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 กฎบัตรนักลงทุนสมัพนัธ์ฉบับนี้เป็นลิขสทิธิข์องบรษิัท พรเีมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด
(มหาชน) เพื่อมุ่งมัน่พฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการให้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่ง
ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรนักลงทุนสัมพันธ์ที่ก าหนดไว้นี้อย่าง
เคร่งครดั 

 เพือ่ใหก้ฎบตัรนักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลง จงึ
ใหม้กีารทบทวนกฎบตัรนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ 

 

 
 

 
(ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจนิดา) 
        ประธานกรรมการบรษิทั 

                                                         บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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จดัท ำโดย : 
 

........…………………………………... 
( นางกุลนิษฐ ์ สเีหลีย่มงาม ) 

  เลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย :คณะกรรมกำรบริษทั 
 

........…………………………………... 
( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจนิดา) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
 

ประวติักำรแก้ไขเอกสำร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 

00 นางกุลนิษฐ ์ สเีหลีย่มงาม 9 ส.ค. 2562 จดัท าเอกสารเป็นครัง้แรก 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 

 

บริษทั พรีเมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) แกไ้ขครัง้ที ่ 00 

กฎบตัร 
นักลงทุนสมัพนัธ์ 

วนัทีอ่นุมตัใิช ้ 9 สงิหาคม 2562 

หน้า 3 / 6 
 

เอกสารใช้ภายในบริษทัฯ ห้ามเผยแพร่ 

 

สำรบญั 
 

หน้า 

1. หลกัการและเหตุผล 4 

2. วตัถุประสงค ์ 4 

3. ขอบเขต 4 

4. คุณสมบตัขิองนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 4 

5. การด ารงต าแหน่งและพน้จากต าแหน่ง 5 

6. บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 5 

7 จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 5 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

บริษทั พรีเมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) แกไ้ขครัง้ที ่ 00 

กฎบตัร 
นักลงทุนสมัพนัธ์ 

วนัทีอ่นุมตัใิช ้ 9 สงิหาคม 2562 

หน้า 4 / 6 
 

เอกสารใช้ภายในบริษทัฯ ห้ามเผยแพร่ 

1. หลกักำรและเหตุผล 

  คณะกรรมการของบรษิัท พรเีมยีร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของนักลงทุนสมัพนัธ์ เนื่องจากนักลงทุนสมัพนัธ์มหีน้าที่หลกัในการติดต่อสื่อสารและ
ประชาสมัพนัธ์กบัฝ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักิจการและผลการด าเนินงานของ
บรษิัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทัง้รายบุคคลและสถาบนั นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไป อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และทนัต่อเวลา รวมทัง้การสรา้งความเชื่อมัน่และเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์
ทีด่ใีหก้บัองคก์ร   

2. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานและช่วยส่งเสรมิให้การด าเนินงานของนักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิทัตัง้อยู่บนหลกัจรยิธรรม
และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั และยดึถอืผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนได้
เสยีทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

3. ขอบเขต 

มผีลใชก้บันกัลงทุนสมัพนัธ ์ของบรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

4. คณุสมบติัของนักลงทุนสมัพนัธ์ 

4.1 มปีระสบการณ์งานดา้นตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

4.2 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

4.3 มทีกัษะทีด่ใีนการตดิต่อ ประสานงาน และใชภ้าษาองักฤษไดด้ี 

4.4 สามารถอ่านและวเิคราะหง์บการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิได้ 

4.5 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเป็นอย่างดเีกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และอุตสาหกรรม ตลอดจนสภาวะ

เศรษฐกจิโดยรวม 
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5. กำรด ำรงต ำแหน่งและพ้นจำกต ำแหน่ง 
 5.1 กำรด ำรงต ำแหน่ง 
  นกัลงทุนสมัพนัธ ์ตอ้งไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีทีต่ าแหน่งนกัลงทุนสมัพนัธ์

ว่างลง ใหค้ณะกรรมการมอี านาจมอบอ านาจใหก้รรมการ หรอื ผูบ้รหิาร ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลา
ดงักล่าว 

 5.2 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
  นกัลงทุนสมัพนัธ ์พน้จากต าแหน่งเมื่อ 
   1) ลาออก 
   2) ตาย 
   3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตถิอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่ง 

6. บทบำท หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของนักลงทุนสมัพนัธ ์

 6.1 ดแูล ควบคุมการจดัท าเอกสารรายงานขอ้มลูแก่หน่วยงานก ากบัดแูล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด เช่น สารสนเทศรายงานผลประกอบการ 

 6.2 ประสานงานกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในการรายงานขอ้มลู 

 6.3 ดแูลการรายงานขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

 6.4 บรหิารจดัการใหม้ชี่องทางการสือ่สารระหว่าง ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และดแูลการใหข้อ้มลู และ
ขา่วสารเกี่ยวกบัผลประกอบการ การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบับรษิทัฯ เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อ
องคก์ร 

 6.5 ประสาน เตรยีมการ และบรหิารจดัการงานนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละการเยีย่มชมกจิการ (Company 
Visit), การแถลงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ (Opportunity Day) รวมถงึการจดัใหผู้บ้รหิารพบ
กบันกัวเิคราะห ์ 

7. จรรยำบรรณของนักลงทุนสมัพนัธ์ 
 7.1 เปิดเผยขอ้มลู ข่าวสารทีจ่ าเป็นอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดย

ระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิความเขา้ใจหรอืการตคีวามผดิ 
 7.2 เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูได้  
 7.3 ตอบค าถามหรอืขอ้สงสยัของผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห ์และผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดอ้ย่างรวดเรว็  
 7.4 ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นทีต่ ัง้ 
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 7.5 รกัษาความลบั ไม่เปิดเผย และไม่ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพือ่ประโยชน์สว่นตน หรอืบุคคลอื่นโดยมชิอบ 

 7.6 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรู ้ความสามารถอย่างเตม็ที ่และมคีวามเป็นมอือาชพี 
 7.7 รอบรูใ้นขอ้มลูบรษิทั และหมัน่ศกึษาหาความรูเ้พือ่พฒันาประสทิธภิาพในการท างานอย่าง

สม ่าเสมอ 
 7.8 สรา้งความเชื่อมัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ และทศันคตทิีด่ขีองบรษิทัฯ ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธ์

อนัดแีก่ทุกฝ่าย 
 7.9  งดการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลประกอบการ ในระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเผยแพร่งบการเงนิ

รายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี ซึง่รวมถงึ ไม่มกีารนดั จดัประชุม หรอืตอบขอ้ซกัถามใดๆ ที่
เกีย่วกบัผลประกอบการ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และสือ่มวลชน 


