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แนวทางปฏิบัตแิละจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้จดัท าจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้มาเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อให้นกัลงทนุสมัพนัธ์มีแนวทางหรือกรอบในการปฏิบตัิงาน ในกรณีที่มี
ปัญหาหรือประเด็นที่ยากแก่การตดัสนิใจ ตามหลกัการพืน้ฐานในเร่ืองความถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เทา่เทียม เป็นธรรม 
ซื่อสตัย์ สจุริต และสอดคล้องกบันโยบายและหลกัการก ากบักิจการท่ีดขีองบริษัทฯ โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์พงึมีข้อปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสนิใจลงทุน อย่างถกูต้อง เพียงพอ และทันเวลา 
 

1. ต้องเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

2. ใช้วจิารณญาณในการให้ข้อมลูตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูได้ หาก
พิจารณาแล้วเห็นวา่ข้อมลูดงักลา่วเป็นความลบัทางการค้าหรือเป็นข้อมลูที่อาจท าให้บริษัทฯ สญูเสยี
ความสามารถในการแขง่ขนัได้  

 

3. พิจารณาการให้ข้อมลูตา่ง ๆ ให้มีความชดัเจน และมีรายละเอยีดเพียงพอตอ่การท าความเข้าใจ เช่น การ
ชีแ้จง ข้อมลูหรือเหตผุลที่ท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เปลีย่นแปลงมากกวา่ร้อยละ 20 และข้อมลูใน 
MD&A จะมีค าอธิบายทีช่ดัเจน ท าให้เข้าใจถงึที่มาที่ไปและเหตผุลของการเปลี่ยนแปลงของตวัเลขตา่ง ๆ ได้
อยา่งถกูต้อง ตรงกบัความเป็นจริงที่เกิดขึน้ 

 

4. ในกรณีที่มีขา่วลอืหรือขา่วร่ัว จะรีบด าเนินการชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ โดยจะปฏิบตัติามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจอยา่งถกูต้อง และหากมีเง่ือนไขใดที่ส าคญัจะมี
การระบไุว้อยา่งชดัเจนในข้อเท็จจริงที่แจ้งให้ทราบ 

 

5. ก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรือแหลง่ข้อมลูให้กบัผู้ใช้ข้อมลูได้รับทราบอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้
i. การเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯ ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ii. การจดัท ารายงานข้อมลูธุรกิจของบริษัทฯ (MD&A) ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มกีาร

เปลีย่นแปลงมากกวา่ร้อยละ 20 
iii. การเปิดเผยข้อมลูผา่นทางสือ่สิง่พิมพ์ตา่ง ๆ เช่น รายงานประจ าปี Company Snapshot เป็นต้น 
iv. การจดัประชมุกบันกัวเิคราะห์หรือนกัลงทนุ 
v. การเปิดเผยข้อมลูผา่นเว็บไซต์บริษัท www.eastcoast.co.th 
vi. การจดักิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนนิธุรกิจ (Company Visit)  
vii. การจดัหรือเข้าร่วม งาน Roadshow และOpportunity Day เป็นต้น  
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 
 

1. ก าหนดแนวทางในการดแูลข้อมลูภายใน ได้แก่ การก าหนดและจ ากดับคุคลที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในได้ 
โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีมีสทิธ์ิเข้าถึงข้อมลูภายใน ซึง่ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้บคุคลอื่นทราบจนกวา่
จะมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะตามกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว  

2. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องดแูลและเปิดเผยข้อมลูภายในให้ถกูต้องตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องก่อนมีการเปิดเผย
ให้กบัผู้ลงทนุกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง  

3. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่นกัลงทนุสมัพนัธ์รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้อง โดยห้ามซือ้
ขายหุ้นบริษัทฯ ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน  

4. ก าหนดช่วงเวลางดรับนดัหรือตอบค าถาม เก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล้ ให้แก่นกัวิเคราะห์และ 
นกัลงทนุ (Quiet Period) ระยะเวลา 7 วนัก่อนการประกาศงบการเงิน 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถงึและ
สอบถามข้อมูลได้ 

1. การเปิดเผยข้อมลูได้มีการก าหนดประเภทข้อมลู ก าหนดการเปิดเผย และแจ้งให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่
เก่ียวข้องได้รับรู้ข้อมลูที่เทา่เทียมกนัในรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ การจดั Company Visit, กิจกรรม Roadshow 
และ Analyst Meeting ซึง่ข้อมลูที่ให้จะต้องเป็นข้อมลูทีเ่ทา่เทียมกนัและไม่ท าให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเสยีเปรียบ
หรือเสยีโอกาสในการลงทนุ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีติดตอ่และสอบถาม ข้อสงสยัได้ตามความเหมาะสม โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิที่จะ
ติดตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่ใดเป็นพิเศษ  

3. นกัลงทนุสมัพนัธ์จะปฏิบตัิตอ่ผู้มสีว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ ดงันี ้
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อปฏิบตั ิ
นกัลงทนุ 1. ปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุทกุรายอยา่ง เทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุราย

ใหญ่หรือรายเลก็ 
2. ให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุรายบคุคลในระดบัท่ีเทา่เทียมกบันกัวเิคราะห์และ

นกัลงทนุสถาบนั 
นกัวิเคราะห์และกองทนุ 1. ในการจดัการประชมุนกัวเิคราะห์หรือกองทนุ (Analyst Meeting) จะ

เปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์หรือกองทนุทกุสถาบนัเข้าร่วมอยา่งเทา่เทียม
กนั 

2. เคารพในผลงานและความเห็นของนกัวเิคราะห์แตส่ามารถชีแ้จง
ข้อเท็จจริงที่ถกูต้องได้หากเห็นวา่ใช้หรือให้ข้อมลูที่คลาดเคลือ่น 

สือ่มวลชน 1. ให้ข้อมลูหรือเปิดโอกาสแก่สือ่มวลชนได้ทราบอยา่งเหมาะสม 

หนว่ยงานทางการ 1. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูแก่หนว่ยงานทางการตามที่ถกูร้องขอ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อปฏิบตั ิ
บคุคลภายในองค์กร 1. ประสานงานกบัผู้บริหารบริษัทฯ ให้พบปะกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตา่ง ๆ

ตามโอกาสที่สมควร 
2. รายงานให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบถึงข้อมลูตา่ง ๆ ที่จะชว่ยสร้าง

มลูคา่เพิม่ให้แก่องค์กร 
3. สือ่สารให้พนกังานในองค์กรรับทราบจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เพื่อให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบันกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 

ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่น ๆ 1. ให้ข้อมลูแก่ผู้มีสว่นได้สว่นอื่น ๆ  ในระดบัเทา่เทยีมกนั ยกเว้นแตม่ี
ความจ าเป็นอื่นใดในการด าเนินธุรกิจ 

 
 

4.  การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชพี 
1. หลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น การใช้ทรัพย์สนิหรือข้อมลูของ 

บริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่นตน  
2. ไมค่วรแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากความสมัพนัธ์และข้อมลูที่ได้จากการท าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ให้แก่

บริษัทฯ  
3. ปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้  

 
 

ตามรายละเอยีดแนวทางปฏิบตัิและจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ดงัที่กลา่วมาข้างต้น 
        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

 
         หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 


