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระยะเวลาชัว่คราวในช่วงเร่ิมต้นของการจดัตัง้ธุรกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทัง้นีห้ากมีความจ าเป็นจะใช้เวลานานกว่านัน้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ส าหรับต าแหนง่กรรมการนัน้ ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทสามารถเข้ารับต าแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบียน และส าหรับผู้บริหารระดบัสงูนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามไม่ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดบัสงูในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็นระดบัรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตัิงาน จึงจ าเป็นจะต้องอทุิศเวลา
ในการท างานให้กบับริษัทอยา่งเต็มที่  

และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการจงึได้ก าหนดให้มีแผนสบืทอดต าแหนง่ 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู โดยรายละเอียดของการ
จดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ มีรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ ดงันี ้

1. การระบคุณุสมบตัิที่ต้องการและจ าเป็น (Requirement) ของต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร
ระดบัสงู  

2. การระบถุงึศกัยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่หมาะสมของบคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่งาน 
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่พฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นและ

เหมาะสมแก่บคุคลท่ีจะมาสบืทอดต าแหนง่งาน  
4. การก าหนดแนวทางในการคดัเลอืกและคดัสรรบคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่งานท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุเพื่อสร้างคณุคา่ (Value Added) 
ให้กบับริษัท 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหา จะก าหนดให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอด
ต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการเพื่อทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 4.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม   
แนวปฏิบตัิที่ 4.2 
เพื่อให้การก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนสามารถใช้เป็นเคร่ืองจงูใจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และ

บคุลากรอื่น ๆ ทกุระดบัสามารถปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ ดงันี ้ 

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่ เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เช่น 
โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้น หรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท เป็นต้น 

2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทก าหนดกับระดบัค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกนั ประเภทเดียวกนั หรือมีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกนั เป็นต้น 

3. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นท่ีทราบ 
ในทกุ ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียกบักรรมการผู้จดัการ จะจดัให้มีการประเมินผลงาน

ของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ เปิดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพฒันาให้กรรมการผู้จดัการทราบ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีส าคญั ดงันี  ้

1. การพิจารณาเปา้หมายและสถานะของความส าเร็จของแตล่ะเปา้หมาย 
2. การวดัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย 

2.1 ความเป็นผู้น า 
2.2 การก าหนดกลยทุธ์ 
2.3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
2.6 ความสมัพนัธ์กบัองค์กรหรือบคุคลภายนอก 
2.7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
2.8 การสบืทอดต าแหนง่ 
2.9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
2.10 คณุลกัษณะสว่นตวั 

3. การพฒันากรรมการผู้จดัการ  
ทัง้นีผ้ลการประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ จะเป็นหนึง่ในปัจจยัที่ใช้ประกอบการพิจารณา

อนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จดัการด้วย 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและด าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ 

ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยในท่ีประชุมคณะกรรมการ
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บริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558  ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นที่เรียบร้อยเป็นครัง้แรก โดยมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งค รัง้ละไม่เกิน 3 ปี โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณา
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน า
ข้อมลูคา่ตอบแทนที่ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัขนาดธุรกิจหรืออตุสาหกรรมที่มีรายได้ ก าไรสทุธิใกล้เคียง
กับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –  โดยตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูล
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายวจิยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบริษัทไทย
ในแตล่ะปี  

ส าหรับนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานทัง้ที่เป็นตวัชีว้ดัทางด้าน
การเงิน อตัราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัด้านการพฒันากระบวนการท างาน การ
บริหารความเสีย่ง การพฒันาบคุลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการ
แขง่ขนัของบริษัท 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท เฉพาะในสว่นของกรรมการอิสระ ยงัได้มีการจดัท าแบบประเมินผลการท างาน
ของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการเป็น
ประจ าทุกปีด้วย หากการประเมินผลการท างานของกรรมการผู้ จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้ 

โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบั
เปา้หมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้สอดคล้อง
กบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการด้วย โดยคา่ตอบแทนมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างแรงจงูใจ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ระยะสัน้ : จ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ระยะยาว  : แนวทางการพิจารณาให้คา่ตอบแทนในรูปของหุ้นสามญั หากในอนาคตมีบริษัทยอ่ยของบริษัท 

สามารถด าเนินการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เพิ่มขึน้ (Spin-off) ซึง่เมื่อถงึเวลา
ดงักลา่ว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทยอ่ย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกนั
เพื่อให้ได้ข้อสรุปถงึแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่วที่ชดัเจนอีกครัง้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผู้จดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู
โดยให้ก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานขึน้มา รวมถึงการจดัท าหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผล
งานส าหรับทัง้องค์กร เพื่อใช้ประกอบการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวให้มีความเหมาะสม
ตอ่ไป  

หลกัปฏิบตัิที่ 4.3 
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กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการด าเนินงาน
ของกิจการ  

แนวปฏิบตัิที่ 4.3 
คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่สะท้อนถึงอ านาจในการควบคมุการ

บริหารจัดการของบริษัท โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งต่อการ
ควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มีประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการจดัท าข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมลูตามข้อตกลงตา่ง ๆ ที่มีผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการในสาระส าคญัไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report)  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์

และแรงจงูใจที่เหมาะสม  
แนวปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดแูลให้มีการบริหารทรัพยากรบคุคลที่สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร 

และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ซึง่ทรัพยากรบคุคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้มอบหมายเป็นนโยบายให้แก่ระดบัปฏิบตัิการถึงการก าหนด
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคดัเลือกหลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวข้องกบัความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบตัิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทกัษะที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต ความเ ป็นผู้น า รวมถึง
ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทนุสว่นบคุคล โดยวิทยากรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นประจ าด้วย  

บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด
แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 
ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จัดให้มีสวสัดิการให้กบับคุลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บริษัทมีเปา้หมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ 

 การให้พนักงานเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง
น าเสนอความคิดเห็นมมุมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

 สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา
การให้ผลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จากผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่มัน่ ทุม่เทในการท างาน
โดยเฉพาะที่ตวับคุคล  

 สง่เสริมให้พนกังานสร้างความรู้จากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัการท างานจริงที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  
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 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลติ ด้านการพฒันาสนิค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานของบริษัทให้มี
ความทนัสมยัและสามารถปรับตวัได้ทนัตอ่ทกุ ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มี
การเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ให้เกิดขึน้ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการท างาน ที่จะต้ อง
สร้างการพฒันาและความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้องดีขึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าใ ห้เติบโตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจดัการให้สดัสว่นต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงการมี
กระแสเงินสดในการด าเนินงานท่ีแสดงถงึการมีสภาพคลอ่งในการบริหารจดัการทางด้านการเงินท่ีดีของ
บริษัท 

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัดูแลให้มีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณอาย ุรวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการด้านการเงิน 
การเลอืกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัช่วงอาย ุระดบัความเสี่ยง เป็นต้น  

 
หลักปฏิบัติที่ 5 : สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ   

หลกัปฏิบตัิที่ 5.1 
คณะกรรมการควรให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ

สร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม   
แนวปฏิบตัิที่ 5.1  
คณะกรรมการมีนโยบาย สนบัสนนุให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึน้ และสนบัสนนุให้ด าเนินธุรกิจที่ก้าวทนัต่อ

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่จะต้องด าเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กิจการ ลกูค้า คู่ค้า 
สงัคมและสิง่แวดล้อม และจะต้องเป็นนวตักรรมที่ไม่สนบัสนนุให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือขาดจริยธรรม โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูการพฒันาด้านนวตักรรมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One 
Report) ของบริษัท  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.2 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทกุฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ   

แนวปฏิบตัิที่ 5.2  
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เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อเป็นแนวทางให้ทกุสว่นในองค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั ที่เป็นไปด้วย
ความยัง่ยืน จึงได้ก าหนดรายละเอียดความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี  ้

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

ที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การเพิ่มทนุหรือลดทนุ การจดัสรร
เงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ เป็นต้น  

2) สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัที่มีความ
สนใจ ได้แก่ 

 จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั โดยจะระบวุนั เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ข้อมลูที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจอยา่งครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 21 - 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลู
ประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคญัที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง
โดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทท่ีได้รับมอบหมายหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

3) ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัตา่ง ๆ ตามรายละเอียดในแตล่ะวาระได้ 

4) เมื่อการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงของแต่ละวาระในการประชุมสามญั
และวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5) บริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นด้วยระบบบาร์โค้ด การนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถ
กระท าได้ด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 
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6) บริษัทมีการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนกัวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กบัผู้ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมลูจากทางบริษัทได้  

7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
 

ลูกค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ด าเนินธุรกิจด้านการผลติ จ าหนา่ยสนิค้าที่มีความปลอดภยัต่อการใช้งาน ค านึงถึงสขุภาพของผู้ ใช้งาน และ

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

ละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลบัทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ที่
เก่ียวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้ กระท าในฐานะ
พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทจะต้องถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
5) ยึดหลกัการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อ

ลกูค้าเป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
6) จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนจากลกูค้าจะได้รับการ

เอาใจใสแ่ละด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ให้กบัลกูค้าอยา่งเป็นธรรม ผา่นช่องทางการติดตอ่สือ่สาร
ทัง้ทางโทรศพัท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.eastcoast.co.th  ซึ่งในรอบปี
ที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส าเร็จทัง้หมด  และอยู่ระหว่างการจัดหา
แนวทางเพื่อสร้างความพงึพอใจของลกูค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดิม   

7) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพฒันาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกบัลกูค้า
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจ าทกุปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจ
ของลกูค้า ปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา หาแนวทางการปรับปรุง และพฒันาให้
ดีขึน้กว่าเดิม นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดักิจกรรมการเพื่อลกูค้าในกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกราย
ยอ่ย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลติภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้พฒันารูปแบบสนิค้าขึน้ใหม่เป็นประจ าทกุปี พร้อมกบัจดั
รายการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาสินค้า ตลอดจนรับทราบ
ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าร่วมกนัเป็นประจ าทกุปี 

8) ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบ ริษัท จะเป็นการ
กระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า
เพื่อให้ตวัเองมีข้อได้เปรียบ   

 
คู่ ค้าและเจ้าหนีก้ารค้า 
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บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายเป็น

ส าคญั 
2) คดัเลอืกคูค้่าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภยั และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

3) รักษาความลบัหรือข้อมลูทางการค้าของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
4) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าให้แก่วตัถดุิบ

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

5) การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวตอ่ทัง้สองฝ่าย 

6) ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูต่อคู่ค้า
เป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดย
ผู้ เก่ียวข้องกบักิจกรรมจัดหา จัดซือ้ จดัจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และ
ต้องวางตวัเป็นกลางไมม่ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 

 
คู่แข่งขันทางการค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตัิตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขนัด้วยความ

เป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า  
2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วให้ร้าย 
3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ 
4) ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
5) ในการติดตอ่กบัคูแ่ขง่ บคุลากรของบริษัทต้องไมเ่ปิดเผยหรือละเลยให้ความลบัของบริษัทตกอยูใ่นมือคูแ่ขง่ 
 
เจ้าหนี ้
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอยา่งเคร่งครัด  
2) การปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ 
3) ในกรณีของการกู้ เงิน บริษัทจะไม่น าเงินที่ได้จากการกู้ ยืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวตัถุประสงค์ในข้อตกลง / 

เง่ือนไขการกู้ยืม 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

28 
 

4) บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค า้ประกันที่ได้ให้ต่อเจ้าหนี  ้ รวมถึงจะดูแลรักษาทรัพย์สินที่ให้ไว้เพื่อเป็น
หลกัประกนัตอ่เจ้าหนีใ้ห้มีสภาพท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็มที่และตอ่เนื่อง 

5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทนุในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
ซึง่แสดงถึงการมีความสามารถที่จะช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งอตัราสว่นทางการ
เงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาการกู้ยืมเงินกบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

6) เปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เจ้าหนีแ้ละลกูหนีไ้ด้ตกลงไว้

ร่วมกนั ทางลกูหนีจ้ะรีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบเป็นการลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้
เกิดความเสยีหาย  

8) มีการจดัประชมุเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และจดัเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีเ้พื่อรับทราบ
นโยบายการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจต่อ
เจ้าหนี ้

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

ศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงาน
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตัิคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนกังานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลกัสตูรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมคัร
เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเร่ืองขึน้มาต่อฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะที่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานที่จะ
ได้รับภายหลงัการเข้ารับการอบรมเป็นส าคญั  

3) จัดท า Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพฒันาบุคลากร
เหลา่นัน้ให้มีความสามารถในการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง รวมถึงการสบืทอดต าแหนง่งานตอ่ไปได้  

4) ให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยั สขุอนามยัในการ
ท างานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเหต ุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนกังานที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อ
ความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะต้องสวมถงุมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตัิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท างานที่พนกังานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็น
ส าคญั เช่น หากปฏิบตัิงานในบริเวณที่มีเสยีงดงั พนกังานจะต้องสวมที่ปิดหหูรือที่ครอบห ูเป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัท
จะเปิดเผยข้อมลูสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุรวมถึงนโยบายด้านความปลอดภยัขณะปฏิบตัิงานไว้ให้เป็นท่ีทราบใน
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) ของบริษัท  

5) การเคารพซึง่สิทธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรี และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือสง่ผ่านข้อมลู
หรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือหรือผู้ที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง 

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

8) สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท าประกนัสขุภาพและประกันชีวิตให้กบัพนกังาน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น  โดยใน
สว่นของการตรวจสขุภาพของพนกังานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แต่เร่ิมเข้างาน และระหว่างการท างาน
เป็นประจ าในแตล่ะปี และในสว่นของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จดัให้ส านกังานประกนัสงัคม จงัหวดัระยอง
เข้าให้ข้อมลูและความรู้งานประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งด้าว  

10) เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึ่งข้อเสนอ
ตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีในการท างานร่วมกนั 

11) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ไม่ด าเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสงัคม  และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศยัใน
ชมุชนและสงัคมที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงพืน้ท่ีในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3) ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคม  อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

4) สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
5) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดบั

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้จากเดิม 
6) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
7) สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดั และฟืน้ฟ ู

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

หลกัคือ ไม้ยางพารา ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวสัดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัท 

 
ทัง้นีโ้ปรดพิจารณารายละเอียดการเปิดเผยข้อมลูในสว่นของผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบตัินีไ้ด้จากแบบ
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แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) ของบริษัท 
 

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยค านึงถงึความเสมอภาคและความหลากหลาย 
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เลือกปฏิบตัิจากความแตกต่างทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสงัคม ผ่านการ

เคารพสิทธิมนษุยชนโดยค านึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบหรือโอกาสในการเกิดข้อพิพาทเร่ืองสทิธิมนษุยชน แตย่งัสามารถพฒันาความผกูพนัของพนกังานที่มีต่อองค์กรและ
จะช่วยดงึดดูบคุลากรที่มีศกัยภาพให้สนใจมาร่วมงานกบัองค์กร ซึง่จะน าไปสูก่ารลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบคุลากรและ
ลดต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลในการท างาน ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัศกัยภาพในการแข่งขนัและการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน นอกจากนีย้งัให้
ความส าคญัตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชนส าหรับคูค้่า และลกูค้าของบริษัทด้วย 

บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิขึน้ ดงันี ้
1. ให้ความเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน โดยไมม่ีการแบง่แยกถ่ินก าหนด เชือ้ชาต ิ เพศ อาย ุ สผิีว ศาสนา ฐานะ 

ชาตติระกลู การศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้มีความเก่ียวข้องและสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน โดยให้
เกียรตซิึง่กนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเทา่เทียม 

2. พนกังานในทกุระดบัจะได้รับการคุ้มครองสทิธิด้านความปลอดภยัสว่นบคุคลในการปฏิบตัิงาน การมี
สถานท่ีท างานท่ีสะอาด ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ  

3. การให้สทิธิเสรีภาพเพื่อสทิธิทางการเมือง แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมแ่อบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สนิ 
อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทางการเมือง 
ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไมใ่ห้การสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่  

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

ประจ าปี ซึง่วนัดงักลา่วพนกังานจะได้เข้าพบและรับทราบถงึนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในรอบปี
นัน้ ๆ รวมถึงข้อคิด หลกัการท างาน หลกัการใช้ชีวติจากผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจดักิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคภีายในองค์กร  

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

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

และในกรณีที่เกิดผลกระทบเชิงลบจากการละเมิดสิทธิมนุษชน บริษัทตระหนกัดีที่จะให้ความส าคัญและความ
ทุม่เทท่ีจะเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึน้ดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งมากกว่า

ร้อยละ 50 เป็นการสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยในตา่งประเทศ ลกูค้าหลกัของบริษัทคือ ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น และรองลงมา
คือการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในกลุม่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลกูค้าแต่ละ
รายมีระบบการสัง่ซือ้สนิค้า ตรวจสอบคณุภาพสนิค้า และการสง่มอบสนิค้าเป็นไปตามระบบและหลกัการที่ก าหนดไว้ โดย
บริษัทมัน่ใจถึงกระบวนการน าเสนอขายสนิค้าตอ่ลกูค้าที่มีความเป็นธรรม และไมม่ีลกัษณะการผกูขาดเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ให้กบัลกูค้าเพียงรายใดรายหนึง่แตอ่ยา่งใด  

ส าหรับระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถดุิบ และสนิค้าที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลติ ทางหนว่ยงานจดัซือ้
จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ เง่ือนไขทางการค้า ตามหลกัการที่ก าหนดไว้ทกุครัง้ เพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาส
น าเสนอสินค้าให้กบัทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับประโยชน์จากการยึดมัน่ในระบบการคดั
กรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคณุภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา 

 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
บริษัทได้ก าหนดนิยามของตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั โดยการทจุริตและคอร์รัปชนั (Corruption) 

หมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิงานตามต าแหนง่หน้าที่ รวมถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ  โดยการ
เสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่งท าให้เกิดการ
ใช้อ านาจอย่างไม่ถกูต้อง กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือแนะน า
ธุรกิจให้กบับริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมทัง้ได้จดัท าเอกสารเพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ ตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยแยกออกเป็นแต่ละหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน สร้างความเข้าใจ และ
สามารถน าไปปฏิบตัิใช้ได้อยา่งถกูต้อง ประกอบด้วยแนวทางปฏิบตัิในด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง (Gift and Hospitality) 

2) การให้ความสนบัสนนุ (Sponsorship) 

3) การบริจาค (Donations) 

4) การสนบัสนนุทางการเมือง (Political Contributions) 

5) การขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

6) การจ่ายคา่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

7) การจ้างพนกังานรัฐ (Revolving Door 

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงแนวทางปฏิบตัิในด้านต่าง ๆ ได้ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายฯ ดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้รวมถึงผู้บงัคบับญัชาโดยตรงที่เพิกเฉยตอ่การกระท าความผดิ 
หรือรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน และ/
หรือ พ้นจากต าแหน่ง การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่
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ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีไ้ด้ ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงวา่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า/ให้บริการ หรือ
ผู้ รับเหมาใด ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิไม่สอดคล้องกบัแนวทางตามนโยบายฉบบันี ้บริ ษัทฯ อาจยตุิการท าธุรกรรมกับ
บคุคลดงักลา่วได้ตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนีบ้ริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งการยื่นเอกสารเพื่อเข้าสูข่ัน้ตอนการ
ขอรับรองต่อไป โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนีย้ังอยู่ระหว่างด าเนินการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์แนวคิดในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ให้ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า 
และลกูค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิง่ตอบแทนทัง้ในรูปของเงินสด สิง่ของ หรือของขวญั รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบน
ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า และลกูค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบตัิที่
เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจดัการประชมุและสือ่สารให้พนกังานทกุฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบ
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงเอกสารแนวทาง
ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัท 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.3 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล โดยค านงึถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสายหว่งโซ่คณุค่า (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัได้อยา่งยัง่ยืน    

แนวปฏิบตัิที่ 5.3  
คณะกรรมการตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วย  

1. ทรัพยากรด้านการเงิน 
2. การผลติ 
3. ภมูิปัญญา 
4. บคุลากร 
5. สงัคม 
6. สิง่แวดล้อม 

ซึ่งในการด าเนินธุรกิจทัง้ในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรที่ตา่งกนั ซึง่ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ บริษัทจะค านึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
คา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรัพยากร บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน โดย
จะค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.4 

http://www.ecf-furniture.com/
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คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสีย่ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการ    

แนวปฏิบตัิที่ 5.4  
คณะกรรมการได้ดแูลให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีโดยได้จดัท าเป็นนโยบายและ

มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยมีหวัข้อที่ส าคญัครอบคลมุในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททกุฝ่ายทกุแผนกและทกุเคร่ือง 

 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet 

 กฎการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสาร 

 การก าหนดบทลงโทษ 
นอกจากนีย้งัให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการ

ด าเนินธุรกิจ และให้มีการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะน าประเด็นด้านการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าเป็นหวัข้อที่จะพิจารณาในท่ีประชมุอยา่งสม ่าเสมอด้วย 

 
หลักปฏิบัติที่ 6 : ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 6.1 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในที่จะท าให้

บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง   
แนวปฏิบตัิที่ 6.1  
บริษัทจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายและแผนงานด้าน

การบริหารความเสีย่ง ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ที่ระบไุว้ในหวัข้อ 1.1 

ซึง่ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการประชมุ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาและ
ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั กลยทุธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
กิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทกุคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั โดย
หวัข้อความเสีย่งหลกัที่คณะกรรมการให้ความส าคญั และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหลายแหง่ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริหารจดัการความเสี่ยงครอบคลมุถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมเหลา่นัน้ด้วย  

ทัง้นีส้ามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) ในสว่นที่ 
1 หวัข้อที่ 2 การบริหารจดัการความเสีย่ง  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.2 
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คณะกรรมการต้องจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เป็นอิสระ    

แนวปฏิบตัิที่ 6.2  
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมี

คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามนิยามของกรรมการอิสระ ซึง่จะปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทตามทีไ่ด้ก าหนดไว้  

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจดัให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยเอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้อง
มาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้ สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้  

นอกจากนีค้ณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พร้อม
ทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One 
Report) รวมถึงการให้ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในและเปิดเผย
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report)  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.3 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบัฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะที่ไมส่มควร  

แนวปฏิบตัิที่ 6.3  
คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลให้มีนโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุ

ถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้างของบริษัท และบริษัทยอ่ยในการรักษาข้อมลูความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท การไมซ่ือ้ขาย หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความลบัหรือข้อมลู
ภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผย การห้ามด าเนินการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยและภายหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง เป็นต้น โดยบริษัทได้จดัท าเป็นเอกสารเวียนภายในบริษัท และให้พนกังานของบริษัทลง
นามรับทราบในนโยบายดงักลา่ว 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะมีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งส าเนา
เอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึน้ โดยจะต้องรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

นอกจากนีย้งัได้ก าหนดนโยบายว่า กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องมีการรายงานการมีสว่นได้เสียของตนเอง
และบคุคลที่มีความเก่ียวข้องส าหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลกัเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกบัค านิยามตามที่
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หนว่ยงานก ากบัได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบตัิไว้ โดยฝ่ายเลขานกุารบริษัทจะมีหน้าที่ในการเก็บบนัทึกและรวบรวมรายงานการ
มีสว่นได้เสยีเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมลูจากกรรมการ และผู้บริหารท่านใดที่มี
นยัส าคญั จะต้องรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ   

ทัง้นี ้บริษัทจะดูแลครอบคลมุถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบญัชี 
หรือบคุคลภายนอกที่มีสว่นรับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้ปฏิบตัิงานตามนโยบายการป้องกนัและก ากับดแูลการใช้
ข้อมลูภายในดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายละเอียดการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจดงักลา่ว 

ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่ง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้
และกรรมการจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใด ๆ  ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกนักบับริษัทที่เก่ียวข้องที่ไม่ใช่
การด าเนินธุรกิจตามปกตขิองบริษัท และก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสยีอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชมุคณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดงักลา่วไม่สามารถให้
ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนัน้เพื่องดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชุมและออก
เสยีงเพื่อพิจารณาอนมุตัิในวาระนัน้  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.4 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและ

สือ่สารในทกุระดบัขององค์กรและตอ่บคุคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบตัิได้จริง  
แนวปฏิบตัิที่ 6.4  
คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และการยื่นขอรับรองส าหรับโครงการ

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต หรือ CAC ซึง่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชนัด้วยความ
ร่วมมือกันในหมู่บริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่าย
สนิบนทกุรูปแบบและตอ่ต้านการใช้คอร์รัปชนัเป็นเคร่ืองมือกีดกนัการแข่งขนัและขดัขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดย
บริษัททกุแหง่ที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจดัท าหรือสอบทานระบบควบคมุภายในของตนเองตาม
แนวทางที่ก าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บคุคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต) ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) 
เพื่อพิจารณาให้การรับรองผา่นการจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ตอ่ไป  

ปัจจบุนับริษัทได้จดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัเรียบร้อยแล้ว 
 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  
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แนวปฏิบตัิที่ 6.5  
บริษัทก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระท าความผิด หรือ

การกระท าอนัสอ่ไปในทางประพฤติมิชอบและการทจุริตคอร์รัปชนัของบคุลากรของบริษัทต่อผู้ที่เก่ียวข้องและบริษัทในอนั
ที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท 

บริษัทได้จดัท านโยบายและวิธีปฏิบตัิการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) (“นโยบายฯ”) เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วย
ให้บริษัทสามารถรับเร่ืองร้องเรียนทัง้จากพนกังานภายในและบคุคลภายนอกเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั การถกูละเมิด
สทิธิ หรือการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท อนัอาจจะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สิน ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของบริษัทได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสยี และพนกังานท่ีแจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต การถกูละเมิดสทิธิ หรือการไมป่ฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) โดยบริษัทได้จดัให้มีมาตรการและ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นตอ่บริษัท โดยผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

 จดหมายสง่ถึง  

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 

 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 

 ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

 E-mail ส่งถึงส านกังานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 
hrrayong@eastcoast.co.th หรือ hrbkk@eastcoast.co.th  

 ผา่นช่องทางร้องเรียน ทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th    
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัของบริษัทจะต้องไมพ่งึละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อได้พบเห็นการกระท าที่เข้า

ขา่ยการทจุริตคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัท จะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจาก
บคุคลภายนอกด้วย 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชนั หรือแจ้งเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนั 
โดยบริษัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนบริษัทจะเก็บ
รักษาความลบัของผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการสบืสวนสอบสวนตอ่การกระท าอนัเป็นการทจุริตคอร์รัปชนั 

 
หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูส าคญั

ตา่ง ๆ ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง   

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th%20หรือ
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th%20หรือ
mailto:hrbkk@eastcoast.co.th
http://www.ecf-furniture.com/
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แนวปฏิบตัิที่ 7.1  
บริษัทมีนโยบายที่จะสนบัสนนุให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูการรายงานทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนีป้ระกอบด้วย ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนีจ้ะเข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูรที่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ชมรมวาณิชธนกิจ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหวัหน้างานที่ดูแล จะต้องเป็นผู้
ก ากบัและคดักรองหลกัสตูรที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบตัิงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่เหมาะสม 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานในสายงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้บคุลากรที่มีความรู้ ทกัษะ และมาตรฐานการท างานที่ดี
ยิ่ง ๆ ขึน้ไป  

ในสว่นของการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลู คณะกรรมการได้ค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่
เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุ
ภายใน  

 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท 
 การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง กบัเปา้หมายทีก่ าหนดไว้ 
 การพิจารณาถงึปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
คณะกรรมการได้ดแูลในสว่นของการเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-

1 One Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ โดยในปัจจุบนับริษัทมีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย
ข้อมลูและรายละเอียดของงบการเงินเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจ
การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากการ
น าเสนอข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว นอกจากนีใ้นทกุครัง้ที่บริษัทมกีารจดัสง่งบการเงินทัง้งบไตรมาส และงบ
ประจ าปีผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดัให้มีการจดัท าจดหมายข่าว (News Release) เพื่อ
ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผา่นสือ่มวลชนทกุครัง้ รวม 4 ครัง้ตอ่ปี 

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูในสว่นของตนให้มีความครบถ้วน ถกูต้อง เช่น ข้อมลูการถือหุ้น การมีสว่นได้เสีย 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาในวาระการ
ประชุมนัน้ ๆ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.2 
คณะกรรมการควรติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้  
แนวปฏิบตัิที่ 7.2  
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ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินในแตล่ะไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการ
บริษัทให้ความส าคญัตอ่การติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้โดย
ในทุกครัง้หน่วยงานด้านบญัชีการเงิน จะต้องน าเสนออตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วน
หนีส้นิตอ่ทนุ อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้รวมถึงการน าเสนออตัราสว่นท่ีส าคญัตา่ง ๆ ที่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สถาบนัการเงิน (Covenants) ผู้ให้การสนบัสนนุสนิเช่ือแก่บริษัทตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและติดตาม
เป็นประจ าทกุครัง้ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขร่วมกบัฝ่ายจดัการ
ได้อยา่งทนัท่วงที หากเร่ิมมีสญัญาณการบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีใ้ด ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ 

และในส่วนของการอนุมตัิการเข้าท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การเข้าท ารายการดงักลา่ว
จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี  ้

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการมัน่ใจได้ว่า กิจการมี

แผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้
เสยี   

แนวปฏิบตัิที่ 7.3  
คณะกรรมการได้ก าหนดสญัญาณบง่ชีถ้ึงแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ภาวะประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทนุตอ่เนื่อง 
2. กระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 
3. สว่นหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยัส าคญั หรือเกินกว่าเง่ือนไขที่สถาบนัการเงิ น หรือ

เง่ือนไขข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ก าหนดไว้ 
4. ประสบปัญหาในการระบายสนิค้าคงคลงัและการเก็บหนีอ้ยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน 
5. การรับทราบข้อบง่ชีจ้ากผู้สอบบญัชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาเอกสารข้อมลูทางการเงินหรือการลงบญัชี

ไมถ่กูต้อง ครบถ้วน 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสญัญาณบ่งชีด้งักล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่าย

บริหารมีการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนีจ้ะดแูลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ 
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เจ้าหนีหุ้้นกู้  ผู้ ถือหุ้น คูค้่า ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ 
ของบริษัทเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล ด้วยความรอบคอบ และระมดัระวงัแล้ว  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท าข้อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนตามความ

เหมาะสม   
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แนวปฏิบตัิที่ 7.4  
คณะกรรมการมีนโยบายให้จดัท าข้อมลูเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยัง่ยืน / รายงานความ

รับผิดชอบทางสงัคม ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบเร่ืองที่ส าคญั และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง
ปฏิบตัิของกิจการที่จะสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ซึ่งจะจดัท าพร้อมกบัแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 
One Report)ของบริษัท และจะเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

โดยข้อมลูเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยัง่ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสงัคม จะเป็น
การเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั การ
ปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีสว่นได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมทัง้
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะ
ยกระดบัการพฒันาคณุภาพของข้อมลูเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยัง่ยืนให้ได้ในระดบัสากลต่อไป ซึ่ง
เหลา่นีเ้ป็นแผนงานท่ีก าหนดไว้ โดยปัจจบุนับริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยัง่ยืน
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) ของบริษัท หรืออาจจะพิจารณาจดัท าเป็นเลม่รายงานความ
ยัง่ยืนแยกต่างหากจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งจะได้พิจารณาตามความ
เหมาะสมตอ่ไป 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่

ในการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ นกัข่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั 
และทนัเวลา   

แนวปฏิบตัิที่ 7.5  
บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู โดยคณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้อง

กบับริษัท ทัง้ข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง  ครบถ้วน ทนัเวลา สม ่าเสมอ และโปร่งใส โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
ก าหนด และช่องทางที่บริษัทพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งข้อมลูส าคญัที่บริษัทจะเปิดเผย  ได้แก่ รายงานทางการเงิน และ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันข้อมูลลบัและข้อมลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์โดยออกเป็นนโยบายการก ากบัดูแลการใช้ข้อมลูภายใน  (Insider 
Trading) โดยมีการสือ่สารให้เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยการประกาศนโยบาย
ดงักลา่วให้ทราบโดยทัว่กนั และให้มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบตัิตามนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบในการท าหน้าที่นกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อสื่อสารกับ
บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ นกัข่าว เพื่อ
สือ่สารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

 การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่ส าคญัให้แก่นกัลงทนุทราบ 
 การจดักิจกรรมแถลงผลการด าเนินงานของบริษัท 
 ชีแ้จงกรณีที่มีขา่วลอืหรือขา่วสารตา่ง ๆ  
 การด าเนินการเมื่อมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
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 การประชมุร่วมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ กองทนุจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 การจดักิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์  
โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ได้แก่ การตอบค าถามทางโทรศัพท์ 02-152-

7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th  และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที ่www.eastcoast.co.th หัวข้อ นักลงทุนสมัพันธ์   

โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบญัชีและการเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  
1. เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของ

การประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา 
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะ

ของคา่ตอบแทน  
3. นโยบายการก ากับดแูลกิจการ นโยบายการก ากับดแูลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการก ากับดแูล

และจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจดัการความเสี่ ยง
ด้านตา่ง ๆ  

4. กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ 
5. จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
6. นโยบายเก่ียวกบัสงัคม และสิง่แวดล้อม 
7. จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct) 
8. โครงสร้างการถือหุ้น พร้อมรายละเอียดกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
10. วิสยัทศัน์และคา่นิยมของบริษัท 
11. ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
12. โครงสร้างกลุม่บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
13. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1 One Report) 
14. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปี  
15. หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
16. หลกัเกณฑ์การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุม

ผู้ ถือหุ้น หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และหลกัเกณฑ์การสง่ค าถาม
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ  

17. ข้อบงัคบั หนงัสอืบริคณห์สนธิ 
18. ขา่วสารท่ีเผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
19. ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงานหรือร้องเรียน หรือบคุคลที่รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

mailto:ir@eastcoast.co.th
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ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัท
จะจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูเป็นประจ า  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทนัสมยั 
และสามารถสง่ตอ่ขา่วสารข้อมลูตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 

คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนบัสนุนงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยจะจดัท า
แผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปี รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน  เพื่อให้การ
สือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.6 
คณะกรรมการควรสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู   
แนวปฏิบตัิที่ 7.6  
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้
ปรับปรุงให้เป็นข้อมลูปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
หลักปฏิบัติที่ 8 : สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 8.1 
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท    
แนวปฏิบตัิที่ 8.1  
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อประเด็นที่กฎหมายก าหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการวา่ ได้ผา่นการพิจารณาและอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดงักลา่วครอบคลมุ

สิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร 
ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ และการลดทนุหรือเพิ่มทนุ การเข้าลงทนุในกิจการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐาน
ดงักลา่วแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ 
และสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจดัสง่เอกสาร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุมส าหรับกรณีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี ส าหรับการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนงัสือมอบ
ฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง 
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ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตดัสินใจและใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน  รวมถึงแจ้ง
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและควรรับทราบส าหรับใช้ในการเข้าร่วมประชมุ และสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้า
ประชุมและออกเสียงลงมติ ทัง้นีบ้ริษัทได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ฉบับภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ
หนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

3) บริษัทจะไมม่ีการลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาข้อมลูต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้
ตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศกึษาข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
กะทนัหนั เป็นต้น 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเร่ือง
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น 

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ือง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอช่ือบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี บ้ริษัทจะเปิดเผย
หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติจะแจ้งให้ทราบ
ตัง้แต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นที่จะจัดขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือน
เมษายน ของปีถดัไป ทัง้นีใ้นกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการ
จะแจ้งเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

6) ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 

7) เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเพื่อแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายช่ือกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถาม
ค าตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัที่
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุราย  ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม  และเกิดประโยชน์
สงูสดุ ทัง้นี ้การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามล าดบัวาระการประชุมที่มี  นอกจากนีบ้ริษัท
จะไม่แสดงความเอนเอียงกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  โดยการให้สารสนเทศที่ยงัไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่  และใน
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กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารที่มีสว่นได้เสียเก่ียวกบัเร่ืองใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นัน้จะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใน
กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณามติการเข้าท ารายการในธุรกรรมนัน้  ๆ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่กับ
บริษัทได้ รวมทัง้อตัราคา่ตอบแทนที่ก าหนดสามารถเทียบเคียงได้กบัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือ
ใกล้เคียงกนั  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 8.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี

ประสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน 
แนวปฏิบตัิที่ 8.2  
ที่ผา่นมา คณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและยึดถือปฏิบตัิเป็นประจ าทกุปี 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ช่วงเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซกัถามข้อมลู สถานที่จดัประชุมที่
สะดวกตอ่การเดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทเลอืกสถานที่ที่จะจดัการประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร จากส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทซึง่ตัง้อยูท่ี่อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและสง่เสริม
ให้ผู้ ถือหุ้ น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นได้
โดยสะดวก 

2. คณะกรรมการจะดแูลไมใ่ห้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุหรือสร้างภาระให้ผู้ ถือ
หุ้นจนเกินควร โดยจะไม่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกิน
กวา่ที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง  

3. คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น  
การนับคะแนนและแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้
รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดแูลให้การประชมุเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง ข้อบังคบัของบริษัท และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการ
ประชมุที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้
ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณานัน้ ๆ  

5. กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชมุและในฐานะผู้ ถือหุ้นจะไมส่นบัสนนุการเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้ง
เป็นการลว่งหน้า โดยเฉพาะในวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้นี ้
เพื่อให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุคนสามารถร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัได้อยา่งเทา่เทียม 

6. กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็น
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
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7. ก่อนเร่ิมการประชมุ จะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8. บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาวาระแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระแต่งตัง้กรรมการ โดยใช้บตัร
ลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล 

9. บริษัทได้จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบั
หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสยีง และบตัรเสยีในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุรับทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 8.3 
คณะกรรมการควรดแูลให้การเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งถกูต้อง

และครบถ้วน 
แนวปฏิบตัิที่ 8.3  
บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงภายในเย็นวนัที่จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ

อย่างช้าไม่เกินวนัท าการถดัไป ผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกจากนีไ้ด้มีการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่นายทะเบียน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในรายงานการ
ประชมุได้บนัทกึข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1. รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมการประชมุ และไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 
2. วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด

ออกเสยีง และบตัรเสยี) ของแตล่ะวาระการประชมุ 
3. ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ - นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ  
 

 


