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แนวทางปฏิ บตั ิ และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้จดั ทาจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขน้ึ มาเพือ่
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นกั ลงทุนสัมพันธ์มแี นวทางหรือกรอบในการปฏิบตั งิ าน ใน
กรณีทม่ี ปี ั ญหาหรือประเด็นทีย่ ากแก่การตัดสินใจ ตามหลักการพืน้ ฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม
เป็ นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกากับกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยนักลงทุนสัมพันธ์พงึ มี
ข้อปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
1. ต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ใช้วจิ ารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ สามารถปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูลได้ หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับทางการค้าหรือเป็ นข้อมูลทีอ่ าจทาให้บริษทั ฯ
สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันได้
3. พิจารณาการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ให้มคี วามชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาความเข้าใจ เช่น การ
ชีแ้ จง ข้อมูลหรือเหตุผลทีท่ าให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เปลีย่ นแปลงมากกว่าร้อยละ 20 และข้อมูล
ใน MD&A จะมีคาอธิบายทีช่ ดั เจน ทาให้เข้าใจถึงทีม่ าทีไ่ ปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่าง
ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้
4. ในกรณีทม่ี ขี า่ วลือหรือข่าวรัว่
จะรีบดาเนินการชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ
โดยจะปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง และหากมีเงื่อนไขใดที่
สาคัญจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อเท็จจริงทีแ่ จ้งให้ทราบ
5. กาหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
i. การเปิ ดเผยข้อมูลบริษทั ฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ii. การจัดทารายงานข้อมูลธุรกิจของบริษทั ฯ (MD&A) ในกรณีทผ่ี ลการดาเนินงานของบริษทั ฯ มี
การเปลีย่ นแปลงมากกว่าร้อยละ 20
iii. การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางสือ่ สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ เช่น รายงานประจาปี Company Snapshot เป็ นต้น
iv. การจัดประชุมกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน
v. การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษทั www.eastcoast.co.th
vi. การจัดกิจกรรมเยีย่ มชมการดาเนินธุรกิจ (Company Visit)
vii. การจัดหรือเข้าร่วม งาน Roadshow และOpportunity Day เป็ นต้น
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
1. กาหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน ได้แก่ การกาหนดและจากัดบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
ได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ทม่ี สี ทิ ธิเข้
์ าถึงข้อมูลภายใน ซึง่ ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบ
จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
2. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งดูแลและเปิ ดเผยข้อมูลภายในให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องก่อนมีการเปิ ดเผย
ให้กบั ผูล้ งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
3. กาหนดหลักเกณฑ์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ ให้แก่นกั ลงทุนสัมพันธ์รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยห้าม
ซือ้ ขายหุน้ บริษทั ฯ ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน
4. กาหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคาถาม เกีย่ วกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ ให้แก่นกั วิเคราะห์
และ นักลงทุน (Quiet Period) ระยะเวลา 7 วันก่อนการประกาศงบการเงิน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
และสอบถามข้อมูลได้
1. การเปิ ดเผยข้อมูลได้มกี ารกาหนดประเภทข้อมูล กาหนดการเปิ ดเผย และแจ้งให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียที่
เกีย่ วข้องได้รบั รูข้ อ้ มูลทีเ่ ท่าเทียมกันในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัด Company Visit, กิจกรรม
Roadshow และ Analyst Meeting ซึง่ ข้อมูลทีใ่ ห้จะต้องเป็ นข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกันและไม่ทาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ าย
ใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
2. เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียติดต่อและสอบถาม ข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบตั ทิ จ่ี ะ
ติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็ นพิเศษ
3. นักลงทุนสัมพันธ์จะปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
นักลงทุน

1.
2.

นักวิเคราะห์และกองทุน

1.

2.

ข้อปฏิ บตั ิ
ปฏิบตั ติ ่อนักลงทุนทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุน
รายใหญ่หรือรายเล็ก
ให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนรายบุคคลในระดับทีเ่ ท่าเทียมกับนักวิเคราะห์
และนักลงทุนสถาบัน
ในการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หรือกองทุน (Analyst Meeting) จะ
เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์หรือกองทุนทุกสถาบันเข้าร่วมอย่างเท่า
เทียมกัน
เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์แต่สามารถชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้องได้หากเห็นว่าใช้หรือให้ขอ้ มูลทีค่ ลาดเคลื่อน
ให้ขอ้ มูลหรือเปิ ดโอกาสแก่สอ่ื มวลชนได้ทราบอย่างเหมาะสม

สือ่ มวลชน

1.

หน่วยงานทางการ

1. ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานทางการตามทีถ่ ูกร้องขอ
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ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคคลภายในองค์กร

1.
2.
3.

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่น ๆ

1.

ข้อปฏิ บตั ิ
ประสานงานกับผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ให้พบปะกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง
ๆตามโอกาสทีส่ มควร
รายงานให้กรรมการและผูบ้ ริหารได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วย
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร
สือ่ สารให้พนักงานในองค์กรรับทราบจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมในการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับนักลงทุน
สัมพันธ์
ให้ขอ้ มูลแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นอื่น ๆ ในระดับเท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มี
ความจาเป็ นอื่นใดในการดาเนินธุรกิจ

4. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตในวิชาชีพ
1. หลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เช่น การใช้ทรัพย์สนิ หรือข้อมูลของ
บริษทั ฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
2. ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลทีไ่ ด้จากการทาหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์
ให้แก่บริษทั ฯ
3. ปฏิบตั ติ ามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาหนดไว้

ตามรายละเอียดแนวทางปฏิบตั แิ ละจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ดงั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
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