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บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
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แนวทางปฏิบติัและจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธข์ึน้มาเพือ่

เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องนกัลงทุนสมัพนัธ ์ เพื่อใหน้กัลงทุนสมัพนัธม์แีนวทางหรอืกรอบในการปฏบิตังิาน ใน
กรณีทีม่ปัีญหาหรอืประเดน็ทีย่ากแก่การตดัสนิใจ ตามหลกัการพืน้ฐานในเรื่องความถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เท่าเทยีม 
เป็นธรรม ซื่อสตัย ์ สจุรติ และสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการก ากบักจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ โดยนกัลงทุนสมัพนัธพ์งึมี
ขอ้ปฏบิตัดิงัต่อไปนี ้

 
1. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน อย่างถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 
 

1. ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัเวลา โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 
2. ใชว้จิารณญาณในการใหข้อ้มลูต่าง ๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ สามารถปฏเิสธทีจ่ะใหข้อ้มลูได ้ หาก

พจิารณาแลว้เหน็ว่าขอ้มลูดงักลา่วเป็นความลบัทางการคา้หรอืเป็นขอ้มลูทีอ่าจท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยี
ความสามารถในการแขง่ขนัได ้ 

 
3. พจิารณาการใหข้อ้มลูต่าง ๆ ใหม้คีวามชดัเจน และมรีายละเอยีดเพยีงพอต่อการท าความเขา้ใจ เช่น การ

ชีแ้จง ขอ้มลูหรอืเหตุผลทีท่ าใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ เปลีย่นแปลงมากกว่ารอ้ยละ 20 และขอ้มลู
ใน MD&A จะมคี าอธบิายทีช่ดัเจน ท าใหเ้ขา้ใจถงึทีม่าทีไ่ปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตวัเลขต่าง 
ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงกบัความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ 

 
4. ในกรณีทีม่ขีา่วลอืหรอืขา่วรัว่ จะรบีด าเนินการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหแ้ก่สาธารณะ โดยจะปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อสรา้งความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง และหากมเีงื่อนไขใดที่
ส าคญัจะมกีารระบุไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้เทจ็จรงิทีแ่จง้ใหท้ราบ 

 
5. ก าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูหรอืแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 

i. การเปิดเผยขอ้มลูบรษิทัฯ ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ii. การจดัท ารายงานขอ้มลูธุรกจิของบรษิทัฯ (MD&A) ในกรณีทีผ่ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ มี

การเปลีย่นแปลงมากกว่ารอ้ยละ 20 
iii. การเปิดเผยขอ้มลูผ่านทางสือ่สิง่พมิพต่์าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี Company Snapshot เป็นตน้ 
iv. การจดัประชมุกบันกัวเิคราะหห์รอืนกัลงทุน 
v. การเปิดเผยขอ้มลูผ่านเวบ็ไซตบ์รษิทั www.eastcoast.co.th 
vi. การจดักจิกรรมเยีย่มชมการด าเนินธุรกจิ (Company Visit)  
vii. การจดัหรอืเขา้รว่ม งาน Roadshow และOpportunity Day เป็นตน้  
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2. การดแูลและรกัษาข้อมูลภายใน 
 

1. ก าหนดแนวทางในการดแูลขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่ การก าหนดและจ ากดับุคคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูภายใน
ได ้ โดยนกัลงทุนสมัพนัธท์ีม่สีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูภายใน ซึง่ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหบุ้คคลอื่นทราบ
จนกว่าจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

2. นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งดแูลและเปิดเผยขอ้มลูภายในใหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก่อนมกีารเปิดเผย
ใหก้บัผูล้งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  

3. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นกัลงทนุสมัพนัธร์วมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยหา้ม
ซือ้ขายหุน้บรษิทัฯ ระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการประกาศงบการเงนิ  

4. ก าหนดช่วงเวลางดรบันดัหรอืตอบค าถาม เกีย่วกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล ้ ใหแ้กน่กัวเิคราะห์
และ นกัลงทุน (Quiet Period) ระยะเวลา 7 วนัก่อนการประกาศงบการเงนิ 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
และสอบถามข้อมูลได ้

1. การเปิดเผยขอ้มลูไดม้กีารก าหนดประเภทขอ้มลู ก าหนดการเปิดเผย และแจง้ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่
เกีย่วขอ้งไดร้บัรูข้อ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนัในรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดั Company Visit, กจิกรรม 
Roadshow และ Analyst Meeting ซึง่ขอ้มลูทีใ่หจ้ะตอ้งเป็นขอ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนัและไมท่ าใหฝ่้ายหนึ่งฝ่าย
ใดเสยีเปรยีบหรอืเสยีโอกาสในการลงทุน 

2. เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตดิต่อและสอบถาม ขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่เลอืกปฏบิตัทิีจ่ะ
ตดิต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพเิศษ  

3. นกัลงทุนสมัพนัธจ์ะปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม ดงันี้ 
 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ข้อปฏิบติั 

นกัลงทุน 1. ปฏบิตัต่ิอนกัลงทุนทุกรายอย่าง เท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุน
รายใหญ่หรอืรายเลก็ 

2. ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนรายบุคคลในระดบัทีเ่ท่าเทยีมกบันกัวเิคราะห์
และนกัลงทุนสถาบนั 

นกัวเิคราะหแ์ละกองทุน 1. ในการจดัการประชุมนกัวเิคราะหห์รอืกองทุน (Analyst Meeting) จะ
เปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์รอืกองทุนทุกสถาบนัเขา้รว่มอย่างเท่า
เทยีมกนั 

2. เคารพในผลงานและความเหน็ของนกัวเิคราะหแ์ต่สามารถชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งไดห้ากเหน็วา่ใชห้รอืใหข้อ้มลูทีค่ลาดเคลื่อน 

สือ่มวลชน 1. ใหข้อ้มลูหรอืเปิดโอกาสแก่สือ่มวลชนไดท้ราบอยา่งเหมาะสม 

หน่วยงานทางการ 1. ใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูแก่หน่วยงานทางการตามทีถู่กรอ้งขอ 
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ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ข้อปฏิบติั 
บุคคลภายในองคก์ร 1. ประสานงานกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ ใหพ้บปะกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่าง 

ๆตามโอกาสทีส่มควร 
2. รายงานใหก้รรมการและผูบ้รหิารไดท้ราบถงึขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ะชว่ย

สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร 
3. สือ่สารใหพ้นกังานในองคก์รรบัทราบจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์

เพื่อใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมในการปฏบิตัเิช่นเดยีวกนักบันกัลงทุน
สมัพนัธ ์

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่น ๆ 1. ใหข้อ้มลูแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นอื่น ๆ  ในระดบัเท่าเทยีมกนั ยกเวน้แต่มี
ความจ าเป็นอื่นใดในการด าเนินธุรกจิ 

 
4.  การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัยส์จุริตในวิชาชีพ 

1. หลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เช่น การใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มลูของ 
บรษิทัฯ เพื่อประโยชน์สว่นตน  

2. ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท าหน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ์
ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

3. ปฏบิตัติามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ 
 
 

ตามรายละเอยีดแนวทางปฏบิตัแิละจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธด์งัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
        จงึขอประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 
         หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 


