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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั การดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทนั สมัยและเป็ นที่ยอมรับ
ในการติดตามวัดผล
1.5) มำตรกำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน: ปตท.สผ. กากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดไว้
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กั บกฎหมายเกี่ ยวกั บหลักทรัพย์ และมี การทบทวนอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความยุ ติ ธรรมและเสมอภาคต่ อ ผู้มีส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ราย
โดยได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ฝ่ ายบรรษั ทภิ บาล การปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ และการควบคุ มภายใน
เป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทารายชื่อบุคคลวงใน (Insider List)
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน
ได้รบั ทราบอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. รวมทัง้ จัดการอบรมให้พนักงาน เพื่อให้ม่นั ใจว่ากฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าว
เป็ นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กาหนดบทลงโทษทางวิ นัย
ในเรื่องนีไ้ ว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็ นผู้นาและเป็ นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กาชับ หรือให้คาแนะนาบุคลากร
ของตนด้วย ซึ่งในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
3) ห้า มซื ้อ ขายหลักทรัพย์ในระหว่า งช่ วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล สาคัญ ที่อ าจมี ผ ลกระทบ
ต่อราคาหุน้ ของ ปตท.สผ. (Blackout Period) โดยมีการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ขนึ ้ ไป ผูจ้ ัดการอาวุโส
ในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่สาคัญ ให้งดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ปตท.สผ. เป็ น การชั่ ว คราวตามระยะเวลาที่ ก าหนด โดยให้ ร วมถึ ง การซื ้อ ขาย หลั ก ทรั พ ย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่ ส มรส บุ ต ร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ หรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดาเนินงาน
หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สาคัญ หากมีการฝ่ าฝื นจะมีความผิดทางวินัยด้วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังได้กาหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ขนึ ้ ไป และผูจ้ ัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี หลีกเลี่ยงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. นอกช่วงเวลา Blackout
Period ด้วย โดยให้รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ หรื อ ขาย
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยหากมีความจาเป็ น ต้องแจ้งฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในอย่างน้อย 2 วัน
ทาการก่อนการซือ้ ขาย
4) ให้ก รรมการ ผู ้บ ริห ารตั้ง แต่ร ะดับ ผู ้ช่ว ยกรรมการผู ้จัด การใหญ่ ขึน้ ไป และผู ้จัด การอาวุโ ส ในกลุ่ม งาน
การเงินและการบัญชี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน
เพิ่มเติมจากหน้าที่ในการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็ นรายเดือนสาหรับใช้ ติดตามผล
การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้งเปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูจ้ ัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจาปี อย่างครบถ้วนตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด
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