บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited

แนวทางปฏิบัตแิ ละจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ทาจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ ้นมาเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์มีแนวทางหรื อกรอบในการปฏิบตั ิงาน ในกรณีที่มี
ปั ญหาหรื อประเด็นที่ยากแก่การตัดสินใจ ตามหลักการพื ้นฐานในเรื่ องความถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็ นธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และสอดคล้ องกับนโยบายและหลักการกากับกิจการที่ดขี องบริษัทฯ โดยนักลงทุนสัมพันธ์พงึ มีข้อปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่ อการตัดสินใจลงทุน อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
1. ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ใช้ วจิ ารณญาณในการให้ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ สามารถปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลได้ หาก
พิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความลับทางการค้ าหรื อเป็ นข้ อมูลที่อาจทาให้ บริ ษัทฯ
สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันได้
3. พิจารณาการให้ ข้อมูลต่าง ๆ ให้ มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาความเข้ าใจ เช่น การ
ชี ้แจง ข้ อมูลหรื อเหตุผลที่ทาให้ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เปลีย่ นแปลงมากกว่าร้ อยละ 20 และข้ อมูลใน
MD&A จะมีคาอธิบายทีช่ ดั เจน ทาให้ เข้ าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้ อง ตรงกับความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้น
4. ในกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวรั่ว จะรี บดาเนินการชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ แก่สาธารณะ โดยจะปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้ างความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง และหากมีเงื่อนไขใดที่สาคัญจะมี
การระบุไว้ อย่างชัดเจนในข้ อเท็จจริ งที่แจ้ งให้ ทราบ
5. กาหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
i. การเปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ii. การจัดทารายงานข้ อมูลธุรกิจของบริ ษัทฯ (MD&A) ในกรณีที่ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีการ
เปลีย่ นแปลงมากกว่าร้ อยละ 20
iii. การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ เช่น รายงานประจาปี Company Snapshot เป็ นต้ น
iv. การจัดประชุมกับนักวิเคราะห์หรื อนักลงทุน
v. การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์บริ ษัท www.eastcoast.co.th
vi. การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินธุรกิจ (Company Visit)
vii. การจัดหรื อเข้ าร่วม งาน Roadshow และOpportunity Day เป็ นต้ น
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2. การดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน
1. กาหนดแนวทางในการดูแลข้ อมูลภายใน ได้ แก่ การกาหนดและจากัดบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในได้
โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสทิ ธิ์เข้ าถึงข้ อมูลภายใน ซึง่ ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ บคุ คลอื่นทราบจนกว่า
จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดูแลและเปิ ดเผยข้ อมูลภายในให้ ถกู ต้ องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องก่อนมีการเปิ ดเผย
ให้ กบั ผู้ลงทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
3. กาหนดหลักเกณฑ์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ แก่นกั ลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยห้ ามซื ้อ
ขายหุ้นบริ ษัทฯ ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน
4. กาหนดช่วงเวลางดรับนัดหรื อตอบคาถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ ให้ แก่นกั วิเคราะห์และ
นักลงทุน (Quiet Period) ระยะเวลา 7 วันก่อนการประกาศงบการเงิน
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึงและ
สอบถามข้ อมูลได้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลได้ มีการกาหนดประเภทข้ อมูล กาหนดการเปิ ดเผย และแจ้ งให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
เกี่ยวข้ องได้ รับรู้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ แก่ การจัด Company Visit, กิจกรรม Roadshow
และ Analyst Meeting ซึง่ ข้ อมูลที่ให้ จะต้ องเป็ นข้ อมูลทีเ่ ท่าเทียมกันและไม่ทาให้ ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดเสียเปรี ยบ
หรื อเสียโอกาสในการลงทุน
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียติดต่อและสอบถาม ข้ อสงสัยได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิที่จะ
ติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3. นักลงทุนสัมพันธ์ จะปฏิบตั ิตอ่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
นักลงทุน

1.
2.

นักวิเคราะห์และกองทุน

1.

2.

ข้ อปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนราย
ใหญ่หรื อรายเล็ก
ให้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุนรายบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และ
นักลงทุนสถาบัน
ในการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หรื อกองทุน (Analyst Meeting) จะ
เปิ ดโอกาสให้ นกั วิเคราะห์หรื อกองทุนทุกสถาบันเข้ าร่วมอย่างเท่าเทียม
กัน
เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์แต่สามารถชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงที่ถกู ต้ องได้ หากเห็นว่าใช้ หรื อให้ ข้อมูลที่คลาดเคลือ่ น
ให้ ข้อมูลหรื อเปิ ดโอกาสแก่สอื่ มวลชนได้ ทราบอย่างเหมาะสม

สือ่ มวลชน

1.

หน่วยงานทางการ

1. ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้ องขอ
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ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
บุคคลภายในองค์กร

1.
2.
3.

ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่น ๆ

1.

ข้ อปฏิบตั ิ
ประสานงานกับผู้บริ หารบริษัทฯ ให้ พบปะกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่าง ๆ
ตามโอกาสที่สมควร
รายงานให้ กรรมการและผู้บริ หารได้ ทราบถึงข้ อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้ าง
มูลค่าเพิม่ ให้ แก่องค์กร
สือ่ สารให้ พนักงานในองค์กรรับทราบจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับนักลงทุน
สัมพันธ์
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นอื่น ๆ ในระดับเท่าเทียมกัน ยกเว้ นแต่มี
ความจาเป็ นอื่นใดในการดาเนินธุรกิจ

4. การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ
1. หลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น การใช้ ทรัพย์สนิ หรื อข้ อมูลของ
บริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
2. ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้ อมูลที่ได้ จากการทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ให้ แก่
บริ ษัทฯ
3. ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้

ตามรายละเอียดแนวทางปฏิบตั ิและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น
จึงขอประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
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