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เอกสารนีไ้ม่ควบคมุส าเนา 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในส าหรับการซือ้ขายหลักทรัพย ์

นโยบายกลุ่มบริษัทฯ 

 
หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการใชข้อ้มลูภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ย: 
1. วตัถุประสงค ์
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรบัผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบติั 
6. การปฏิบติัตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ขอ้ยกเวน้ 
9. เอกสารอา้งอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุติัเอกสารและประวติัเอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าที่ใชใ้นกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค ์

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัยฉ์บบันีจ้ัดท าขึน้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทปนูซีเมนต์
นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “SCCC”) และบรษิัทย่อยทัง้จากการถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้ม 
(รวมเรียกว่า “กลุม่บรษิัทฯ”) ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ นอกจากนีย้ังเป็นการสื่อสารใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวข้องได้รับทราบแนวปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะและขอ้มลูซึ่งซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  
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2. ขอบเขต 

นโยบายฉบับนี ้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ เป็นตัวแทนหรือ
ด าเนินงานในนามของกลุม่บรษิัทฯ 
 
3. ค าจ ากัดความ 

หลกัทรพัย ์ หมายถึง หุน้สามญั (common share) หุน้บรุมิสิทธิ (preferred share)
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (warrant) ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) หุ้นกู้แปลง
สภาพ  (convertible debenture) ใบส าคัญแสดงสิท ธิอนุพันธ์ที่ มี
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant) ใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลักทรพัยอ์า้งอิงไทยประเภทที่ไม่
สามารถใชส้ิทธิในการลงคะแนนเสียงได ้(NVDR)  และหลกัทรพัยอ่ื์น ๆ 
ที่ออกโดยบริษัทฯ  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ 

ขอ้มลูส าคญั คือขอ้มลูซึ่งนกัลงทนุใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุนอย่างมีเหตผุล หรือ 
ขอ้มูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ัง้ทางบวกและ
ลบอย่างมีเหตผุล 

ขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คือขอ้มูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยใหน้ักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป รวมถึง
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากแหลง่ขอ้มลู หรือขอ้มลูในสถานการณท์ี่ยงัไม่ไดม้ีการ
เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ 

บคุคลวงใน โดยทั่วไปคือ บุคคลที่ถือครองข้อมูลส าคัญซึ่งไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะ 
เก่ียวกับกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บรกัษาความลับ
ของขอ้มลูดงักลา่ว  

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง หมายถึงพนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคล
ซึ่งเป็นผู้แทนหรือแสดงตนในนามบริษัทฯ หรือในนามบริษัทย่อย 
รวมถึงบคุคลวงใน ซึ่งตอ้งถือปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้
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การใชข้อ้มลูภายในและซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์

โดยทั่วไปคือการใชข้อ้มูลส าคัญซึ่งไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะเพื่อการซือ้
ขายหลกัทรพัย ์หรือการสื่อสารขอ้มูลส าคัญไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะให้
ผูอ่ื้นทราบ โดยผูอ่ื้นนัน้อาจใชข้อ้มูลดังกล่าวในการซือ้ขายหลกัทรพัย์
หรือเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้นอันท าใหเ้กิดความเสียหายแก่
บรษิัทฯ 

ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์
(Blackout Period) 

คือช่วงเวลาที่หา้มบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ 24 
ชั่ วโมงภายหลังจากการเปิดเผยงบการเงิน หรือในระยะเวลาอ่ืนที่
สื่อสารโดยเลขานกุารบรษิัท 

 
4. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการบริษัท มีหนา้ที่แจง้ใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งรบัทราบถึงช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นแต่ละ 
ไตรมาส ตามตารางก าหนดเวลาการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

Human Resources ของแต่ละนิติบุคคลภายใตก้ลุ่มบริษัทฯ มีหนา้ที่ส่งขอ้มลูรายชื่อบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
ซึ่งมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั และไดร้บัการยืนยันจากผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่เลขานุการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี และมีหน้าที่ด  าเนินการให้บุคคลดังกล่าวลงนามในสัญญารักษาความลับที่เก่ียวข้องตาม
เอกสารที่ไดร้บัค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมาย รวมทัง้เก็บรวบรวมเป็นสว่นหนึ่งของแฟ้มประวติัพนกังาน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน มีหนา้ที่ในการปฏิบติัตามนโยบายนีโ้ดยเคร่งครดั ดังนัน้จึงมีหนา้ที่ทัง้ในดา้น
จรยิธรรมและดา้นกฎหมายที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของกลุม่บริษัทฯ และหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทฯ ในขณะที่ตนถือครองขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย ์มีหนา้ที่ในการแจง้ต่อบุคคลที่
เก่ียวขอ้งท่านอื่น ซึ่งไม่ไดร้วมอยู่ในรายชื่อบคุคลที่ไดร้บัแจง้ เพื่อสื่อสารต่อดว้ย 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 

5.1 ระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
โดยทั่วไป บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ  สามารถสั่งจอง ซือ้ และขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ได้ โดยมี
ขอ้พิจารณาดงัต่อไปนี ้
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ก) บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ  จะไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  ยกเวน้กรณีตนเอง
ไม่ไดถื้อครองขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ข) บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ  จะไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยทางออ้มผ่านสมาชิกในครอบครวัหรือผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซึ่งถูกควบคมุโดยสมาชิกใน
ครอบครวั ยกเวน้กรณีมั่นใจว่าตนไม่ไดถื้อครองขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกนั เลขานุการบริษัทจะก าหนดช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์และแจง้บุคคลที่
เก่ียวขอ้ง โดยบคุคลเหลา่นัน้จะไม่ท าการจอง ซือ้และขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  

นอกจากนีข้้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กล่าวข้างต้น จะน ามาใช้ในกรณีที่บุคคลที่
เก่ียวขอ้งเขา้ไปเก่ียวโยงกับขอ้มูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเตรียมขอ้มูลโครงการที่ยังเป็น
ความลับหรือยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เก่ียวข้องจะปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุม่บรษิัทฯ 
 
5.2 ระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ท าการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะใหแ้ก่ผูท้ี่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูนัน้ในการท างาน รวมทัง้สมาชิกในครอบครวัหรือผ่าน
บคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืนซึ่งถกูควบคมุโดยสมาชิกในครอบครวั และมีหนา้ที่ลงนามในสญัญารกัษาความลบั 
 
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน 

ใหท้กุนิติบุคคลรวมถึงพนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ รวมถึงบคุคลซึ่งเป็นผูแ้ทนหรือผูด้  าเนินการในนามกลุ่ม
บริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั โดยมีการทบทวนทรพัยากรที่ใชใ้หม้ีความเหมาะสม 
ตลอดจนใหม้ีการทบทวนการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบติัตามนโยบายนี ้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 

บุคคลใดที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี ้อาจตอ้งรบัโทษทางวินัย รวมถึงการรบัโทษ ตาม
มาตรา 241 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535  เก่ียวกับการห้ามซือ้ขาย
หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั แต่ไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท หรือทัง้จ าและปรบั) 
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7. วิธีการวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
ไม่ไดก้ าหนด 
 
8. ข้อยกเว้น 
ไม่อนญุาตใหม้ีขอ้ยกเวน้ 

อย่างไรก็ตาม นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขกฎหมายหรือ
ขอ้ก าหนดโดยหน่วยงานราชการ 

ผูดู้แลเอกสารมีหนา้ที่ทบทวนและเสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนีต่้อเจา้ของเอกสาร ก่อนน าเสนอ 
ขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

การซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทภายใต้โครงการร่วมลงทุนในบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program 
(EJIP) Scheme) ที่มีการก าหนดสั่งซือ้หลกัทรพัยล์ว่งหนา้ในทกุ ๆ เดือน จะไม่อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการซือ้ใน
ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 
9. เอกสารอ้างอิง 
9.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
9.2 พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 

- สิน้สดุเอกสาร - 
  



 

PL-BoD-010_นโยบายการใชข้อ้มลูภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(v.2.0; 20211209) 6 of 7 
 

เอกสารนีไ้ม่ควบคมุส าเนา 

ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร 
วนัที่อนมุติั 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัที่มีผลบงัคบัใช ้ 01 มกราคม 2563 
วนัที่ประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2567 
ผูด้แูลเอกสาร ภชัฎา หมื่นทอง - เลขานกุารบรษิัทฯ 
เจา้ของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 
ผูอ้นมุติั คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ที่จดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัติเอกสาร 
บนัทกึการแกไ้ขเอกสารฉบบันี ้
รุน่ วนัที่ รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รบัรองเพื่อขออนมุติั 

- ใชเ้ทมเพลตใหม่ และยกเลิก  
PL-CEOO-LEGC-001 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รบัรองเพื่อขออนมุติั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเสี่ยง 

 05 พ.ย. 62 อนมุติั คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช ้  
2.0 17 มิ.ย. 64 ประเมินเอกสาร ภชัฎา, เอเดน 
 22 ต.ค. 64 รบัรองเพื่อขออนมุติั คณะกรรมการตรวจสอบ 
 09 ธ.ค. 64 อนมุติั คณะกรรมการบริษัทฯ 
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เอกสารนีไ้ม่ควบคมุส าเนา 

ภาคผนวก 2: ค าทีใ่ช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษิทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
กลุ่มบรษิัทฯ (Group) บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
GCEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
GCFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุ่มการเงิน 
GEXCO คณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
Group Company (GC) นิติบคุคลภายใตก้ลุม่บรษิัทฯ 
GC-CEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ของนิตบิคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
GC-CFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการเงิน ของนิติบคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
GC-EXCO คณะผูบ้รหิาร ของนิติบคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
SCCC บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บรษิัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บรษิัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บรษิัท สยามซติี ้พาวเวอร ์จ ากดั 
ISUB บรษิัท อินทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากดั 
IECO บรษิัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บรษิัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บรษิัท ปนูซีเมนต ์ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั 

 
********** 


