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หมวดที่ 4
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงิน
และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทา
เทียมกันและนาเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผาน
ชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการ
จัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง
ดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนผูถือหุน
รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
(1) การเปดเผยขอมูล
1.1 บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผูลงทุน
ทั้ ง การรายงานข อ มู ล ทางการเงิ น และข อ มู ล ทั่ ว ไป ตามหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่ มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดสวน
เสียของบริษัทฯ
1.2 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบน
เว็บไซตของบริษัทฯ
1.3 คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน โดยได
แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ
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1.4 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในแต ล ะไตรมาสได ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
1.5 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
1.6 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่
รวมถึงการฝกอบรม และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ
1.7 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะทอนถึง
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวน
เงิน คาตอบแทนที่กรรมการแต ละท านไดรั บจากการเปนกรรมการของบริษัท ยอ ยดว ย (ถา มี) ในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ
(2) ขอมูลขัน้ ต่ําทีเ่ ปดเผยบนเวปไซตของบริษทั ฯ
นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบันทั้ง
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
• วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
• รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา
• แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได
• ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ
• โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม
• โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose Enterprises/
Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี)
• กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถอื หุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
และมีสิทธิออกเสียง
• การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง
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• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
• ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ
• นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการรองเรียน หรือแจงเบาะแส
• กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
• กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
• จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
• ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลที่สามารถใหขอมูลได
หมายเลขโทรศัพท
(3) นักลงทุนสัมพันธ
ผูบริหารของบ0ริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถือ
หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ที่มีความถูกตอง
ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหขอมูลและตอบขอซักถามของผู
ลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดตอทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสที่ wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท 02 203 0868
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