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เอกสารนีไ้มค่วบคมุส าเนา 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในส าหรับการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

นโยบายกลุ่มบริษัท 

 
หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการใช้ข้อมลูภายในและซือ้ขายหลกัทรัพย์ ประกอบด้วย: 
1. วตัถปุระสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบตัิ 
6. การปฏิบตัิตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ข้อยกเว้น 
9. เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุตัเิอกสารและประวตัเิอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าท่ีใช้ในกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซือ้ขายหลักทรัพย์ฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทัง้จากการถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม 
(รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัทฯ”) ปฏิบตัติามกฎระเบียบ และข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ นอกจากนีย้ังเป็นการส่ือสารให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบแนวปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลท่ีไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะซึง่มีความออ่นไหวตอ่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  
 
2. ขอบเขต 

นโยบายฉบับนีมี้ผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้ บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นตัวแทนหรือ
ด าเนินงานในนามของกลุม่บริษัทฯ 
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3. ค าจ ากัดความ 

หลกัทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามญั (common share) หุ้นบริุมสิทธิ (preferred share)
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (warrant) ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ น
เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ (transferable subscription right) หุ้ นกู้ แปลง
สภาพ  (convertible debenture) ใบส าคัญแสดงสิท ธิอนุพัน ธ์ ท่ี มี
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant) ใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยประเภทท่ีไม่
สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ (NVDR)  และหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ 
ที่ ออกโดยบริษัทฯ  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

ข้อมลูส าคญั คือข้อมลูซึง่นกัลงทนุใช้ในการตดัสินใจในการลงทนุอย่างมีเหตผุล หรือ 
ข้อมูลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ทัง้ทางบวกและ
ลบอยา่งมีเหตผุล 

ข้อมลูท่ีไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ คือข้อมูลท่ียงัไม่มีการเปิดเผยให้นกัลงทุนทราบเป็นการทัว่ไป รวมถึง
ข้อมลูท่ีได้รับจากแหลง่ข้อมลู หรือข้อมลูในสถานการณ์ท่ียงัไม่ได้มีการ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 

บคุคลวงใน โดยทั่วไปคือ บุคคลท่ีถือครองข้อมูลส าคญัซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ 
เก่ียวกับกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลซึ่งมีหน้าท่ีในการเก็บรักษาความลับ
ของข้อมลูดงักลา่ว 

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึงพนักงาน ผู้ บริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
บคุคลซึง่เป็นผู้แทนหรือแสดงตนในนามบริษัทฯ หรือในนามบริษัทย่อย
ซึง่ต้องถือปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี ้

การใช้ข้อมลูภายในส าหรับการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

โดยทั่วไปคือการใช้ข้อมูลส าคญัซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเพ่ือการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ หรือการส่ือสารข้อมูลส าคญัไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะให้
ผู้ อ่ืนทราบโดยผู้ อ่ืนนัน้อาจใช้ข้อมลูดงักลา่วในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

ชว่งเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(Blackout Period) 

คือช่วงเวลาท่ีห้ามพนกังาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร และกรรมการของกลุม่
บริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลภายใน (ทัง้ท่ีเป็นข้อมูลส าคญัและเป็นข้อมูลท่ีไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะ) จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  
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4. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีแจ้งให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องรับทราบถึงช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ในแต่ละ 
ไตรมาส ตามตารางก าหนดเวลาการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

บุคคลที่เก่ียวข้องทุกคน มีหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามนโยบายนีโ้ดยเคร่งครัด ดงันัน้จึงมีหน้าท่ีทัง้ในด้าน
จริยธรรมและด้านกฎหมายท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของกลุม่บริษัทฯ และห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในขณะท่ีตนถือครองข้อมลูท่ีมีความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

บุคคลที่ เก่ียวข้องซึ่งได้รับการแจ้งช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ มีหน้าท่ีในการแจ้งต่อบุคคลท่ี
เก่ียวข้องทา่นอ่ืน ซึง่ไมไ่ด้รวมอยูใ่นรายช่ือบคุคลท่ีได้รับแจ้ง เพ่ือส่ือสารตอ่ด้วย 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 

โดยทัว่ไป พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  สามารถสัง่จอง ซือ้ และขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

ก) พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  จะไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ  ยกเว้นกรณีตนเองไม่ได้ถือครองข้อมลูท่ีมีความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่
สาธารณะ 

ข) พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  จะไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ  ไมว่า่โดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านสมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบคุคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว ยกเว้นกรณีมั่นใจว่าตนไม่ได้ถือครองข้อมูลท่ีมี
ความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

ค) พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  จะไมท่ าการเปิดเผยข้อมลูท่ีมี
ความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบุคคลหรือ
นิตบิคุคลอ่ืนซึง่ถกูควบคมุโดยสมาชิกในครอบครัว 

ข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีกล่าวข้างต้น จะน ามาใช้ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าไป
เก่ียวโยงกับข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเตรียมงบการเงิน การเตรียมข้อมูลโครงการท่ียงั
เป็นความลบัหรือยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ บริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องจะปฏิบตัิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
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เพ่ือเป็นมาตรการเชิงป้องกนั เลขานกุารบริษัทจะก าหนดช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ และจะต้องแจ้ง
กลุ่มพนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท างบการเงิน หรือด าเนินการเก่ียวข้องกับข้อมูลทางด้านการเงินให้
ทราบก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ โดยให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารระดบัฝ่ายและผู้ ท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบับญัชา โดยบคุคลเหลา่นัน้จะไมท่ าการ
จอง ซือ้และขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ 
24 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยงบการเงิน 
 
6. การปฏิบัตติามและผลของการฝ่าฝืน 

ให้ทกุนิตบิคุคลรวมถึงพนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบคุคลซึง่เป็นผู้แทนหรือผู้ด าเนินการในนามกลุ่ม
บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด โดยมีการทบทวนทรัพยากรท่ีใช้ให้มีความเหมาะสม 
ตลอดจนให้มีการทบทวนการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิตามนโยบายนีท้นัสมยัอยู่
เสมอ 

บุคคลใดท่ีละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้อาจต้องรับโทษทางวินยั รวมถึงการรับโทษ ตาม
มาตรา 241 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535  เก่ียวกับการห้ามซือ้ขาย
หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ แตไ่มน้่อยกวา่ 500,000 บาท หรือทัง้จ าและปรับ) 
 
7. วิธีการวัดผลการปฏิบัตติามนโยบาย 
ไมไ่ด้ก าหนด 
 
8. ข้อยกเว้น 
ไมอ่นญุาตให้มีข้อยกเว้น 

อย่างไรก็ตาม นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนและแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดโดยหนว่ยงานราชการ 

ผู้ ดูแลเอกสารมีหน้า ท่ีทบทวนและเสนอให้ มีการเป ล่ียนแปลงนโยบายนีต้่อ เ จ้าของเอกสาร  
ก่อนน าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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การซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทภายใต้โครงการร่วมลงทนุในบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program 
(EJIP) Scheme) ท่ีมีการก าหนดสัง่ซือ้หลกัทรัพย์ล่วงหน้าในทุก ๆ เดือน จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการซือ้
ขายในชว่งเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
9.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
9.2 พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 

- สิน้สดุเอกสาร - 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัตเิอกสารและประวัตเิอกสาร 
วนัท่ีอนมุตัิ 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 01 มกราคม 2563 
วนัท่ีประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2565 
ผู้ดแูลเอกสาร ภชัฎา หม่ืนทอง - เลขานกุารบริษัทฯ 
เจ้าของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 
ผู้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีจดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัตเิอกสาร 
บนัทกึการแก้ไขเอกสารฉบบันี ้
รุ่น วนัท่ี รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รับรองเพ่ือขออนมุตัิ 

- ใช้เทมเพลตใหม ่และยกเลิก  
PL-CEOO-LEGC-001 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รับรองเพ่ือขออนมุตัิ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเส่ียง 

 05 พ.ย. 62 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช้  
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เอกสารนีไ้มค่วบคมุส าเนา 

ภาคผนวก 2: ค าที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
กลุม่บริษัทฯ (Group) บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
GCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
GCFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงิน 
GEXCO คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
Group Company (GC) นิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนิตบิคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-CFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-EXCO คณะผู้บริหาร ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
SCCC บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บริษัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บริษัท สยามซติี ้พาวเวอร์ จ ากดั 
ISUB บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
IECO บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 
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