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นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื 

 
 บริษัทมีนโยบายการจัดการด้านความยัง่ยืนโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจ ตามกรอบดัชนี GRI (Global Reporting Initiative) และแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้วตัถปุระสงค์ “การน าพาองค์กรให้
มีการพฒันาและก าไรท่ีเติบโตอยา่งยัง่ยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และมีการก ากบัดแูลกิจการที่
ด”ี เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ท่ีจะขบัเคลือ่นธุรกิจโดยค านงึถึงประเด็นด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
รวมถึงด้านสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม ท่ีครอบคลมุตอ่การให้ความส าคญัด้านการเคารพสทิธิมนษุยชน การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ส าหรับ
นโยบายการจดัการด้านความยัง่ยืนในฉบบัเต็มรายละเอียดระบใุนเว็บไซต์บริษัท www.eastcoast.co.th หวัข้อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 

เป้าหมายการจดัการด้านความยั่งยนื 

บริษัทก าหนดเปา้หมายการจดัการด้านความยัง่ยืนระดบัองค์กรที่สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจทัง้ใน
ระยะสัน้และ/หรือระยะยาว ดงันี ้  

เปา้หมายด้านธุรกิจ 
บริษัทก าหนดเปา้หมายหรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ที่เป็นรูปตวัเงินและที่ไม่ใช่ตวัเงิน โดยจะ

รักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการด าเนินงานในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องอยา่งน้อยปีละไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 – 15 และมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุใน
ธุรกิจการผลติเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการแขง่ขนั รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม เคารพสทิธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และลดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อม โดยสามารถรักษาระดบัอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ต่อปี นอกจากนี ้
จะต้องสามารถสร้างระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ของบริษัทจากลกูค้าได้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 โดยพิจารณา
จากผลส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าประจ าปี 

ส าหรับเปา้หมายระยะยาวนัน้ บริษัทก าหนดผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิดเป็นสดัสว่นไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความ
เสีย่งในการด าเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการเป็นผู้น า
ในธุรกิจการเป็นผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก และการเป็นผู้น าในธุรกิจการจัดจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ให้กบัร้านค้าสง่ร้านค้าปลกีทัว่ประเทศ และภมูิภาคอาเซียน โดยบริษัทก าหนดเป้าหมายการจดัการด้าน
ความยัง่ยืน มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

นโยบายและหลกัการด าเนินงานเพื่อความยัง่ยืนของ ECF 

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

เป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน นโยบายย่อย แนวปฏิบติั/เคร่ืองมือ/มาตรฐาน 
ขอบเขตท่ีมีสาระส าคญั 

ภายในองคก์ร ภายนอกองคก์ร 
1. เศรษฐกิจ 
 
1. การเติบโตอยา่งยัง่ยืนภายใต้การก ากบั

ดแูลกิจการทีด่ี ด ารงธุรกิจให้อยูร่อด 
2. การบริหารความเสี่ยงอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- สามารถพฒันาตอ่ยอดธุรกิจ เพ่ือสร้าง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความ
ยัง่ยืน 

- สร้างความน่าเชื่อถือตอ่ผู้ ถือหุ้น 
- สร้างความเช่ือมัน่ตอ่ธุรกิจของบริษัท 
- สร้างความยัง่ยืนของสงัคม 
- สร้างความสามารถในการช าระหนี ้
- สร้างความสามารถในการท าก าไร 
- สร้างความสามารถในการบริหาร

สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
- งบการเงินที่ถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ 
- การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
- การบริหารจดัการวตัถดุิบอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
- สร้างคณุคา่ให้สินค้าและบริการ 
สร้างความเข้าใจให้ทีมงาน พนกังาน มุง่สู่
เป้าหมายร่วมกนัด้านความยัง่ยืน 

 
 

- แผนธุรกิจ และการขยายการลงทนุ 
- แผนการผลิตและการใช้วตัถดุิบ 
- แผนงานด้านการตลาด และการส ารวจ

ความพงึพอใจของลกูค้า 
- งบประมาณการลงทนุ 
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

องค์กร 
 

 

 

 
 

- การพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ให้
หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบั
ลกูค้ามากขึน้ 

- การคิดค้นนวตักรรมตา่ง ๆ มาใช้ใน
กระบวนการผลิต เพ่ือลดเวลา ลดต้นทนุ 
แตย่งัคงไว้ซึง่สินค้าที่มีคณุภาพ และ
สามารถตอบโจทย์อนาคต 

- น าผลส ารวจความพงึพอใจของลกูค้ามา
วิเคราะห์ และตอ่ยอดเป็นการพฒันาเพ่ือ
เพ่ิมคณุภาพทัง้ด้านผลิตภณัฑ์ และด้าน
การบริการให้ดียิ่งขึน้ไป  

- การก าหนดโครงสร้างการก ากบัดแูลการ
บริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้
สามารถปรับตวัได้ในทกุสถานการณ์ และ
ค านึงถึงความเสี่ยงใหมไ่ด้อยา่งรวดเร็ว 
ทนัเวลา 

- การสนบัสนนุให้พนกังานสร้างนวตักรรม
เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการท างานของ
ตนเอง 

 
 
- พนกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
- ผู้ ถือหุ้น/ นกั

ลงทนุ 
- ชมุชน สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 
- เจ้าหนี ้
- คูค้่า และเจ้าหนี ้

การค้า 
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ประเดน็ด้านความยัง่ยืนตามกรอบ 
GRI เป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน นโยบายย่อย แนวปฏิบติั/เคร่ืองมือ/มาตรฐาน 

ขอบเขตท่ีมีสาระส าคญั 
ภายในองคก์ร ภายนอกองคก์ร 

 

 
- การขยายธุรกิจเพื่อลดการพึง่พิง 
ธุรกิจหลกัเพียงอยา่งเดียว 

ดแูลและตดิตามผลการด าเนินงาน 
ความสามารถในการเติบโต และความเสี่ยง
ด้านตา่ง ๆ ของธุรกิจที่ได้เข้าไปลงทนุอยา่ง
ใกล้ชิด 

 
 
 

 

2. ด้านสังคม 
 
1. การเชื่อมโยงผู้ มีสว่นได้เสียในหว่งโซ่

คณุคา่ 
2. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
3. การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
4. การปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. ผลิตภณัฑ์และบริการที่ดีมีคณุภาพ 
6. การบริหารความพงึพอใจและข้อ

ร้องเรียน 
7. การบริหารแรงงานและการพฒันา

ศกัยภาพบคุลากร 
8. สขุภาพ อนามยั และความปลอดภยั 
9. การทจุริตคอร์รัปชนั 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
11. การเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมและ

 
 
- สิทธิและความเทา่เทียม 
- การปฏิบตัติามข้อตกลงอยา่งเคร่งครัด 
- ยดึมัน่ในสญัญาเละปฏบิตัิตามเงื่อนไข 
- สวสัดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
- ไมถ่กูเรียกร้อง หรือรับ หรือจา่ย

ผลประโยชน์ที่ไมช่อบธรรม 
- ความถกูต้อง ครบถ้วน ไมบ่ิดเบือน

ข้อมลูข่าวสาร 
- ระดบัราคาสินค้าและคา่บริการที่

เหมาะสม 
- ความสภุาพ / ประสิทธิภาพในการ

ติดตอ่สื่อสาร 
- ความรวดเร็วในการตอบสนองความ

ต้องการ 
- การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี 

 
 
- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
- นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
- นโยบายการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 
- นโยบายการดแูลปกป้องผู้ที่แจ้งข้อ

ร้องเรียน 
- นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
- นโยบายการใช้ข้อมลูภายใน 
- จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
- จรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
- จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
- นโยบายการพฒันาบคุลากร 
- นโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดิการ

 
 
- การสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมอบรม
ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฏบิตัิงานทัง้
ภายใน และภายนอกองค์กร 

- การจดัหลกัสตูรอบรมเพ่ือเสริมความรู้
ด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตอ่บคุลากร อาทิ การ
วางแผนทางการเงิน เป็นต้น 

- การเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อยา่งเทา่เทียม  

- เผยแพร่นโยบาย แนวปฏิบตัิ ข้อมลู
ข่าวสารตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม 
รวมถึงการก ากบัดแูลให้เกิดการปฏิบตัิ
จริง 

- การให้ความส าคญัตอ่กิจกรรมที่ชมุชน
จดัขึน้ 

- การรับเร่ืองร้องเรียน การรับฟังความ

 
 
- พนกังาน 

 
 
- ลกูค้า 
- คูค้่า และเจ้าหนี ้

ทางการค้า 
- ชมุชน สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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ประเดน็ด้านความยัง่ยืนตามกรอบ 
GRI เป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน นโยบายย่อย แนวปฏิบติั/เคร่ืองมือ/มาตรฐาน 

ขอบเขตท่ีมีสาระส าคญั 
ภายในองคก์ร ภายนอกองคก์ร 

สิ่งแวดล้อม 

 
- การแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่

ผกูขาด / ไมบ่ิดเบือนข้อมลู หลอกลวง 
หรือใช้ข้อมลูอ่ืนที่ไมถ่กูต้องตาม
ครรลองของการแข่งขนั / ไมใ่สร้่ายป้าย
สี ไมโ่จมตีคูแ่ข่งโดยปราศจากข้อมลูที่
สมเหตสุมผล / ประพฤตปิฏิบตัิภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขนัทีด่ี 

- การได้พฒันาความรู้ ความสามารถ
และการสร้างการปฏบิตัิงานอยา่ง
ทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
- โอกาสและความก้าวหน้าในการ

ท างาน 
- วฒันธรรมและบรรยากาศในการ

ท างานที่ด ี
- สขุภาพอนามยั และความปลอดภยั 
- การสนบัสนนุให้บคุลากรมีจิตส านึกใน

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัทกุ
รูปแบบ 

ไมส่ร้างผลกระทบด้านลบตอ่วิถีดัง้เดิมของ
คนในชมุชน การชว่ยเหลือสงัคม และ
สนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึง
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในพืน้ที่ชมุชน 

พนกังาน 
- นโยบายการเคารพสิทธิมนษุย 
นโยบายด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

คิดเห็นของชมุชน 
เปิดโอกาสให้มีชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
พร้อมข้อเสนอแนะจากชมุชน หรือผู้ มีสว่น
ได้เสียทกุฝ่าย ถึงบคุคลที่บริษัทมอบหมาย
ได้โดยตรง 
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ประเดน็ด้านความยัง่ยืนตามกรอบ 
GRI เป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน นโยบายย่อย แนวปฏิบติั/เคร่ืองมือ/มาตรฐาน 

ขอบเขตท่ีมีสาระส าคญั 
ภายในองคก์ร ภายนอกองคก์ร 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 
 
1. การใช้วตัถดุิบ 
2. การจดัการคณุภาพอากาศ 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. การจดัการน า้ 
การจดัการพลงังาน 

 
 

- การใช้วตัถดิบหรือวสัดทุี่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์สงูสดุและ/ 
หรือน ากลบัมาใช้ใหม ่

- การตรวจสอบ และการกระท าเพื่อ
แก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดผลกระทบ
ทางลบ และสง่ผลกระทบทางบวก 

- การจดัการทางชีวภาพ น า้ และ
พลงังานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
การรีไซเคิลหรือการน ากลบัมาใช้ใหม่
ตามแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน 
(Circular Economy)  

การลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลงังาน
ของบริษัท 

 
 

- นโยบายการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 
 

- การบริหารจดัการของเสีย และวสัดเุหลือ
ใช้ 

- การใช้พลงังานทดแทนในกระบวนการ
ผลิต  

- การเข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) 

- การใช้ทรัพยากร หรือวสัด ุใน
กระบวนการผลิตอยา่งคุ้มคา่ เพ่ือลดขยะ 
และของเสียที่จะเกิดขึน้ 

- การตระหนกัถึงแนวทางเศรษฐกิจ
หมนุเวียน (Circular Economy) 

การหาแนวทางขายคาร์บอนเครดิตจาก
โครงการโซลา่ร์รูปท็อป รวมถึงแนวทางลด
ก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน 

 
 
- พนกังาน 

 

 
 
- ชุม สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

 


