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กฎบัตรนัก ลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้เป็ นลิขสิทธิข์ องบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) เพื่อมุ่งมันพั
่ ฒนาระบบการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ต้ อ งปฏิบัติใ ห้เป็ น ไปตามกฎบัต รนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ท่ีก าหนดไว้น้ี อ ย่ า ง
เคร่งครัด
เพือ่ ให้กฎบัตรนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลีย่ นแปลง จึง
ให้มกี ารทบทวนกฎบัตรนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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อนุมตั ิ โดย :คณะกรรมกำรบริ ษทั

จัดทำโดย :
........…………………………………...
( นางกุลนิษฐ์ สีเหลีย่ มงาม )
เลขานุการบริษทั

........…………………………………...
( ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั

ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร
ครัง้ ที่

ผูด้ าเนินการ

00 นางกุลนิษฐ์ สีเหลีย่ มงาม
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1. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์มหี น้ าที่หลักในการติดต่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์กบั ฝ่ ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการดาเนินงานของ
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทัง้ รายบุคคลและสถาบัน นักวิ เคราะห์ ผู้ส่อื ข่าว ตลอดจนประชาชน
ทัวไป
่ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา รวมทัง้ การสร้างความเชื่อมันและเสริ
่
มสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ใี ห้กบั องค์กร
2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษั ท ได้ จ ัด ให้ มี ก ฎบัต รของนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ข้ึน เพื่อ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านและช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ตัง้ อยู่บนหลักจริยธรรม
และเป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี โดยเน้ นให้มีการเปิ ดเผยข้อ มูล และการปฏิบัติต าม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นและผู้มสี ่วนได้
เสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ
3. ขอบเขต
มีผลใช้กบั นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
4. คุณสมบัติของนักลงทุนสัมพันธ์
4.1 มีประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
4.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
4.3 มีทกั ษะทีด่ ใี นการติดต่อ ประสานงาน และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
4.4 สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินได้
4.5 มีความรู้ ความเข้าใจเป็ นอย่างดีเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และอุตสาหกรรม ตลอดจนสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม
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5. กำรดำรงตำแหน่ งและพ้นจำกตำแหน่ ง
5.1 กำรดำรงตำแหน่ ง
นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทต่ี าแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์
ว่างลง ให้คณะกรรมการมีอานาจมอบอานาจให้กรรมการ หรือ ผูบ้ ริหาร ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลา
ดังกล่าว
5.2 กำรพ้นจำกตำแหน่ ง
นักลงทุนสัมพันธ์ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ตาย
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตาแหน่ง
6. บทบำท หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์
6.1 ดูแล ควบคุมการจัดทาเอกสารรายงานข้อมูลแก่หน่วยงานกากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด เช่น สารสนเทศรายงานผลประกอบการ
6.2 ประสานงานกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการรายงานข้อมูล
6.3 ดูแลการรายงานข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
6.4 บริหารจัดการให้มชี ่องทางการสือ่ สารระหว่าง ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และดูแลการให้ขอ้ มูล และ
ข่าวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับบริษทั ฯ เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อ
องค์กร
6.5 ประสาน เตรียมการ และบริหารจัดการงานนักลงทุนสัมพันธ์และการเยีย่ มชมกิจการ (Company
Visit), การแถลงผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ (Opportunity Day) รวมถึงการจัดให้ผบู้ ริหารพบ
กับนักวิเคราะห์
7. จรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
7.1 เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารทีจ่ าเป็ นอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดย
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจหรือการตีความผิด
7.2 เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
7.3 ตอบคาถามหรือข้อสงสัยของผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้อย่างรวดเร็ว
7.4 ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นทีต่ งั ้
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7.5 รักษาความลับ ไม่เปิ ดเผย และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
7.6 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และมีความเป็ นมืออาชีพ
7.7 รอบรูใ้ นข้อมูลบริษทั และหมันศึ
่ กษาหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานอย่าง
สม่าเสมอ
7.8 สร้างความเชื่อมัน่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติทด่ี ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์
อันดีแก่ทุกฝ่ าย
7.9 งดการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผลประกอบการ ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ซึง่ รวมถึง ไม่มกี ารนัด จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่
เกีย่ วกับผลประกอบการ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสือ่ มวลชน
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