
 
บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) 
 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เห็นชอบให้เครือซิเมนต์ไทย (SCG) จดัทําแนว
ปฏิบตัิเรื)องการเปิดเผยข้อมลูที)เกี)ยวข้องกบั SCG เพื)อเป็นการจดัระเบียบการเปิดเผยข้อมลูของ 
SCG ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที)อาจเกิดขึ 2นจากการเปิดเผยข้อมลูอย่างไม่ถูกต้อง 
รวมทั 2งเพื)อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สาธารณชน หรือผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ มั)นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมลู
ของ SCG มีความถูกต้องชดัเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยฝ่าย
จดัการได้รวบรวมแนวปฏิบตัิที)มีอยู่เดิมมาเรียบเรียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัทําเป็นนโยบาย
การเปิดเผยข้อมลู (Disclosure Policy)  

นโยบายนี 2จะช่วยให้พนกังานทุกคนมีความเข้าใจที)ชดัเจน และสามารถปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั 2นขอให้พนักงานทุกคนทําความเข้าใจนโยบายดังกล่าว โดยหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษา
ผู้บงัคบับญัชา ทั 2งนี 2ก็เพื)อให้ SCG เติบโตอย่างยั)งยืนบนพื 2นฐานของความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายอย่าง
แท้จริง  
 
 
 
 
 
 นายกานต์  ตระกลูฮนุ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 22 ตลุาคม 2551 

 



นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ SCG (SCG Disclosure Policy) 
 
การเปิดเผยข้อมลูของ SCG ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลกับรรษัทภิบาลอย่างตอ่เนื)องมา
โดยตลอด แต่ยงัไม่ได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร คณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) (บริษัท) จึง
เห็นควรกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของ SCG (SCG Disclosure Policy) เพื)อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สาธารณชน 
หรือผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ มั)นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของ SCG มีความถกูต้องชดัเจน สอดคล้องกบักฎหมาย และ
เป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั  

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายการเปิดเผยข้อมลูนี 2ครอบคลมุการให้ข้อมลูตา่งๆ ของ SCG ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ด้วยวาจา หรือผ่านทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต การแถลงข้อมลูให้กบัผู้ สื)อข่าวหรือนกัลงทนุ (Press Conference) การ
ประชุมทางวีดิทศัน์ (Teleconference) ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางที)หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลอื)นจดัไว้
สําหรับให้บคุคลทั)วไปสามารถรับรู้ข้อมลูได้  

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

• การเปิดเผยข้อมลูสําคญัที)ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิดเผย
อย่างระมดัระวงั ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา พร้อมทั 2งดําเนินการให้แน่ใจได้ว่าผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทุนได้รับ
ข้อมลูตา่งๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกนั และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ช่องทางการ
เปิดเผยผา่นเว็บไซท์ของ SCG ตามความเหมาะสม ทั 2งนี 2ควรระมดัระวงัเกี)ยวกบัชว่งเวลาที)จะเปิดเผยด้วย 

• การเปิดเผยข้อมลูที)เป็นการคาดการณ์เกี)ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง และให้อธิบายถึง
เงื)อนไขหรือสมมตุฐิานที)ใช้ประกอบในการคาดการณ์นั 2น  

• การเปิดเผยข้อมลูสําคญัที)ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผยอย่าง
ชัดเจน ครบถ้วน โดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี 2การให้ข้อมูลเพิ)มเติมเกี)ยวกับข้อมูลสําคัญที)ได้
เปิดเผยไปแล้วต้องมีความชดัเจนและสอดคล้อง ไมทํ่าให้เกิดความเข้าใจผิดกบัข้อมลูที)ได้เปิดเผยไปแล้ว 

• การเปิดเผยข้อมลูอื)นๆ ที)ไม่ใช่ข้อมูลสําคญั (Non-material Information) ให้เปิดเผยบนพื 2นฐานของความ
เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้ อื)นสําคญัผิดในข้อเท็จจริงเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน ราคา
หลกัทรัพย์ หรือเปิดเผยในทํานองที)อาจทําให้บคุคลอื)นเข้าใจราคาหลกัทรัพย์เพิ)มขึ 2นหรือลดลง 

• การเปิดเผยข้อมูลที)อาจทําให้ SCG ได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขนั ให้ใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
เชน่ ข้อมลูเกี)ยวกบัต้นทนุสินค้า ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด เป็นต้น 

ความหมายของคาํว่า “ข้อมูลสาํคัญ”  

ข้อมูลสําคัญ (Material Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี)ยวกับการดําเนินธุรกิจของ SCG ที)หากมีการ
เปิดเผยโดยวิธีการที)ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที)มีนยัสําคญัตอ่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของ SCGหรือตอ่ราคาหลกัทรัพย์ หรืออาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ ทั 2งนี 2ไม่ว่าข้อมลูเหล่านั 2นจะเป็น
ข้อมลูการเงิน การลงทนุ หรือความลบัทางการค้า เชน่ 



1. งบการเงิน (งบดลุ, งบกําไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น, หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) และการเปลี)ยนแปลงนโยบายทางบญัชีที)สําคญั 

2. ข้อมูลเกี)ยวกับการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งบริษัทร่วม/บริษัทย่อยที)สําคญั และอาจมี
ผลกระทบ หรือเปลี)ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของ SCG 

3. ข้อมลูเกี)ยวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ)งหลกัทรัพย์หรือโครงการลงทนุที)มลูคา่มีนยัสําคญั 
4. ข้อมลูเกี)ยวกบัการจา่ย หรืองดจา่ยเงินปันผล หรือการเปลี)ยนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 
5. ข้อมลูเกี)ยวกบัข้อพิพาททางกฎหมายที)สําคญัของ SCG 
6. ข้อมลูเกี)ยวกบัการผลิต หรือหยดุการผลิตสินค้าที)สําคญัของ SCG 
7. ข้อมลูเกี)ยวกบันโยบาย หรือกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของ SCG 
8. ข้อมลูการคาดการณ์เกี)ยวกบัสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต (Forward-

Looking Information) ของ SCG โดยเฉพาะข้อมลูผลกําไรหรือขาดทนุ 
9. ข้อมลูอื)นๆ เกี)ยวกบั SCG ที)เห็นวา่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ หรือมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการ

ลงทนุ 

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสาํคัญที<ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ  

SCG กําหนดให้บุคคลต่อไปนี 2เท่านั 2น เป็นผู้ มีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสําคญัต่างๆ ที)ยังไม่ได้
เปิดเผยสูส่าธารณะ 
1. กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 
2. ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 
3. กรรมการผู้จดัการใหญ่ของกลุม่ธุรกิจ (เฉพาะข้อมลูที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจที)รับผิดชอบ) 
4. ผู้จดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัท หรือผู้ อํานวยการสํานกังานสื)อสารองค์กร (ในกรณีที)ได้รับมอบหมาย

จากกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี หรือผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี) 
5. บคุคลที)ได้รับมอบหมายจากบคุคลตาม 1, 2 หรือ 3 (เฉพาะเรื)องที)ได้รับมอบหมาย) 

ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูลสาํคัญ 

SCG มีนโยบายอยา่งเคร่งครัดที)จะระมดัระวงัข้อมลูสําคญัหรือข้อมลูอื)นที)เกี)ยวข้อง มิให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ก่อนวนัที) SCG กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญั โดยเฉพาะในชว่งเวลา 2 สปัดาห์ก่อนหน้านั 2น 

ทั 2งนี 2 พนักงานทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลสําคัญที)ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ  
เว้นแตไ่ด้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี หรือ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ของกลุม่ธุรกิจ 

การดาํเนินการกรณีที<มีข้อสงสัยเกี<ยวกับนโยบาย 

กรณีที)มีข้อสงสยัเกี)ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ สํานกังานสื)อสาร
องค์กร หรือสํานกังานเลขานกุารบริษัท  

ทั 2งนี 2การไมป่ฏิบตัติามนโยบายการเปิดเผยข้อมลูนี 2เป็นการกระทําที)ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ SCG 

.................................................................. 


